
PE6-12V 1A 2Hراهنماي نصب و راه اندازي تغذیه اضطراري هوشمند پایا مدل

این محصول هنگام قطع برق ، تغذیه 12 ولت را با باتري تامین می کند. کاربرد آن براي  

روشنایی اضطراري المپ هاي 12 ولت ،  دوربین مدار بسته ، مودم و هرنوع وسیله 12 ولت 

 با توان کم می باشد. 

  هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی تغذیه اضطراري فعال شده و با جریان 1 آمپر به 

  مدت 2 ساعت ولتاژ 12 ولت ثابت را تامین می کند. اگر جریان کمتر از 1 آمپر باشد زمان 

  افزایش می یابد و اگر جریان بیشتر از 1 آمپر باشد ولتاژ کاهش یافته و زمان اضطراري 2

  ساعت خواهد بود. زمان شارژ کامل باتري کمتر از 4 ساعت است و کلیه اعمال شارژ و 

 دشارژ بطور اتوماتیک و  هوشمند انجام شده و نیاز به هیچ دخالت دستی نیست.

در جدول زیر مدت زمان عملکرد اضطراري در حالت هاي مختلف درج شده است :

جریان خروجی  مدت زمان عملکرد اضطراري

برخی از مشخصات فنی تغذیه اضطراري مدل                           در جدول زیر درج شده است :

محدوده ولتاژ ورودي محدوده دماي محیط سرعت پاسخ  جریان مصرفی استند باي  زمان شارژ کامل باتري طول عمر 

165V - 265V AC -15C.....55C <70MS < 4H >50000H<5MA

PE6-12V 2H 
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PE6-12V 1A 2H  نقشه سیم کشی تغذیه اضطراري پایا مدل 

با توجه به نحوه استفاده به روش هاي زیر می توان سیم کشی را انجام داد :

تغذیه 12 ولت قابل حمل : فیش باتري را وصل کنید و تغذیه اضطراري را به مدت 4 ساعت به برق شهر متصل کرده تا باتري آن شارژ شود. سپس برق را 

قطع و فیش باتري را جدا کنید. در زمان الزم فیش باتري را متصل کرده و از خروجی 12 ولت آن استفاده کنید. در این حالت الزم است بعد از تخلیه کامل  

+
_

- چشمک زدن : اتصال باتري قطع

فیش باتري

12V
PE6-12V 2H

تغذیه اضطراري

باتري ، حتما فیش باتري را جدا کنید.

 شده و یا فیوز سوخته است.

عملکرد فقط هنگام قطع برق شهر  : سیم کشی را مانند شکل باال انجام دهید. فیش باتري و برق را وصل کنید. هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی ولتاژ 

خروجی تغذیه 12 ولت می شود. و هنگامی که برق وصل است خروجی صفر ولت می باشد.

این محصول مجهز به محافظ اتصال کوتاه خروجی ، تثبیت کننده ولتاژ خروجی با دقت 3% ، محدود کننده توان خروجی تا 12 وات بوده همچنین

 شارژ و دشارژ باتري را بطور هوشمند مدیریت می کند که باعث افزایش عمر باتري ، شارژ سریع باتري ، افزایش راندمان ، کاهش مصرف در حالت 

استند باي می شود.
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- چشمک زدن : اتصال باتري قطع
 شده و یا فیوز سوخته است.

فیش باتري

PE6-12V 2H

تغذیه اضطراري

منبع تغذیه سویچینگ و یا آداپتور 

12V

12V    1A - 10A

عملکرد با برق شهر و باتري : در این حالت هنگامی که برق شهر وصل است. خروجی 12 ولت با آداپتور توسط برق شهر تامین می شود. و هنگام قطع برق 

خروجی 12 ولت با تغذیه اضطراري از باتري تامین می شود.

حالت اول :

برگشت کلید به ترمینال      وصل می شود و براي خاموش و روشن کردن آداپتور می باشد. در صورتی که سیستم به کلید نیاز نداشته باشد. الزم است ترمینال 

      و       به یکدیگر متصل شوند. توجه داشته باشید کلید تاثیري در حالت قطع برق ندارد. در صورت قطع برق بدون توجه به وضعیت کلید ، خروجی 12 ولت

با باتري تامین می شود. همچنین در حالت اضطراري وضعیت کلید تاثیري ندارد.
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- چشمک زدن : اتصال باتري قطع
 شده و یا فیوز سوخته است.

فیش باتري

PE6-12V 2H

تغذیه اضطراري

12V

حالت دوم :

ولتاژ 12 ولت DC خروجی آدپتور یا تغذیھ سویچینگ

می توان چند شاخه ال اي دي 12 ولت را بطور موازي به یک تغذیه اضطراري متصل کرد. با توجه به روش استفاده سیم کشی به یکی از حالت هاي باال انجام 

می شود. هنگام قطع برق شهر تغذیه اضطراري بطور اتوماتیک و آنی عمل کرده و المپ ها به مدت 2 ساعت با توان ثابت 12 وات نوردهی می کنند.

تامین روشنایی اضطراري با تغذیه اضطراري پایا 

کاهش تدریجی نور در ابتداي حالت اضطراري : به منظور تطبیق چشم با نور محیط ، در ابتداي روشنایی اضطراري المپ ها باتوان 24 وات نوردهی می کنند و 

در عرض 3 دقیقه اولیه بتدریج کاهش می یابد تا به 12 وات برسد. سپس تا پایان نوردهی با توان ثابت 12 وات عمل می کند.

بسته باتري این مدل شامل 4 عدد سلول لیتیوم یون 2600 میلی آمپر 3/7 ولت می باشد. طول عمر بسته باتري 800 سیکل شارژ و دشارژ کامل است.

مشخصات فنی بسته باتري در جدول زیر درج شده است :

ولتاژ بسته باتري  ظرفیت بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل  فیوز بسته باتري  آرایش بسته باتري 

14.8V 2600MAH <4H 4S5A -10A

طول عمر 

>800CYCKEL

بسته باتري تغذیه اضطراري پایا 

توجه : قبل از اتصال تغذیه اضطراري به برق شهر باتري را به مدت طوالنی به آن متصل نکنید. اگر برق به مدت طوالنی 

( بیشتر از 3 روز )  قطع می شود. حتما فیش باطري را جدا کنید. در صورت استفاده بصورت قابل حمل ، پس از   

تخلیه کامل باتري ، حتما فیش آنرا جدا کنید.


