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24V Līdzstrāvas nepārtraukt ās barošanas avots UPS. 
24V_UPS_V2.1 

 

 
1. attēls. UPS kopskats. 

 
Tehniskie parametri: 
Uie  24V 
Uiz  24V 
Isl  1,5A 
Psl  36W 
Isl max  2A 
Psl max  48W 
Icharge  0.75A* 
Qacum  7.5Ah** 
Uakum  12V 
 
* Nav ieteicams pieslēgt pie lielas ietilpības akumulatoram, jo ierīces plate dotajā 
konfigurācijā nespēs to uzlādēt līdz nominālai ietilpībai.  
** Akumulatoru ieteicams mainīt reizi divos gados. 
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Izlādes grafiks: 

UPS izlādes grafiks (izejas spriegums Uiz=24V)
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2. attēls. UPS izlādes grafiks. Izlādes laiks atkarībā no slodzes strāvas. 

 
UPS darbības apraksts: 
Jāpievieno UPS plate pie akumulatora. 
!!! UPS transportēšanas laikā nepieciešams atslēgt plati no akumulatora atvienojot 
1. attēla redzamo vienu no vadiem (attēla atvienots brūnais vads). 
UPS darba kārtībā ir tikai tad ja pirmo reizi tiek padots 24V ieejas barošanas spriegums. 
Iedegas dzeltenā uz zaļā LED. Skatīt 6. attēlu. 
Pazūdod ieejas barošanas spriegumam zaļā LED apdziest un iedegas sarkanā LED. 
Dzeltenā LED turpina degt. Skatīt 6. attēlu. 
UPS darbība bez 24V ieejas sprieguma ir iespējama tik ilgi līdz akumulatora spriegums 
nokrīt līdz noteiktam spriegumam (skatīt 2. attēla izlādes grafiku) tādējādi pasargājot 
akumulatoru no priekšlaicīgas novecošanās. Sarkanā un dzeltenā LED apdziest. 
UPS uzlāde notiek nepārtraukti pie 24V ieejas sprieguma esamības. 
Pieslēdzot UPS plati pie akumulatora ar nepareizu polaritāti plate tiks pasargāta ar 5. 
attēlā redzamā kūstošā drošinātāja (5A) palīdzību. 
 
Barošanas ieejas un izejas. 
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3. attēls. UPS 24V sprieguma izeja (24V_OUT) un akumulatora 12V sprieguma ieeja 

(BAT_IN). 

 
4. attēls. UPS barošanas 24V sprieguma ieeja (24V_IN). 

 

 
5. attēls. Kūstošais drošinātājs (5A) akumulatora nepareizas polaritātes pieslēgšanas 

aizsardzībai. 
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6. attēls. UPS darbības indikācijas LED. 

 
 
Dzeltena indikācijas LED: 
Akumulators un UPS plate ir darba kārtībā. 
Zaļa indikācijas LED: 
24V barošanas spriegums UPS ieejā ir aktīvs. Barošana 24V izejā tiek padota no UPS 
ieejas. 
Sarkana indikācijas LED: 
24V barošanas spriegums UPS ieejā ir neaktīvs. Barošana 24V izejā tiek padota no 
akumulatora. 
 


