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Инструкция 

за работа на устройство 

за зареждане на оловни и NiМh батерии 
 

Устройството за зареждане на акумулаторите от резервната система за захранване на 24 V автоматики 

се нарича CBY 24V 

С него може да бъдат зареждани както оловни, така и NiМh (никел-метал-хидридни) батерии. 

- Свързване на оловни батерии тип DA.BT2/DA.BT6: 

Фигура 1 показва свързването на оловни батерии от 12 V всяка. 

Клемата NTC не трябва да бъде свързана. 

 

 
 

 

- Свързване на NiМh батерии: 

Фигура 2 показва свързването на 24 V  NiNh батерии. 

ВАЖНО: куплунгът за бързо свързване на NiМh батерии трябва да бъде 

прекъснат. Прекъснете един проводник, за да предотвратите каквото и да е късо 

съединение. 

Съединете трите проводника, които са с различни цветове: 

Червен: +/ Черен: -/ Син: клема NTC (датчик за температурата) 

 

 
 



В зависимост от вида на блока за управление са възможни 3 различни начина на свързване: 

1.Блок за управление с куплунг за бързо свързване на устройството: 

Ако блокът за управление има куплунг за свързване, той е достатъчен за свързването на два 

кабел с два куплунга, както е показано на фиг 3 

БЕЛЕЖКА: Някои блокове за управление имат куплунги за бързо свързване на други 

устройства, напр. радиоприемник. 

Преди да пристъпите към свързването, проверете в инструкцията на блока за управление дали 

този куплунг е за бързо свързване на CBY 24V. 

 

 
 

2.Блок за управление с входове 0V/24V: 

Ако блокът за управление е свързан към трансформатора само чрез две свързвания (0V/24V), 

откачете трансформатора и след вдигане на капака на клемите, свържете проводниците, както е 

показано на фиг. 4. Клемите VMTRS и 24TRS трябва да бъдат дадени на късо. 

 
 

3.Блок за управление с входове 0V/24V и вход за скорост на мотора: 

Някои блокове за управление на 24V са оборудвани с допълнителен проводник, с който 

скоростта на мотора се регулира с различни стойности, които са налични на трансформатора. 

В този случай, отсъединете трансформатора, и след сваляне на капака на клемите, свържете 

проводниците както е показано на фиг. 5 
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Следващата таблица описва подробно клемореда 

 

Вход/Изход Функции 

+ +24V DC от резервна батерия 

- -24V DC от резервна батерия 

NTC Топлинен датчик (за NiMh батерии) 

0sc Свързване към клема 0V на блока за управление 

0trs Свързване към 0V на вторичната намотка на трансформатора 

24trs Свързване към 24V на вторичната намотка на трансформатора (от 23 до 28 VАС) 

VMtrs Свързване към вторичната намотка на трансформатора (мин 23 V) 

ВАЖНО: Изберете скоростта на мотора. За да свържете правилно, прочетете 

инструкцията на блока за управление. 

VMsc Свържете към клема Vmot на блока за управление. 

24sc Свържете към клема Vaux на блока за управление. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Ако по време на операцията захранването от 220V прекъсне, изходите на централата за 24V към 

аксесоари ще се поляризират. 

Задължително е да се провери полярността на свързване на захранването към аксесоарите 

(фотоклетки и др.), както е описано в инструкцията на централата.  

 

 

Спецификации 

Ток на зареждане 200 mA  

Напрежение на зарeждане 27.2 V dc 

Време за зареждане (за батерии от 2Ah) 10 часа 

 

ДИАГНОСТИКА 
 

Състояние на CBY24V LED ЗЕЛЕН LED ЧЕРВЕН 

Нормална работа – акумулаторите са заредени Мига бавно равномерно Тъмен 

Нормална работа – Акумулаторите са във фаза на 
зареждане 

Постоянно свети Постоянно свети 

Няма основно захранване - работа с акумулатори Мига бързо равномерно Тъмен 

Няма основно захранване - работа с акумулатори без 
свързано устройство към изхода 

 

1 късо светване с по-дълга 
пауза 

1 късо светване с по-дълга 
пауза 

Акумулаторите са разкачени – проверете връзките Мига бързо равномерно Мига бързо равномерно 

Задействана термична защита на NiMh акумулатори Постоянно свети Мига бързо равномерно 

 
Бележки: 

По време на нормалното захранване, платката зарежда батериите. 

Ако захранването прекъсне, платката захранва системата от батериите. По време на работата на 

батериите, блокът за управление е защитен от 1 предпазител от 10А. 

Батериите могат да работят докато напрежението им спадне до 18 V. Зареждането са променя 

прогресивно. Когато стойността бъде достигната, платката изключва батериите. 

 


