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1  -  Introdução:

     Este manual tem como objetivo apresentar a Central de Iluminação  CSB-400.

     Esta central de iluminação de emergência, foi projetada  com  a capacidade se suportar

cargas de até  400Watts com segurança , não  necessitando  deixar  margem  ou  folga  de 

potência, essa margem de segurança já está estabelecida no projeto construtivo da central. 

Deve ser utilizada em bancos de baterias de 12Vcc.  Aceita qualquer luminária , desde que 

a alimentação seja 12Vcc e obedeça a potencia máxima de 400Watts.

     Possui três estágios de carga da bateria:

1 - Carga com corrente máxima 3A,  até limite da tensão máxima de carga 14,5Vcc.

2 - Manutenção da tensão máxima  de carga, até  que  as   baterias   estejam   com  100%  

     carregadas, com redução gradativa da corrente.

3 - Flutuação, manutenção da carga da bateria, com tensão de 13,8Vcc.

     Na falta de energia elétrica a central  faz a comutação ,  e  aciona  os circuitos de saída

das lâmpadas, permanecendo acesas até  que  volte  a  energia  elétrica  ou  atinja o limite 

máximo para descarga, que é de  10,5 Vcc.   Atingido   esse   limite  a   central   desliga  as

lâmpadas  a  m  de  proteger  as  baterias,  pois  abaixo  dessa tensão  as mesmas  seriam

danicadas.

     

2  -  Proteções:

     A central  CSB-400 , possui  fusível  da entrada da rede elétrica de 3A,   varistor  contra

picos de energia ,  fusíveis  de 30A  para os  dois  circuitos de  saída, fusível de carga de 3A

para  isolar  o  carregador  em  caso  de  inversão da bateria , proteção de curto circuito na

saída do carregador, controle de corrente  e tensão máxima  de  carregamento das baterias

e sub tensão de descarga das baterias.
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Norma que atende

Policarbonato / ANTICHAMA

Modelo

Sobre tensão, sobre corrente e curto na saída.

CSB-400

Consumo máximo rede em carga

Consumo rede em flutuação

Alimentação rede elétrica Bivolt automático

Quantidade de circuitos

Banco de baterias

Potência total 400 Watts

12 Volts

110 Watts

8 Watts

Proteções Carregador

Proteções Baterias Inversão de polaridade, sobre e sub tensão.

Auto Descarga periódica Automática trimestral

NBR IEC - 60598-2-22  /  NBR- 10898

IP - 20

220 larg.  x  165 alt.  x  80 prof.  (mm)

Peso 810 g

2

Corrente de carga incial

Corrente de carga flutuação

3 Amperes

0,2 Amperes

Rede, Carregador e Circuitos de Saída.Fusíveis de proteção

Tempo de comutação < 3  segundos

Ficha Técnica

Norma que atende NBR- 10898

POLICARBONATO / ANTICHAMA

CSB-50 CSB-100 CSB-400Modelo

Sobre tensão, sobre corrente e curto na saida.
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CSB-800

Consumo rede em carga

Consumo rede em flutuação

Alimentação rede elétrica Bivolt automático  80 ~240 Vca

Quantidade de circuitos

Banco de baterias

Potência total 50 Watts 100 Watts 400 Watts 800 Watts

12 Volts 24 Volts

7 Watts

2 Watts

170 Watts

9 Watts

110 Watts

8 Watts

Proteções Carregador

Proteções Baterias Inversão de polaridade e sub tensão.

Auto Descarga periódica Não Sim

NBR IEC -60598-2-22  /  NBR- 10898

IP - 20

Peso 530 g 810 g
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3  -  Instalação:

     Fixe a central  no  local  desejado,  através  dos  2 orifícios de xação conforme gura 1.

A  entrada  dos cabos é feita pela parte superior da central retirando os tampões  conforme

gura 2.

     

Conecte os os na seguinte ordem :

1 - Cabos das prumadas dos circuitos 1e 2.

2 - Cabos da alimentação da bateria ( - Bater. )  e ( + Bater. ).

3 - Alimentação  da  rede elétrica, é feita através do plug fornecido junto com a central.

     Deve-se tomar o devido cuidado com os circuitos de saída, eles devem estar  balancea-

dos ,  dividindo  a  carga  total  instalada  igualmente por circuito e respeitando o limite de 

200 Watts para cada um.

     Procure sempre usar cabeamento adequando ,  conforme  projeto.     Considerar  como 

adequado,  no máximo 4 Amperes por mm².

     Após os cabos devidamente conectados e apertados, procurando usar sempre terminais 

adequados a  cada  tipo  de  conector ,  a  m  de  evitar  aquecimento  desnecessário  nas 

ligações, pressionar  a  chave  Liga / Desliga    para  que acendam as lâmpadas e com isso

vericar se todas estão acesas. Feito isso ligar a rede elétrica, as lâmpadas irão  se  apagar

e os leds verde e vermelho devem acender.  Pressionar mais uma vez para ver  se  a função

teste está funcionando e a central estará pronta para o uso.
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Entrada dos cabos.

190mm

Figura 1.

Figura 2.
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Barramento de Potência 
(30 A) máximo por canal

Fusível Circuito 1
30A  (mini lâmina)

Fusível Circuito 2
30A  (mini lâmina)

Fusível Carregador
3A    (mini lâmina)

Fusível  Rede
3 A  (vidro 20mm)

Jumper de configuração auto descarga
Com Jumper >> Teste ativado
Sem Jumper >> Teste desativado LED Carregando Baterias.

Aceso - Baterias em carga
Apagado - Baterias carregadas.

LED Rede
Aceso - Presença de rede elétrica.
Apagado - Sem rede elétrica.
Piscando e lâmpadas acesas - está em modo de auto descarga.
Piscando e lâmpadas apagadas - defeito no carregador, carregando 
acima do limite máximo de tensão.

Chave 
LIGA / DESLIGA / TESTE

400
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4  -  Alimentação rede elétrica:

     Alimentação da rede  elétrica  é  bivolt automático, de 80 a 240Vca,   a  central   possui

um  circuito  interno  que  irá controlar  o desligamento caso haja falta de  energia  elétrica

essa  comutação  ocorre  quando  a  tensão da rede baixar de 60% da nominal e retornará

quando voltar a um patamar de 80 % da nominal, conforme norma NBR IEC - 60598-2-22.

Este circuito atuará  da  mesma  forma tanto para 110 Vca quanto para 220Vca.

     Durante  o  processo  inicial  de  carga  das  baterias,  nos estágios 1 e 2,  quando o led 

vermelho de carga está aceso, é normal se notar aquecimento da central, que internamente 

pode chegar a 60°C em média, devido  ao fato  de ocorrer  dissipação  de calor da fonte de

alimentação.    

5  -  Comandos e indicações:

     Localizados  no painel frontal, possui  apenas  uma chave e dois leds.

     

     Led Verde, indica presença de rede elétrica  quando  aceso  e  quando  piscando  indica

que a central está realizando a auto descarga,  caso  tenha  rede  e  as  lâmpadas  estejam 

acesas, ou ainda piscando e com presença de rede  elétrica  e  lâmpadas  apagadas , falha 

no  controle  de  tensão  máxima  de  carga ,  a  central  está  carregando  acima  do limite 

máximo.

     

     Led Vermelho,  indica  que  a  central está carregando as baterias, estará aceso durante

os estágios 1 e 2 de carga.

     

     Chave LIGA / DESLIGA / TESTE ,  com  presença  de  rede  elétrica a central acionará os

circuitos das lâmpadas enquanto  pressionada.   Já  sem  rede  elétrica um toque aciona os

circuitos, um novo toque desliga os circuitos e assim sucessivamente.

     

     OBS:  A  central  sempre  estará  pronta  para  o uso,  não existindo a opção de desliga 

permanente.  Ou  seja ,  caso  o  usuário  tenha  desligado  a  central, e ao retornar a rede 

elétrica  seguida  de  uma  nova interrupção  de  energia, a central acionará os circuitos de

saída normalmente.

 

6 - Auto descarga:

     A  central   CSB-400   possui  um  circuito   exclusivo   de  auto  descarga ,   que  realiza

automaticamente, em um período trimestral, uma descarga  completa das baterias.    A m 

de realizar a movimentação de cargas das baterias,  e também a vericação da funcionabi-

lidade do sistema. Caso nesse intervalo de tempo tenha ocorrido alguma falta  de  energia

da rede elétrica,  passa a contar o prazo de 3 meses a partir dessa descarga.

     Essa função de auto descarga pode ser habilitada ou não a  qualquer  momento , basta

colocar o Jumper J1para habilitar ou retirar ele para desabilitar.     
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7-  Autonomia x Baterias:

     Recomendamos  utilizar  sempre  baterias  estacionárias ,  de  boa  qualidade  para  um 

funcionamento adequado do sistema. A seguir uma tabela do fabricante Heliar de Potência

de cada bateria em relação as horas desejadas de autonomia.

     

     

Exemplo:

     Tenho uma carga instada de 280 Watts, e desejo uma autonomia de 4 horas. 

Olhando  a  tabela  na  coluna  de  4 horas ,  escolho  qual bateria usar, supondo o uso de 

baterias de 50A, que proporcionarão 78,03 Watts por bateria.

280 Watts / 78,03 Watts = 3,58 baterias.

Ou seja,  devo utilizar  3 baterias de 50A  para chegar próximo das 4 horas  ou

                                   4 baterias de 50A  para passar das 4 horas.   

 

Devo sempre considerar a conexão de baterias em paralelo, conforme esquema de ligação

am de que o banco de baterias permaneça com a tensão de 12Vcc.

8-  Garantia:

     A garantia total oferecida é de  3 anos ,  a considerar a data da venda da central.  Para

obter a garantia é indispensável apresentação da nota scal de compra pelo usuário,  com

número de série constando na nota, caso não possua mais,  considerar a data  de  fabrica-

ção que consta na etiqueta de dados da central.  

     Como  se  trata  de  um equipamento com mais tecnologia empregada, é indispensável 

a instalação por prossional capacitado para isso.

     A extinção da garantia se dá em casos  de  má  instalação ,  por pessoa não capacitada

uso indevido da central para outro m que não a  de  iluminação  de  emergência ,  danos 

causados por quedas, instalações em locais inadequados,  com  possibilidade de respingos

e queda de água, resultando na oxidação das placas eletrônicas, erros de  instalação como 

ligar a alimentação em tensões acima de  220Vca ,  banco de baterias  diferente de 12 Vcc 

raios, oscilações da rede elétrica acima de 10% da nominal e qualquer outra  situação  que 

não seja defeito de fabricação da central.
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