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Zasilanie − konieczność
i zagrożenie dla Twojego
sprzętu

Zak³Ûcenia przenoszone
przez sieÊ energetyczn¹ oraz
³adunki elektrostatyczne wy-
stÍpuj¹ce w†naszym otocze-
niu mog¹ byÊ przyczyn¹ po-
waønych uszkodzeÒ sprzÍtu
elektronicznego, w†tym kom-
puterÛw stanowi¹cych obec-
nie podstawowe narzÍdzie
projektowe, a†takøe emulato-
rÛw, programatorÛw czy ul-
trafioletowych kasownikÛw
pamiÍci EPROM. Ryzyko po-
wstania uszkodzeÒ jest czÍs-
to lekcewaøone, ale zaczyna
nabieraÊ coraz wiÍkszego
znaczenia ze wzglÍdu na
stosowanie nawet w†najpros-
tszych urz¹dzeniach impulso-
wych zasilaczy oraz mikro-
procesorowego sterowania.
Drugim, stosunkowo s³a-

bym punktem sprzÍtu elekt-
ronicznego s¹ zapewniaj¹ce
³¹cznoúÊ z†otoczeniem inter-
fejsy, przede wszystkim sze-
regowe porty RS232, ktÛry-
mi bardzo czÍsto informacje
przesy³ane s¹ na znaczne
odleg³oúci. Przewody ³¹cz¹-
ce urz¹dzenia dzia³aj¹ jak
anteny skutecznie wy³apuj¹-
ce z†otoczenia wszelkie za-
k³Ûcenia elektromagnetyczne
oraz potencja³y elektrosta-
tyczne, z†ktÛrymi bardzo
czÍsto jest zwi¹zana duøa
energia.
Warto takøe zwrÛciÊ uwa-

gÍ na ryzyko, co prawda co-

raz rzadziej wystÍpuj¹ce,
chwilowych wy³¹czeÒ ener-
gii, ktÛre mog¹ w†najmniej
o c z ek iwanym momenc i e
przerwaÊ proces projektowa-
nia.
Jedn¹ z†najwiÍkszych firm

dostrzegaj¹cych nasze proble-
my jest American Power
Conversion, z†ktÛrej oferty
wybraliúmy kilka urz¹dzeÒ
przedstawionych w†dalszej
czÍúci artyku³u.

Bezpieczne zasilanie
Najprostszym zabezpiecze-

niem linii zasilaj¹cych s¹
pasywne filtry zak³ÛceÒ LC,
d od a t k owo wypo s a ø on e
w†t³umiki przepiÍÊ. Jednym
z†najprostszym filtrÛw tego
typu w†ofercie APC jest wy-
stÍpuj¹cy w†dwÛch wersjach
Surge Arrest (fot. 1), ktÛry
przy okazji spe³nia rolÍ bar-
dzo wygodnego w†eksploata-
cji rozdzielacza z†5†gniazda-
mi i†wy³¹cznikiem siecio-
wym, wspÛlnym dla wszys-
tkich gniazd. W†zaleønoúci
od wersji urz¹dzenia wspÛ³-
czynnik t³umienia zak³ÛceÒ
wynosi 10dB (model E10)
lub 20..70dB (model E20),
a †mak s yma l n a t ³ um i on a
energia zak³ÛceÒ odpowied-
nio 315/420J. Surge Arrest
jest wyposaøony w†dwie
kontrolki: w³¹czenia (zielo-
na) i†b³Ídnej pracy (czerwo-

Fot. 1.

Nawet bardzo doúwiadczeni
konstruktorzy urz¹dzeÒ elektronicznych

nie zawsze zdaj¹ sobie sprawÍ
z†ryzyka, jakie nios¹ zak³Ûcenia

wystÍpuj¹ce w†sieci energetycznej. Mog¹
one spowodowaÊ b³Ídn¹ pracÍ lub wrÍcz
uszkodzenie sprzÍtu wykorzystywanego do

projektowania i†uruchamiania
opracowywanych urz¹dzeÒ.
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na). DziÍki drugiej kontrolce uøytkow-
nik jest informowany o†z³ym uziemie-
niu gniazda sieciowego, przeci¹øeniu
filtra lub o†uszkodzeniu elementÛw za-
bezpieczaj¹cych. Maksymalne dopusz-
czalne obci¹øenie filtru wynosi 10A,
po jego przekroczeniu w³¹cza siÍ au-
tomatyczny bezpiecznik, ktÛry uøyt-
kownik moøe ponownie w³¹czyÊ dziÍ-
ki przyciskowi ukrytemu w†dolnej
czÍúci obudowy.
Kolejnym urz¹dzeniem filtruj¹cym

o†ogromnych walorach uøytkowych
jest Power Manager (fot. 2). Obudo-
wÍ tego urz¹dzenia zaprojektowano
tak, aby moøna je by³o wykorzys-
taÊ jako podstawkÍ pod monitor.
Wewn¹trz obudowy dostÍpne s¹ cztery
gniazda, do ktÛrych dostarczane jest
filtrowane, bezpieczne napiÍcie siecio-
we. Kaøde gniazdo ma przypisany wy-
prowadzony na p³ytÍ czo³ow¹ wy³¹cz-
nik napiÍcia i†w³asn¹ kontrolkÍ, dziÍki
czemu uøytkownik moøe bez trudu zo-
rientowaÊ siÍ w†bieø¹cych nastawach.
OrientacjÍ dodatkowo u³atwiaj¹ naklej-
ki dostarczane w†zestawie, za pomoc¹
ktÛrych moøna opisaÊ funkcje poszcze-
gÛlnych w³¹cznikÛw. WspÛ³czynnik t³u-
mienia zak³ÛceÒ wystÍpuj¹cych w†sieci
jest bardzo duøy - wynosi 40..80dB
w†zaleønoúci od czÍstotliwoúci zak³Û-
ceÒ, a†maksymalna energia t³umionych
zak³ÛceÒ wynosi aø 640J przy szczyto-
wym pr¹dzie 13kA. Power Managera
wyposaøono takøe w†kontrolkÍ popra-
wnego uziemienia, sygnalizacjÍ do³¹-
czenia napiÍcia sieciowego oraz auto-
matyczny, kasowalny bezpiecznik prze-
tÍøeniowy.
Podczas prowadzonych przez nas tes-

tÛw eksploatacyjnych okaza³o siÍ, øe
oprÛcz zwiÍkszenia bezpieczeÒstwa za-
silania urz¹dzeÒ do³¹czanych do filt-

rÛw, znacznie zwiÍkszy³
siÍ komfort pracy, poniewaø moø-

liwe by³o zlikwidowanie pl¹taniny kab-
li wokÛ³ biurka, dziÍki czemu nadaliú-
my obydwu urz¹dzeniom honorowy ty-
tu³ ìCable Managerî.

Bezpieczna transmisja
Z†bogatej oferty APC wybraliúmy dwa

urz¹dzenia przeznaczone do zabezpie-
czenia interfejsÛw szeregowych RS232.

Najprostszy w†zastosowaniu jest Pro-
tectNet (rys. 3), ktÛry montuje siÍ bez-
poúrednio na 9-stykowym gnieüdzie in-
terfejsu. W†niewielkiej, bardzo estetycz-
nej obudowie zintegrowano zabezpiecze-
nie wszystkich 8†linii interfejsu, ktÛre
zapewnia likwidacjÍ przepiÍÊ o†ampli-
tudzie do 6kV, przy czym prÛg zadzia-
³ania zabezpieczenia wynosi ±30V. APC
oferuje dwie wersje prezentowanego
ProtectNeta (model PS9-DCE/DTE), przy-
stosowane do urz¹dzeÒ DTE i†DTC.

Do rodziny ProtectNet naleøy takøe
urz¹dzenie P232-4 (fot. 4), ktÛre spe³-
nia rolÍ zabezpieczenia czterech linii
RS232 jednoczeúnie. Konstrukcja tej
wersji filtru jest nieco inna, poniewaø
wejúcia i†wyjúcia filtrÛw s¹ 8-stykowe
(RJ45), a†potencja³em referencyjnym
jest wspÛlna masa obudowy. Pre-
zentowane urz¹dzenie moøe pra-
cowaÊ samodzielnie lub w†po-
staci modu³u montowanego na
pÛ³kÍ 19". Niezaleønie od spo-

sobu wykorzystania, jego obudowÍ
naleøy dobrze uziemiÊ (specjalny prze-
wÛd wchodzi w†sk³ad zestawu), ponie-
waø jest to warunek skutecznego dzia-
³ania zabezpieczeÒ.

Co dalej
W†artykule przedstawiliúmy

tylko w¹ski wycinek z†oferty
urz¹dzeÒ zabezpieczaj¹cych

firmy APC. CzytelnikÛw zainte-
resowanych tematem zachÍcamy do
przejrzenia ca³ej oferty firmy, ktÛra jest
dostÍpna na stronie internetowej:
www.apcc.com. W†jednym z†kolejnych
numerÛw EP przedstawimy systemy za-
silania awaryjnego oferowane przez
APC.
AG

Artyku³ opracowano w†oparc iu
o†materia³y udostÍpnione przez polskie
biuro firmy APC, tel. (0-22) 666-00-11.

WiÍcej informacji o ofercie firmy
APC moøna znaleüÊ w Internecie pod
adresem: www.apcc.com.

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.


