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Marka MW POWER − lider w zasilaniu systemów security − wprowadziła wła-
sną rodzinę zasilaczy automatyki przeciwpożarowej z certyfikatem CNBOP. Zasilacze 
serii ZP-135 (skrót od „Zasilacz Pożarowy” o mocy ) to produkty charakteryzujące się 
bardzo wysoką sprawnością >86% dzięki zastosowaniu nowoczesnego przetwor-
nika impulsowego oraz sterownika mikroprocesorowego. Dzięki temu osiągnięto 
minimalny współczynnik koszt-efekt poprzez uproszczoną konstrukcję, krótszy czas 
produkcji i serwisu. To wszystko wiąże się bezpośrednio z wydajnością produkcji. 

Zasilacz MW POWER posiada zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, 
nadnapięciowe, a sterownik zapewnia unikalny system ładowania i kontroli ba-
terii. Polega on na tym, że każdy z akumulatorów jest ładowany oddzielnie pra-
widłowym napięciem (max. 13.8V). Dzieje się tak dzięki zastosowaniu dwóch nie-
zależnych obwodów ładowania akumulatorów. Co za tym idzie również kon-
troli podlega pojedynczy akumulator, a nie cała bateria 24V. Jest to szczegól-
nie ważne wtedy, jeżeli do zasilacza dołączono akumulatory, które nie posiada-
ły zbliżonych parametrów, np. podobnego stopnia naładowania lub rezystan-
cji wewnętrznej. Wykrycie awarii jest na poziomie akumulatora, co z kolei obni-
ża koszty serwisu w przyszłości.

Instalatorzy docenią na pewno fakt, iż w zasilaczu MW POWER zastosowano 
złącza zatrzaskowe, a nie śrubowe, co pozwala dokonać niezbędnych podłączeń 
przewodów do złącz wyjściowych oraz bateryjnych poza obudową, a w ostatnim 
kroku wpiąć złącza w odpowiednie gniazda. Okazuje się to przydatne wtedy, gdy 
zasilacz jest montowany w trudno dostępnym miejscu, a wykonywanie podłączeń 
przy akumulatorach umieszczonych wewnątrz obudowy jest kłopotliwe i może 
doprowadzić do uszkodzenia. Zasilacze posiadają optyczną i przekaźnikową sygna-
lizację stanu pracy oraz awarii, a także rozłącznik głębokiego rozładowania baterii. 

Rodzina ZP-135 to seria sześciu zasilaczy o różnym prądzie wyjściowym de-
dykowanych do współpracy z dwoma akumulatorami – 18Ah lub 24Ah, których 
jakość zapewnia również producent MW POWER. Należy podkreślić, iż urządze-
nia produkowane są w zakładzie MPL TRONIK w Gliwicach, a polski producent 
zapewnia dostawę dowolnej ilości w czasie 3 dni roboczych. 

Artykuł firmy MW POWER
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Łukasz Obłąk – Dyrektor kreatywny marki MW POWER

ZP-135– nowy certyfikowane  
zasilacze PPOŻ marki MW POWER 
Rynkiem zasilaczy PPOŻ w ostatnich latach zainteresowało się wielu producentów. Naturalne wydaje się py-
tanie − który produkt wybrać i jakie są między nimi różnice? W wielu przypadkach niestety są to konstrukcje 
bliźniacze z zastosowanymi rozwiązaniami sprzed kilku lat. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest prze-
starzała technologia wykonania i związana z nią praktycznie zaporowa cena rynkowa. Rozwiązaniem po-
wyższych problemów są produkty nowoczesne, które w pełni korzystają z dobrodziejstw techniki impulsowej.
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