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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 
 

 Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest centrala o symbolu handlowym  

CX-1201, produkowana przez firmę CERBEX Sp. z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno, spełniająca 

funkcje: 

• centrali do sterowania, kontroli oraz wizualizacji stanu urządzeń systemów przeciwpo-

Ŝarowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŜytko-

wania (Dz. U. Nr 143 z 2007 r. poz. 1002, z późniejszymi zmianami),  

• tablicy sterowniczej w systemach róŜnicowania ciśnień,  

• panelu sterującego w systemach kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu pełniącego funkcję 

skomputeryzowanego systemu sterowania określonego w pkt. 10.3 normy PN-EN 12101-

6:2007.  

 Centrala CX-1201 moŜe pełnić ww. funkcje w zaleŜności od rozwiązania projektowego. W 

jednym systemie mogą wystąpić wszystkie funkcjonalności lub dowolna ich kombinacja.

 Centrala CX-1201 jest urządzeniem zapewniającym realizację złoŜonych algorytmów 

sterowania, kontroli i wizualizacji urządzeń przeciwpoŜarowych zainstalowanych w chronionych 

obiektach. 

 Centrala CX-1201 składa się ze sterowników przemysłowych wraz z modułami rozszerzeń, 

jednego lub wielu zasilaczy, modułów przekaźnikowych i modułów zabezpieczeń, panelu 

sygnalizacyjnego, zabezpieczeń nadprądowych oraz opcjonalnie, w zaleŜności od wersji, 

przemienników częstotliwości (falowników) lub styczników, switcha przemysłowego (urządzenia 

łączącego segmenty sieci komputerowej) do pracy z obwodem światłowodowym, modułów kontroli 

ciągłości wyjść 3x230V/400V, umieszczonych w jednej obudowie lub w wielu obudowach 

połączonych trwale ze sobą.  

 Centrala CX-1201 moŜe być stosowana jako element autonomiczny (jedna centrala) lub w 

sieci (połączonych nie więcej niŜ 127 central – węzłów sieci). W przypadku sieci, poszczególne 

centrale (węzły) połączone są ze sobą obwodami światłowodowymi tworzącymi tzw. ring 

światłowodowy. W przypadku uszkodzenia jednej „gałęzi” ringu, centrala sygnalizuje awarię. Awaria 

nie powoduje utraty komunikacji systemu oraz pełnej jego funkcjonalności. KaŜda centrala (węzeł 

sieci) nadzoruje stan zasilania sieciowego, poziomy napięć oraz symetrię faz (zasilanie 3-fazowe), a 

takŜe stan wszystkich elementów mających, pośrednio lub bezpośrednio, wpływ na zanik zasilania. 

Schemat sieci pokazano na rys. 1. 

 Centrala CX-1201 moŜe być wyposaŜona w Ŝądaną liczbę wejść/wyjść w zaleŜności od liczby 

podłączonych urządzeń wykonawczych i wymagań projektowych. Parametry techniczne wszystkich 
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rodzajów wejść podano w tablicy 2, a wyjść w tablicy 3. Na rys. 2 pokazano schemat połączenia 

centrali autonomicznej lub, w wersji sieciowej, z urządzeniami podlegającymi sterowaniu i dozorowi, 

takimi jak wentylatory, klapy dymowe, bramy przeciwpoŜarowe, dźwigi osobowe i innymi 

urządzeniami przeciwpoŜarowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 1, § 2.1. pkt. 9, o parametrach elektrycznych 

wejść/wyjść określonych w tablicach 2 i 3.  

 Centrala CX-1201 moŜe być stosowana w systemach róŜnicowania ciśnień, zapobiegających 

zadymieniu w przypadku poŜaru, do pełnienia funkcji kontrolno-sterujących. UmoŜliwia regulowanie 

wartości róŜnicy ciśnień pomiędzy drogami ewakuacyjnymi a pomieszczeniami objętymi poŜarem. 

Membranowy, działający na zasadzie indukcji, czujnik róŜnicy ciśnień typu CMS-121 generuje 

analogowy sygnał. Sygnał ten przekazywany jest do regulatora typu PI lub PID i przeliczany według 

zaleŜności matematycznej na liniowy napięciowy sygnał wyjściowy, proporcjonalny do róŜnicy ciśnień 

lub strumienia przepływu powietrza.  

 Centrala CX-1201 poprzez regulator generuje sygnał do elementu wykonawczego (silnik 

wentylatora, siłownik o wejściu liniowym, itp), którego działanie zapewnia osiągnięcie wymaganej 

wartości ciśnienia. Centrala nadzoruje, bezpośrednio lub pośrednio, stan wszystkich urządzeń 

zabezpieczających wewnątrz centrali, w taki sposób, Ŝe zadziałanie dowolnego wyłącznika 

nadprądowego, zabezpieczającego tor zasilania urządzenia wykonawczego będzie sygnalizowany w 

postaci uszkodzenia na panelu sygnalizacyjnym centrali. KaŜdy przewód zasilający i kontrolny 

urządzenia wykonawczego jest nadzorowany na przerwy lub zwarcia i sygnalizowany uszkodzeniem 

na panelu sygnalizacyjnym centrali. Wyjątkiem od tej reguły są przewody połączeniowe do urządzeń, 

których przerwanie lub zwarcie w przewodzie powoduje przejście tego urządzenia do pozycji 

poŜarowej bezpiecznej (pozycji, jaką przyjmuje podczas alarmu poŜarowego), np. siłowniki BF230, 

trzymacze drzwiowe, itp.  

 Centrala umoŜliwia kontrolę zadziałania oraz połoŜenia urządzenia wykonawczego (silnik 

wentylatora, siłownik, itp.), np. za pomocą czujników kontaktronowych. W przypadku siłownika ze 

spręŜyną powrotną typu BF230, kontrola zadziałania odbywa się za pośrednictwem wyłączników 

krańcowych zainstalowanych w siłowniku.  

 Centrala CX-1201 pełni funkcję centrali sterującej urządzeniami przeciwpoŜarowymi, 

umoŜliwiając współpracę z elementami wykonawczymi, pokazanymi na rys. 2, oraz innymi 

o parametrach elektrycznych wejść/wyjść określonych w tablicach 2 i 3. 

 Wszystkie przewody zasilające urządzenia wykonawcze oraz przewody kontrolne tych 

urządzeń monitorowane są na wypadek przerwy lub zwarcia. Przewód kontrolny oprócz sygnalizacji 

uszkodzenia słuŜy równieŜ do identyfikacji stanu elementu wykonawczego, takŜe kontroli zadziałania. 

Monitorowanie przewodów urządzeń wykonawczych odbywa się za pośrednictwem modułów końca 



 AT-15-9015/2013 5/31 
® 

linii. Wyjątkiem od tej reguły są przewody urządzeń wykonawczych, których uszkodzenie powoduje 

przejście w stan poŜarowy „bezpieczny”, np. trzymacze drzwiowe. 

 Centrala CX-1201 zapewnia kontrolę ciągłości przewodów zasilających silniki 3-fazowe 

urządzeń wykonawczych, tj. wentylatorów, pomp, napędów bram i kurtyn przeciwpoŜarowych, itp. 

(kontrola zwarcia i przerwy w poszczególnych „Ŝyłach” przewodów podczas pracy i postoju silnika). 

Pozwala na włączenie/wyłączenie silnika za pośrednictwem stycznika (rozruch bezpośredni silnika 

asynchronicznego klatkowego - prąd rozruchowy 8 x IN) lub sterowanie prędkością obrotową silnika 

wentylatora za pośrednictwem falownika (rozruch częstotliwościowy – brak udarów prądowych 

związanych z rozruchem bezpośrednim). Centrala CX-1201 moŜe być doposaŜona w zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe, co umoŜliwia instalowanie elementów wykonawczych w postaci wentylatorów 

(silniki) w strefie ochrony przepięciowej 0. 

 Na rys. 3 pokazano widoki obudowy centrali CX-1201, a na rys. 4 widoki jej wnętrza. Widok 

tabliczki znamionowej montowanej na obudowie centrali pokazano na rys. 5. 

 W tablicach 4 ÷ 12 wyspecyfikowano elementy składowe centrali. W tablicy 13 

wyspecyfikowano wszystkie moduły końca linii oraz moduł przekaźnika, a w tablicy 14 czujniki róŜnicy 

ciśnień. 

 Wymagane właściwości techniczne centrali CX-1201 podano w p. 3. 
 
 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

 Centrala CX-1201 jest przeznaczona do wizualizacji, kontroli i sterowania systemami: 

− kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – sterowanie kurtynami dymowymi, 

− kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – sterowanie wentylatorami oddymiania 

mechanicznego oraz pozostałymi urządzeniami wykonawczymi oddymiania, 

− kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – sterowanie urządzeniami wykonawczymi 

oddymiania grawitacyjnego, 

− kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – sterowanie klapami przeciwpoŜarowymi, klapami 

oddzieleń poŜarowych, 

− sterowania drzwiami i bramami przeciwpoŜarowymi, 

− kontroli instalacji tryskaczowych,  

− sterowania i kontroli instalacji zraszaczowych,  

− sterowania i kontroli pompowni poŜarowych, 

− sterowania i kontroli instalacji hydrantowych, 

− sterowania otwarciem drzwi kontroli dostępu, 

− sterowania siłownikami, 
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− róŜnicowania ciśnień, zapobiegającymi zadymieniu w przypadku poŜaru na pionowych i 

poziomych drogach ewakuacji, np. w klatkach schodowych, przedsionkach, szybach 

windowych i korytarzach ewakuacyjnych. 

 Centrala CX-1201 powinna być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla 

określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem: 

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

− postanowień niniejszej Aprobaty, 

oraz instrukcji montaŜu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kaŜdą partią wyrobów. 

 W przypadku zastosowania centrali CX-1201 w systemach róŜnicowania ciśnień, wszystkie próby 

odbiorowe powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami ustalonymi w indywidualnym projekcie 

technicznym, opracowanym dla określonego budynku. 

 Prace związane z instalowaniem i konserwacją centrali CX-1201 powinny być wykonywane 

przez firmę Cerbex Sp. z o.o. lub jednostkę posiadającą jej autoryzację. 

  

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA 

 
 3.1. Wygl ąd i oznakowanie 

 

 Centrala CX-1201 powinna mieć wygląd szafki wykonanej z metalu o stopniu ochrony IP52, 

wewnątrz której znajdują się elementy składowe wyspecyfikowane w tablicach 4 ÷ 12 (rys. 3 i 4). 

 Wszystkie stałe elementy centrali oraz wskaźniki świetlne powinny być wyraźnie oznakowane 

w celu informowania o ich przeznaczeniu. Oznaczenia powinny być czytelne z odległości większej niŜ 

0,8 m, w oświetleniu otoczenia o natęŜeniu od 100 do 500 lux. 

 Zaciski torów transmisji i bezpieczniki powinny być wyraźnie oznakowane. 

 Na prawym boku obudowy, w górnej jego części, po zewnętrznej stronie powinna znajdować 

się tabliczka znamionowa, na której powinny być wyszczególnione co najmniej następujące dane: 

• nazwa producenta – CERBEX Sp. z o.o., 

• nazwa urządzenia – CX-1201, 

• numer seryjny – np. 12xxxx00, 

• napięcie zasilania – np. 3x230VAC 50Hz,  

• moc znamiona – np. x.x kW (centrala bez urządzeń wykonawczych), 

• klasa klimatyczna - Klasa I, 

• stopień ochrony obudowy – IP52, 

• nr Aprobaty Technicznej ITB – AT-15-9015/2013. 
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3.2. Funkcjonalno ść 

 

 Centrala CX-1201 powinna spełniać wymagania odnoszące się do:  

a) stabilizacji ciśnienia, 

b) sterowania i kontroli urządzeń wykonawczych systemów zabezpieczenia poŜarowego, 

c) sygnalizacji, 

d) stanu dozorowania, 

e) stanu uszkodzenia, 

f) stanu zablokowania, 

g) stanu testowania, 

h) konstrukcji w przypadku central sterowanych programowo. 

Badania związane z wymaganiami p. a i b powinny być wykonane przed i po naraŜeniu 

środowiskowym w celu potwierdzenia odporności lub wytrzymałości centrali na naraŜenia. 

 

 3.3. Sygnalizacja 

  

 Centrala CX 1201 powinna sygnalizować następujące stany pracy: 

- dozorowania, 

- alarmowania poŜarowego, 

- uszkodzenia, 

- braku zadziałania. 

 Sygnalizacja powinna odbywać się za pomocą wskaźników świetlnych i być widoczna przy 

intensywności światła otoczenia większym niŜ 520 luksów, pod kątem do 22,5 º mierzonym względem 

linii przechodzącej przez wskaźnik i prostopadłej do jego powierzchni montaŜowej, z odległości: 

− 3 m w przypadku sygnalizacji ogólnej stanu pracy, 

− 3 m w przypadku sygnalizacji zasilania energią, 

− 0,8 m w przypadku pozostałej sygnalizacji. 

 Wskaźniki świetlne wykorzystywane do sygnalizacji ogólnej i szczegółowej powinny być 

barwy: 

 a) czerwonej - do sygnalizowania: 

− alarmów poŜarowych, 

− przesyłania sygnałów do urządzeń sterowniczych, automatycznych urządzeń zabezpiecza-

 jących, przeciwpoŜarowych,  

 b) Ŝółtej - do sygnalizowania:  

− uszkodzeń, 
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− transmisji sygnałów uszkodzeniowych,  

 

− braku zadziałania  

 c) zielonej - do sygnalizowania zasilania w energię. 

 

3.4. Właściwo ści techniczne 

 

 Centrala CX-1201 powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1 

Poz. Właściwo ści Wymagania Metody bada ń 
1 2 3 4 

1.  Odporność na zimno spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− temperatury – (- 5 ± 3 oC) 
− czasu trwania - 16 h 

PN-EN 60068-2-
1:2009 

2.  Odporność na suche 
gorąco 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− temperatury – (+ 55 ± 3 oC) 
− czasu trwania – 16 h 

PN-EN 60068-2-
2:2009 

3.  Wytrzymałość na 
wilgotne gorąco stałe 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− temperatury – (+ 40 ± 2 oC) 
− czasu trwania – 21 dób, 
− wilgotności względna – (93 ± 3 %) 

PN-EN 60068-2-
78:2009 

4.  Odporność na 
wilgotne gorąco stałe 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− temperatury – (+ 40 ± 2 oC) 
− czasu trwania – 4 doby 
− wilgotności względnej – (93 ± 3 %) 

PN-EN 60068-2-
78:2009 

5.  Wytrzymałość na 
korozję spowodowaną 
działaniem dwutlenku 
siarki 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− temperatury – (25 ± 2) °C 
− wilgotności względnej – (93 ± 3) % 
− stęŜenia SO2 – (25 ± 5) ppm 
− czasu trwania – 21 dób 

PN-EN 600068-2-
42:2004 

6.  Odporność na 
uderzenia  

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− energii uderzenia – ( 0,5 ± 0,04) J 
− liczby uderzeń na punkt – 3 

PN-EN 60068-2-
75:2000 

7.  Odporność na 
wyładowania 
elektrostatyczne ESD 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie: 
napięcia probierczego:  

− wyładowania w powietrzu - 2, 4, 6 kV, 
− wyładowania kontaktowego – 2, 4, 8 kV, 

polaryzacji +/-: 
− liczby wyładowań: 

punkt/napięcie/polaryzacja – 10, 
− przerwy między wyładowaniami -  ≥ 1 s 

PN-EN 61000-4-2: 
1999/A2: 2005 
PN-EN 50130-4:2012 
 

8.  Odporność na 
zaburzenia przewo-
dzone, indukowane 
przez pola o 
częstotliwości 
radiowej 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− częstotliwości - 150 ÷ 230 MHz, 
− czasu utrzymania - 3 s, 
− metody przemiatania - metoda 

logarytmiczna, 
− kroku przemiatania - 1%, 
− napięcia probierczego – 10 VRMS, 
− modulacji: 

• amplitudowej -  80 %, 1kHz, sinus 
• impulsowej - 1Hz (0,5 s ON; 0,5 s 

OFF) 

PN-EN 61000-4-
6:2008 
PN-EN 50130-4:2012 
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Tablica 1, ci ąg dalszy 

Poz. Właściwo ści Wymagania Metody bada ń 
1 2 3 4 

9.  Odporność na serie 
szybkich elektry-
cznych stanów 
przejściowych 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie: 
napięcia probierczego: 

− linie zasilania /sygnałowe - 1kV, 
− linie zasilania AC - 2kV 

polaryzacji +/- : 
− liczby naraŜeń kaŜdej polaryzacji i 

napięcia – 1, 
− czasu naraŜenia - 1+0,2 min 

PN-EN 61000-4-
4:2005 
PN-EN 50130-4:2012 
 

10.  Odporność na udary 
napięciowe (zakłóce-
nia impulsowe duŜej 
energii 1,2/50 µs) 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
- napięcia probierczego: 1000 ÷ 2000V 
- polaryzacji impulsów +/- 

PN-EN 61000-4-
5:2006 
PN-EN 50130-4:2012 
 

11.  Odporność na 
promieniowane pola 
elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej  

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) i 3.2 b) w zakresie:  
− częstotliwości od 80 do 3000 MHz, 
− czasu utrzymania częstotliwości – 5 s, 
− kroku przemiatania – 1 % 
− natęŜenia pola – 10 V/m, 
− modulacji: 

• 80 % AM – 1 kHz, sinus, 
• PM – 1 Hz  

PN-EN 61000-4-3: 
2007+ A1:2008 
PN-EN 50130-4:2012 
 

12.  Odporność na wibracje 
sinusoidalne 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) w zakresie: 
− częstotliwości od 10 do 150 Hz, 
− amplitudy przyśpieszenia – 0,981 m s-2  

(≈1,0 gn), 
− liczby osi – 2 
− liczby cykli zmian na oś – 1  

PN-EN 60068-2-
6:2008 

13.  Wytrzymałość na 
wibracje sinusoidalne 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) w zakresie: 
− częstotliwości od 10 do 150 Hz, 
− amplitudy przyśpieszenia – 4,905 ms-2  

(≈1,0 gn), 
− liczby osi – 2, 
− liczby cykli zmian na oś - 20 

PN-EN 60068-2-
6:2008 

14. Odporność na wibracje 
sinusoidalne 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) w zakresie: 
− częstotliwości od 10 do 150 Hz, 
− amplitudy przyśpieszenia – 0,981m s-2  

(≈1,0 gn), 
− liczby osi – 2 
− liczby cykli zmian na oś – 1  

PN-EN 60068-2-
6:2008 

15.  Odporność na zapady  
 napięcia 

spełnienie kryteriów funkcjonalności w stanie 
dozorowania i wentylacji 

PN-EN 61000-4-
11:2004 
PN-EN 50130-4:2012 

16. Odporność na zmiany 
napięcia zasilania 

spełnienie kryteriów p. 3.2 a) w zakresie 
napięcia zasilania: 

− górna wartość - 26,4 V 
− dolna wartość - 20,4 V 

PN-EN 61000-4-
20:2007/A1: 2007  
PN-EN 50130-4:2012 
 

 
 

4.  PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 

 Centrala objęta Aprobatą powinna być dostarczana w opakowaniu Producenta. Do kaŜdego 
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opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca oznakowanie według p. 3.1 oraz:  

- nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 

- znak budowlany. 

 Sposób oznaczania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 

2041). 

 Przechowywanie i transport central powinien odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta. 

 

5.  OCENA ZGODNOŚCI 
 

 5.1. Zasady ogólne 

 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego 

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moŜe być wprowadzany do obrotu i stosowany przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i 

przeznaczeniu, jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z 

Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9015/2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności centrali CX-1201 z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9015/2013 

dokonuje Producent, stosując system 1.  

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent moŜe wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9015/2013, jeŜeli akredytowana jednostka certyfikująca 

wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania Producenta: 

- zakładowej kontroli produkcji, 

- uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem 

badań, obejmujących badania wg p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

- wstępnego badania typu, 

- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 
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 5.2. Wstępne badanie typu 

 

   Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

uŜytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Wstępne badanie typu obejmuje: 

a) funkcjonalność, 

b) odporność na zimno, 

c) odporność na suche gorąco, 

d) odporność na wilgotne gorąco stałe (21 dób), 

e) odporność na wilgotne gorąco stałe (4 doby), 

f) wytrzymałość na korozję spowodowaną działaniem dwutlenku siarki, 

g) odporność na uderzenia, 

h) odporność na wyładowania elektrostatyczne ESD, 

i) odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, 

j) odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, 

k) odporność na udary napięciowe, 

l) odporność na promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, 

m) odporność na wibracje sinusoidalne, 

n) wytrzymałość na wibracje sinusoidalne, 

o) odporność na zapady napięcia, 

p) odporność na zmiany napięcia zasilania. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-uŜytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

 5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 

 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. sprawdzenie surowców i składników oraz specyfikację elementów wchodzących w skład 

centrali i sprawdzanie dokumentów potwierdzających ich właściwości techniczno-uŜytkowe, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2), 

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur 

określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii 

produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. 

  Kontrola produkcji powinna zapewnić, Ŝe wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-

9015/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru 

powinny potwierdzać, Ŝe wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie 

wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni moŜliwe do identyfikacji i 
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odtworzenia. 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

5.4.1. Program bada ń. Program badań obejmuje: 

a) badania bieŜące, 

b) badania uzupełniające. 

 

 5.4.2. Badania bie Ŝące. Badania bieŜące obejmują sprawdzenie: 

a) wyglądu, 

b) oznakowania, 

c) wymagań dotyczących sygnalizacji. 

 

 5.4.3. Badania uzupełniaj ące. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie:  

a) odporności na zimno, 

b) odporności na wibracje sinusoidalne, 

c) odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, 

d) odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych. 

 

 5.5. Częstotliwo ść badań.  

 Badania bieŜące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie 

rzadziej niŜ dla kaŜdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w doku-

mentacji zakładowej kontroli produkcji. 

 Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niŜ raz na 3 lata. 

 

 5.6. Metody bada ń 

  

 Badania naleŜy wykonać według dokumentów wymienionych w tablicy 1 kol. 4 oraz p. 5.6.1 ÷ 

5.6.3. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.  

 

 5.6.1. Sprawdzenie wygl ądu. Sprawdzenie wyglądu naleŜy wykonywać przez oględziny i 

porównanie z opisem podanym w p. 3.1 oraz na rys. 3 i 4. 

 

 5.6.2. Sprawdzenie oznakowania. Sprawdzenie oznakowania naleŜy wykonać przez 

odczytanie informacji podanej na tabliczce znamionowej i porównaniu z wymaganiami podanymi w  

p. 3.1. oraz na rys. 5. 
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 5.6.3. Sprawdzenie wymaga ń dotycz ących sygnalizacji. Wymagania dotyczące sygna-

lizacji naleŜy sprawdzić przez uruchomienie centrali i obserwację wskaźników świetlnych. Wyniki 

obserwacji naleŜy porównać z wymaganiami p. 3.3.  

 

 5.7. Pobieranie próbek do bada ń 

 

Próbki do badań naleŜy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010. 

 

5.8. Ocena wyników bada ń 

 

Wyprodukowane wyroby naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeŜeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

 
 

6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE 

  
 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9015/2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność 

centrali CX-1201 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.  

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego 

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moŜe być wprowadzany do obrotu i stosowany przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i 

przeznaczeniu, jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z 

Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9015/2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

 6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie 

własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień naleŜy do obowiązków 

korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej.  

 

 6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie 

praw wyłącznych i nabytych. 

 

 6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość 

wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie. 

  



 AT-15-9015/2013 14/31 
® 

 6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z 

wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie centrali CX-1201 naleŜy zamieszczać 

informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9015/2013. 

 
 
 

7. TERMIN  WAśNOŚCI 
 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9015/2013 jest waŜna do 09 maja 2018 r. 

WaŜność Aprobaty Technicznej ITB moŜe być przedłuŜona na kolejne okresy, jeŜeli jej Wnioskodawca lub 

formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie 

później niŜ 3 miesiące przed upływem terminu waŜności tego dokumentu.  

 

K O N I E C  

 

 
INFORMACJE DODATKOWE 

 

 Normy i dokumenty zwi ązane  

 

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów róŜnicowania ciśnień. 

Zestawy urządzeń 

PN-EN 50130-

4:2002+A2:2007 

Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla 

grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów alarmowych poŜarowych, włamaniowych i osobistych 

PN-EN 61000-4-2: 

1999+A2:2003 

Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. 

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne. Podstawowa 

publikacja EMC 

PN-EN 61000-4-

3:2007+A1:2007 

Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. 

Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o 

częstotliwości radiowej. Podstawowa publikacja EMC 

PN-EN 61000-4-

4:2005 

Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. 

Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów 

przejściowych. Podstawowa publikacja EMC 

PN-EN 61000-4-

5:2006 

Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. 

Badania odporności na udary 

PN-EN 61000-4-

6:2008 

Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. 

Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o 

częstotliwości radiowej 
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PN-EN 61000-4-

11:2004 

Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. 

Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany 

napięcia  

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Wprowadzenie 

PN-EN 54-

4:2001+A2:2007 

Systemy sygnalizacji poŜarowej. Zasilacze 

PN-EN 60068-2-

1:2009 

Badania środowiskowe. Część 2-1:Próby. Próby A: Zimno. 

PN-EN 60068-2-

2:2007 

Badania środowiskowe. Część 2-2: Próby. Próby B: Suche gorąco. 

PN-EN 60068-2-

6:2008 

Badania środowiskowe. Część 2-6: Próby. Próby Fc: Wibracje 

(sinusoidalne) 

PN-EN 60068-2-

30:2008 

Badania środowiskowe. Część 2-30: Próby. Próby Db: Wilgotne  

gorąco cykliczne 

PN-EN 60068-2-

42:2004 

Badania środowiskowe. Część 2 - 42: Próby. Próby Kc: 

Oddziaływanie dwutlenku siarki na styki i połączenia 

PN-EN 60068-2-

75:2000 

Badania środowiskowe. Część 2-75: Próby. Próby Eh: Próby młotami 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 

Raporty, sprawozdania z bada ń, oceny, klasyfikacje 

 

LE03-1013/12/Z00NP. Badanie centrali sterującej urządzeniami przeciwpoŜarowymi, tablicy 

sterującej w instalacjach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia. Laboratorium Sygnalizacji, 

Automatyki PoŜarowej i Instalacji Elektrycznych Instytutu Techniki Budowlanej. Warszawa 2013 r. 
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RING ŚWIATŁOWODOWY

CX-1201 Adres nr 1

CX-1201 Adres nr 2

CX-1201 Adres nr 3

CX-1201 Adres nr n

Maksymalnie 127 central 
w sieci

Stanowisko wizualizacji

Stanowisko wizualizacji

Centrala CSP

 
 
 
 
 

Rys.1. Schemat sieci opartej o nadzorowany ring światłowodowy 
(obsługuje maksymalnie 127 central - węzłów) 
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Moduł końca linii

Moduł końca linii

Moduł końca linii

Moduł końca linii

Moduł końca linii

Moduł końca linii

Siłowniki ze spręŜyną 
powrotną 230V, np. BF230

Trzymacze drzwiowe 24VDC

Przyciski

Siłowniki ze spręŜyną 
powrotną, bez spręŜyny powrotnej
z wejściem analogowym, 24VDC

Dźwig osobowy 

Silniki 3-fazowe
wentylatory 

Czujnik róŜnicy 
ciśnień 

Siłowniki klap oddymiających 24VDC
(wrzecionowe lub łańcuchowe)

Bramy przeciwpoŜarowe

Siłowniki okienne 24VDC
(wrzecionowe lub łańcuchowe)

Pompownie poŜarowe,
stanowiska kontrolne

instalacji tryskaczowych, 
zraszaczowych i hydrantowych

 
 

Liczba poszczególnych typów wejść/wyjść dobierana na podstawie wymagań projektowych 
 

 
 
 

Rys.2.  Schemat połączenia centrali autonomicznej lub w wersji sieciowej z urządzeniami 
podlegającymi dozorowi 
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a)

b)

c)

 

Rys. 3.  Obudowy w wersji naściennej 

 a) wersja z panelem dotykowym, b) wersja z panelem LED, c) węzeł sieci bez panelu 

sygnalizacyjnego 
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Rys. 4.  Przykładowa zabudowa urządzeń wewnątrz obudowy naściennej centrali CX1201 
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Rys. 5. Wygląd tabliczki znamionowej 
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2

Wyj. analogowe 
4-20mA lub 2-10V

Wej. parametryczne 10k

Wej. alanogowe 
4-20mA 24VDC

Wyj. styków 
bezpotencjałowych 
NC/NO

Wyj. potencjałowe 
230/0V

Wyj. potencjałowe 
24/0V

Wyj. potencjałowe 
24/0V_P przełączane

Wyj. potencjałowe 
+24/-24V

RING ŚWIATŁOWODOWY

Wyj. 3-fazowe 3x400V 
falownikowe

Wyj. 3-fazowe 3x400V 
stycznikowe

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

15

15

16

F1F2

A

B

ZASILANIE

 

Rys. 6. Schemat blokowy centrali CX1201 

1. Sterownik główny, 2. Moduł/y wyjść analogowych, 3. Moduł/y wejść parametrycznych, 4. Moduł/y wejść 
analogowych, 5. Moduł/y przekaźników NO/NC bezpotencjałowych, 6. Moduł/y przekaźników NO/NC napięciowych 230V,  

7. Moduł/y przekaźników NO/NC napięciowych 24V, 8. Moduł/y przekaźników 24V sterujących siłownikami ze 
spręŜyną powrotną (np. BF24), bez spręŜyny powrotnej (np. BE24) oraz modułem przekaźnika wyniesionego, 9. Moduł/y 

przekaźników 24V sterujących siłownikami okiennymi - łańcuchowymi oraz wrzecionowymi, 10. Switch komunikacyjny, 11. 
Panel czołowy centrali, 12. Zasilacz/e buforowy 24V, 13. Moduł kontroli faz, 14. Przekształtnik/i sterujący silnikiem,  

15. Moduł/y kontroli cięgłości linii 3x400V, 16. Stycznik/i zał/wył silnika. 
Część A. Moduł kontroli ciągłości linii zasilającej współpracujący z przekształtnikiem, redundantny wentylator-dwa 

człony typu A 
Część B. Moduł kontroli ciągłości linii zasilającej współpracujący z stycznikiem 
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Tablica 2 
Dane techniczne wej ść centrali CX-1201 

Poz. Typ wej ścia 
Maks. 

napięcie na 
wejściu, V 

Maks. pr ąd 
wejścia, mA 

Rezystancja 
parametryzuj ąca 

kΩ 
Funkcjonalno ść 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wejście 

parametryczne 
– typu ALARM 

0 ÷ 5 0 ÷ 0,5 20kΩ/10kΩ 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca z przyciskami, 
elementami sterującymi CSP, itp. – 
styk, którego zmiana połoŜenia 
wprowadza centralę w stan 
alarmowy. 

2. 

Wejście 
parametryczne 

– typu 
KONTROLA 

0 ÷ 5 0 ÷ 0,5 20kΩ/10kΩ 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca ze wyłącznikami 
krańcowymi zasuw, siłowników, 
kontaktronami, czujnikami 
przepływu, manometrami 
kontaktowymi, itp.  – styk, którego 
zmiana połoŜenia wprowadza 
centralę w stan brak 
zadziałania/uszkodzenia. 

3. 

Wejście 
parametryczne 

– typu 
UśYTKOWEGO 

0 ÷ 5 0 ÷ 0,5 20kΩ/10kΩ 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca z przyciskami 
przewietrzania, centrala pogodowa, 
itp – styk, którego zmiana połoŜenia 
nie zmienia stanu centrali. 

4. 
Wejście 

parametryczne 
– typu RESET 

0 ÷ 5 0 ÷ 0,5 20kΩ/10kΩ 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca z przyciskami zdalnego 
resetu CX1201, wyjściem 
kasującym z CSP, itp. – styk, 
którego zmiana połoŜenia 
wprowadza centralę w stan dozoru. 

5. 
Wejście 

parametryczne 
– typu STOP 

0 ÷ 5 0 ÷ 0,5 20kΩ/10kΩ 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca z przyciskami 
zatrzymania systemu – styk, 
którego zmiana połoŜenia  
sprowadza wszystkie elementy 
wykonawcze w połoŜenie (stan) w 
jakim znajdują się w czasie dozoru. 
Wciśnięcie przycisku nie zmienia 
stanu centrali. Przycisk 
zabezpieczony kluczykiem, przed 
dostępem niepowołanych osób. 

6. 

Wejście 
parametryczne 
– typu „EKIPY 

RATOWNICZE” 

0 ÷ 5 0 ÷ 0,5 20kΩ/10kΩ 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca z przyciskami 
wprowadzenia centrali w tryb pracy 
„DLA EKIP RATOWNICZYCH”  – 
styk, którego zmiana połoŜenia  
wprowadza ustawienia sytemu 
wymagane dla prowadzenia akcji 
ratowniczej. Wciśnięcie przycisku 
nie zmienia stanu centrali. Przycisk 
zabezpieczony kluczykiem, przed 
dostępem niepowołanych osób. 
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Tablica 2 cd. 

Poz. Typ wej ścia Maks. napi ęcie 
na wejściu, V 

Maks. pr ąd 
wejścia, mA 

Rezystancja para-
metryzuj ąca, Ω Funkcjonalno ść 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Wejście 

analogowe –  
4-20mA 

28 4 ÷ 20 - 

Ujemny biegun wejścia uziemiony. 
Współpraca z czujnikami róŜnicy 
ciśnień, czujnikami przepływu, 
siłownikami z wyjściem 
analogowym – informacja zwrotna 
o połoŜeniu, itp.  – pomiar 
własności fizycznych. 

8. 
Wejście 
zasilania 

3x230VAC  
lub 

230VAC 

wg aplikacji 
projektowej - 

Wejście zasilające centralę oraz 
urządzenia wykonawcze systemu. 
Kontrola obecności wszystkich faz i 
symetrii zasilania.  
Przy sterowaniu systemem 
róŜnicowania ciśnień naleŜy spełnić 
wymagania norm PN-EN 12101-10 
oraz PN-EN 12101-6 pkt. 11.6. 

 
 

Tablica 3 
Dane techniczne wyj ść centrali CX-1201 

Poz. Typ wyj ścia 
Maks. 

napięcie na 
wyjściu, V 

 
Maks. pr ąd 
wyjścia, A 

Funkcjonalno ść 

1 2 3 4 6 

1. 
Wyjście dwustanowe  

- typu 24/0V 
0-28VDC 2 

Ujemny biegun wyjścia uziemiony. 
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
końca linii. 
Sterowanie siłownikami ze spręŜyną 
powrotną, np. BF24, lub grupą siłowników, 
modułem przekaźnika wyniesionego. 

2. 
Wyjście przełączane  

- typu 24/0V_P 
0-28VDC 2 

Ujemny biegun wyjścia uziemiony. 
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
końca linii. 
Sterowanie siłownikami bez spręŜyny 
powrotnej, np. BE24, lub grupą siłowników. 

3. 
Wyjście dwustanowe 

- typu +24/-24V 
+/- 28VDC 2 

Ujemny biegun wyjścia uziemiony.  
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
końca linii. 
Sterowanie siłownikami łańcuchowymi i 
wrzecionowymi lub grupą siłowników. 

4. 
Wyjście dwustanowe  

- typu 230/0V 
0-230VAC 5A 

Brak bezpośredniej kontroli ciągłości 
przewodu sterującego (pośrednio poprzez 
kontrolę zadziałania), uszkodzenie 
przewodu równoznaczne z przejściem do 
pozycji poŜarowej bezpiecznej. 
Sterowanie siłownikami ze spręŜyną 
powrotną, np. BF230, lub grupą siłowników. 
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Tablica 3 cd. 

Poz. Typ wyj ścia Maks. napi ęcie 
na wyj ściu, V 

 
Maks. pr ąd 
wyjścia, A 

Funkcjonalno ść 

1 2 3 4 6 

5. 

Wyjście trójfazowe ze 
zmienną częstotliwością 

3x400V 
- typu falownikowego 

3x400VAC 
f –var 

wg aplikacji 
projektowej 

maks. If = 20A  

Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
MKW-3x230, zwarcia, przerwa, doziemienie. 
Sterowanie silnikiem 3-fazowym, np. 
wentylator, pompa, itp. 

6. 
Wyjście trójfazowe 3x400V 

- typu stycznikowego 
3x400VAC 
f – const. 

wg aplikacji 
projektowej 

maks. If = 20A 

Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
MKW-3x230, zwarcia, przerwa, doziemienie. 
Sterowanie zał./wył. silnikiem 3-fazowym, 
np. wentylator, pompa, itp. 

7. 
Wyjście zasilania –  

typu 24V 
28VDC 5A 

Ujemny biegun wyjścia uziemiony.  
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
końca linii MKL-SM. Np. zasilanie 
siłowników z wejściem analogowym SM24. 
Wyjście zabezpieczone bezpiecznikiem 
topikowym. 

8. 
Wyjście analogowe –  

typu 4-20mA lub 2-10V 
0-10V 50mA 

Ujemny biegun wyjścia uziemiony.  
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł 
końca linii MKL-SM. Np. sterowanie 
siłowników z wejściem analogowym SM24.  

9. 
Wyjście dwustanowe - 

typu 24/0V  
nie nadzorowane 

0-28VDC 
nie nadzorowane 

5A 

Ujemny biegun wyjścia uziemiony.  
Brak kontroli ciągłości przewodu, 
wykorzystywane do sterowania 
urządzeniami, które wskutek uszkodzenia 
przewodu przechodzą w tryb poŜarowy 
bezpieczny, np. trzymacze drzwiowe, 
wyzwalacz klapy Ŝaluzjowej, kurtyny 
dymowej lub bramy poŜarowej, itp.  

10. 
Wyjście bezpotencjałowe – 

typu NO/NC 
max. 0-250V 

AC/DC 
5A 

Brak kontroli ciągłości przewodu, 
wykorzystywane do sterowania 
urządzeniami, które wskutek uszkodzenia 
przewodu przechodzą w tryb poŜarowy 
bezpieczny, oraz wyjścia interfejsu CSP 
nadzorowane poprzez CSP. 
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Wykaz komponentów składowych centrali CX-1201  
Tablica 4 

Wykaz modułów sterownika głównego SGcon 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. MR404 Moduł 4. wejść uniwersalnych i 4. wyjść binarnych - triakowych  

2. MR440 Moduł 4. wejść uniwersalnych i 4. wyjść analogowych 

3. MR800 Moduł 8. wejść uniwersalnych  

4. MR404R 
Moduł 4. wejść uniwersalnych i czterech wyjść binarnych - 
przekaźnikowych 

5. Ex8 Ekspander – dla 8. modułów rozszerzeń 

 
Tablica 5 

Wykaz modułów przeka źnikowych stosowanych w centrali 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. MP6x24/BE24-BF24 
Moduł 6. przekaźników sterujących siłownikami ze spręŜyną 
powrotną, bez spręŜyny powrotnej oraz modułów przekaźnika 
wyniesionego. Obsługa wyjść typu 24/0V, 24/0V_P 

2. MP8x24/SO 
Moduł 8. przekaźników sterujących siłownikami łańcuchowymi i 
wrzecionowymi.  Obsługa wyjść typu +24/-24V 

3. MP4x230/24 
Moduł 4. przekaźników wyjść potencjałowych 230VAC lub 
24VDC. Obsługa wyjść typu 230/0V, 24/0V - nie nadzorowane 

4. MP-B 4x250 
Moduł 4. przekaźników wyjść bezpotencjałowych. Obsługa wyjść 
typu NO/NC 

 
Tablica 6 

Wykaz modułów zabezpieczaj ących i kontrolnych stosowanych w centrali CX-1201 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. MG-BAC 
Moduł przetwornicy do modułu MKW3x230V i komunikacji ze 
sterownikiem głównym SGcon. 

2. MKW3x230 
Moduł kontroli ciągłości linii sterującej silników 3-fazowych, 
kontrola jednej lub dwóch linii. Obsługa wyjść typu 3x400V 
falownikowego oraz stycznikowego   

3. MZ-AI-1.0 Moduł zabezpieczenia i kontroli wejść analogowych 4-20mA.  

4. MZ-MI-1.0 
Moduł zabezpieczenia wejść parametrycznych oraz wyjść  
4-20mA. 

 
Tablica 7 

Wykaz paneli sygnalizacyjnych stosowanych w central i CX-1201 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. P-LED Panel sygnalizacyjny LED z przyciskiem RESET 

2. AS40CON041 Panel dotykowy 3,7” z klawiaturą 

3. 
AS40CTFT0400 / 
AS40CTFT0401 

Panel dotykowy 3,5”  

4. AS40CTFT0602 Panel dotykowy 5,7” 

5. AS40CTFT0723 Panel dotykowy 7” 

6. AS40TFT1027 Panel dotykowy 10,4” 
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Tablica 8 
Wykaz przemienników (falowników) stosowanych w cent rali CX-1201 

Poz. Symbol Funkcja 
1 2 3 

1. SMD251X2SFA 
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,25kW IN = 1,7A Wyjście 
3-fazowe 

2. SMD371X2SFA 
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,37kW IN = 2,4A Wyjście 
3-fazowe 

3. SMD551X2SFA 
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,55kW IN = 3A Wyjście 3-
fazowe 

4. SMD751X2SFA 
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,75kW IN = 4A Wyjście 3-
fazowe 

5. SMD152X2SFA 
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 1,5kW IN = 7A Wyjście 3-
fazowe 

6. SMD222X2SFA 
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 2,2kW IN = 9,5A Wyjście 3-
fazowe 

7. ESMD371L2YXA  
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,37kW IN = 2,2A Wyjście 
3-fazowe 

8. ESMD751L2YXA  
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,75kW IN = 4A Wyjście 3-
fazowe 

9. ESMD112L2YXA  
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 1,1kW IN = 6A Wyjście 3-
fazowe 

10. ESMD152L2YXA  
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 1,5kW IN = 6,8A Wyjście 3-
fazowe 

11. ESMD222L2YXA  
Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 2,2kW IN = 9,6A Wyjście 3-
fazowe 

12. 
 

ESMD371L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 0,37kW IN = 1,3A Wyjście 3-
fazowe 

13. ESMD751L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 0,75kW IN = 2,5A Wyjście 3-
fazowe 

14. ESMD112L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 1,1kW IN = 3,6A Wyjście 3-
fazowe 

15. ESMD152L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 1,5kW IN = 4,1A Wyjście 3-
fazowe 

16. ESMD222L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 2,2kW IN = 5,8A Wyjście 3-
fazowe 

17. ESMD302L4TXA  Napięcie zasilania 3f 400V PN = 3kW IN = 7,6A Wyjście 3-fazowe 

18. ESMD402L4TXA  Napięcie zasilania 3f 400V PN = 4kW IN = 9,4A Wyjście 3-fazowe 

19. ESMD552L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 5,5kW IN = 12,6A Wyjście 3-
fazowe 

20. ESMD752L4TXA  
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 7,5kW IN = 16,1A Wyjście 3-
fazowe 

21. ESMD113L4TXA  Napięcie zasilania 3f 400V PN = 11kW IN = 24A Wyjście 3-fazowe 

 
 
 
 



 AT-15-9015/2013 28/31 
® 

Tablica 9 
Wykaz zasilaczy stosowanych w centrali CX-1201 

Poz. Symbol Parametry 

1 2 3 

1. ZB24V-06 Zasilacz buforowy 24V DC 6A 

2. ZB24V-08 Zasilacz buforowy 24V DC 8A 

3. ZB24V-12 Zasilacz buforowy 24V DC 12A 

4. ZB24V-16 Zasilacz buforowy 24V DC 16A 

5. ZB24V-24 Zasilacz buforowy 24V DC 24A 

 
Tablica 10 

Wykaz akumulatorów stosowanych w centrali CX-1201 
Poz. Symbol Parametry 

1 2 3 

1. AEP12-7 Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 7Ah 

2. AEP12-17 Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 17Ah 

3. AEP12-28 Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 28Ah 

4. AEP12-42 Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 42Ah 

5. AEP12-64 Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 64Ah 

 
Tablica 11 

Wykaz obudów central CX-1201 

Poz. Symbol 
szer*wys*g³ (mm) Funkcja 

1 2 3 

1. RSA - 600*600*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

2. RSA - 600*600*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

3. RSA - 600*800*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

4. RSA - 600*800*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

5. RSA - 600*1000*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

6. 
 

RSA - 600*1000*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

7. RSA - 600*1200*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

8. RSA - 600*1200*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

9. RSA - 800*600*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

10. RSA - 800*600*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

11. RSA - 800*800*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

12. RSA - 800*800*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

13. RSA - 800*1000*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

14. RSA - 800*1000*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 
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Tablica 11 cd. 

Poz. Symbol 
szer*wys*g³ (mm) Funkcja 

1 2 3 

15. RSA - 800*1200*250  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

16. RSA - 800*1200*300  
Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa 
naścienna z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami. 

17. RSB - 600*1400*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

18. RSB - 600*1600*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

19. RSB - 600*1800*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

20. RSB - 600*2000*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

21. RSB - 800*1400*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

22. RSB - 800*1600*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

23. RSB - 800*2000*300  
Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji 
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi 
drzwiami.  

24. RSB - 1000*800*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

25. RSB - 1000*1000*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

26. RSB - 1000*1200*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

27. RSB - 1000*1400*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

28. RSB - 1000*1600*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

29. RSB - 1000*1800*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

30. RSB - 1000*2000*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

31. RSB - 1200*800*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

32. RSB - 1200*1000*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

33. RSB - 1200*1200*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

34. RSB - 1200*1400*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

35. RSB - 1200*1600*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

36. RSB - 1200*1800*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

37. RSB - 1200*2000*300  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  
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Tablica 11 cd. 

Poz. Symbol 
szer*wys*g³ (mm) Funkcja 

1 2 3 

38. RSB - 1600*2000*400  
Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji monoblokowej 
wiszącej lub stojącej z płytą montaŜową i pełnymi drzwiami.  

 
 

Tablica 12 
 

Wykaz modułów pomocniczych stosowanych w centrali C X-1201 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. ETHSW10F3 
10 portów RJ45, w tym 3 sloty dla SFP, zarządzalny (WEB), 
Multiple Super Ring, SMTP 

2. mGMIB100MM 
Moduł SFM, Multimode 100Mbps 2km Fiber transceiver,  
-10~70c złącze SC 

3. PK -1.0 Moduł panela LCD 

4. CKNz3 Czujnik obecności napięcia zasilania i symetrii faz 3-fazowy 

 CKNz1 Czujnik obecności napięcia zasilania 1-fazowy 

 WK-1 Włącznik kluczykowy 

 
S301 C80, C63, C50, C40 
C32, C30, C25, C20, C16, 

C10, C6, C4, C2 

Wyłączniki nadprądowe jednopolowe typu C o róŜnych prądach 
znamionowych 

 
S301 B63, B50, B40 B32, 
B25, B20, B16, B10, B6, 

B4, B2, B1 

Wyłączniki nadprądowe jednopolowe typu B o róŜnych prądach 
znamionowych 

 
S303 C100, C63, C50, 

C40 C32, C25, C20, C16, 
C10, C6, C4, C2, C1 

Wyłączniki nadprądowe trójpolowe typu C o róŜnych prądach 
znamionowych 

 
S303 B63, B50, B40, B32, 
B25, B20, B16, B10, B6, 

B4, B2 

Wyłączniki nadprądowe trójpolowe typu B o róŜnych prądach 
znamionowych 

 
FR301 IS100, IS63, IS50, 

IS32, IS25, IS16 
Rozłącznik izolacyjny jednopolowy o róŜnych prądach 
znamionowych 

 
FR304 IS100, IS80, S63, 

IS50, IS32, IS25, IS16 
Rozłącznik izolacyjny czteropolowy o róŜnych prądach 
znamionowych 

 ST/3F xxA 
Styczniki modułowe 3-fazowe , napięcie cewki 24VDC  o róŜnych 
prądach łączeniowych i napięciu roboczym 600V 

 SP/0,5 Styk pomocniczy do wyłączników nadprądowych 

 ZSG 0,5/1/1,5/2,5/4/10 Złączka szynowa gwintowana o róŜnych przekrojach przewodów 
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Tablica 13 
Wykaz modułów ko ńca linii oraz moduł przeka źnika stosowanych w centrali 

CX-1201 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. MKL-BF24/SO 

Moduł końca linii zasilającej siłownik ze spręŜyną powrotną oraz 
siłownik wrzecionowy lub łańcuchowy 24VDC. UmoŜliwia kontrolę 
ciągłości przewodu zasilającego siłownik, kontrolnego oraz 
trójstanową kontrolę połoŜenia urządzenia wykonawczego.   

2. MKL-SM 

Moduł końca linii zasilająco-sterującej siłownikiem z wejściem 
analogowym 24VDC. UmoŜliwia kontrolę ciągłości przewodu 
zasilającego siłownik, kontrolnego oraz kontrolę obecności 
wysterowania.   

3. MKL-BE24 
Moduł końca linii zasilającej siłownik bez spręŜyny powrotnej 24 VDC. 
UmoŜliwia kontrolę ciągłości przewodu zasilającego siłownik, 
kontrolnego oraz trójstanową kontrolę połoŜenia siłownika.   

4. MPW-1.0 
Moduł przekaźnika wyniesionego. UmoŜliwia kontrolę ciągłości 
przewodu sterującego przekaźnikiem, kontrolnego oraz kontrolę 
zadziałania wysterowanego urządzenia.   

 
Tablica 14 

Wykaz czujników ró Ŝnicy ci śnień stosowanych w centrali CX-1201 
Poz. Symbol Funkcja 

1 2 3 

1. CMS-121 

Czujnik róŜnicy ciśnień, zakres: 25, 50, 100 Pa: 
− wyjście: 4-20 mA 
− dokładność: 50 Pa i 100 Pa ± 1%, 25 Pa ± 2%  
− stabilność: ± 1 % zakresu/rok 
− temperatura pracy: -18 do + 66 °C 
− zasilanie: 10...35 VDC 
− orientacja procesowa przetwornika - Diafragma w pozycji 

pionowej 
− szczelność: NEMA 4X (IP65). 
− przyłącze procesowe: rurka 3/16" (5 mm) 
− pobór prądu: 40 mA max. 
− waga: 8.0 oz (230 g). 
− zatwierdzenie: CE. 

 
 

 
 
 

 
 
 


