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1.

P RZEZNACZENIE .

Centrala typ CX 1201 może pełnić następujące funkcje w systemie przeciwpożarowym:
A. Centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi - zapewnia

sterowanie,

kontrolę oraz wizualizację urządzeń systemów ochrony przeciwpożarowej, tj.:
-

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; instalacje grawitacyjne,

-

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; instalacje mechaniczne,

-

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; kurtyny dymowe,

-

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; systemy różnicowania
ciśnień,

-

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; klapy przeciwpożarowe
wentylacji pożarowej oraz wydzieleń przeciwpożarowych,

-

systemów sterowania drzwiami i bramami przeciwpożarowymi,

-

systemów kontroli instalacji tryskaczowych,

-

systemów sterowania i kontroli instalacji zraszaczowych,

-

systemów sterowania i kontroli pompowni pożarowych,

-

systemów sterowania i kontroli instalacji hydrantowych,

oraz pozostałych urządzeń przeciwpożarowych (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
rozdział 1, § 2.1. pkt. 9).
B. Urządzenia sterującego w instalacjach kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu w
myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17 Listopada 2016 w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych. Poz. 1966 Załącznik nr 1
grupa 10 Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji
pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu,
systemy ewakuacyjne).
C. Panela sterującego w systemie różnicowania ciśnień.
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2. O PIS
2.1.

SY STEMU

W Y Ś WIE T LA N IE

STANÓW PRACY

Centrala i opcjonalnie inne podcentrale (węzły) mogą być wyposażone w panele
sygnalizacyjne LED pozwalające na jednoznaczną sygnalizację stanu pracy systemu lub
panelowe wyświetlacze dotykowe służące do przedstawienia stanu pracy lub realizacji innych
funkcji sterowania/wizualizacji poszczególnych stanów systemu.
Sygnalizacyjne panele LED pozwalają na sygnalizację następujących stanów:
-

stan dozorowania (obecność zasilania);

-

stan alarmowania pożarowego;

-

stan uszkodzenia;

-

stan brak zadziałania sterowanego urządzenia.

Panel LED pozwala na jednoczesne pozostawanie w dowolnej kombinacji stanów:
-

stanu alarmowania pożarowego;

-

stanu uszkodzenia lub stanu braku zadziałania;

Panelowe wyświetlacze dotykowe pozwalają na sygnalizację stanów jak wyżej, jak również
wiele innych dodatkowych stanów w zależności od aplikacji projektowej systemu oraz na
wizualizację sterowanego systemu.
Centrala

posiada

specjalistycznego

możliwość

stworzenia

oprogramowania

i

wizualizacji

sytemu

stacji komputerowej

za

podłączonej

pośrednictwem
do

dowolnej

centrali/podcentrali systemu. Za pomocą wizualizacji możliwy jest dostęp do wszystkich
danych systemu, tj. wartości ciśnień, stany poszczególnych wyjść sterujących urządzeniami
wykonawczymi, wejść kontrolnych, pożarowych, funkcyjnych, poziomy wysterowania
regulatorów, wartości zadane ciśnienia, itp.
2.2.

S Y G N A L IZ A C J A

D O T Y C ZĄ C A Z A S IL A N IA E N E RG IĄ E LE K T RY C ZN Ą

Centrala i wszystkie podcentrale systemu kontrolują stan obecności napięcia zasilania
podstawowego (każdą fazę przy zasilaniu 3-fazowym), uszkodzenie zasilacza oraz baterii
akumulatorów służącej do podtrzymania zasilania komponentów systemu wewnątrz centrali
oraz urządzeń wykonawczych zasilanych napięciem 24VDC.
Uszkodzenie zasilania podstawowego, zasilacza lub baterii akumulatorów sygnalizowane jest
poprzez miganie wskaźnika „ZASILANIE/DOZÓR” niezależnie od wskaźnika uszkodzenia.
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2.3.

STAN

A L A RM O W A N IA P O ŻA RO WE G O

Centrala i wszystkie podcentrale systemu skanują stany wszystkich wejść pożarowych, które
to po odpowiednim przetworzeniu są interpretowane jako stan pożarowy centrali, który
z kolei sygnalizowany jest poprzez wskaźnik ALARM na panelu sygnalizacyjnym. Centrala jest
zdolna do przetwarzania sygnałów że wszystkich wejść pożarowych i reagować na nie
w czasie nie dłuższym niż 10s jako cały system.
Centrala jest w stanie wprowadzić stan pożarowy w czasie nie dłuższym niż 10s od
naciśnięcia ręcznego przycisku uruchomienia systemu lub wejścia alarmu pożarowego
połączonego z elementem sterującym/przekaźnikiem systemu detekcji pożaru CSP.
Centrala i wszystkie podcentrale systemu pracują jako zatrzask tj. alarm z wejścia zostaje
zatrzaśnięty na zmiennej binarnej centrali i powrót centrali do stanu normalnego możliwy jest
po przywróceniu wejścia alarmowego do stanu normalnego i skasowaniu alarmu, kasowanie
alarmu odbywa się za pośrednictwem przycisku RESET lub wyniesionego przycisku reset,
np. wyjście resetujące z centrali CSP.
Jeśli centrala steruje systemem różnicowania ciśnień, to podprogram reakcji na stan wejść
alarmowych działa następująco:
Pożar w danej strefie (generowany automatycznie za pośrednictwem czujki dymu), zostanie
zatrzaśnięty w centrali i spowoduje uruchomienie wszystkich urządzeń wykonawczych dla
danej strefy, jeżeli w czasie tego stanu zostanie wygenerowany alarm pożarowy –
automatyczny, z innej strefy pożarowej zostanie on zignorowany przez centralę, tj. nie
zostaną uruchomiane urządzenia wykonawcze przynależne do tej strefy. Przyciski RPO pełnią
funkcję nadrzędną na wejściami z centrali CSP. Jeśli w aktywnym stanie alarmowym
wygenerowanym automatycznie, zostanie wciśnięty dowolny z przycisków RPO przynależny
do danej strefy, centrala uruchomi urządzenia tej strefy, natomiast wcześniej uruchomione
automatycznie urządzenia zostaną przywrócone do stanu normalnego (ręczne uruchomienie
ma wyższy priorytet niż automatyczne wysterowanie).
Jeśli w trakcie prowadzonych działań ratowniczych konieczne będzie uruchomienie
zapobiegania zadymieniu z innej strefy, należy przywrócić wcześniej wciśnięty przycisk do
stanu normalnego następnie wcisnąć przycisk przynależny do strefy którą chcemy aktywować
oraz dokonać resetu centrali.
Powyższe dotyczy tylko sterowania systemem różnicowania ciśnień, w innych systemach
możliwa jest reakcja na wiele sygnałów alarmowych jednocześnie.
Alarm w centrali/podcentralach sygnalizowany jest za pomocą wskaźników optycznych.
Centrala na panelu sygnalizacyjnym sygnalizuje „alarm ogólny w centrali” tzn. pożar wystąpił
w przynajmniej jednej strefie (suma logiczna). Szczegółowe informacje o pożarach
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w strefach mogą zostać przedstawione na panelach dotykowych lub na stanowisku
wizualizacji.
2.4.

INNA

S Y G N A L IZ A C J A P O D C Z A S S T A N U A L A RM U P O Ż A R O WE G O

W czasie aktywnego stanu alarmu pożarowego, centrala kontroluje oraz sygnalizuje
wystąpienie następujących stanów:
-

stan uszkodzenia

-

stan braku zadziałania

-

stan uszkodzeń zasilania

Stan braku zadziałania sterowanego urządzenia, sygnalizowany jest poprzez miganie
wskaźnika uszkodzenia, jeśli dodatkowo wystąpi uszkodzenie w systemie, ma ono wyższy
priorytet od braku zadziałania, zapala wskaźnik uszkodzenia na panelu sygnalizacyjnym.
Stan uszkodzenia jest zatrzaskiwany w systemie i po usunięciu uszkodzenia należy dokonać
resetu centrali, natomiast stan braku zadziałania sterowanego elementu zostaje skasowany
w momencie zadziałania urządzenia, np. na sygnał otwórz klapę, w ciągu np. 30s centrala
musi dostać potwierdzenie od urządzenia że nastąpiło otwarcie, i analogicznie dla sygnału
zamknij.
2.5.

KASOWANIE

S T A N U A L A RM O WA N I A

Centrala umożliwia skasowanie alarmu poprzez przycisk reset dostępny na panelu
sygnalizacyjnym/dotykowym centrali, który służy również do kasowania uszkodzenia.
Jeśli w czasie resetu wejście alarmu pożarowego jest nadal aktywne (ręczny przycisk lub
wyjście systemu SAP ), centrala wejdzie ponownie w stan alarmu. Aby umożliwić skasowanie
stanu alarmowego centrala sygnalizacji pożaru oraz przyciski pozwalające uruchomić system
ręcznie muszą być przywrócone do stanu normalnego.
W następstwie operacji kasowania, sygnalizacja właściwego stanu pracy stosownie do
odbieranych sygnałów, zostanie ustalona ponownie w czasie nie dłuższym niż 20s.
Podczas przeprowadzenia resetu wszystkie elementy wykonawcze systemu powracają do
stanu normalnego, przejście to jest również weryfikowane przez system po kątem kontroli
zadziałania (klapy muszą potwierdzić stan otwarcia/zamknięcia za pośrednictwem wył.
krańcowych).
Centrala umożliwia również zdalny reset poprzez wyjęcie kasujące centrali CSP, jeśli taki
wymagany przez aplikację projektową. Zdalne wejście resetu jest w nadzorowane na zwarcie
i przerwę poprzez centralę.
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2.6.

W Y J Ś C IE

Z WI Ą Z A N E ZE S T A N E M A L A R M O WA N I A

Centrala/podcentrala wyposażona jest w co najmniej jedno wyjście związane ze stanem
alarmowania NC/NO. Ponadto w ramach implementacji aplikacji projektowej centrala
i podcentrale mogą być wyposażone w większą ilość tego typu wyjść w zależności od
aplikacji. Wyjścia związane ze stanem alarmowania uaktywnią się w czasie nie dłuższym niż
3s od rozpoczęcia sygnalizowania stanu alarmowania pożarowego jednak nie dłuższym niż
10s od chwili uaktywnienia przycisku ręcznego uruchomienia systemu. Centrala posiada
również możliwość zainstalowania wyjść aktywowanych stanem alarmowym w danej strefie
w ilości zależnej od aplikacji projektowej.
2.7.

W Y J Ś C IA

D O P R ZE C I WP O Ż A R O W Y C H U R Z Ą D ZE Ń WY K O N A WC Z Y C H

Wszystkie typy wejść/wyjść sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi zamieszczono
w punkcie 2.32.
2.8.

M O N I TO RO WA N IE

U S Z K O D ZE Ń P RZ E C I W P O Ż A RO WY C H U R ZĄ D ZE Ń

ZA BE Z P IE C Z A J Ą C Y C H I W Y K O N A WC ZY C H

Centrala

nadzoruje

stan

wszystkich

urządzeń

zabezpieczających

wewnątrz

centrali

bezpośrednio lub pośrednio, w taki sposób że zadziałanie dowolnego wyłącznika
nadprądowego

zabezpieczającego

tor

zasilania

urządzenia

wykonawczego

będzie

sygnalizowany w postaci uszkodzenia na panelu sygnalizacyjnym centrali.
Ponadto każdy 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/zwarcie
w przewodzie powoduje przejście tego urządzenia do pozycji pożarowej bezpiecznej (pozycji
jaką przyjmuje podczas alarmu pożarowego), np. siłowniki BF230, trzymacze drzwiowe, itp.
Pomimo tego centrala umożliwia opcjonalną kontrolę zadziałania oraz położenia takiego
urządzenia np. poprzez za pomocą czujników kontaktronowych na drzwiach. W przypadku
siłownika ze sprężyną powrotną typu BF230, kontrola zadziałania odbywa się za
pośrednictwem

wył.

krańcowych

zainstalowanych

w

siłowniku.

Ponadto

centrala

fakultatywnie zapewnia kontrolę ciągłości przewodu zasilającego wentylatory 3-fazowe w
czasie dozoru jak również w czasie stanu alarmowego, wykrywane są zwarcia i przerwy w
poszczególnych przewodach fazowych.
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2.9.

O P Ó ŹN IE N IA

D LA W Y J Ś Ć

Wszystkie wyjścia sterujące urządzeniami wykonawczymi mogą być dowolnie opóźniane
w zależności od aplikacji projektowej sytemu. Opóźnienie jednego z wyjść nie wpływa na
wysterowania innych wyjść. Możliwość włączania, wyłączania, zmieniania opóźnień możliwa
jest do realizacji przez użytkownika za pośrednictwem panela dotykowego jeśli tego wymaga
projekt systemu.
2.10. L IC ZN I K A LA RM Ó W
Centrala oraz każda podcentrala umożliwia zapisywania zdarzeń w logach po 100 na każdy
węzeł. W logu zbierane są następujące informacje:
-

data wystąpienia alarmu

-

czas wystąpienia alarmu

-

opis zdarzenia alarmowego (np. Alarm I piętro)

Dostęp do logów alarmów dostępny jest ze stanowiska wizualizacji oraz oprogramowania
konfiguracyjnego.
2.11. O D B IÓ R I P RZ E T W A R ZA N IE S Y G N A Ł Ó W O US ZK O D ZE N IA C H
Centrala wprowadza stan uszkodzenia gdy zostaną odebrane sygnały interpretowane jako
uszkodzenie. Centrala/podcentrale kontrolują sygnały świadczące o uszkodzeniu i braku
zadziałania urządzeń wykonawczych w czasie dozoru jak również w czasie stanu alarmowego
i w przypadku wykrycia uszkodzenia sygnalizuje ten stan na panelu sygnalizacyjnym centrali
w czasie nie dłuższym niż 100s od fizycznego wystąpienia.
2.12. S Y G N A L IZO W A N IE U S Z K O D ZE Ń
Obecność uszkodzenia sygnalizowana jest na panelu/panelach sygnalizacyjnych centrali bez
uprzedniej interwencji ręcznej za pomocą oddzielnego wskaźnika optycznego uszkodzenie.
Wskaźnik

uszkodzenia służy

również

do

sygnalizacji braku zadziałania urządzenia

wykonawczego, który to stan sygnalizowany jest poprzez miganie wskaźnika. Szczegółowy
dostęp do aktualnych uszkodzeń systemu możliwy jest za pomocą stanowiska wizualizacji lub
oprogramowania konfiguracyjnego. Wszystkie zdarzenia uszkodzeniowe sygnalizowane są
poprzez centrale niezależnie od stanu w jakim się znajduje, dotyczy to również uszkodzeń
zasilania.
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2.13. R O D Z A J E U S Z K O D ZE Ń WY K R Y W A N Y C H I S Y G N A LI ZO WA N Y C H P R ZE Z
C E N T R A LĘ

-

zwarcie i przerwa linii wyjścia sterującego

-

zwarcie i przerwa linii wejścia kontrolnego/pożarowego lub funkcyjnego

-

uszkodzenia źródeł zasilania centrali; zanik zasilania podstawowego, uszkodzenie
akumulatora, uszkodzenie zasilacza – dla zasilaczy zainstalowanych w centrali oraz
zasilaczy

wyniesionych

zainstalowanych

w

obiekcie

w

innej

obudowie

niż

wpływa

na

centrala/podcentrala jeśli tego wymaga aplikacja projektowa.
-

sygnalizacja

dla

dowolnego

pojedynczego

doziemienia,

które

obowiązkową funkcje
-

sygnalizacja o uszkodzeniu kontrolowanej funkcji zadziałania dowolnego bezpiecznika
lub zadziałania dowolnego urządzenia zabezpieczającego

-

sygnalizacja wszelkich przerw w transmisji pomiędzy centralami a podcentralami,
umieszczonymi w więcej niż jednej obudowie mechanicznej, które są zdolne do
wpływu na obowiązkowe funkcje – pojedyncze uszkodzenie nie wpływa na
realizowane funkcje centrali (redundancja w postaci pierścienia światłowodowego)

-

sygnalizacja dowolnego zwarcia lub przerwy, które wpływa na transmisje sygnałów
do lub na odbiór sygnałów z elementów sterowniczych dla automatycznych
przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających

-

sygnalizacja dowolnego zwarcia lub przerwy w torach zasilania 3-fazowego silników
wentylatorów, pomp, itp.

Centrala nie wykrywa uszkodzeń przewodów zasilających urządzenia które to podczas
uszkodzenia

przechodzą

do

pozycji

pożarowej

bezpiecznej

(takiej

jaką

przyjmują

w momencie pożaru) tj. np. trzymacze drzwiowe. Możliwa jest natomiast kontrola zadziałania
oraz położenia takiego urządzenia np. poprzez zainstalowanie czujników kontaktronowych na
drzwiach, dzięki czemu stan inny niż sygnał wysterowania będzie wykrywany jako brak
zadziałania urządzenia.
2.14. Z UP E Ł N Y Z A N IK N A P IĘ C IA Z A S I LA N I A
W przypadku zaniku napięcia głównego źródła zasilania centrala wyśle informację o tym
fakcie

do

centrali

CSP

w

postaci

uszkodzenia.

Ciągłość

przewodu

pomiędzy

centralą/podcentralą sytemu a CSP nadzorowana jest za pośrednictwem centrali CSP.
Centrala/podcentrala wyposażona jest w styk uszkodzenia który w stanie normalnym
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podtrzymywany jest poprzez załączoną cewkę przekaźnika, tak więc całkowity zanik zasilania
centrali spowoduje opadnięcie styku oraz transmisję sygnału do CSP o uszkodzeniu.
Centrala/podcentrala wyposażona jest środki do rozpoznania i sygnalizowania uszkodzenia
rezerwowego źródła zasilania. W tym przypadku centrala sygnalizuje ten stan miganiem
diody zasilanie/dozór.
W zależności od aplikacji projektowej możliwa jest implementacja dodatkowych wyjść
uszkodzenia, których stan będzie zmieniany przy wystąpieniu konkretnego rodzaju
uszkodzenia lub grup uszkodzeń, np. niezależną transmisję o uszkodzeniu zasilania czy
uszkodzeniu konkretnego toru sterującego urządzenie wykonawcze.
2.15. U S ZK O D ZE N IE S Y S T E M O WE
Centrala nadzoruje stany obiektów systemowych odpowiedzialnych za obsługę wejść/wyjść,
programów, zmiennych środowiskowych i innych obiektów systemowych oraz wymianę
danych pomiędzy centralą a podcentralami w systemie. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia systemowego zapalany jest wskaźnik uszkodzenia na panelu/panelach
centrali/podcentral. Szczegółowe informacje na temat identyfikacji rodzaju uszkodzenia
dostępne są z poziomu programu konfiguracyjnego oraz ze stanowiska wizualizacji.
Uszkodzenie to jak i inne uszkodzenia są zatrzaskiwane w centrali/podcentrali i pozostaje do
ręcznego skasowania poprzez przycisk reset dostępny na panelu sygnalizacyjnym centrali.
Jeśli uszkodzenie nie zostanie usunięte i nastąpi skasowanie uszkodzenia centrala ponowi
informację o uszkodzeniu w czasie nie dłuższym niż 20s.
2.16. S Y G N A L I ZA C J A A K U S T Y C ZN A
Z uwagi na fakt, że miejscem montażu centrali jest pomieszczenie techniczne nie
przeznaczone na stały pobyt ludzi centrala nie posiada sygnalizacji akustycznej.
Wszystkie niezbędne sygnały informujące o wejściu w stan alarmowy, uszkodzenia lub inny
wymagany przez aplikację projektową przesłany zostanie do centrali CSP, na której zostanie
odpowiednio zasygnalizowany.
2.17. K A S O W A N I E S Y G N A L IZ A C J I US ZK O D ZE N I O WE J
Kasowanie uszkodzeń oraz alarmów możliwe jest poprzez przycisk RESET zlokalizowany na
panelu/ach
uszkodzenia

sygnalizacyjnym
lub

alarmu

centrali/podcentrali

(uszkodzenie

musi

po
zostać

uprzednim

usunięciu

naprawione,

przyczyny

urządzenie

które

wygenerowało alarm musi zostać przywrócone do stanu normalnego), w przeciwnym
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wypadku centrala powróci do stanu jaki wystąpił przed kasowaniem w czasie nie dłuższym
niż 20s w przypadku uszkodzenia oraz 10s w przypadku stanu alarmowego. Centrala posiada
również możliwość zainstalowania zdalnego przycisku resetu, dzięki czemu możliwy jest reset
poprzez np. wyjście kasujące centrali CSP.
2.18. W Y J Ś C IE Z WI Ą Z A N E Z S Y G N A LI Z A C J A US Z K O D ZE N IO WA
Centrala została wyposażona w co najmniej jedno wyjście informujące o wystąpieniu
uszkodzenia. Wyjście to zmienia stan również w momencie gdy centrala została pozbawiona
zasilania w tym rezerwowego.
Możliwa jest rozbudowa central/podcentral o kolejne wyjścia uszkodzenia ogólnego,
przypisanych do konkretnych uszkodzeń lub grup uszkodzeń w systemie w zależności od
aplikacji projektowej.
2.19. L IC ZN I K U S Z K O D ZE Ń
Centrala oraz każda podcentrala umożliwia zapisywania zdarzeń w logach po 100 na każdy
węzeł. W logu zbierane są następujące informacje:
-

data wystąpienia uszkodzenia

-

czas wystąpienia uszkodzenia

-

opis zdarzenia uszkodzeniowego (np. Uszkodzenie ringu)

Dostęp do logów alarmów dostępny jest ze stanowiska wizualizacji oraz oprogramowania
konfiguracyjnego. Log uszkodzeń jest odrębnym logiem w stosunku do logu alarmów
pożarowych i braków zadziałań.
2.20. O D B IÓ R I P RZ E T W A R ZA N IE S Y G N A Ł Ó W O BR A K U Z A D ZI A Ł A N I A
U RZ Ą D ZE N IA W Y K O N A WC ZE G O

Centrala wprowadza stan braku zadziałania urządzenia gdy zostaną odebrane sygnały
interpretowane jako brak zadziałania. Centrala/podcentrale kontrolują sygnały świadczące
o braku zadziałania urządzeń wykonawczych w czasie dozoru jak również w czasie stanu
alarmowego i w przypadku wykrycia braku zadziałania urządzenia sygnalizuje ten stan na
panelu sygnalizacyjnym centrali w czasie odpowiadającym fizycznemu przejściu urządzenia
ze stanu dozoru do stanu alarmowego oraz ze stanu alarmowego do stanu dozoru, jednakże
nie szybciej niż w ciągu 30s. Centrala wysterowuje dane urządzenie wykonawcze i oczekuje
co najmniej 30s (konfigurowalne) na potwierdzenie zmiany stanu urządzenia z wyłączników
krańcowych

lub

innych

elementów

potwierdzających

że

dane

urządzenie

zostało

uruchomione (np. potwierdzenie przez automatykę dźwigu osobowego przejścia w stan pracy
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pożarowej, czujników kontaktronowych zainstalowanych na drzwiach, styk czujnika
przepływu po uruchomieniu elektrozaworu, wzrost ciśnienia z czujnika ciśnienia przy kontroli
zadziałania wentylatorów, itp.). Zaimplementowanie w centrali wejść i algorytmów kontroli
zadziałania wyspecyfikowanych w projekcie urządzeń jest uzależnione od aplikacji
projektowej.
2.21. S Y G N A L IZO W A N IE B RA K U ZA D Z IA Ł A N IA U RZ Ą D ZE N IA
WY K O N A W C ZE G O

Brak zadziałania sygnalizowany jest na panelu/panelach sygnalizacyjnych centrali bez
uprzedniej interwencji ręcznej za pomocą wskaźnika optycznego uszkodzenie poprzez
migotanie wskaźnika oraz na stanowisku wizualizacji z rozróżnieniem co do konkretnego
urządzenia. Szczegółowy dostęp do aktualnych braków zadziałania urządzeń wykonawczych
możliwy jest za pomocą stanowiska wizualizacji lub oprogramowania konfiguracyjnego.
Wszystkie zdarzenia braku zadziałania sygnalizowane są poprzez centrale niezależnie od
stanu w jakim się znajduje. Jeżeli dany element ma być aktualnie w stanie dozoru to sygnał
potwierdzający ten stan również powinien wskazywać na dozór w przeciwnym wypadku
generowany jest brak zadziałania i analogicznie dla stanu pożarowego.
2.22. R O D Z A J E WY K RY WA N Y C H B RA K Ó W ZA D Z IA Ł A N IA U R ZĄ D ZE N I A
WY K O N A W C ZE G O

-

brak zadziałania klapy sterowanej siłownikiem ze sprężyną powrotną i bez sprężyny
powrotnej

-

brak

zadziałania

urządzenia

sterowanego

przekaźnikiem

wyniesionym,

np. wysterowanie dźwigu osobowego i potwierdzenie poprzez automatykę dźwigu –
opcjonalne zgodnie z aplikacją projektową i możliwościami technicznymi automatyki
dźwigu, zadziałanie elektrozaworu poprzez czujnik przepływu – opcjonalne zgodnie
z aplikacją projektową, itp.
-

brak zadziałania wentylatora współpracującego z wentylatorem rezerwowym poprzez
czujnik ciśnienia – brak wzrostu ciśnienia po załączeniu wentylatora nadmuchowego
po indywidualnie dobranym czasie sygnalizowane jest jako brak zadziałania
i następuje uruchomienie wentylatora rezerwowego.

-

brak zadziałania – zamknięcia drzwi po zwolnieniu trzymaczy drzwiowych –
opcjonalne

w

kontaktronowych

zależności

od

aplikacji

zainstalowanych

na

projektowej
drzwiach

za

pomocą

pomiędzy

czujników
przestrzenią

o podwyższonym ciśnieniu a przestrzenią użytkową.
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-

brak otwarcia okien/klap sterowanych siłownikiem łańcuchowym/wrzecionowym –
potwierdzenie zadziałania opcjonalne w zależności od aplikacji projektowej, kontrola
za pomocą czujników kontaktronowych potwierdzających przejście z jednego stanu
do drugiego, itp.
2.23. T R A N S M I S J A S Y G N A Ł U O B RA K U ZA D Z IA Ł A N I A U R ZĄ D ZE N I A
IN N Y C H S Y S TE M Ó W

Centrala pozwala na wyprowadzenie informacji o braku zadziałania konkretnego urządzenia,
grupy urządzeń lub braku zadziałania globalnego do centrali CSP w zależności od aplikacji
projektowej. Do CSP np. może być wysłana informacja o braku zamknięcia drzwi
z przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu do pomieszczeń użytkowych co może mieć istotny
wpływ na uzyskanie wymaganego nadciśnienia w przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu,
celem poinformowania obsługi o konieczności interwencji, itp. Ciągłość przewodów
sygnałowych z centrali do CSP nadzorowana jest poprzez centralę CSP.
2.24. K A S O W A N I E S Y G N A L IZ A C J I B RA K U Z A D Z I A Ł A N IA U RZ Ą D ZE N IA
Kasowanie braku zadziałania następuje automatycznie po przejściu urządzenia do stanu
zgodnego z wysterowaniem.
2.25. L IC ZN I K B RA K U ZA D ZI A Ł A N I A
Centrala oraz każda podcentrala umożliwia zapisywania zdarzeń w logach po 100 na każdy
węzeł. W logu zbierane są następujące informacje:
-

data wystąpienia braku zadziałania

-

czas wystąpienia braku zadziałania

-

opis zdarzenia braku zadziałania (np. Brak zadziałania klapy nr KP/1-2)

Dostęp do logów dostępny jest ze stanowiska wizualizacji. Log jest oddzielnym logiem
w stosunku do logu alarmów i logu uszkodzeń.
2.26. S T A N BLO K O WA N I A – STOP
Centrala/podcentrala

posiada

wejście

przycisku

zatrzymania

systemu,

zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN12101-6. Przewód przycisku jest nadzorowany pod kontem
zwarć, przerw i doziemienia. Centrala współpracuje z przyciskiem bistabilnym, którego
wciśniecie powoduje przejście wszystkich urządzeń wykonawczych w stan dozoru, nie
kasując stanu centrali jaki występował przed wciśnięciem przycisku dzięki czemu
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przełączenie przycisku ze stanu blokowania do normalnego spowoduje przejście centrali
w stan jaki występował przed wciśnięciem, tj. jeśli przed wciśnięciem przycisku centrala była
w stania alarmu to po jego wyciśnięciu centrala wysteruje wszystkie urządzenia wykonawcze
do stanu jaki powinien wystąpić w stanie alarmowym. Wciśniecie przycisku nie jest zatem
równoważne ze skasowaniem centrali.
2.27. S T A N „P R A C A D LA E K IP RA TO WN IC ZY C H ”
Centrala posiada możliwość podłączenia przycisku przełączającego funkcję sytemu z trybu
pracy dla ewakuacji (prędkość powietrza nie mniej niż 0,75m/s) na tryb dla ekip
ratowniczych (min. 2m/s) dla systemów zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych
zgodnie z normą PN-EN 12101-6 w przypadkach gdy klasa systemu zaprojektowana na
podstawie w/w normy zakłada użycie tego przycisku.
Takie rozwiązanie wymaga zainstalowania czujników kontaktronowych na drzwiach do
pomieszczeń o podwyższonym ciśnieniu, celem kontroli stanu otwarcia drzwi i takim
ustawieniu ciśnienia zadanego aby wymusić przepływ powietrza o zadanej prędkości,
natomiast przy zamknięciu drzwi uzyskać nadciśnienie zgodne z normą w wysokości 50Pa klatki schodowe i 45Pa - przedsionki klatek schodowych.
Wykorzystanie czujników kontaktronowych w systemie pozwoli na kontrolę stanu zamknięcia
drzwi

innych

niż

na

kondygnację

objętą

pożarem

przy

uruchomionym

systemie

i sygnalizowania tego jako brak zadziałania na panelu sygnalizacyjnym centrali oraz
wizualizacji z dokładnością co do danych drzwi, jeśli podczas pracy systemu dowolne drzwi
do kondygnacji nie objętej pożarem zostaną otwarte na dłużej niż 30s (czas konfigurowalny)
zostanie to zasygnalizowane brakiem zadziałania, co jest sygnałem dla obsługi że doszło do
rozszczelnienia klatki schodowej.
2.28. S T A N D A RD O WY I N T E RF E J S WE J Ś C I A - W Y J Ś C IA
Centrala/podcentrale wyposażona jest w standardowy interfejs wejścia – wyjścia pozwalający
na transmisję i odbiór sygnałów z centrali nadrzędnej jaką jest centrala sygnalizacji pożaru
CSP lub innych jeśli tego wymaga aplikacja projektowa.
Standardowy interfejs pozwala na transmisję do CSP następujących sygnałów:
-

stanu alarmowania pożarowego;

-

stanu uszkodzenia;

Standardowy interfejs pozwala na odbiór z CSP następujących sygnałów:
-

pożar ogólny w CSP II st. lub dla każdej strefy w zależności od aplikacji projektowej;
16
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Standardowy interfejs może być rozbudowywany w dowolny sposób zwiększając ilość
sygnałów oraz rodzaj transmitowanych do CSP oraz odbieranych z CSP o niezbędne do
realizacji aplikacji projektowej, m.in. takich jak:
-

brak zadziałania konkretnego urządzenia, grupy urządzeń lub globalny brak
zadziałania

-

użycie przycisku STOP lub „PRACA DLA EKIP RATOWNICZYCH”

-

zbyt długo otwarte drzwi do strefy nie objętej pożarem (czujniki kontaktronowe na
drzwiach)

-

rozszczelnienie

klatki

(czujniki

kontaktronowe

na

oknach

w

obrębie

stref

o podwyższonym ciśnieniu)
-

alarm pożarowy w dowolnej strefie

-

zdalny reset centrali poprzez CSP lub przycisk Resetu, itp.

Centrala nadzoruje ciągłość wszystkich wejść interfejsu do centrali (zwarcie/przerwa),
natomiast wyjścia z centrali/podcentrali kontrolowane są poprzez CSP.
2.29. K O N S T R UK C J A C E N T RA L I / P O D C E N T RA L
Konstrukcja centrali/podcentral na etapie produkcji zostaje dostosowana do wymagań
stawianych przez dane rozwiązanie projektowe w zakresie możliwych sterowań i kontroli
urządzeń wykonawczych wyspecyfikowanych w projekcie.
2.30. O B UD O W A C E N TR A LI / P O D C E N T R A L
Obudową centrali/podcentral będzie skrzynka stalowa, wentylowana, mocowana do ściany za
pomocą kołków rozporowych lub w wersji stojącej, mocowanej do posadzki spełniająca
wymagania klasy klimatycznej I wg EN12101-10 i stopnia ochrony IP30 lub spełniająca
wymagania klasy klimatycznej III i stopnia ochrony IP54.
W zależności od zapotrzebowania na przestrzeń roboczą wewnątrz obudowy dla danej
aplikacji projektowej, dobierany jest odpowiedni wymiar z typoszeregu, dostępne warianty
szafek

wiszących

lub

stojących,

jedno

lub

dwudrzwiowe.

W szczególnych przypadkach centrala/podcentrala może składać się z kilku obudów
połączonych trwale ze sobą.
O wielkości, typie i materiale użytym do budowy obudowy decydują takie parametry jak:
•

Liczba, typy zastosowanych modułów i urządzeń centrali, oraz rozmiar komponentów
składowych,

•

Miejsce instalacji centrali/podcentrali (zewnętrzna/wewnętrzna) – klasa środowiskowa
17
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Centrala/podcentrala instalowana na zewnątrz budynku budowana jest w oparciu o szczelne
obudowy stojące o stopniu ochrony co najmniej IP54 wykonane z blach stalowych oraz
wyposażone w specjalny daszek umożliwiający spływ wody z górnych części obudowy,
opcjonalnie wyposażone w kratki wentylacyjne, układy grzewczo – chłodzące, układy
klimatyzacji/wymienniki woda-powietrze z kratkami wentylacyjnymi o IP nie mniejszym niż IP
obudowy – klasa środowiskowa 3. Regulacja temperatury wewnątrz obudowy odbywa się
przy pomocy regulatorów temperatury i/lub higrometrów zabudowanych w obudowie
centrali/podcentrali. Obudowa montowana na cokole lub fundamencie betonowym.
Centrala/podcentrala instalowana wewnątrz budynku budowana jest w oparciu
o obudowy o stopni ochrony co najmniej IP30 ramowe metalowe, wykonane z blach
stalowych, opcjonalnie wyposażone w kratki wentylacyjne, układy grzewczo – chłodzące,
układy klimatyzacji/wymienniki woda –powietrze, wentylatory wyciągowe, wentylatory
nadmuchowe, z kratkami wentylacyjnymi o stopniu ochrony IP nie mniejszym niż IP
obudowy – klasa środowiskowa 1. Regulacja temperatury wewnątrz obudowy odbywa się
przy pomocy regulatorów temperatury i/lub higrometrów zabudowanych w obudowie
centrali/podcentrali. Obudowa instalowana na ścianie lub na cokole.

Centrala może występować jako jednostka autonomiczna lub sieciowa złożona z jednej
centrali głównej i maksymalnie 126 podcentral w sieci. Każda z podcentral może być
wyposażona w panel sygnalizacyjny LED lub dotykowy LCD w zależności od aplikacji
projektowej. Informacja dostępna na panelach sygnalizacyjnych jest czytelna z odległości 3m
przy intensywności oświetlenia otoczenia do 500 lx pod każdym katem do 22,5o.
Wszystkie elementy central/podcentral

zostaną dobrane do zamierzonego celu, i można

oczekiwać ich poprawnej pracy w zakresie danych technicznych, gdy warunki środowiskowe
na zewnątrz central/podcentral są zgodne z klasą klimatyczną I lub III wg PN-EN – 12101-10
./
2.31. O P I S O G Ó LN Y A P A R A T UR Y
Opis

poszczególnych

modułów

składowych

centrali

został

zamieszczony

w rozdziale 3.
2.32. D A N E TE C H N I C ZN E WE J Ś Ć I WY J Ś Ć C E N T RA L I / P O D C E N T RA L
Dane techniczne wejść centrali CX 1201/węzłów sieciowych
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Poz.

Typ wejścia

Maks.
napięcie
na wejściu
[V]

1

2

3

Maks. prąd
wejścia
[mA]
4

Rezystancja
parametryzują
ca [Ω]

Funkcjonalność

5

6

1.

Wejście
parametryczne
– typu ALARM

0–5

0 - 0,5

20kΩ/10kΩ

2.

Wejście
parametryczne
– typu
KONTROLA

0–5

0 - 0,5

20kΩ/10kΩ

3.

Wejście
parametryczne
– typu
UŻYTKOWEGO

0–5

0 - 0,5

20kΩ/10kΩ

4.

Wejście
parametryczne
– typu RESET

0–5

0 - 0,5

20kΩ/10kΩ

Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
przyciskami,
elementami
sterującymi CSP, itp. –
styk, którego zmiana
położenia wprowadza
centralę w stan
alarmowy.
Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca ze wył.
krańcowymi zasuw,
siłowników,
kontaktronami,
czujnikami przepływu,
manometry
kontaktowe, itp. –
styk, którego zmiana
położenia wprowadza
centralę w stan brak
zadziałania/uszkodzeni
a.
Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
przyciskami
przewietrzania,
centrala pogodowa, itp
– styk, którego zmiana
położenia nie zmienia
stanu centrali.
Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
przyciskami zdalnego
resetu CX1201,
wyjściem kasującym z
CSP, itp. – styk,
którego zmiana
położenia wprowadza
centralę w stan
dozoru.
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5.

Wejście
parametryczne
– typu STOP

0–5

0 - 0,5

20kΩ/10kΩ

6.

Wejście
parametryczne
– typu „EKIPY
RATOWNICZE”

0–5

0 - 0,5

20kΩ/10kΩ

28

4 - 20

7.

Wejście
analogowe –
4-20mA

Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
przyciskami
zatrzymania systemu –
styk, którego zmiana
położenia
sprowadza wszystkie
elementy wykonawcze
w położenie/stan w
jakim znajdują się w
czasie dozoru.
Wciśnięcie przycisku
nie zmienia stanu
centrali. Przycisk
zabezpieczony
kluczykiem, przed
dostępem
niepowołanych osób.
Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
przyciskami
wprowadzenia centrali
w tryb pracy „DLA
EKIP
RATOWNICZYCH” –
styk, którego zmiana
położenia
wprowadza ustawienia
sytemu wymagane dla
prowadzenia akcji
ratowniczej.
Wciśnięcie przycisku
nie zmienia stanu
centrali. Przycisk
zabezpieczony
kluczykiem, przed
dostępem
niepowołanych osób.
Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
czujnikami różnicy
ciśnień, czujnikami
przepływu, siłownikami
w wyjściem
analogowym –
informacja zwrotna o
położeniu, itp. –
pomiar własności
fizycznych.
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8.

Wejście binarne
NO/NC

0-5

Ujemny biegun wejścia
uziemiony.
Współpraca z
systemami nie
pracującymi w
warunkach pożaru np.
start wentylacji
bytowej,
przewietrzanie itp.
Wejście zasilające
centralę oraz
urządzenia
wykonawcze systemu.
Kontrola
obecności
wszystkich
faz
i
symetrii zasilania.
Przy sterowaniu
systemem
różnicowania ciśnień
należy spełnić
wymagania norm PNEN 12101-10 oraz PNEN 12101-6 pkt. 11.6.

0-0,5

3x400VAC
9.

lub

Wejście
zasilania

230VAC

wg aplikacji
projektowej

lub 24VDC

Dane techniczne wyjść centrali CX 1201/węzłów sieciowych

Poz.

1

1.

2.

3.

4.

Typ wyjścia

2

Wyjście dwustanowe
- typu 24/0V
Wyjście przełączane
- typu 24/0V_P
Wyjście dwustanowe
- typu +24/-24V

Wyjście dwustanowe
- typu 230/0V

Maks.
napięcie na
wyjściu

Maks. prąd
wyjścia

[V]

[A]

3

4

0-28VDC

2

0-28VDC

2

+/- 28VDC

2

0-230VAC

5A

Funkcjonalność

6

Ujemny biegun wyjścia uziemiony.
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł
końca linii.
Sterowanie siłownikami ze sprężyną
powrotną, np. BF24 lub grupą siłowników,
modułem przekaźnika wyniesionego.
Ujemny biegun wyjścia uziemiony.
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł
końca linii.
Sterowanie siłownikami bez sprężyny
powrotnej, np. BE24, lub grupą siłowników.
Ujemny biegun wyjścia uziemiony.
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł
końca linii.
Sterowanie siłownikami łańcuchowymi i
wrzecionowymi lub grupą siłowników.
Brak bezpośredniej kontroli ciągłości
przewodu sterującego (pośrednio poprzez
kontrolę zadziałania), uszkodzenie przewodu
równoznaczne z przejściem do pozycji
pożarowej bezpiecznej.
Sterowanie siłownikami ze sprężyną
powrotną, np. BF230, lub grupą siłowników.
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5.

Wyjście trójfazowe ze
zmienną częstotliwością
3x400V

3x400VAC

wg aplikacji
projektowej

f –var

- typu falownikowego

6.

Wyjście trójfazowe
3x400V
- typu stycznikowego

7.

8.

9.

10.

11.

3x400VAC
f – const.

Wyjście zasilania –
typu 24V

Wyjście zasilania – typu
230VAC

28VDC

5A

230VAC

wg aplikacji
projektowej

0-10V

50mA

Wyjście analogowe –
typu 4-20mA lub 2-10V

Wyjście dwustanowe typu 24/0V

wg aplikacji
projektowej

5A

nie nadzorowane

0-28VDC
nie
nadzorowane

Wyjście
bezpotencjałowe – typu
NO/NC

max. 0-250V
AC/DC

5A

Fakultatywna kontrola ciągłości przewodu
poprzez moduł MKW-3x230_BAC, zwarcia,
przerwa, doziemienie.
Sterowanie silnikiem 3-fazowym, np.
wentylator, pompa, itp.

Fakultatywna kontrola ciągłości przewodu
poprzez moduł MKW-3x230_BAC, zwarcia,
przerwa, doziemienie.
Sterowanie zał./wył. silnikiem 3-fazowym, np.
wentylator, pompa, itp.
Ujemny biegun wyjścia uziemiony.
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł
końca linii MKL-SM, lub urządzenie końcowe.
Np. zasilanie siłowników z wejściem
analogowym SM24, czujnik różnicy ciśnień
DPC250. Wyjście zabezpieczone
bezpiecznikiem topikowym.
??????

Ujemny biegun wyjścia uziemiony.
Kontrola ciągłości przewodu poprzez moduł
końca linii MKL-SM. Np. sterowanie
siłowników z wejściem analogowym SM24.
Ujemny biegun wyjścia uziemiony.
Brak kontroli ciągłości przewodu,
wykorzystywane do sterowania urządzeniami,
które wskutek uszkodzenia przewodu
przechodzą w tryb pożarowy bezpieczny, np.
trzymacze drzwiowe, wyzwalacz klapy
żaluzjowej, kurtyny dymowej lub bramy
pożarowej, itp.
Brak kontroli ciągłości przewodu,
wykorzystywane do sterowania urządzeniami,
które wskutek uszkodzenia przewodu
przechodzą w tryb pożarowy bezpieczny, oraz
wyjścia interfejsu CSP nadzorowane poprzez
CSP.

Centrala opcjonalnie zostanie wyposażona w interfejs transmisyjny służący do komunikacji
pomiędzy innymi podcentralami w sieci (tylko w wersji sieciowej, montaż podcentral
rozproszonych po chronionym budynku w więcej niż jednej obudowie). Interfejs
wykorzystuje medium transmisyjne w postaci światłowodu wielomodowego 50/125
odporności ogniowej lub w osłonie o wymaganej odporności ogniowej.
Interfejs wykorzystuje topologie pierścienia zapewniając tym samym wymaganą redundancję
– pojedyncze uszkodzenie w torze transmisyjnym nie wpływa na pełną funkcjonalność
systemu. Pierścień jest w pełni nadzorowany, przerwa w pierścieniu sygnalizowana jest jako
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uszkodzenie w centrali. Centrala wraz z podcentralami komunikuje się za pomocą protokołu
BACnet-IP zgodnym z normą PN-EN-ISO 16484-5-2008-U.
Ilość wejść/wyjść poszczególnych typów centrali/podcentral zostanie dobrana w zależności
od wymagań aplikacji projektowej w ilości niezbędnej do ilości sterowanych urządzeń.
Maksymalne ilości wejść/wyjść zostały podane w rozdziale 4.
2.33. D A N E S TO S O WA N Y C H Z A BE ZP IE C ZE Ń
Wartości znamionowe prądów zastosowanych zabezpieczeń zostaną dobrane na etapie
produkcji,

dostosowanie

do

wymagań

mocowych

urządzeń

przeciwpożarowych

zastosowanych w projekcie oraz wymaganej ochrony przeciwporażeniowej.
2.34. Z A S I LA N IE W E N E R G IĘ E LE K T RY C Z N Ą
Centrala przystosowana jest do zasilania jedno- lub dwu- torowego w zależności od
aplikacji projektowej. Centrala może być zasilana jedno lub trzyfazowo.

Parametry elektryczne zasilania centrali

Parametry Elektryczne
3x400V,N ,PE lub 230V, N, PE1
Napięcie zasilania

±10% 50Hz
24VDC

Prąd znamionowy

Max. 4000A
Zasilacz CX 1604 zewnętrzny lub we wspólnej
obudowie,

Zasilanie

Zasilacz zgodny z normą PN EN 12101-10,
Bateria akumulatorów,
Sieć.

2.35. W S P Ó Ł P R A C A Z ZA S I LA C ZE M CX 1604
Dopuszcza się zabudowę centrali CX 1201 we wspólnej obudowie z zasilaczem CX
1604. Moduły centrali i zasilacza mogą być zabudowane w szafach pojedynczych lub

1 Zasilanie jednofazowe dla węzłów (central) przystosowanych do zasilania jednofazowego.
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stanowić wiele w/w szaf połączonych trwale ze sobą. W przypadku zabudowy
komponentów CX 1604 we wspólnej obudowie z centralą CX 1201 dopuszcza się
wykorzystanie zasilacza 24VDC wspólnego dla zasilania komponentów centrali. Jeżeli
centrala wraz z zasilaczem stanowi jedno urządzenie dopuszcza się wykorzystanie
wyjścia uszkodzenia centrali do sygnalizacji uszkodzeń zasilacza.
Jeżeli zasilacz CX 1604 lub inny zasilacz zgodny z normą PN-EN 12101-10 innego
producenta stanowi odrębne urządzenie, centrala może być przystosowana do
zasilania jedno lub dwutorowego w zależności od aplikacji projektowej.

2.36. I N S T R UK C J A M O N T A ŻU P O D Ł Ą C ZE N I A I I N S TA LA C J I S Y S TE M U

Szczegółowa instrukcja montażu oraz podłączenia wejść/wyjść centrali/podcentral zostanie
przygotowana

i

dostarczona

instalatorowi

wraz

z

dostawą

gotowego

produktu

specjalizowanego dla danej aplikacji projektowej.
2.37. O P R ZE W O D O W A N IE S Y S TE M U
Jako przewody połączeniowe sygnałowe i kontrolne należy stosować kable nie ekranowane
odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekrojach poprzecznych linii
sygnałowych

dostosowanych

do

prądów

obciążenia

urządzenia

przeciwpożarowego

zapewniając dopuszczalny spadek napięcia wymagany obowiązującymi przepisami.
Dla silników wentylatorów np. napowietrzających , oddymiających i strumieniowych
sterowanych falownikami, należy stosować przewody ekranowane, w ekranie w postaci folii
oraz oplotu, uziemianego z dwóch stron, w obiektach w których wymagane jest spełnienie
norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie EN 611800-3/A11 oraz
dotrzymania

klasy

A

wg

PN-EN

55011:2001

w

zakresie

emisji,

o maksymalnej długości do 50m, oraz nie ekranowane w środowiskach innych
o maksymalnej długości do 100m.
Przewody silników załączanych stycznikiem, jako kable nie ekranowane.
Wszystkie przewody silników powinny spełniać wymagania odporności ogniowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz spełniać wymagania co do wymaganych przekrojów
poprzecznych przewodów dobranych do prądu obciążenia i maksymalnego spadku napięcia.
Zasilanie

centrali/podcentrali

wykonać

przewodem

o

odporności

ogniowej

zgodnej

z obowiązującymi przepisami, o przekroju dobranym do sumarycznego obciążenia centrali
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i spełnieniu wymagań co do maksymalnych spadków napięć. Przy zasilaniu systemu należy
spełnić wymagania stosownych norm dotyczących zapewnienia ciągłości dostawy energii
stosownie do funkcjonalności centrali jaką pełni w aplikacji projektowej.

2.38. P R ZY D A TN O Ś Ć D O IN S T A L O W A N IA W RÓ Ż N Y C H W A R U N K A C H
Ś R O D O W IS K O W Y C H

Centrala/podcentrale powinny być instalowane zgodnie z warunkami środowiskowymi
użytkowania zgodnymi z klasami środowiskowymi określonymi w normie PN-EN 12101-10:
1. Klasa środowiskowa 1 (zgodnie z pkt 8 Tablica 2 normy PN-EN 12101-10)
2. Klasa środowiskowa 3 (zgodnie z pkt 8 Tablica 2 normy PN-EN 12101-10) –
z obniżonym wymaganiem co do zakresu temperatur od -25 do 450C pod warunkiem
zapewnienia środków opisanych poniżej.
Centrala/podcentrale w wykonaniu wewnętrznym (klasa klimatyczna 1,3) powinna
pracować w temperaturach otoczenia do 400C, natomiast średnia wartość temperatury
w okresie 24h nie powinna być wyższa niż 350C (wymóg PN-EN 61439), natomiast dolna
granica temperatur to -50C, w przypadkach gdy temperatura otoczenia może czasowo spadać
poniżej -50C Centrala/podcentrale zostanie wyposażony w układ ogrzewania. Centrala
/podcentrale zostanie wyposażona w układ chłodzenia, jeżeli moc strat uniemożliwi
odprowadzenia ciepła przez obudowę sterowany regulatorem temperatury ustawionym na
350C. Centrala/podcentrale w wykonaniu wewnętrznym powinna pracować przy wilgotności
względnej nieprzekraczającej 50% w temperaturze maksymalnej 400C. Większa wilgotność
względna jest dopuszczalna w niższej temperaturze np. 90% w temperaturze 200C. W celu
zmniejszenia zjawiska kondensacji dopuszcza się wykorzystanie higrometrów.
Centrala/podcentrale w wykonaniu wnętrzowym winny być instalowane w pomieszczeniach
technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Centrala/podcentrale w wykonaniu zewnętrznym (Klasa klimatyczna 3) powinna
pracować w temperaturach do 750C, natomiast średnia wartość temperatury w okresie 24h
nie powinna być wyższa niż 350C (wymóg PN-EN 61439), dolna granica temperatury to
- 250C. Jednocześnie dopuszcza się obniżenie maksymalnej temperatury zewnętrznej do 400C
jak określono w PN-EN 61439, pod warunkiem instalowania centrali/podcentral w miejscach
zacienionych.

Centrala/podcentrale

zostanie

wyposażona

w

układ

chłodzenia

oraz

ogrzewania, jeżeli zainstalowana moc strat uniemożliwi odprowadzenie ciepła przez
obudowę, sterowany regulatorem temperatury ustawionym na 350C - chłodzenie oraz na
50C

–

ogrzewanie,

dodatkowo

centralę/podcentrale

dopuszcza

się

do

stosowania
25

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody
autorów i firmy Cerbex Sp. z o. o. Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem
autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

zewnętrznego przy wilgotności względnej 100% występującej czasowo w temperaturze
maksymalnie +250C. W celu zmniejszenia zjawiska kondensacji dopuszcza się wykorzystanie
higrometrów.
Centrala/podcentrale oraz wszystkie urządzenia wykonawcze mogą być instalowane
w obszarze ochrony przeciwprzepięciowej LPZ 0B (strefa 0B), natomiast urządzenia
wykonawcze w postaci silników trójfazowych mogą być instalowane w obszarze LPZ 0B
(strefa 0B). Dopuszcza się stosowanie ograniczników przepięć w torze sterującym
i zasilającym zgodnie z klasyfikacją normy EN-IEC 61643-1 w zależności od rozwiązania
projektowego.
2.39. Ś R O D K I D LA O G R A N I C ZE N IA K O N S E K WE N C J I U S Z K O D ZE Ń
Celem

ograniczenia

konsekwencji

uszkodzeń

w

torach

transmisyjnych

pomiędzy

centralą/podcentralami w rozwiązaniu sieciowym, centrala wykorzystuje topologię pierścienia
który zapewnia pełną redundancję w przypadku pojedynczego uszkodzenia w torze transmisji
w czasie nie większym niż 5ms. Pojedyncze uszkodzenie toru transmisyjnego nie spowoduje
braku

zadziałania

żadnego

z

urządzeń

wykonawczych

systemu

i

utraty

pełnej

funkcjonalności.
Celem ograniczenia konsekwencji uszkodzeń w przypadku wystąpienia awarii w torach
sterujących wentylatorami stanowiących wyłączny środek tworzenia różnicy ciśnień
w obrębie jedynej drogi ewakuacyjnej centrala/podcentrala posiada możliwość podłączenia
wentylatora rezerwowego (wraz z urządzeniami towarzyszącymi) jeśli takowy przewiduje
aplikacja projektowa systemu. Jeżeli różnica ciśnień wytwarzana jest za pomocą wielu
wentylatorów, wentylatory powinny być tak dobrane, aby w przypadku uszkodzenia jednego
z nich, pozostałe wentylatory systemu zapewniły dostateczny wydatek i nie wpłynęło ono na
zmniejszenie różnicy ciśnień oraz wymagalnych minimalnych prędkości powietrza na
kondygnacjach objętych pożarem w stosunku do założeń danej klasy systemu.
Jeśli w systemie wykorzystywany jest wentylator rezerwowy, zostanie on załączony przez
centralę, jeżeli w ciągu zdefiniowanego czasu ciśnienie w strefie o podwyższonym ciśnieniu
nie przekroczy wartości zdefiniowanej na etapie instalacji.
Przewody sterujące wentylatorami podstawowymi i rezerwowymi kontrolowane są na
przerwę , zwarcie i doziemienie za pośrednictwem specjalizowanych modułów kontrolnych.
Uszkodzenie w torze sterującym wentylatora kontrolowanie jest w stanie dozoru co daje
możliwość szybkiej interwencji serwisowej jeszcze na długo przed wystąpienie zagrożenia
pożarowego. Sygnalizacja uszkodzeń dokonywana jest również podczas trwania stanu
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alarmowego – w układach z wentylatorem rezerwowym uszkodzenie pozwala na załączenie
rezerwy.
Przewody sterujące wszystkimi istotnymi elementami systemu są kontrolowane na zwarcie
i przerwę w czasie dozoru i alarmu, wobec czego każde uszkodzenie przewodu zostanie
zasygnalizowane na panelu centrali oraz za pomocą interfejsu zostanie przesłane do CSP, co
powinno być sygnałem dla obsługi o konieczności wezwania serwisu i dokonania stosownej
naprawy, jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia pożarowego.

Celem zapewnienia ciągłości dostawy energii do zasilania centrali/podcentral należy
spełnić wymagania normy PN-EN 12101-10 oraz PN-EN 12101-6 pkt. 11.6. Dwa tory
zasilania winny być prowadzone oddzielnymi trasami przewodami odporności
ogniowej, w bezpośredniej bliskości centrali/podcentral, należy zainstalować układ
SZR z którego wyjścia należy zasilić centralę/podcentralę. Wymaganie powyższe
obowiązuje tylko w przypadkach gdy centrala wykorzystywana jest w systemie/ach
różnicowania ciśnień, natomiast jeżeli centrala steruje urządzeniami o napięciu
24VDC, rezerwowe źródło zasilania zapewnia bateria akumulatorów zainstalowana
w centrali (brak konieczności stosowania SZR i podwójnych torów zasilających).
2.40. D O S TĘ P N O Ś Ć WS K A Ź N IK Ó W I E LE M E N TÓ W O B S Ł U G I
Z uwagi na fakt iż centrala/podcentrale instalowane są w pomieszczeniach technicznych
zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, do obsługi paneli sygnalizacyjnych
centrali nie stosuje się poziomowania dostępu. Panel sygnalizacyjny pozwala na kasowanie
centrali, co jest możliwe poprzez bezpośrednie dotarcie do centrali/podcentrali i wciśnięcie
przycisku RESET na panelu sygnalizacyjnym, lub zdalnie poprzez centralę CSP, która zgodnie
z stosowną normą posiada poziomowanie dostępu.
2.41. S Y G N A L I ZA C J A Z A P O M O C Ą WS K A ŹN IK Ó W Ś W IE T LN Y C H
Wskazania wskaźników świetlnych są widoczne przy intensywności światła otoczenia do
500lx, pod każdym kątem do 22,5o, względem linii przechodzącej przez wskaźnik
i prostopadłej do jego powierzchni montażowej:
-

z odległości 3 m dla wskazań ogólnych stanu pracy;

-

z odległości 3 m dla wskazania zasilania energia;

Centrala/podcentrale do sygnalizacji stanów braku zadziałania urządzenia wykonawczego
oraz

uszkodzenia

zasilania

wykorzystuje

migające

wskaźniki

których

okresy

wyłączenia/włącznia nie są mniejsze niż 0,25s, zaś częstotliwość migotania nie mniejsza niż
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1Hz. Centrala/podcentrale wykorzystują ten sam wskaźnik do sygnalizacji uszkodzeń i braku
zadziałania. Brak świecenia wskaźnika ozn. brak uszkodzeń, zadziałanie wszystkich urządzeń,
migotanie wskaźnika – brak zadziałania min. jednego z urządzeń, świecenie wskaźnika –
uszkodzenie (uszkodzenie oraz brak zadziałania jednocześnie).
2.42. S Y G N A L IZ A C J A N A D O T Y K O WY C H P A N E LA C H S Y G N A L IZ A C Y J N Y C H
Jeżeli dotykowy panel sygnalizacyjny używany jest do wskazań obowiązkowych to w aplikacji
posiadał będzie co najmniej jedno wyraźnie wyróżniające się okno, składające się ze
wskaźników na podstawie których jednoznacznie da się zidentyfikować stan w jakim znajduje
się centrala oraz pozwalać na reset centrali.
Możliwym jest również wykorzystanie panela dotykowego do wyświetlania wskazań
obowiązkowych oraz wizualizacji pracy systemu i sterowania.
Możliwym jest zainstalowanie w jednej centrali sygnalizacyjnego panelu LED, który posłuży
do sygnalizacji wskazań obowiązkowych, natomiast w innej podcentrali tylko panela
dotykowego,

który

posłuży

jedynie

do

wizualizacji

(np.

wizualizacja

urządzeń

przeciwpożarowych pompowni, tj. zasuwy, manometry, czujniki przepływu, itp.)
Panel w aplikacji może pełnić inną alternatywną funkcję, a mianowicie pozwalać na
przygotowanie wszelkich wymaganych wizualizacji systemu oraz sterowania nim.
Jeżeli panel wykorzystywany będzie do wyświetlania wskazań obowiązkowych informacja
będzie czytelna przez 1 godz. po wystąpieniu informacji o pożarze lub uszkodzeniu
z odległości 0,8m przy intensywności światła otoczenia do 500 lx, pod dowolnym kątem
względem prostopadłej do płaszczyzny wyświetlacza, w zakresie do:
-

70o widziane z każdej strony,

-

70o patrząc z góry i z dołu.

Informacja dot. wskazań podstawowych będzie czytelna na panelu z odległości min:
-

z odległości 3 m dla wskazań ogólnych stanu pracy;

-

z odległości 3 m dla wskazania zasilania energia;

-

z odległości 0,8m dla innych wskazań

przy oświetleniu otoczenia do 500lx.
2.43. B A R WY S Y G N A L IZ A C J I
Wskaźniki świetlne paneli sygnalizacyjnych będą emitować światło barwy:
1. Czerwonej
- dla alarmów pożarowych
2. Żółtej
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- dla uszkodzeń
- dla braków zadziałania
3. Zielonej
- dla wskazań obecności zasilania/dozoru
Dla wskaźników dostępnych na panelu dotykowych barwy poszczególnych wskazań
obowiązkowych zostaną dobrane jak wyżej, natomiast wszystkie pozostałe wskazania będą
o różnej kolorystyce.
2.44. W Y M A G A N I A K O N S T R UK C Y J N E D O TY C Z Ą C E C E N T RA L
S TE RO W A N Y C H P RO G RA M O W O

Wszystkie elementy centrali/podcentral realizujące algorytmy programowe wykorzystują
w swojej pracy układ „watchdoga”, który dokonuje resetu mikrokontrolera w przypadku
zawieszenia się programu operacyjnego lub obniżenia napięcia zasilania poniżej poziomu
przy którym mikrokontroler może przestać pracować prawidłowo.
2.45. S T E R O W N I K G Ł Ó WN Y
Sterownik główny został wyposażony przez producenta w oprogramowanie spełniające
wymagania normy PN-EN-ISO 16484-5-2008-U, implementujące protokół komunikacyjny
native BACnet oraz posiadające możliwość tworzenia i wykorzystywania obiektów
Bacnetowych zdefiniowanych niniejszą normą.
Oprogramowanie sterujące centralą opiera się o obiekty bacnetowe wyspecyfikowane
w powyższej normie.
Centrala wykorzystuje następujące obiekty bacnetowe:
-

wejścia cyfrowe BI

-

wyjścia cyfrowe BO

-

wejścia analogowe AI

-

wyjścia analogowe AO

-

wejścia wielostanowe MV

-

obiekty konfiguracji wejść/wyjść cyfrowych BDC

-

obiekty konfiguracji wejść analogowych AIC

-

obiekty konfiguracji wyjść analogowych AOC

-

obiekty konfiguracji wejść/zmiennych wielostanowych MIC

-

pętle sterujące (regulatory) CO

-

obiekty programów PG

-

zmienne analogowe AV
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-

zmienne binarne BV

-

zmienne wielostanowe MV

-

obiekty zdarzeń alarmowych EV

-

obiekty klas zdarzeń alarmowych EVC

-

obiekty trendlogów TL

-

obiekty multitrendlogów MTL

-

obiekty logów zdarzeń EVL

-

obiekty wymiany danych DER i DEL, itp.

Zmienne wykorzystane w oprogramowaniu.
Zmienne globalne informujące czy w dowolnej podcentrali w sieci wystąpił stan alarmowy,
stan zmiennych rozsyłany przez centrale do innych podcentral w sieci.
BV_Pożar globalny
BV_Uszkodzenie globalne
BV_Uszkodzenie zasilania globalne
BV_Brak zadziłania globalne
Zmienne ogólne, zmiana wartości zmiennych odbywa się tylko poprzez centralę której one
dotyczą, ustawiane w momencie gdy w danej centrali wystąpi dany stan, zmienne nie są
rozsyłane do innych podcentral, centrala główna sprawdza wartość tych zmiennych i na ich
podstawie ustawia stan zmiennych globalnych.
BV_Pozar_ogólny
BV_Uszkodzenie_ogólne
BV_Uszkodzenie zasilania ogólne
BV_Brak zadziałania ogólny
Zmienne lokalne, wartość ustawiana w momencie gdy na wejściu z którym dana zmienna
jest powiązana wystąpi stan alarmowy, uszkodzenia, itp.. Zmienne posiadają swoje duplikaty
w pamięci wszystkich podcentral dzięki czemu możliwa jest reakcja na konkretne zdarzenie
które zostało wygenerowane na dowolnym wejściu przez każdą centralę/podcentralę w sieci.
Zmiana wartości zmiennych lokalnych odbywa się poprzez centralę/podcentralę do której te
zmienne

przynależą,

za

update

duplikatów

zmiennych

również

odpowiada

centrala/podcentrala będąca właścicielem zmiennych lokalnych.
BV_Pozar_lokalna_xxxx (n zmiennych powiązanych z danym wejściem pożarowym)
BV_Uszkodzenie_lokalna_xxxx (n zmiennych powiązanych z danym wejściem
uszkodzenia)
BV_Brak zadziałania_xxxx (n zmiennych powiązanych z danym urządzeniem
wykonawczym)
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Zmienne pozostałe
BV_żądanie Resetu, zmienna negowana przez program w momencie wciśnięcia przycisku
reset, na panelu sygnalizacyjnym lub wyniesionym, stan zmiennej rozsyłany do innych
central celem wywołania procedury resetu w podcentralach. Zmiana stanu zmiennej
powoduje wyzerowanie wszystkich flag globalnych, ogólnych oraz lokalnych danej
centrali/podcentrali.
Podprogramy detekcji uszkodzeń, oraz braków zadziałania wywoływane są w cyklach co
zdeklarowany interwał czasowy, natomiast procedury związane z alarmowaniem cyklach
obiegu pętli głównej.
Oprogramowanie ma strukturę modułową warstwową. Przekazywanie danych odbywa się
poprzez warstwę niższą do warstwy wyższej.
Rodzaje warstw od najwyższych do najniższych:
1. Warstwa

globalna

–

ustawienie/zerowanie

i

update

zmiennych

globalnych

informujących o wystąpieniu alarmu pożarowego/uszkodzenia/braku zadziałania
w dowolnej podcentrali
2. Warstwa ogólna – ustawienie/zerowanie zmiennych ogólnych w danej podcentrali
jeśli został wykryty przynajmniej jeden alarm/uszkodzenie/ brak zadziałania w danej
podcentrali
3. Warstwa lokalna – ustawienie/zerowanie i update zmiennych lokalnych precyzujących
dokładnie element który jest w stanie alarmu/uszkodzeniu/brak zadziałania w danej
podcentrali
4. Warstwa detekcji alarmów pożarowych, uszkodzeń i braków zadziałania
5. Warstwa algorytmów reakcji na alarm pożarowy
6. Warstwa algorytmów reakcji na uszkodzenie
7. Warstwa algorytmów reakcji na brak zadziałania
8. Warstwa obsługi wyświetlania i resetu

Każdy obiekt modułu programu jest nadzorowany przez oprogramowanie operacyjne
sterownika pod kątem wystąpienia błędów w realizowanym programie, błędy sygnalizowane
są jako uszkodzenie systemowe poprzez ustawienie stosownej flagi.
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Program główny.
Program

główny

wywołuje

cyklicznie

wszystkie

moduły

oprogramowania.

Poniżej

przedstawiono algorytm programu głównego centrali.
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Podprogram realizujący update zmiennych globalnych „pożar” w centrali oraz update
zmiennych globalnych znajdujących się w podcentralach w sieci.

Analogicznie został zbudowany podprogram realizujący update zmiennych globalnych
dotyczących uszkodzeń oraz braków zadziałania dokonywany przez centralę.
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Poniżej został przedstawiony algorytm realizujący update zmiennych ogólnych.

Analogicznie został zbudowany podprogram realizujący update zmiennych ogólnych
dotyczących uszkodzeń oraz braków zadziałania.
Podprogram realizujący update zmiennych lokalnych pożarowych przedstawiono poniżej.
W ten sam sposób dokonywany jest update zmiennych lokalnych dotyczących uszkodzeń.
Ponadto w centrali/podcentrali znajduje się podprogram realizujący skanowanie obiektów
BACnetowych pod kątem wejścia obiektu w stan Fault, na podstawie tej informacji
ustawiana jest flaga uszkodzenia systemowego.
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Algorytm podprogramu detekcji braku zadziałania, kontroluje stan wysterowania danego
urządzenia wykonawczego i po zadeklarowanym czasie sprawdza stan wejścia
potwierdzającego fizyczne przemieszczenie się urządzenia (np. wył. krańcowe klapy,
czujnik ciśnienia – kontrola pracy wentylatora, czujniki kontaktronowe drzwi, itp.).
Algorytm przedstawiony poniżej przedstawia kontrolę zadziałania klapy ppoż. wynikiem
działania jest ustawienie/wyzerowanie flagi braku zadziałania klapy. Kontrola zadziałania
innych urządzeń odbywa się analogicznie. Czasy użyte w poniższym algorytmie są
przykładowe, i zostaną dobrane do rzeczywistych czasów przejścia danego urządzenia
z pozycji normalnej do alarmowej i odwrotnie.

Algorytm kontroli zadziałania klapy ppoż.

Celem zapewnienia reakcji na zdarzenie alarmowe oprogramowanie przewiduje co
najmniej dwa rodzaje wyzwolenia urządzeń przeciwpożarowych, tj. jeżeli wystąpi pożar
w co najmniej jednej strefie, wszystkie urządzenia wykonawcze aktywowane zawsze
niezależnie w której strefie wystąpił pożar przechodzą w tryb pracy pożarowej oraz jeżeli
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pożar wystąpił w danej strefie zostają aktywowane tylko te urządzenia, które muszą
zadziałać dla danej strefy natomiast pozostałe pozostają w trybie dozoru, jest to
szczególnie istotne w przypadkach sterowania urządzeniami systemu różnicowania
ciśnień, gdyż zadziałanie np. klapy upustowej w przestrzeni nie objętej pożarem
spowodowałoby rozszczelnienie kanału wyciągowego co miało by istotny wpływ na
parametry wyciągu powietrza z przestrzeni objętej pożarem. Poniższe algorytmy nie
pozwalają na uruchomienie urządzeń pożarowych w innych strefach jeśli aktywny jest
pożar w danej strefie. Aby tego dokonać należy najpierw skasować alarm pożarowy
a następnie wyzwolić alarm w innej strefie. Przedstawione algorytmy mają charakter
przykładowy

i

w

niebezpieczeństwo

przypadku

sterowania

wspomniane

powyżej

systemami
możliwe

w
jest

których

nie

uruchomianie

występuje
urządzeń

przynależnych do danych stref nie zależnie od tego czy centrala znajduje się w stanie
alarmu pożarowego czy też nie.
Algorytm reakcji na pożar globalny.
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Algorytm reakcji na pożary ze stref dla systemu różnicowania ciśnień.

38
Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody
autorów i firmy Cerbex Sp. z o. o. Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem
autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

Powyższy algorytm realizuje sterowanie ręczne z wyższym priorytetem niż wysterowanie
automatyczne, tzn. jeśli wciśnięto przycisk RPO Pożar Ip. to centrala zareaguje na
przycisk pomimo iż alarm pożarowy z czujek będzie wskazywał na inną strefę.
Oprogramowanie

centrali

pozwala

również

na

aktywację/dezaktywację

urządzeń

w momencie wystąpienia uszkodzenia globalnego, czy też uszkodzenia konkretnego
z urządzeń. Ta sama funkcjonalność dotyczy również braku zadziałania. Przykładowy
algorytm reakcji na uszkodzenie oraz brak zadziałania przedstawia rysunek poniżej.
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Do sterowania panelem sygnalizacyjnym centrali wykorzystywany jest algorytm
przedstawiony poniżej.

40
Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody
autorów i firmy Cerbex Sp. z o. o. Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem
autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

Podprogram wykorzystuje stany zmiennych globalnych celem zobrazowania aktualnego
stanu central. Ponadto nadzoruje stan przycisku RESET panela sygnalizacyjnego
i w odpowiedzi na jego naciśnięcie dokonuje negacji flagi BV_Ządanie_Resetu na
podstawie której moduł obsługi resetu dokonuje kasowania zmiennych centrali.
Algorytm obsługi resetu przedstawiono poniżej.

Przedstawione powyżej algorytmy mają charakter ogólny, w szczegółach algorytmy te
zostaną rozbudowane pod wymagania danych aplikacji projektowych, celem zapewnienia
funkcjonalności zgodnej z zaprojektowanym systemem.
Szczegółowa dokumentacja konstrukcyjna będzie przygotowana i aktualizowana przez
producenta pod konkretne rozwiązanie projektowe.
Dzięki modułowej budowie programu uszkodzenie dowolnego z modułów zostanie
zasygnalizowane jako uszkodzenie systemowe i nie wpłynie na realizację funkcji
realizowanych przez inne moduły oprogramowania.
Dokumentacja dla każdego egzemplarza centrali będzie archiwizowana i dostępna
do kontroli. Dokumentacja ta będzie zawierać co najmniej następujące elementy:
a) opis każdego modułu programu, tak jak jest to wprowadzone do kodu źródłowego
programu, z uwzględnieniem:
-

nazwy modułu;
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-

informacji dotyczących daty i/lub wersji;

-

opisu wykonywanych zadań;

-

opisu interfejsów obejmujących rodzaj przekazywanych danych

b) wykaz kodów źródłowych, włącznie ze wszystkimi ogólnymi i lokalnymi zmiennymi,
zastosowane stałe i etykiety, oraz wystarczający komentarz umożliwiający poznanie
przebiegu programu;
-

szczegóły wszelkich narzędzi programowych, wykorzystywanych do przygotowania
programu (np. narzędzia projektowe wysokiego poziomu, kompilatory, asemblery
itp.).

Wszystkie moduły programowe obsługi centrali są napisane w języku GCL. Dostosowanie do
danej aplikacji projektowej będzie odbywać się poprzez uzupełnienie o dodatkowe moduły
oprogramowania realizujące specjalizowane funkcje sterujące i kontrolne w systemie.
Pełna funkcjonalność i działanie systemu musi być sprawdzona na obiekcie po wykonaniu
pełnego oprogramowania konfiguracyjnego.
Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów nawiewnych i wyciągowych w instalacjach
zapobiegania zadymieniu odbywa się za pośrednictwem obiektu Bacnetowego, Control Loop
„CO” pełniącego funkcję regulatora P,PI lub PID wspomaganego programowo w zależności
od wymagań projektowych.
2.46. P R ZE C HO WY WA N IE P RO G R A M Ó W I D A N Y C H
Kod programu i zmienne ulokowane są w pamięci nieulotnej flash, która jest zdolna do
ciągłej, nie odświeżanej i niezawodnej pracy w okresie co najmniej 10 lat. Użytkownik
systemu ma dostęp do odczytu wszystkich programów i stanu zmiennych oraz do zmiany
stanu zmiennych niezbędnych do spełnienia założeń dotyczących obsługi systemu zgodnie
z założeniami projektowymi.
Inżynier serwisu (odpowiedzialny za uruchomienie) ma dostęp do edycji/tworzenia/usuwania
wszystkich programów i zmiennych systemu, doboru nastaw oraz zapisu konfiguracji do
pamięci nieulotnej flash, dostosowując centralę do konkretnych wymagań aplikacji
projektowej. Producent ze swej strony wraz z centralą dostarcza nośnik danych wraz z kopią
oprogramowania jakie zostało zaimplementowane w centrali na etapie produkcji, dzięki
czemu inżynier serwisu w każdej chwili będzie miał możliwość odtworzenia wersji
oprogramowania tzw. fabrycznego zawierającego ogólną konfigurację programową pod dany
zestaw sprzętowy, szczegółowe algorytmy sterowania zostaną opracowane i przetestowane
na obiekcie. Oprogramowanie fabryczne zapewni realizację algorytmów wyżej opisanych,
tj. obsługę panela sygnalizacyjnego, ustawianie flag globalnych, ogólnych, itp.
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Każdy moduł programu zostanie opisany w formie komentarza i będzie zawierał datę
utworzenia i nr wersji modułu.
W stosunku do danych obiektowych zmiana danych nie będzie mieć wpływu na strukturę
programu.
Wartości danych umieszczone są w pamięci ulotnej systemu i zabezpieczone są przed utratą
poprzez zastosowanie rezerwowego źródła zasilania, które może być odłączone od pamięci
poprzez osobę uprawnioną. Dostęp do centrali ograniczony jest poprzez zainstalowanie jej
w pomieszczeniu technicznym o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczenie dostępu do
centrali poprzez zastosowanie zamków zamykanych na kluczyk. Rezerwowe źródło zasilania
zapewnia utrzymanie zawartości pamięci przez czas nie krótszy niż 2 tygodnie.
Wszystkie dane umieszczenie w pamięci ulotnej posiadają zaprogramowaną wartość
domyślną, której odczyt możliwy jest na poziomie użytkownika, natomiast zmiana możliwa
jest z poziomu inżyniera serwisu. Wartość domyślna to wartość, którą zmienna przyjmuje
w momencie gdy rzeczywista wartość uległa skasowaniu, np. wskutek wyładowania się
rezerwowego źródła zasilania podtrzymującego pamięć ulotną.
Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX1201 ma budowę rozproszoną
(sieciową) z redundantną komunikacją światłowodową w postaci ringu lub autonomiczną.
W przypadku uszkodzenia jednej „gałęzi” ringu, system przełączy się w czasie <5ms na
połączenie redundantne sygnalizując ten stan uszkodzeniem na panelu czołowym centrali.
Uszkodzenie to nie powoduje utraty komunikacji systemu oraz pełnej funkcjonalności.
Każdy węzeł systemu nadzoruje stan zasilania sieciowego, poziomy napięć oraz symetrię faz
(zasilanie 3-fazowe), a także stan wszystkich elementów (pośrednio lub bezpośrednio)
mających wpływ na zanik zasilania wewnątrz centrali (wyłączniki nadprądowe, rozłączniki,
zasilacze itp.) i wyjściowego sterującego elementami wykonawczymi.
Wszystkie przewody zasilające urządzenia wykonawcze systemu oraz przewody kontrolne
tychże urządzeń monitorowane są na wypadek przerwy lub zwarcia, ponadto przewód
kontrolny oprócz sygnalizacji uszkodzenia służy również do identyfikacji pozycji elementu
wykonawczego,

także

kontroli

zadziałania.

Monitorowanie

przewodów

urządzeń

wykonawczych odbywa się za pośrednictwem modułów końca linii. Wyjątkiem od tej reguły
są przewody urządzeń wykonawczych, których uszkodzenie powoduje przejście w stan
pożarowy „bezpieczny” np. trzymacze drzwiowe.
Ponadto system zapewnia fakultatywną kontrolę ciągłości przewodów zasilających
silniki 3-fazowe urządzeń wykonawczych tj. wentylatorów, pomp, napędów bram i kurtyn
przeciwpożarowych itp. (kontrola zwarcia i przerwy w poszczególnych żyłach przewodów
podczas pracy i postoju silnika). System pozwala na włączenie/wyłączenie silnika za
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pośrednictwem stycznika (uwaga - rozruch bezpośredni silnik asynchroniczny klatkowy prąd
rozruchowy 8 x IN) lub sterowanie prędkością obrotową silnika wentylatora np.
napowietrzających , oddymiających i strumieniowych za pośrednictwem falownika (rozruch
częstotliwościowy – brak udarów prądowych związanych z rozruchem bezpośrednim).

3. O PIS

PODSTAWO WYCH KOMPONENTÓW

Sterownik główny eBCON.
Sterownik

pełni

funkcję

kontrolera

głównego

poszczególnych węzłów sieci. Odpowiedzialny jest
przede

wszystkim

za

realizację

poszczególnych

algorytmów sterowania oraz pełni funkcje kontrolne
wejść / wyjść systemu i obiektów systemowych
w postaci programów, algorytmów, obiektów wymiany
danych itd.

Moduł współpracuje z modułami wejść / wyjść:
1. Moduł czterech wejść binarnych i czterech wyjść przekaźnikowych – eBM-D400R4.
2. Moduł ośmiu wejść analogowych – eBM-800.
3. Moduł czterech wejść analogowych oraz czterech wyjść analogowych – eBM-440.
4. Moduł czterech wejść analogowych oraz czterech wyjść binarnych (triakowych) –
eBM-404.

Sterownik

współpracuje

z

maksymalnie

czterema

modułami wejść wyjść. Do zwiększenia ilości modułów
wejść / wyjść służy moduł ekspandera eBX-08/04,
posiadający

8/4

slotów

na

moduły

wejść/wyjść.

Sterownik EBCON może współpracować max. z ośmioma
ekspanderami, co daje możliwość współpracy sterownika
eBCON max. z 68 modułami wejść / wyjść. Obsługa
większej

ilości

modułów

wejść

/

wyjść

wymaga

zainstalowania kolejnego modułu eBCON.
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3.1.

M O D UŁ Y

ZA BE Z P IE C ZE N IA WE J Ś Ć .

Moduł zabezpieczeń wejść analogowych 4-20mA – MZ-AI1.0.
Moduł realizuje funkcje zabezpieczające oraz wspomaga detekcję
uszkodzeń

przewodów

łączących

wejście

sterownika

systemu

z elementem pomiarowym w przypadku zastosowania czujników serii
MS. W przypadku zastosowania czujników serii DPC250 czujniki
wpięte

są

bezpośrednio

do

wejścia

analogowego

i

wyjścia

zasilającego.
Pozwala na detekcję następujących uszkodzeń:
zwarć pętli prądowej
rozwarcia pętli prądowej
Moduł obsługuje do 8 wejść analogowych 4-20mA, do prawidłowej pracy wymaga zasilania
24V.

Sposób połączenia modułu.
-

strona wejściowa modułu

+

-

+

-

+

-

+

EKW

-

+

-

EKW

IN1

IN2

+

-

+

-

+

EKW

IN3

IN4

-

EKW

IN5

IN6

IN7

IN8

+/- - wejście sygnały 4-20mA – napięcie na wejściu 24V
EKW – ekran przewodu
INx – kolejne wejścia modułu (wyjścia urządzeń pomiarowych), x = 1,2,3,...
OP8

strona wyjściowa modułu
GND

OP7

GND

OP6

GND

OP5

GND

OP4

GND

OP3

GND

OP2

GND

OP1

GND

+24V

GND

PE

PE

PE – wejście uziemienia
GND – masa
+24V – zasilanie +24V
OPx – kolejne wyjścia modułu (na wejścia sterownika), x = 1,2,3,...
Parametry techniczne modułu
Parametr
Napięcie zasiania
modułu
Prąd pobierany z
PWR
Napięcie
wejściowe
Prąd wejściowy
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

PWR

5VDC

24VDC

28VDC

IPWR

0mA

-

0,8A

Uin

5VDC

-

28VDC

Iin
UOP
IOP

4mA
1VDC
4mA

4mA-20mA

50mA
5VDC
112mA (peek)
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Moduł zabezpieczeń wejść parametrycznych – MZ-MI-1.0.
Moduł instalowany opcjonalnie w celu zapewnienia kompatybilności z
poprzednią wersją centrali.
Moduł pełni funkcję zabezpieczenia wejść sterownika
Moduł obsługuje do 8 wejść parametrycznych (multistanowych). Dzięki
zastosowaniu wejść multistanowych jedno wejście może rozróżnić kilka
stanów, np. stany klapy – zamknięta, otwarta, zamykanie, otwieranie,
uszkodzenie

przewodu.

Wartości

rezystancji

parametrycznych

opisujących poszczególne stany są konfigurowalne w systemie (z reguły
jest to 10k).
Sposób połączenia modułu.
-

strona wejściowa modułu
+

-

+

-

+

-

EKW

+

-

+

EKW

IN1

IN2

IN3

-

+

-

+

-

EKW
IN4

IN5

+

EKW
IN6

IN7

IN8

+/- - wejście („-„ na potencjale masy)
EKW – ekran przewodu
INx – kolejne wejścia modułu, x = 1,2,3,...
OP8

GND

strona wyjściowa modułu
OP7

GND

OP6

GND

OP5

GND

OP4

GND

OP3

GND

OP2

GND

OP1

GND

PE

PE

PE

PE

PE – wejście uziemienia
GND – masa
OPx – kolejne wyjścia modułu (na wejścia sterownika), x = 1,2,3,...
Parametry techniczne modułu
Parametr
Napięcie na
wejściu
Napięcie wyjściowe
Prąd
wejścia/wyjścia

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

Uin

0VDC

-

5VDC

UOP

0VDC

-

5VDC

IOP/Iin

0mA

0mA-0,5mA

0,5mA

Na wejściu modułu dostępne jest napięcie 5VDC, które podawane jest poprzez rezystor
o wartości 10k. Do wejść podłącza się oprzewodowanie zaterminowane rezystorem
(10k)/rezystorami których rezystancja zastępcza określa w jakim stanie znajduje się wejście
– wejście o charakterze pasywnym.
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M O D UŁ Y

3.2.

P R ZE K A Ź N I K O W E .

Moduł wyjść przekaźnikowych siłowników okiennych – MP8x24/SO
Moduł pełni funkcję sterowania siłownikami okiennymi/wrecionowymi.
Na

wyjściu

występuje

napięcie

24V

o zmiennej polaryzacji (+/-) – zamykanie/otwieranie siłownika
okiennego/wrzecionowego.

Wszystkie

stany

przekaźników

oraz

obecność napięć zasilających sygnalizowane są za pośrednictwem
diod LED dostępnych na płytce modułu.
Moduł obsługuje do 8 siłowników okiennych (przy założeniu jeden
siłownik na jednym wyjściu), do prawidłowej pracy wymaga obecności napięcia zasilania
24VDC.
Sposób połączenia modułu.
OP1

strona wyjściowa modułu

OP1

OP2

24VDC

OP2

24VDC

OP3

OP3

24VDC

OP4

OP4

OP5

24VDC

OP5

OP6

24VDC

OP6

24VDC

OP7

OP7

24VDC

OP8

OP8

24VDC

OPx – kolejne wyjścia modułu, x = 1,2,3,...- podłączenie przewodów zasilających siłownik
okienny
IN1

GND

strona wejściowa modułu
IN2

IN3

GND

IN4

IN5

GND

IN6

IN7

GND

IN8

-24V

+24V
PWR

-24V

+24V
PWR-DRV

-24V, +24V (PWR) – wejście zasilania modułu (-24V na potencjale masy GND)
-24V,+24V (PWR-DRV) – wejście zasilania siłowników okiennych.
GND – masa
INx – kolejne wejścia modułu (na wyjścia sterownika), x = 1,2,3,...
Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych
☼
PWR-DRV

☼
PWR

☼
RLY1

☼
RLY2

☼
RLY3

☼
RLY4

☼
RLY5

Obecność napięcia zasilania siłowników okiennych (zielona)
Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)
Stan przekaźnika wejścia 1 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 2 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 3 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 4 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 5 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
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☼
RLY6

☼
RLY7

☼
RLY8

Stan przekaźnika wejścia 6 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 7 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 8 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony

Parametry techniczne modułu
Parametr
Napięcie zasiania
urządzeń
wykonawczych
(siłowników
okiennych)
Prąd pobierany z
PWR-DRV
Napięcie zasilania
modułu
Pobór prądu
Napięcie
wejściowe
Prąd wejściowy
Prąd wyjściowy

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

PWR-DRV

5VDC

24VDC

30VDC

IPWR-DRV

0,2mA

-

12A

PWR

20VDC

24VDC

31VDC

IPWR

3mA

193mA

213mA

Uin

12VDC

24VDC

100VDC

Iin
IOP

12uA
-

24uA
-

100uA
2A
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Moduł wyjść przekaźnikowych siłowników ze sprężyną powrotną i bez
sprężyny, np. BF24 i BE24 – MP6x24/BE24-BF24
Moduł pełni funkcję zasilania siłowników ze sprężyną powrotną, np.
BF24, bez sprężyny powrotnej, np. BE24 oraz modułów przekaźników
wyniesionych. Na wyjściu występuje napięcie 24V przełączane
pomiędzy zaciski C, ACT a C,NACT– zamykanie/otwieranie siłowników.
Wszystkie stany przekaźników oraz obecność napięć zasilających
sygnalizowane są za pośrednictwem diod LED dostępnych na płytce
modułu.
Moduł obsługuje do 6 siłowników ze sprężyną powrotną lub bez sprężyny powrotnej (przy
założeniu jeden siłownik na jednym wyjściu), do prawidłowej pracy wymaga obecności
napięcia zasilania 24VDC oraz napięcia zasilania siłowniki PWR-DRV równego 24V.
Sposób połączenia modułu.
-

strona wyjściowa modułu

REZ

OP1
NACT

OP2

C

ACT

NACT

C

OP3
ACT

NACT

C

REZ
ACT

OP4
NACT

C

OP5
ACT

NACT

C

OP6
ACT

NACT

C

ACT

OPx – kolejne wyjścia modułu, x = 1,2,3,...- podłączenie przewodów zasilających siłownik
-

strona wejściowa modułu

IN6

IN5

IN4

GND

IN3

IN2

IN1

GND

24V

GND
PWR

-24V

+24V

PWR-DRV

GND, 24V (PWR) – wejście zasilania modułu
-24V,+24V (PWR-DRV) – wejście zasilania siłowników.
GND – masa
INx – kolejne wejścia modułu (do wyjść sterownika), x = 1,2,3,...
Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych
☼
PWR-DRV

☼
PWR

☼
RLY1

☼
RLY2

☼
RLY3

☼
RLY4

☼
RLY5

☼
RLY6

Obecność napięcia zasilania siłowników okiennych (zielona)
Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)
Stan przekaźnika wejścia 1 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 2 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 3 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 4 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 5 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 6 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
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Parametry techniczne modułu
Parametr
Napięcie zasiania
urządzeń
wykonawczych
(siłowników
okiennych)
Prąd pobierany z
PWR-DRV
Napięcie zasilania
modułu
Pobór prądu
Napięcie
wejściowe
Prąd wejściowy
Prąd wyjściowy

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

PWR-DRV

5VDC

24VDC

30VDC

IPWR-DRV

0,2mA

-

12A

PWR

20VDC

24VDC

31VDC

IPWR

3mA

150mA

200mA

Uin

12VDC

24VDC

100VDC

Iin
IOP

12uA
-

24uA
-

100uA
2A

Moduł wyjść przekaźnikowych NC/NO – MP4x230/24
Moduł

pełni

funkcję

sterowania

urządzeń

wykonawczych

wymagających podania napięcia 230V lub 24V np. siłowniki BE,
BF, trzymacze drzwiowe, itp. Na wyjściu NO lub NC występuje
napięcie PWR-DRV w zależności od stanu przekaźnika. Na etapie
projektu moduł zostaje dedykowany do zasilania urządzeń
o napięciu 230V lub 24V, jeden moduł nie może sterować
urządzeniami o napięciu 230V oraz 24V. Aby zrealizować funkcję
sterowania urządzeniami o napięciu zasilania 24V oraz 230V
konieczne są dwa moduły. Wszystkie stany przekaźników oraz obecność napięć zasilających
sygnalizowane są za pośrednictwem diod LED dostępnych na płytce modułu.
Moduł obsługuje do 4 urządzeń wykonawczych (przy założeniu jeden siłownik na jednym
wyjściu), do prawidłowej pracy wymaga obecności napięcia zasilania modułu PWR równego
24VDC.
Sposób połączenia modułu.
NC
~/+

strona wyjściowa modułu
NO

N/-

~/+

OP1

~/+

N/OP2

~/+

~/+

N/OP3

~/+

~/+

N/-

~/+

OP4

OPx – kolejne wyjścia modułu, x = 1,2,3,...- podłączenie przewodów zasilających urządzenie
wykonawcze
Jeżeli wejście INx nieaktywne napięcie PWR-DRV podawane jest na styki N/- oraz ~/+(NC)
w przeciwnym wypadku na N/- oraz na ~/+(NO) wyjścia OPx.
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-

strona wejściowa modułu

GND

IN1

GND

IN2

GND

IN3

GND

IN4

GND

GND

+24V

-24V

-24V

N
PWR

+24V
L

PWR-DRV

-24V, +24V (PWR) – wejście zasilania modułu (-24V na potencjale masy GND)
-24V - +24V, N-L (PWR-DRV) – wejście zasilania urządzeń wykonawczych 24V lub 230V.
GND – masa
INx – kolejne wejścia modułu (na wyjścia sterownika), x = 1,2,3,...
Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych
☼

Obecność napięcia zasilania urządzeń wykonawczych (zielona)

PWR-DRV

☼

Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)

PWR

☼

Stan przekaźnika wejścia 1 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony

RLY1

☼

Stan przekaźnika wejścia 2 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony

RLY2

☼

Stan przekaźnika wejścia 3 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony

RLY3

☼

Stan przekaźnika wejścia 4 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony

RLY4

Moduł wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych NC/NO – MP-B 4x250
Moduł wyposażony został w cztery przekaźniki bezpotencjałowe,
z każdego przekaźnika zostały wyprowadzony pojedynczy styk
przełączany C, NO, NC (ozn. NO, NC dot. stanu bez napięciowego na
cewce). Moduł pełni funkcję m.in. dostarczenia sygnałów o stanie
centrali do innych systemów, np. centrali SAP, sytemu wentylacji
bytowej i innych.
Wszystkie stany przekaźników oraz obecność napięcia zasilającego
sygnalizowane są za pośrednictwem diod LED dostępnych na płytce modułu.
Moduł do prawidłowej pracy wymaga obecności napięcia zasilania modułu PWR równego
24VDC.
Sposób połączenia modułu.
NO

strona wyjściowa modułu
C

NC

NO

OP1

C

NC

NO

OP2

C

NC

OP3

NO

C

NC

OP4

OPx – kolejne wyjścia modułu, x = 1,2,3,...- podłączenie przewodów wyjściowych
-

strona wejściowa modułu

IN4

GND

IN3

GND

IN2

GND

IN1

GND

+24V

GND
PWR
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GND, +24V (PWR) – wejście zasilania modułu
GND – masa
INx – kolejne wejścia modułu (na wyjścia sterownika), x = 1,2,3,...
Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych
☼

Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)

PWR

☼
RLY1

☼
RLY2

☼
RLY3

☼
RLY4

Stan przekaźnika wejścia 1 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 2 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 3 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony
Stan przekaźnika wejścia 4 (czerwona) – świeci jeśli przekaźnik załączony

Parametry techniczne modułu
Parametr

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

PWR

19VDC

24VDC

31VDC

IPWR

6mA

70mA

90mA

Napięcie
wejściowe
Prąd wejściowy

Uin

12VDC

24VDC

100VDC

Iin

12uA

24uA

100uA

Prąd wyjściowy

IOP

-

-

5A

Napięcie na
zaciskach
przekaźnika NO,C,
NC

UOP

-

-

250V

Napięcie zasilania
modułu
Pobór prądu

3.3.

M O D UŁ

KONTROLI WYJŚĆ

3 X 400V .

Moduł kontroli ciągłości przewodów zasilających wentylatory np.
napowietrzających , oddymiających i strumieniowych oraz nadzoru
falowników MKW3x230_BAC .
Moduł realizuje funkcje kontrolno-sterujące silników
wentylatorów. Zapewnia kontrolę ciągłości przewodu
pomiędzy modułem a silnikiem wentylatora w czasie
jego postoju oraz jego pracy a także funkcję
związane z wysterowaniem silnika, tj. współpracę z
falownikiem, realizację przełączenia gwiazda-trójkąt
oraz sterowanie silnika w układzie Dahlandera.
Ponadto moduł pozwala na współpracę z
przekaźnikiem termicznym zabezpieczającym silnik
przed przeciążeniem. Moduł komunikuje się z
systemem za pośrednictwem magistrali RS-485 w protokole BACnet MS/TP.
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UWAGA: MODUŁ NALAŻY PODŁĄCZAĆ PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU, ZŁĄCZE
DOPROWADZAJĄCE ZASILANIA MOŻE BYĆ WPIĘTE/WYPIĘTE DO/Z MODUŁU PO UPRZEDNIM
WYŁĄCZENIU ZASILANIA.

Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych:
☼

Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)

PWR

Port komunikacyjny RS-485 BACNet MS/TP – nadawanie magistrala NET1
(czerwona)

☼
Tx

☼

Port komunikacyjny RS-485 BACNet MS/TP – odbiór magistrala NET1 (zielona)

Rx

☼
AO0 LEV.

☼
BO0 STR.

☼
BO1 G/Lo

☼
BO2 T/Hi

☼
BO3 Err.

☼
.

BO4 Rev

☼
BO5

☼
BO6

Stan wyjścia analogowego AO0 – Poziom wysterowania falownika (zielona)
Załączony przekaźnik START (start falownika, załączenie stycznika podającego
napięcie przy G/T lub Dahlanderze) (czerwona)
Załączony przekaźnik załączający stycznik gwiazdy układu Gwiazda-trójkąt lub
niski bieg układu Dahlandera (czerwona)
Załączony przekaźnik załączający stycznik trójkąta układu Gwiazda-trójkąt lub
wysoki bieg układu Dahlandera (czerwona)
Załączony przekaźnik kasujący błąd falownika (dot. falowników LENZE)
(czerwona)
Załączony przekaźnik realizujący zmianę kierunku obrotów – sygnał podawany na
wejście falownika lub sterujący układam styczników do zmiany kierunku obrotów
w układzie gwiazda-trójkąt lub układzie Dahlandera (czerwona)
Stan przekaźnika – wejście w tryb pożarowy (dot. falowników Mitshubisi)
(czerwona)
Stan przekaźnika – reset trybu pożarowego (dot. falowników Mitshubisi)
(czerwona)

Opis wyjść:
BO0 – Przekaźnik START/STOP – Styk NO – wyjście służy do wysłania sygnału START/STOP do
falownika, lub załączenie stycznika startu dla przełącznika G/T lub Dahlandera. Wyjście pozwala
na wprowadzenie czasu MinON i MinOFF, tzn., jeżeli wprowadzony zostanie czas MinOFF to
wyjście nie przejdzie w stan załączenia, jeżeli od poprzedniego załączenia nie upłyną ustawiony
czas, funkcjonalność szczególnie przydatna przy wykorzystaniu przełącznika G/T oraz układu
Dahlandera, wyjście nie załączy wentylatora, jeżeli silnik kręci się jeszcze po poprzednim
załączeniu, co jest szczególnie istotne przy zmianie kierunku obrotów lub zmianie prędkości
obrotowej, niniejszy czas należy dobrać doświadczalnie odmierzając czas pomiędzy odłączeniem
napięcia zasilania a fizycznym zatrzymaniem silnika, wartość domyślna 30s. Przy pracy z
falownikiem czas ten należy ustawić na 0s.
BO1 – Przekaźnik Gwiazda/Lo – styk NO – wyjście służy do załączenia gwiazdy w przełączniku
G/T lub załączenia niskiego biegu przy pracy z układem Dahlandera. Jeżeli silnik pracuje w
układzie Dahlandera niemożliwa jest zmian biegów, jeżeli silnik pracuje, silnik musi zostać
zatrzymany (wyłączeniu wyjścia STOP/START) a następnie należy dokonać zmiany prędkości
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obrotowej. Załączenie wyjścia start umożliwi załączenie wentylatora z nową prędkością po
upływie czasu MinOFF ustawioną na wyjściu START/STOP.
BO2 - Przekaźnik Trójkąt/Hi – styk NO – wyjście służy do załączenia trójkąta w przełączniku
G/T lub załączenia wysokiego biegu przy pracy z układem Dahlandera. Jeżeli silnik pracuje w
układzie Dahlandera niemożliwa jest zmian biegów; jeżeli silnik pracuje, silnik musi zostać
zatrzymany (wyłączeniu wyjścia STOP/START) a następnie należy dokonać zmiany prędkości
obrotowej. Załączenie wyjścia start umożliwi załączenie wentylatora z nową prędkością po
upływie czasu MinOFF ustawioną na wyjściu START/STOP.
BO3 - Przekaźnik kasowania błędu falownika – styk NO - (dot. falowników LENZE) – wyjście
połączone z wejściem kasującym błąd falownika, w momencie wystąpienia błędu falownika po
5s od wystąpienia, przekaźnik załącza się na czas 1s i wykonuje sekwencyjne kasowania w
cyklach 5/1s aż do czasu skasowania błędu, wyjście aktywowane jedynie przy pracy z
falownikiem oraz przy uruchomieniu pożarowym, nie działa w trybie pracy wentylacyjnym oraz
w układach G/T oraz Dahlandera.
BO4 – Wyjście sterujące rewersją obrotów – Styk NO/NC – wyjście zmienia swój stan przy
zmianie kierunków obrotów – współpracuje z wejściem falownika odpowiedzialnym za zmianę
kierunku obrotów lub z układem styczników do zmiany kierunku w układach G/T lub
Dahlandera. Wyjście nie reaguje na zmianę kierunku obrotów, jeżeli w układzie G/T oraz
Dahlandera silnik pracuje, zmian kierunku obrotów możliwa jest dopięto po zatrzymaniu silnika
(wyłączeniu wyjścia STOP/START). W przypadku pracy z falownikiem wyjście pozwala na
zmianę kierunku obrotów, jeżeli sygnał START aktywny.
BO5 – Wyjście wprowadzające falownik w tryb pracy pożarowej (dot. falowników Mitshubisi) –
styk NO/NC – przed podaniem sygnału start, wyjście przechodzi do stanu aktywnego na czas 3s,
współpracuje z wejściem falownika odpowiedzialnym za uaktywnienie trybu pożarowego,
wprowadzając tym samym tryb pożarowy z falowniku. Powyższa sekwencja występuje tylko
przy uruchomieniu pożarowym, w przypadku uruchomienia wentylacyjnego falownik nie jest
wprowadzany w tryb pracy pożarowej. Przy współpracy z przełącznikiem G/T oraz układem
Dahlandera, wyjście pozostaje w stanie nieaktywnym.
BO6 – Wyjście resetujące tryb pożarowy (dot. falowników Mitshubisi) – styk NO/NC – Wyjście
przechodzi do stanu aktywnego po wydaniu komendy STOP, jeżeli falownik został wcześniej
uruchomiony w trybie pożarowym. Wyjście pozostaje nie aktywne, jeżeli moduł współpracuje z
układem G/T oraz układem Dahlandera, współpracuje z wejście falownika odpowiedzialnym za
reset trybu pożarowego.
AO0 – Wyjście analogowe 4-20mA – odpowiedzialne za poziom wysterowania falownika.
Opis wejść:
BI0 – Wejście binarne – stan normalny zwarcie - kontrola stanu bezpiecznika w przypadku
wykorzystania modułu współpracującego z układem G/T lub Dahlandera lub wyjściem
uszkodzenia falownika w przypadku współpracy z falownikiem. Na podstawie stanu tego
wejścia moduł dokonuje kasowania błędu falownika (falownik LENZE). Jeżeli wejście jest w
stanie aktywnym (wybity bezpiecznik lub błąd falownika) przy współpracy z przełącznikiem
G/T, układem Dahlandera lub falownikiem uruchomionym w trybie wentylacyjnym to moduł
sygnalizuje uszkodzenie na odpowiedniej fladze BV. Natomiast, jeżeli moduł współpracuje z
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falownikiem uruchomionym w trybie pożarowym (falownik LENZE), to w przypadku
wystąpienia błędu falownika następuje próba 5 krotnego kasowania błędu, jeżeli po pięciu
próbach kasowania wejście w dalszym ciągu pozostaje w stanie aktywnym to ustawiana jest
flaga odpowiedzialna za sygnalizowanie stanu uszkodzenia. Pomimo ustawienia flagi
uszkodzenia wyjścia kasujące w dalszym ciągu podejmuje próby kasowania błędu w cyklach
5/1s.
BI1 – Wejście styku przekaźnika termicznego – stan normalny zwarcie – służy do podłączenia
styku przekaźnika termicznego lub wyjścia modułu współpracującego z PTC wentylatora. Sygnał
z tego wejścia wyłącza wentylator w przypadku uruchomienia w trybie wentylacji oraz
sygnalizuje uszkodzenie, natomiast w trybie uruchomienia pożarowego jedynie sygnalizuje
uszkodzenie nie powodując wyłączenia wentylatora. Przekaźnik termiczny należy ustawić w
taki sposób, aby zadziałanie przekaźnika zostało zatrzaśnięte i przywrócenie do stanu
normalnego polegało na jego zresetowaniu.
BI2 – Wejście silnik pracuje – silnik nie pracuje zwarcie – wejście służy do poinformowania
modułu, że na silnik podane zostało napięcie. Wejście należy podłączyć do styków pomocniczych
stycznika/ów START/STOP w układzie G/T lub w układzie Dahlandera lub z wyjściem falownika
informującym, że silnik pracuje (np. dla LENZE to „częstotliwość wyjściowa 0Hz”), wejście
powinno być w stanie nieaktywnym, jeżeli na silnik nie jest podane napięcie - jest to szczególnie
ważne przy współpracy z falownikiem, gdyż po wydaniu komendy STOP, falownik może
wykonywać hamowanie silnika podając napięcie na swoje wyjście, wobec niniejszego moduł nie
może rozpocząć jeszcze kontroli przewodu w trybie postoju silnika – BŁĘDNE DZIAŁANE
WYJŚCIA INFORMUJĄCEGO O PRACY SILNIKA SPOWODUJE USZKODZENIE MODUŁU – PRZED
URUCHOMIENIEM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ DZAŁANIE WYJŚCIA. Wyjście powinno być w
stanie rozwartym, jeżeli falownik wykonuje hamowanie silnika, aż do czasu całkowitego
zatrzymania silnika i wyłączeniu napięcia zasilania na wyjściach U, V, W. Przed wykonaniem
testu wyjścia należy wyłączyć z modułu złącze UVW, co zapobiegnie uszkodzeniu modułu.
Wyjście magistrali komunikacyjnej
Moduł do komunikacji wykorzystuje interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem BACnet
MS/TP NET1. Złącze pozwala na połączenie linii sygnałowej (+) i (-) oraz ekranu. Ekran należy
podłączać do każdego modułu pracującego na magistrali. Pierwszy i ostatni moduł na magistrali
powinien mieć włączony terminator magistrali. Złączenia terminatora dokonuje się poprzez
wpięcie zworki, piny zworki dostępne po podniesieniu klapki modułu. Adres fizyczny modułu
należy ustawić na switchu adresowym 1-127 (pozycje switcha 1-7) w kodzie binarnym. Adres
zerowy zarezerwowany jest dla sterownika DELTA CONTROLS EBCON. Mikroswitch nr 8 służy
do resetu modułu. Jako przewód magistrali należy stosować parę skręconą w ekranie o
impedancji falowej 120 Ohm.
Wejścia linii zasilających silnik wentylatora U, V, W – wejście pozwala na wprowadzenie
sygnałów pomiarowych do przewodu pomiędzy silnikiem oraz centralą sterującą. Sygnały te są
rozłączane przed wydaniem komendy START wentylatora poprzez moduł z wykorzystaniem
przekaźników wysokonapięciowych zainstalowanych w module. Wyłączenie to ma na celu
zabezpieczenie modułu przed uszkodzeniem w momencie, gdy na liniach U, V, W, występuje
napięcie międzyfazowe sieci lub wyjściowe z falownika. Przekaźniki odłączane są przed
podaniem komendy START lub w przypadku aktywnego sygnału „Silnik pracuje” lub aktywnego
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uszkodzenia falownika (wejście BI0) i załączane ponownie, jeżeli nie jest aktywny przynajmniej
jeden sygnał z powyższych przez czas 1s.
WAŻNE: NIEDOWOLONE JEST URUCHOMIENIE WENTYLATORA BEZ UDZIAŁU MODUŁU W
STEROWANIU, (NP. POPRZEŻ RĘCZNE URUCHOMIENIE Z FALOWNIKA LUB POPRZEZ
RĘCZNE WCIŚNIĘCIE STYCZNIKA START), GDYŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE MODUŁU,
PONIEWAŻ PRZEKAŹNIKI FAZOWE NIE ZOSTANĄ DOSTATECZNIE WCZESNIE ODŁĄCZONE
OD PRZEWODÓW FAZOWCH. URUCHOMIENIE MUSI ODBYWAĆ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE
ZA POSREDNICTWEM MODUŁU.
Przekładniki prądowe – wykorzystywane są do pomiaru prądu płynącego w przewodach
fazowych w czasie pracy silnika. Zastosowano przekładniki prądowe dokonujące pomiaru prądu
w zakresie od 1-10A. Przez przekładniki należy przeprowadzić przewody dostarczające prąd do
wentylatora. Zastosowany układ pomiaru nie jest urządzeniem pomiarowym w rozumieniu
stosownych przepisów, a pełni jedynie funkcje wskaźnikową mającą na celu kontrolę przewodu
w czasie pracy wentylatora. Punkt pracy przekładników prądowych należy tak dobierać, aby
pracowały w środkowym zakresie swojej charakterystyki, tj. w okolicach 5A. Silniki o małym
poborze prądu np. 1A – na przekładniki należy nawinąć 5zw. przewodu fazowego, co spowoduje,
że prąd zmierzony przez przekładnik będzie wynosił ok. 5A, silniki o prądzie powyżej 10A
należy podłączać wykorzystując zewnętrzne przekładniki prądowe o prądzie pierwotnym
dostosowanym do obciążenia i prądzie wtórnym 5A. Wyjście takiego przekładnika należy
zewrzeć i przewód ten w formie pojedynczego zwoju przeprowadzić przez przekładnik modułu.
Prąd wskazywany przez moduł obarczony jest znacznym błędem pomiarowym, wskazanie
uzależnione jest od ilości zwojów na przekładniku oraz przekładni przekładników prądowych
oraz nie spełnia warunków stawianych przyrządom pomiarowych TRUE RMS (przebieg napięcia
z falownika nie jest sinusoidalnie zmienny). Wyświetlana wartość nie uwzględnia przekładni
przekładników zewnętrznych oraz ilości nawiniętych zwoi.
Zasilanie modułu – wejście zasilania modułu 24V. Moduł przeznaczony jest do zasilania prądem
stałym o napięciu znamionowym 24V. Podłączając wtyk zasilający do modułu NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE WYŁĄCZYĆ ZASILANIE (WYTCZKA POWINNA BYĆ W STANIE
BEZNAPIĘCIOWYM), gdyż grozi to uszkodzeniem innych modułów zainstalowanych w centrali.
Moduł składa się z dwóch płytek wyposażonych z złącza przyłączeniowe. Płytki procesora oraz
płytki peryferii kontroli ciągłości przewodu
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WIDOK MODUŁU

Złącze magistrali komunikacyjnej RS485
+

Ekw

-

NET 1

REZERWA

Złącze wyjścia analogowego i wejść binarnych
GND AO0
INV LEV.

BI0

BI1

BI2

REZ REZ REZ REZ

REZ

ERR ERR FAN
FUSE TERM RUN
/INV RLY

Złącze wyjścia binarne przekaźnikowe
NO

C

NO

C

NO

C

NO

C

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

STR/STP

Y/LoD

∆/HiD

ERR/INV
RST

REV

FIREMODE

FIREMODE
RST

REZERWA

BO0

BO1

BO2

BO3

BO4

BO5

BO6

BO7
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WIDOK PŁYTKI PERYFERII KONTROLI CIĄGŁOŚCI PRZEWODU WRAZ Z POSZCZEGÓLNYMI
ZŁĄCZAMI

Złącze przewodów fazowych UVW
U

V

W

Złącze zasilania 24VDC
+24V

GND

PWR

3.4.

M O D UŁ

S TE RO WA N I A I K O N T RO LI

MSIK_BAC.

Moduł MSIK_BAC umożliwia zastąpienie sterowników i modułów Delta Controls w sterowaniu central
CX 1201. Moduł odpowiedzialny za sterowanie modułem MKW 3x230_BAC.

58
Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody
autorów i firmy Cerbex Sp. z o. o. Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem
autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

Moduł MSIK_BAC nie obsługuje czujników różnicy ciśnień. Funkcjonalność sterowania nadążnego
przy pomocy czujników różnicy ciśnień jest realizowana poprzez wykorzystanie wejścia 4-20mA
falownika.
Do modułu MSIK-BAC należy doprowadzić następujące sygnały parametryczne:
•

ALARM W PRAWO Z CSP

•

ALARM W LEWO Z CSP

•

ALARM W PRAWO Z PRZYCISKU

•

ALARM W LEWO Z PRZYCISKU

•

CO/LPG I STOPIEŃ

•

CO/LPG II STOPIEŃ

RESET ZEWNETRZNY Z PRZYCISKU
Oraz nastęujące sygnały:
•

RESET WEWNĘTRZNY Z PANELU LED

•

USZKODZENIE MODUŁÓW WEWNĘTRZNYCH(podłączenie szregowe wszystkich uszkodzeń
modułów)

•

USZKODZENIE ZASILACZA(podłączenie szeregowe sygnału main flt i bat flt z zasilacza
merawex, w przypadku uszkodzenia dioda ZASILANIE/DOZÓR na panelu LED miga z
czestotliwościa 1s.)

•

KONTROLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO(styk z czujnika faz)

•

KONTROLA ZASILANIA REZERWOWEGO(styk z czujnika faz)

Wyjścia KIERUNEK OBROTÓW PRAWO/LEWO oraz OBROTY NISKIE/WYSOKIE, należy podłączyć
poprzez moduł MP-B4x250.
Moduł MSIK-BAC po otrzymaniu sygnału alarmowego z CSP lub przycisku ustawia odpowiednio
obroty niskie/wysokie(0/24VDC), kierunek obrotów prawo/lewo(0/24VDC) a następnie sygnał
start(sterowanie GND) do modułu MKW3x230HW23SW24. Sygnał alarmowy z przycisku ma priorytet
nad sygnałem z CSP(Jeśli moduł dostanie sygnał ALARM PRAWO Z CSP a nastęnie sygnał ALARM
LEWO Z PRZYCISKU nie ma możliwości zmienić kierunku ponownie z CSP). Sygnał alamowy zostaje
zatrzaśnięty, zniesienie sygnału alarmowego nastąpi po sygnale reset.
Sygnał wentylacji bytowej ustawia obroty niskie w prawo (możliwość zmiany poprzez przepięcie na
styku modułu MP-B4x250) a następnie wystawiwa sygnał START BYTOWO(sterowanie GND) do
modułu MKW. Jeśli podczas pracy wentylacji bytowej moduł dostanie sygnał CO/LPG II stopień
wówczas zostają zmienione obroty na wysokie.
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Moduł WE-WY kontroluje zasilanie podstawowe i rezerwowe. Jeśli po sygnale START(alarm) lub
START BYTOWO(wentylacja, co/lpg I st., co/lpg II st.) nastąpi zanik zasilania podstawowego wówczas
sygnały START lub START BYTOWO zostają zniesiony na czas 1 sec. ich ponowne zalacznie następuje
po tym czasie. Po powrocie zasilania podstawowego procedura się powtarza.
Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych:
☼

Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)

PWR

☼

Port komunikacyjny RS-485 BACNet MS/TP – nadawanie magistrala NET1(dioda czerwona)

TX

☼

Port komunikacyjny RS-485 BACNet MS/TP – odbiór magistrala NET1 (dioda zielona)

Rx

☼

uszkodzenie (dioda żółta)

FLT

☼

alarm (dioda czerwona)

ALM

Zaciski modułu:
łącze J8 – Złącze zasilania 24VDC
PWR
GND +24V
Złącze J6 – Wyjście przekaźnikowe uszkodzenia
ALM
FLT
NO
C
NC NO
C
NC
Dla stanu baznapięciowego.
NO – normalnie otwarty
NC – noramlanie zamknięty
C - wspólny
Złącze J7 – Złącze podłączenia magistrali komunkacyjnej RS485 BACnet MS/TP

+

NET1
Ekw

-

Złącze J1:
BO0

MI0

BO1

MI1

BO2

MI2

BO3

MI3

MI4

MI5

GND

BO0 – START ALARM (sterowanie GND)
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MI0 – ALARM PRAWO CSP
BO1 – START BYTOWO (sterowanie GND)
MI1 – ALARM LEWO CSP
BO2 – OBROTY PRAWO/LEWO (0/24VDC)
MI2 – ALARM PRAWO PRZYCISK
BO3 – OBROTY NISKIE/WYSOKIE(0/24VDC)
MI3 – ALARM LEWO PRZYCISK
NC – WYPROWADZENIE NIEUŻYWANE
MI4 – START WENTYLACJA BYTOWA
NC – WYPROWADZENIE NIEUŻYWANE
MI5 – RESET ZEWNETRZNY
GND – MASA ZASILANIA

Złącze J2:
BI2

BI3

BO8

BI4

BO7

MI7

BO6

MI6

GND

NC – WYPROWADZENIE NIEUŻYWANE
BI2 – USZKODZENIE ZASILACZA
BI3 – USZKODZENIE MODULOW WEWNETRZNYCH
BO8 – DIODA USZKODZENIE PANEL LED (0/24VDC)
BI4 – RESET WEWNETRZNY (RESET SYGNALEM GND)
BO7 – DIODA ALARM PANEL LED (0/24VDC)
MI7 – KONTROLA STANU CO/LPG II STOPIEN
BO6 – DIODA LED ZASILANIE/DOZÓR NA PANELU LED (0/24VDC)
MI6 – KONTROLA STANU CO/LPG I STOPIEN
GND – MASA ZASILANIA

Złącze J6:
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BI0 BI1

GND

PE

BI0 – KONTROLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO
BI1 – KONTROLA ZASILANIA REZERWOWEGO

3.5.

M O D UŁ

S TE RO WA N I A K L A P A M I

MSK_BAC.

Moduł sterowani klapami MSK_BAC umożliwia sterowanie i kontrolę klap zastępując sterownik i
moduły Delta Controls. Moduł umożliwia dołączenie do 12 grup klap.
Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych:
☼

Obecność napięcia zasilania modułu (zielona)

PWR

☼

Port komunikacyjny RS-485 BACNet MS/TP – nadawanie magistrala NET1(dioda czerwona)

TX

☼

Port komunikacyjny RS-485 BACNet MS/TP – odbiór magistrala NET1 (dioda zielona)

Rx

☼

uszkodzenie (dioda żółta)

FLT

Złącza modułu:
Złącze J8 – Złącze zasilania 24VDC
PWR
GND +24V
Złącze J6 – Wyjście przekaźnikowe uszkodzenia
FLT
NO C
NC
NO – normalnie otwarty
NC – noramlanie zamknięty
C - wspólny

Złącze J7 – Złącze podłączenia magistrali komunkacyjnej RS485 BACnet MS/TP

+

NET1
Ekw
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Złącze J1:
G1
BO0

G2

MI0

BO1

G3

MI1

BO2

G4

MI2

Opis na złączu modułu
BO0
MI0
BO1
MI1
BO2
MI2
BO3
MI3
BO4
MI4
BO5
MI5

BO3

G5

MI3

BO4

G6

MI4

BO5

Widok płytki(Rys.2)
BO1_KLAPA_1
MI1_KLAPA_1
BO2_KLAPA_2
MI2_KLAPA_2
BO3_KLAPA_3
MI3_KLAPA_3
BO4_KLAPA_4
MI4_KLAPA_4
BO5_KLAPA_5
MI5_KLAPA_5
BO6_KLAPA_6
MI6_KLAPA_6

MI5

GND

Obiekty BACNET
BO_GRUPA_1
MI_GRUPA_1
BO_GRUPA_2
MI_GRUPA_2
BO_GRUPA_3
MI_GRUPA_3
BO_GRUPA_4
MI_GRUPA_4
BO_GRUPA_5
MI_GRUPA_5
BO_GRUPA_6
MI_GRUPA_6

Złącze J2:
G12
BO11

MI11

G11
BO10

G10

MI10

BO9

Opis na złączu modułu
BO11
MI11
BO10
MI10
BO9
MI9
BO8
MI8
BO7
MI7
BO6
MI6

MI9

G9
BO8

MI8

Widok płytki(Rys.2)
BO12_KLAPA_12
MI12_KLAPA_12
BO11_KLAPA_11
MI11_KLAPA_11
BO10_KLAPA_10
MI10_KLAPA_10
BO9_KLAPA_9
MI9_KLAPA_9
BO8_KLAPA_8
MI8_KLAPA_8
BO7_KLAPA_7
MI7_KLAPA_7

G8
BO7

G7

MI7

BO6

MI6

GND

Obiekty BACNET
BO_GRUPA_12
MI_GRUPA_12
BO_GRUPA_11
MI_GRUPA_11
BO_GRUPA_10
MI_GRUPA_10
BO_GRUPA_9
MI_GRUPA_9
BO_GRUPA_8
MI_GRUPA_8
BO_GRUPA_7
MI_GRUPA_7

GND - masa
BOx – Wyjścia OC do wysterowania klap 0/24VDC(zamknij/otwórz).
MIx – Wejścia do kontroli klap.
NC – Wyprowadzenie nie wykorzystywane.
Złącze J5:
BO12
NO

C
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Wyjście przekaźnikowe potwierdzające otwarcie klap.
Złącze J6:
BI0

GND

PE

BI0 – Otwórz klapy(zwarte do GND otwiera klapy, przerwa zamyka)
GND – masa
PE – uziemienie
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Wykaz modułów wewnętrznych stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.
Symbol
Funkcja
1

2

3

1.

eBCON

2.

EBX-08/04

3.

eBM-D400R4

4.

eBM-800

5.

eBM-440

Moduł czterech wejść analogowych oraz czterech wyjść
analogowych.

6.

eBM-404

Moduł czterech wejść analogowych oraz czterech wyjść binarnych
(triakowych).

7.

MZ-AI

Moduł zabezpieczeń wejść analogowych 4-20mA.

8.

MZ-MI

Moduł zabezpieczeń wejść parametrycznych.

9.

MP8x24/SO

10.

MP6x24/BE24-BF24

11.

MP4x230/24

Moduł wyjść przekaźnikowych NC/NO.

12.

MP-B 4x250

Moduł wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych NC/NO.

13.

MKW3x230_BAC

14.

MSIK_BAC

Moduł sterowania i kontroli - umożliwia zastąpienie sterowników i
modułów Delta Controls w sterowaniu central CX 1201

15.

MSK_BAC

Moduł sterowania klapami - umożliwia sterowanie i kontrolę klap
zastępując sterownik i moduły Delta Controls. Moduł umożliwia
dołączenie do 12 grup klap.

Sterownik główny
Rozszerzenie sterownika głównego.
Moduł czterech wejść binarnych i czterech wyjść przekaźnikowych.
Moduł ośmiu wejść analogowych.

Moduł wyjść przekaźnikowych siłowników okiennych.
Moduł wyjść przekaźnikowych siłowników ze sprężyną powrotną i
bez sprężyny, np. BF24 i BE24.

Moduł kontroli ciągłości przewodów zasilających wentylatory np.
napowietrzających , oddymiających i strumieniowych oraz nadzoru
falowników.
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Moduły końca linii oraz moduł przekaźnika wyniesionego.
Moduł końca linii siłownika ze sprężyną powrotną, siłownika wrzecionowego,
łańcuchowego MKL-BF24/SO.
Moduł końca linii sterowania siłowników pełni funkcje
nadzoru nad przewodem zasilającym oraz kontrolnym
siłowników. Moduł wykrywa uszkodzenia obu przewodów,
tj. zwarcia, przerwy w przewodzie podczas pracy siłownika
jak i podczas spoczynku.
Ponadto

pełni

funkcję

kontroli

położenia

klapy/drzwi/okna

sterowanej

siłownikiem

(zamknięta, otwarta, poz. przejściowa) oraz kontroli zadziałania danej klapy/okna.
Funkcje kontrolne modułu są opcjonalne. W przypadku braku kontroli położenia czy też
zadziałania, wejścia stanu wyłączników krańcowych (1,2 oraz 4,5) powinny być zwarte.
Moduł pozwala sygnalizować następujące stany:
-

uszkodzenie przewodu zasilającego siłownik (zwarcie, przerwa)

-

uszkodzenie przewodu kontrolnego siłownika (zwarcie, przerwa)

-

położenia klapy/drzwi/okna itp. (zamknięta/otwarta/pozycja przejściowa)

-

kontrola zadziałania siłownika (czy po wysterowaniu w ciągu zadanego czasu doszło
do zmiany stanu położenia)

Zaciski modułu
J1 1,2 – podłączenie przewodu kontrolnego
J2 1,2 – potencjał przewodu zasilającego
J3,J4 1,2,3,4,5,6 – zaciski wyłączników krańcowych

(1,2 - zwarcie – klapa w pełni

zamknięta/rozwarcie-klapa nie w pełni zamknięta, 4,5 – zwarcie klapa nie w pełni
otwarta/rozwarcie – klapa otwarta).
Podłączenie modułu przy przykładowych zastosowaniach wg sch-tów blokowych.
UWAGA: Moduł powinien być montowany w bezpośredniej bliskości sterowanego urządzenia.
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Parametry techniczne modułu.
Parametr
Napięcie na
wejściu
potencjałowym
przewodu
zasilającego
Prąd pobierany
przez
wejście CTL IN
Napięcie na
wejściu J1
Prąd wejścia J1
Napięcie na
wejściach J3, J4
Prąd płynący z
wejść J3, J4

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

UCTL IN

18VDC

24VDC

30VDC

ICTL IN

-

-

40mA

UFLT

0 VDC

-

5VDC

IFLT

150uA

-

250uA

UJ3,J4

0VDC

I J3,J4

0uA

1,8VDC
-

200uA
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Moduł końca linii siłownika w wejściem analogowym i zasilanym napięciem
24VDC – MKL-SM.
Moduł końca linii sterowania siłowników analogowych
pełni funkcje nadzoru nad przewodem zasilającym oraz
sterującym siłowników. Moduł wykrywa uszkodzenia obu
przewodów, tj. zwarcia, przerwy w przewodzie podczas
pracy siłownika jak i podczas spoczynku.
Moduł pozwala sygnalizować następujące stany:
-

uszkodzenie przewodu zasilającego siłownik (zwarcie, przerwa)

-

uszkodzenie przewodu kontrolnego siłownika (zwarcie, przerwa)

Zaciski modułu
J1 1,2 – podłączenie przewodu kontrolnego
J2 1,2 – potencjał przewodu zasilającego
Podłączenie modułu przy przykładowych zastosowaniach wg sch-tów blokowych.
UWAGA: Moduł powinien być montowany w bezpośredniej bliskości sterowanego urządzenia.
Parametry techniczne modułu.
Parametr
Napięcie na
wejściu
potencjałowym
przewodu
zasilającego
Prąd pobierany
przez
wejście CTL IN
Napięcie na
wejściu J1
Prąd wejścia J1
Napięcie na
wejściach J3, J4
Prąd płynący z
wejść J3, J4

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

UCTL IN

18VDC

24VDC

30VDC

ICTL IN

-

-

40mA

UFLT

0 VDC

-

5VDC

IFLT

150uA

-

250uA

UJ3,J4

0VDC

I J3,J4

0uA

1,8VDC
-

200uA
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Moduł końca linii siłownika bez sprężyny powrotnej MKL-BE24.
Moduł końca linii zasilania siłowników pełni funkcje
nadzoru nad przewodem sterującym oraz kontrolnym
siłowników. Moduł wykrywa uszkodzenia obu przewodów,
tj.

zwarcia,

przerwy

w

przewodzie

podczas

pracy

siłownika jak i podczas spoczynku.
Ponadto pełni funkcję kontroli położenia klapy sterowanej
siłownikiem (zamknięta, otwarta, poz. przejściowa) oraz kontroli zadziałania danej klapy.
W przypadku braku kontroli położenia czy też zadziałania, wejścia stanu wyłączników
krańcowych (1,2 oraz 4,5) powinny być zwarte.
Moduł pozwala sygnalizować następujące stany:
uszkodzenie przewodu zasilającego siłownik (zwarcie, przerwa)
uszkodzenie przewodu kontrolnego siłownika (zwarcie, przerwa)
położenia klapy (zamknięta/otwarta/pozycja przejściowa)
kontrola zadziałania siłownika (czy po wysterowaniu w ciągu zadanego czasu doszło do
zmiany stanu położenia)
Zaciski modułu
J1 1,2

– podłączenie przewodu kontrolnego

J2 1,2

– potencjał przewodu zasilającego

J3,J4 1,2,3,4,5,6

– zaciski wyłączników krańcowych

(1,2 - zwarcie – klapa w

pełni zamknięta/rozwarcie-klapa nie w pełni zamknięta, 4,5 –
zwarcie klapa nie w pełni otwarta/rozwarcie – klapa otwarta).
Podłączenie modułu przy przykładowych zastosowaniach wg sch-tów blokowych.
UWAGA: Moduł powinien być montowany w bezpośredniej bliskości sterowanego urządzenia
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Parametry techniczne modułu
Parametr
Napięcie na
wejściu
potencjałowym
przewodu
zasilającego
Prąd pobierany
przez
wejście CTL IN
Napięcie na
wejściu J1
Prąd wejścia J1
Napięcie na
wejściach J3, J4
Prąd płynący z
wejść J3, J4

3.6.

M O D UŁ

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

UCTL IN

18VDC

24VDC

30VDC

ICTL IN

-

-

40mA

UFLT

0 VDC

-

5VDC

IFLT

150uA

-

250uA

UJ3,J4

0VDC

I J3,J4

0uA

1,8VDC
-

P RZE K A ŹN IK A WY N IE S I O N E G O

Moduł

przekaźnika

200uA

MPW-1.0.

wyniesionego

pełni

funkcje

sterownicze urządzeń, np. podanie sygnału o alarmie
pożarowym do automatyki windy celem wprowadzenia
jej w tryb pracy pożarowej, otwarcie drzwi kontroli
dostępu

poprzez

odcięcia

zasilania

od

elementu

blokującego drzwi, wysterowanie elektrozaworu systemu zraszaczy, itp. Moduł wyposażony
został w funkcję kontroli przewodów zasilającego oraz kontrolnego. Moduł wykrywa
uszkodzenia obu przewodów, tj. zwarcia, przerwy w przewodzie podczas załączenia
przekaźnika jak i podczas jego wyłączenia.
Ponadto

moduł został wyposażony w jedno wejście kontrolne służące do potwierdzenia

wykonania procedury, kontroli zadziałania urządzenia lub uszkodzenia sterowanego
urządzenia (przy niewykorzystaniu wejście powinno być zwarte).
Moduł pozwala sygnalizować następujące stany:
-

uszkodzenie przewodu zasilającego przekaźnik (zwarcie, przerwa)

-

uszkodzenie przewodu kontrolnego (zwarcie, przerwa)

-

uszkodzenie zewnętrzne, kontrola zadziałania lub wykonanie procedury

Zaciski modułu
J1 1,2

– podłączenie przewodu kontrolnego
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J2 1,2

– potencjał przewodu zasilającego

J3 C,NO,NC

– styki przekaźnika (NO,NC przy braku napięcia na cewce)

J4 1,2

– zaciski wejścia kontrolnego

Podłączenie modułu przy przykładowych zastosowaniach wg sch-tów blokowych.
UWAGA: Moduł powinien być montowany w bezpośredniej bliskości sterowanego urządzenia.
Parametry techniczne modułu.
Parametr

Symbol

Wartość min

Wartość typ.

Wartość max.

UCTL IN

18VDC

24VDC

30VDC

ICTL IN

-

-

70mA

UFLT

0 VDC

-

5VDC

IFLT

150uA

-

UJ3

-

-

250uA
60VDC
125VAC

IJ3

-

-

UJ4

0VDC

I J4

0uA

Napięcie na
wejściu
potencjałowym
przewodu
zasilającego
Prąd pobierany
przez
wejście CTL IN
Napięcie na
wejściu J1
Prąd wejścia J1
Napięcie stykach
przekaźnika (J3)
Prąd płynący przez
styki przekaźnika
(J3)
Napięcie na
wejściu J4
Prąd płynący z
wejścia J4

Wykaz modułów końca linii centrali CX1201
Poz.
Symbol
1

2

1.

MKL-BF24/SO

2.

MKL-SM

3.

MKL-BE24

4.

MPW

2A DC lub AC
1,8VDC

-

200uA

Funkcja
3

Moduł końca linii siłownika ze sprężyną powrotną, siłownika
wrzecionowego, łańcuchowego.
Moduł końca linii siłownika w wejściem analogowym i zasilanym
napięciem 24VDC.
Moduł końca linii siłownika bez sprężyny powrotnej.
Moduł przekaźnika wyniesionego.
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3.7.

P R ZE M IE N N IK

C ZĘ S T O T LI WO Ś C I .

Przemienniki częstotliwości Lenze.

Wykorzystywany jest do sterowania prędkością obrotową silników
tj. napędy wentylatorów nawiewnych i wyciągowych, pomp instalacji hydrantowych i
tryskaczowych itp. Ponadto pełni funkcję elementu rozruchowego silników o większej mocy,
których udary prądowe związane z rozruchem bezpośrednim stanowią niebezpieczeństwo
zadziałania

zabezpieczeń

nadprądowych

w instalacji zasilającej.
Wykaz przekształtników stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.
Symbol
Funkcja
1

2

3

1.

SMD251X2SFA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,25kW IN = 1,7A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

2.

SMD371X2SFA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,37kW IN = 2,4A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

3.

SMD551X2SFA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,55kW IN = 3A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

4.

SMD751X2SFA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,75kW IN = 4A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

5.

SMD152X2SFA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 1,5kW IN = 7A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

6.

SMD222X2SFA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 2,2kW IN = 9,5A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

7.

ESMD371L2YXA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,37kW IN = 2,2A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

8.

ESMD751L2YXA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 0,75kW IN = 4A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

9.

ESMD112L2YXA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 1,1kW IN = 6A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

10.

ESMD152L2YXA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 1,5kW IN = 6,8A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym
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11.

ESMD222L2YXA

Napięcie zasilania 1/2f 230/400V PN = 2,2kW IN = 9,6A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

12.

ESMD371L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 0,37kW IN = 1,3A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

13.

ESMD751L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 0,75kW IN = 2,5A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

14.

ESMD112L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 1,1kW IN = 3,6A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym

15.

ESMD152L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 1,5kW IN = 4,1A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym

16.

ESMD222L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 2,2kW IN = 5,8A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym

17.

ESMD302L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 3kW IN = 7,6A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym

18.

ESMD402L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 4kW IN = 9,4A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym

19.

ESMD552L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 5,5kW IN = 12,6A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym

20.

ESMD752L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 7,5kW IN = 16,1A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

21.

ESMD113L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 11kW IN = 24A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

22.

ESMD153L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 15kW IN = 31A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

23.

ESMD183L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 18,5kW IN = 39A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

24.

ESMD223L4TXA

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 22kW IN = 46A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

25.

ESV303NO4TXB

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 30kW IN = 60A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

26.

ESV373NO4TXB

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 37,5kW IN = 75A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.

27.

ESV453NO4TXB

28.

ESV371NO4TXB

29.

ESV751NO4TXB

30.

ESV112NO4TXB

31.

ESV152NO4TXB

32.

ESV222NO4TXB

33.

ESV302NO4TXB

34.

ESV402NO4TXB

35.

ESV552NO4TXB

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 45kW IN = 88A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 0,37kW IN = 1,3A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 0,75kW IN = 2,4A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 1,1kW IN = 3,5A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym MG.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 1,5kW IN = 4A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym .
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 2,2kW IN = 5,5A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 3,0kW IN = 7,6A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym .
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 4,0kW IN = 9,4A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym .
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 5,5kW IN = 12,6A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym
MG.
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36.

ESV752NO4TXB

37.

ESV113NO4TXB

38.

ESV153NO4TXB

39.

ESV183NO4TXB

40.

ESV223NO4TXB

Napięcie zasilania 3f 400V PN = 7,5kW IN = 16,1A Wyjście 3fazowe z modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym
MG.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 11kW IN = 24A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 15kW IN = 31A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 18,5kW IN = 39A Wyjście 3-fazowe
z modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3f 400V PN = 22kW IN = 46A Wyjście 3-fazowe z
modułem hamującym oraz przekładnikiem prądowym MG.

Przemienniki częstotliwości Mitsubishi.

Wykaz przekształtników stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.
Symbol
Funkcja
1

2

1.

FR-F840-00023-2-60

2.

FR-F840-00038-2-60

3.

FR-F840-00052-2-60

4.

FR-F840-00083-2-60

5.

FR-F840-00126-2-60

6.

FR-F840-00170-2-60

7.

FR-F840-00250-2-60

8.

FR-F840-00310-2-60

9.

FR-F840-00380-2-60

3

Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 0,75kW IN = 2,3A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 1,5kW IN = 3,8A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 2,2kW IN = 5,2A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr wejściowy,
wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 3,7kW IN = 8,3A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 5,5kW IN = 12,6A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 7,5kW IN = 17A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 11kW IN = 25A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 15kW IN = 31A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 18,5kW IN = 38A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
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10.

FR-F840-00470-2-60

11.

FR-F840-00620-2-60

12.

FR-F840-00770-2-60

13.

FR-F840-00930-2-60

14.

FR-F840-01160-2-60

15.

FR-F840-01800-2-60

3.8.

Z A S I LA C Z

Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 22 kW IN = 47A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 30 kW IN = 62A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 37 kW IN = 77A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 45 kW IN = 93A. Wyjście 3fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr wejściowy,
wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 55 kW IN = 116A. Wyjście 3fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr wejściowy,
wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.
Napięcie zasilania 3x380/500V PN = 75 kW IN = 180A.
Wyjście 3-fazowe, opcjonalnie moduł hamujący i/lub filtr
wejściowy, wyjściowy oraz przekładnikiem prądowym MG.

B U F O RO W A N Y .

Pełni funkcję zasilania 24V podstawowego o rezerwowego dla
elementów składowych centrali tj. sterowniki, moduły, switch itp.
oraz elementów wykonawczych instalacji tj. siłowniki, trzymacze
drzwiowe itp.

Wykaz zasilaczy stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.

Symbol

Parametry

1

2

3

1.

ZM24V6A-151AZ

Zasilacz buforowy 24V DC 6A

2.

ZM24V24A-600AZ

Zasilacz buforowy 24V DC 24A

Wykaz akumulatorów stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.

Symbol

Parametry
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1

2

3

1.

MXL/MXV 7,2-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 7,2Ah

2.

MXL/MXV 9,0-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 9Ah

3.

MXL/MXV 12-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 12Ah

4.

MXL/MXV 18-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 18Ah

5.

MXL/MXV 26-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 26Ah

6.

MXL/MXV 28-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 28Ah

7.

MXL/MXV 33-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 33Ah

8.

MXL/MXV 40-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 40Ah

9.

MXL/MXV 45-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 45Ah

10.

MXL/MXV 55-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 55Ah

11.

MXL/MXV 60-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 60Ah

12.

MXL/MXV 65-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 65Ah

13.

MXL/MXV 75-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 75Ah

14.

MXL/MXV 90-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 90Ah

15.

MXL/MXV 100-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 100Ah

16.

MXL/MXV 120-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 120Ah

17.

MXL/MXV 150-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 150Ah

18.

MXL/MXV 200-12

Akumulator ołowiowo-kwasowy 12V 200Ah
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3.9.

P A N E LE

S Y G N A L IZ A C Y J N Y .

Wykaz paneli sygnalizacyjnych stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.
Symbol
Funkcja
1

2

1.

P-LED

3

Panel sygnalizacyjny LED z przyciskiem RESET

ASTOR

2.

AS40CON041

3.

AS40CTFT0400 /
AS40CTFT0401

4.

AS40CTFT0602

5.

AS40CTFT0723

6.

AS40TFT1027

Panel dotykowy 3,7” z klawiaturą, z matrycą TFT o rozdzielczości
800 x 600, 65535 kolorów, podświetleniem LED, COM1RS232/422/485, COM2-422/485, COM3-232, Ethernet, 2 x USB
(Client Host), MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 128 KB~1M
pamięci podtrzymywanej bateryjnie – pozwalający na wizualizację i
sterowanie centralami CX1201
Panel dotykowy 3,5” , z matrycą TFT o rozdzielczości 800 x 600,
65535 kolorów, podświetleniem LED, COM1-RS232/422/485,
COM2-422/485, COM3-232, Ethernet, 2 x USB (Client Host),
MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 128 KB~1M pamięci
podtrzymywanej bateryjnie – pozwalający na wizualizację i
sterowanie centralami CX1201
Panel dotykowy 5,7”, z matrycą TFT o rozdzielczości 800 x 600,
65535 kolorów, podświetleniem LED, COM1-RS232/422/485,
COM2-422/485, COM3-232, Ethernet, 2 x USB (Client Host),
MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 128 KB~1M pamięci
podtrzymywanej bateryjnie – pozwalający na wizualizację i
sterowanie centralami CX1201
Panel dotykowy 7”, z matrycą TFT o rozdzielczości 800 x 600,
65535 kolorów, podświetleniem LED, COM1-RS232/422/485,
COM2-422/485, COM3-232, Ethernet, 2 x USB (Client Host),
MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 128 KB~1M pamięci
podtrzymywanej bateryjnie – pozwalający na wizualizację i
sterowanie centralami CX1201
Panel dotykowy 10,4”, z matrycą TFT o rozdzielczości 800 x 600,
65535 kolorów, podświetleniem LED, COM1-RS232/422/485,
COM2-422/485, COM3-232, Ethernet, 2 x USB (Client Host),
MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 128 KB~1M pamięci
podtrzymywanej bateryjnie – pozwalający na wizualizację i
sterowanie centralami CX1201
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7.

AS43TFT1025

Panel dotykowy o przekątnej 10,4”, z matrycą TFT o rozdzielczości
800 x 600, 65535 kolorów, podświetleniem LED, COM1RS232/422/485, COM2-422/485, COM3-232, Ethernet, 2 x USB
(Client Host), MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 128 KB~1M
pamięci podtrzymywanej bateryjnie – pozwalający na wizualizację i
sterowanie centralami CX1201

WEINTEK

8.

MT8102iE

9.

MT8121XE

10.

MT8150XE

Panel dotykowy o przekątnej 10.1” z matrycą TFT LCD o
rozdzielczości 1024x600px, 600MHz Cortex A8, USB, ETH –
pozwalający na wizualizację i sterowanie centralami CX 1201
Panel dotykowy o przekątnej 12.1” z matrycą TFT LCD o
rozdzielczości 1024x768px, A8 1GHz, USB, ETH, SD, ALU pozwalający na wizualizację i sterowanie centralami CX 1201
Panel dotykowy o przekątnej 15.0” z matrycą TFT LCD o
rozdzielczości 1024x768px, A8 1GHz, USB, ETH, SD, ALU, ATEX
– pozwalający na wizualizację i sterowanie centralami CX 1201
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3.10. S W IT C H P R ZE M Y S Ł O WY JET-NET-4510.
Komunikacja pomiędzy sterownikami eBCON w obrębie
jednego węzła odbywa się za pośrednictwem przewodów
krosowych

RJ-45.

Switch

nadzoruje

link

pomiędzy

switchem, a sterownikiem/ami eBCON. Komunikacja
pomiędzy węzłami systemu odbywa się za pośrednictwem
medium światłowodowego o topologii ringu. Pojedyncze
uszkodzenie ringu jest sygnalizowane przez centralę i nie
wpływa na pełna funkcjonalność systemu.

Wykaz switchy stosowanych w centrali/węzłach CX1201
Poz.
Symbol
Funkcja
1

2

1.

JET-NET-4510

2.

JET-SFP-100MM

3

10 portów RJ45, w tym 3 sloty dla SFP, zarządzalny (WEB),
Multiple Super Ring, SMTP.
Moduł SFM, Multimode 100Mbps 2km Fiber transceiver,
-10~70c złącze S.C.
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3.11. O B UD O W Y

Wykaz obudów central/węzłów CX1201 produkcji Radiolex
Poz.

Symbol

Funkcja

szer*wys*gł (mm)

1

2

3

1.

RSA/RR - 300*300*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

2.

RSA/RR - 300*400*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

3.

RSA/RR - 400*300*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

4.

RSA/RR - 400*400*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

5.

RSA/RR - 400*400*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

6.

RSA/RR - 400*500*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

7.

RSA/RR - 400*500*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

8.

RSA/RR - 400*600*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

9.

RSA/RR - 400*600*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

80
Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody
autorów i firmy Cerbex Sp. z o. o. Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem
autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

10.

RSA/RR - 400*800*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

11.

RSA/RR - 400*800*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

12.

RSA/RR - 400*1000*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

13.

RSA/RR - 400*1000*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

14.

RSA/RR - 500*500*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

15.

RSA/RR - 500*600*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

16.

RSA/RR - 500*600*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

17.

RSA/RR - 500*700*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

18.

RSA/RR - 600*400*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

19.

RSA/RR - 600*400*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

20.

RSA/RR - 600*500*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

21.

RSA/RR - 600*600*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

22.

RSA/RR - 600*600*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

23.

RSA/RR - 600*600*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

24.

RSA/RR - 600*800*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

25.

RSA/RR - 600*800*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

26.

RSA/RR - 600*800*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.
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27.

RSA/RR - 600*1000*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

28.

RSA/RR - 600*1000*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

29.

RSA/RR - 600*1000*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

30.

RSA/RR - 600*1200*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

31.

RSA/RR - 600*1200*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

32.

RSA/RR - 600*1200*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

33.

RSA/RR - 800*600*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

34.

RSA/RR - 800*600*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

35.

RSA/RR - 800*800*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

36.

RSA/RR - 800*800*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

37.

RSA/RR - 800*800*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

38.

RSA/RR - 800*1000*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

39.

RSA/RR - 800*1000*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

40.

RSA/RR - 800*1000*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

41.

RSA/RR - 800*1200*250

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

42.

RSA/RR - 800*1200*300

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

43.

RSA/RR - 800*1200*400

Małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna
z płytą montażową i pełnymi drzwiami.
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44.

RSB/RR - 600*1400*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

45.

RSB/RR - 600*1400*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

46.

RSB/RR - 600*1600*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

47.

RSB/RR - 600*1600*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

48.

RSB/RR - 600*1800*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

49.

RSB/RR - 600*1800*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

50.

RSB/RR - 600*2000*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

51.

RSB/RR - 600*2000*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montażową i pełnymi
drzwiami.

52.

RSB/RR - 600*2000*500

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji
monoblokowej wiszącej lub stojącej z płytą montażową i pełnymi
drzwiami.

53.

RSB/RR - 800*1400*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

54.

RSB/RR - 800*1400*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

55.

RSB/RR - 800*1600*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

56.

RSB/RR - 800*1600*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

57.

RSB/RR - 800*1800*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

58.

RSB/RR - 800*1800*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

59.

RSB/RR - 800*1800*500

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

60.

RSB/RR - 800*2000*300

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.
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61.

RSB/RR - 800*2000*400

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

62.

RSB/RR - 800*2000*500

Wielkogabarytowa szafa jedno lub dwudrzwiowa w wersji wiszącej
lub stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

63.

RSB/RR - 1000*800*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

64.

RSB/RR - 1000*800*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

65.

RSB/RR 1000*1000*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

66.

RSB/RR 1000*1000*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

67.

RSB/RR 1000*1200*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

68.

RSB/RR 1000*1200*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

69.

RSB/RR 1000*1400*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

70.

RSB/RR 1000*1400*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

71.

RSB/RR 1000*1600*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

72.

RSB/RR 1000*1600*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

73.

RSB/RR 1000*1800*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

74.

RSB/RR 1000*1800*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

75.

RSB/RR 1000*1800*500

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

76.

RSB/RR 1000*2000*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.
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77.

RSB/RR 1000*2000*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

78.

RSB/RR 1000*2000*500

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

79.

RSB/RR - 1200*800*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

80.

RSB/RR - 1200*800*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

81.

RSB/RR 1200*1000*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

82.

RSB/RR 1200*1000*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

83.

RSB/RR 1200*1200*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

84.

RSB/RR 1200*1200*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

85.

RSB/RR 1200*1400*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

86.

RSB/RR 1200*1400*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

87.

RSB/RR 1200*1600*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

88.

RSB/RR 1200*1600*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

89.

RSB/RR 1200*1800*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

90.

RSB/RR 1200*1800*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

91.

RSB/RR 1200*1800*500

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

92.

RSB/RR 1200*2000*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.
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93.

RSB/RR 1200*2000*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

94.

RSB/RR 1200*2000*500

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

95.

RSB/RR 1200*2200*300

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

96.

RSB/RR 1200*2200*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

97.

RSB/RR 1400*2000*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

98.

RSB/RR 1400*2000*500

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

99.

RSB/RR 1600*1800*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

100.

RSB/RR 1600*2000*400

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

101.

RSB/RR 1600*2000*500

Wielkogabarytowa szafa dwudrzwiowa w wersji wiszącej lub
stojącej z płytą montażową i pełnymi drzwiami.

Obudowy narożne
102.

RR - 300*2000*300

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

103.

RR - 300*2200*300

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

104.

RR - 400*1400*400

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

105.

RR - 400*1600*400

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

106.

RR – 400*1800*400

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

107.

RR – 400*2000*400

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

108.

RR – 400*2200*400

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

109.

RR – 500*1400*500

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

110.

RR – 500*1600*500

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

111.

RR – 500*1800*500

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej
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112.

RR – 500*2000*500

Wielkogabarytowa szafa w wersji wiszącej lub stojącej

3.12. INNE URZĄDZENIA DODATKOWE I POMOCNICZE
Poz.

Symbol

Funkcja

1

2

3

1.

PK -1.0

Moduł panela LED

2.

CKF-BR

Czujnik obecności napięcia zasilania i symetrii faz 3-fazowy

3.

CZF-310

Czujnik obecności napięcia zasilania 3-fazowy

4.

CP-710

Czujnik obecności napięcia zasilania 1-fazowy

5.

MM216887, MM216900 Włącznik kluczykowy seria MM wraz z akcesoriami

6.

BMS6, BMS0, BR

7.

BMS6, BMS0

8.

BMS6, BMS0, BR

9.

BMS6, BMS0

10.

Wyłączniki nadprądowe jednopolowe typu B o różnych prądach
znamionowych 1-63A, seria BMS6, BMS0 wraz z akcesoriami
Wyłączniki nadprądowe trójpolowe typu C o różnych prądach
znamionowych 1-125A , seria BMS6, BMS0, BR wraz z
akcesoriami
Wyłączniki nadprądowe trójpolowe typu B o różnych prądach
znamionowych 1-63A, seria BMS6, BMS0 wraz z akcesoriami

SI331990, SI332010-A,
Rozłączniki i postawy bezpiecznikowe na wkładki o różnych
SI332020, SI332030, prądach znamionowych 4-1600A, seria NH Wöhner wraz z
SI332040
akcesoriami

11.

BM, BZ

12.

BM, BZ

13.

Wyłączniki nadprądowe jednopolowe typu C o różnych prądach
znamionowych 1-125A, seria BMS6, BMS0, BR wraz z akcesoriami

Rozłącznik izolacyjny jednopolowy o różnych prądach
znamionowych 40-125A, seria A wraz z akcesoriami, seria BZ wraz
z akcesoriami
Rozłącznik izolacyjny dwupolowy o różnych prądach
znamionowych 40-125A, seria A wraz z akcesoriami, seria BZ wraz
z akcesoriami

BM, BZ, MB1, MB2,
Rozłącznik izolacyjny trójpolowy o różnych prądach znamionowych
MB3, MC1, MC2, MC3, 16-1600A, seria A wraz z akcesoriami, seria BZ wraz z
akcesoriami, seria MB wraz z akcesoriami, seria MC wraz z
MC4
akcesoriami

14.

15.

Rozłącznik izolacyjny czteropolowy o różnych prądach
znamionowych 16-1600A, seria A wraz z akcesoriami, seria BZ
wraz z akcesoriami, seria MB wraz z akcesoriami, seria MC wraz z
akcesoriami
Styczniki modułowe 3-450kW ALEA LS seria LSD, LSS, LSU,
LSD, LSS, LSU, LSR,LSK, LSR,LSK, LSHD , napięcie cewki 24VDC/ 230VDC o różnych
LSHD
prądach łączeniowych i napięciu roboczym 600V, wraz z
akcesoriami i przekładnikami prądowymi MG

BM, BZ, MB1, MC1,
MC2, MC3, MC4
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Termostat mechaniczny z przekaźnikiem bimetalowym do kontroli
temp. Wewnątrz obudowy, wykonanie ze stykami 1Z, 1R, 1P,
stopień ochrony IP20, zakres temp. -20 ÷ 80°C
3
Wentylator chłodzący, wydajność 40,8 m /h, napięcie zasilania 230
V, moc 14W

16.

IUK 08566

17.

BT220

18.

EF 118

19.

IUKNF3523 A

Wentylator chłodzący z kratką i filtrem, wydajność 110 m /h,
napięcie zasilania 230 V, RAL7035, 202x202x81mm, IP54

20.

IUKNF5523 A

Wentylator chłodzący z kratką i filtrem, wydajność 256 m /h,
napięcie zasilania 230 V, RAL7035, 250x250x113mm, IP54

21.

IUKNF6523 A

Wentylator chłodzący z kratką i filtrem, wydajność 480 m /h,
napięcie zasilania 230 V, RAL7035, 320x320x150mm, IP54

22.

IUKNF7523 A

Wentylator chłodzący z kratką i filtrem, wydajność 640 m /h,
napięcie zasilania 230 V, RAL7035, 320x320x150mm, IP54

23.

IUKNF8523 A

Wentylator chłodzący z kratką i filtrem, wydajność 845 m /h,
napięcie zasilania 230 V, RAL7035, 320x320x150mm, IP54

24.

TOPJOB-S

25.

MS-121

Czujnik różnicy ciśnień (zakres 25 - 100 Pa)

26.

MS-021

Czujnik różnicy ciśnień (zakres -100 – 100 Pa)

27.

DPC250

Kratka wentylacyjna z filtrem, 176 x 176 mm
3

3

3

3

3

Złączki listwowe WAGO

Czujnik różnicy ciśnień (zakres -50 – 50 Pa; -100 – 100 Pa; 0 –
100 Pa; 0 – 250 Pa)

4. P ODSTAWOWE

PARAMETRY TECHNICZNE :
Wartość parametrów

Nazwa parametru

Parametry Środowiskowe
Klasa klimatyczna wg PN-EN12101-10

Klasa I lub III

Parametry Elektryczne
3x400V,N ,PE lub 230V, N, PE2
Napięcie zasilania

±10% 50Hz
24VDC

Prąd znamionowy

W zależności od rozwiązania projektowego

Moc znamionowa

W zależności od rozwiązania projektowego

2

Zasilanie jednofazowe dla węzłów (central) przystosowanych do zasilania jednofazowego.
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Zasilacz CX 1604 zewnętrzny lub we wspólnej
obudowie,
Zasilacz zgodny z normą PN-EN 12101-10

Zasilanie rezerwowe

Bateria akumulatorów,
Sieć.
Parametry Funkcjonalne
Praca rozproszona systemu
Wejścia analogowe (4-20 mA lub 210V) z kontrolą ciągłości linii
Wejścia parametryczne (10k) z
kontrolą ciągłości linii
Wyjścia analogowe(4-20 mA lub 210V) z kontrolą ciągłości linii
Wyjścia dwustanowe (24/0V) z
kontrolą ciągłości linii
Wyjścia przełączane (24/0V_P) z
kontrolą ciągłości linii

max. 127 węzłów sieciowych
max. 536 x 127 = 68 072 wejść

max. 536 x 127 = 68 072 wejść

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

Wyjścia dwustanowe (+24/-24V) z
kontrolą ciągłości linii i ze zmienną

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

częstotliwością (falownikowe)
Wyjścia dwustanowe (230/0V) z
kontrolą ciągłości linii
Wyjścia trójfazowe ze zmienną
częstotliwością (3x400V-falownikowe)
Wyjścia trójfazowe (3x400Vstycznikowe)

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

wyjścia bezpotencjałowe (NC / NO)

max. 268 x 127 = 34 036 wyjść

System wizualizacji

Na bazie oprogramowania ORCAview
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5. R YSUNKI
Rys. nr 1/1 - ARCHITEKTURA SYTEMU - WERSJA SIECIOWA, SYSTEM OBSŁUGUJE
MAKSYMALNIE 127 CENTRAL (WĘZŁÓW) W SIECI OPARTEJ O
NADZOROWANY RING ŚWIATŁOWODOWY.
Rys. nr 1/2 - URZĄDZENIA WYKONAWCZE, KTÓRE MOŻNA PODŁĄCZYĆ DO
CENTRALI W WERSJI AUTONOMICZNEJ LUB POJEDYNCZEGO WĘZŁA
SIECIOWEGO. ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ
DOBIERANA NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PROJEKTOWYCH

Rys. nr 1/3 - TYPOWE WYKONANIE OBUDÓW W WERSJI NAŚCIENNEJ A) WERSJA Z
PANELEM DOTYKOWYM, B) WERSJA Z PANELEM LED, C) WĘZEŁ SIECI
BEZ PANELA SYGNALIZACYJNEGO

Rys. nr 1/4 - PRZYKŁADOWA ZABUDOWA URZĄDZEŃ WEWNĄTRZ OBUDOWY

NAŚCIENNEJ CENTRALI CX1201 W WYKONANIU NA POTRZEBY BADAŃ.

Rys. nr 2 - WYGLĄD TABLICZKI ZNAMIONOWEJ.
Rys. nr 3/1 - PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE ELEMENTÓW WEJŚCIOWYCH DO WEJŚĆ
PARAMETRYCZNYCH I ANALOGOWYCH
Rys. nr 3/2 - POŁĄCZENIE SIŁOWNIKA ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ ZASILANYCH
NAPIĘCIEM 24V DO WYJŚCIA 24/0V
Rys. nr 3/3 - POŁĄCZENIE GRUPY SIŁOWNIKÓW ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
ZASILANYCH NAPIĘCIEM 24V DO WYJŚCIA 24/0V
Rys. nr 3/4 - POŁĄCZENIE SIŁOWNIKA WRZECIONOWEGO LUB ŁAŃCUCHOWEGO
ZASILANYCH NAPIĘCIEM 24V DO WYJŚCIA +24/-24V
Rys. nr 3/5 - POŁĄCZENIE GRUPY SIŁOWNIKÓW WRZECIONOWYCH LUB
ŁAŃCUCHOWYCH ZASILANYCH NAPIĘCIEM 24V DO WYJŚCIA +24/-24V
Rys. nr 3/6 - POŁĄCZENIE SIŁOWNIKA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ ZASILANYCH
NAPIĘCIEM 24V DO WYJŚCIA 24/0V_P
Rys. nr 3/7 - POŁĄCZENIE GRUPY SIŁOWNIKÓW BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ
ZASILANYCH NAPIĘCIEM 24V DO WYJŚCIA 24/0V_P
Rys. nr 3/8 - PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA MODUŁU PRZEKAŹNIKA
WYNIESIONEGO STEROWANEGO Z WYJŚCIA 24/0V
Rys. nr 3/9 - PODŁĄCZENIE SILNIKA 3-FAZOWEGO STEROWANIE FALOWNIKIEM
LUB STYCZNIKIEM
Rys. nr 3/10 - PODŁĄCZENIE SILNIKA 3-FAZOWEGO STEROWANIE STYCZNIKIEM WENTYLATOR STRUMIENIOWY
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Rys. nr 3/11 - POŁĄCZENIE WYJŚCIA BEZPOTENCJAŁOWEGO I PODŁĄCZENIE
SIŁOWNIKA 230V ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ (np. BF230, BLF230)

Centrala CSP

RING

CX-1201 Adres nr 2

CX-1201 Adres nr 1

Stanowisko wizualizacji
ŚWI

ATŁ
OW
O

DO

W
Y

CX-1201 Adres nr 3

Maksymalnie 127 central
w sieci

Stanowisko wizualizacji
CX-1201 Adres nr n

Rys.1/1. Architektura sytemu - wersja sieciowa, system obsługuje maksymalnie 127 central
(węzłów) w sieci opartej o nadzorowany ring światłowodowy.
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Trzymacze drzwiowe 24VDC
Przyciski
Siłowniki ze sprężyną
powrotną 230V, np. BF230

Siłowniki ze sprężyną
powrotną, bez sprężyny powrotnej
z wejściem analogowym, 24VDC
Moduł końca linii

Siłowniki klap oddymiających 24VDC
(wrzecionowe lub łańcuchowe)

Dźwig osobowy

Moduł końca linii

Moduł końca linii

Moduł końca linii

Bramy przeciwpożarowe

Moduł końca linii
Pompownie pożarowe,
stanowiska kontrolne
instalacji tryskaczowych,
zraszaczowych i hydrantowych
Moduł końca linii

Siłowniki okienne 24VDC
(wrzecionowe lub łańcuchowe)

Czujnik różnicy
ciśnień

Silniki 3-fazowe
wentylatory

Rys.1/2. Urządzenia wykonawcze, które można podłączyć do centrali w wersji
autonomicznej lub pojedynczego węzła sieciowego. Ilość poszczególnych typów wejść/wyjść
dobierana na podstawie wymagań projektowych
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a)

b)

c)

Rys. 1/3. Typowe wykonanie obudów w wersji naściennej a) wersja z panelem dotykowym, b)
wersja z panelem LED, c) węzeł sieci bez panela sygnalizacyjnego
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Rys. 1/4. Przykładowa zabudowa urządzeń wewnątrz obudowy naściennej centrali CX1201
w wykonaniu na potrzeby badań.
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Rys. 2. Wygląd tabliczki znamionowej.
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