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Uwaga: należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
przed instalacją i użytkowaniem urządzenia

Cała dokumentacja dotycząca systemu detekcji gazów powinna zostać zachowana. Zaleca
się wypełnić Tabele Konfiguracji umieszczoną na ostatnich stronach instrukcji. Ułatwi to
wszelkie zmiany ustawień systemu, ewentualnie instalację dodatkowych detektorów

INFORMACJE I OSTRZEŻENIA
Centrala FSC-1S4/24 jest jednostką sterującą w systemach detekcji gazu do 8 niezależnych
punktów detekcji. Prosta instalacja i łatwa konfiguracja za pomocą przycisków sprawiają, że
urządzenie nadaje się do stosowania w wielu obszarach, zarówno cywilnych jak i przemysłowych.
Należy zauważyć, że niewłaściwe użycie lub brak konserwacji może wpływać na
nieprawidłowe funkcjonowanie systemu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli produkt jest niewłaściwie stosowany,
zmodyfikowany, nieodpowiednio zainstalowany. Dobór oraz zastosowanie produktu są
wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
Produkt należy instalować oraz stosować zgodnie ze wszystkimi krajowymi i/lub europejskimi
obowiązującymi normami oraz przepisami.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, aktualne i są wynikiem ciągłych
badań i rozwoju. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez
konieczności powiadomienia.
Centrala wyposażona jest w zegar z automatyczną zmianą czasu. W przypadku braku
zasilania, zegar pracuje z baterii litowej. Czas pracy baterii przy normalnej pracy
wynosi ponad 5 lat.
Jeśli bateria litowa jest wyczerpana, przy zaniku zasilania centrali, po uruchomieniu należy
wprowadzić prawidłową datę i godzinę (patrz strona 32), wyczerpaną baterie należy wymienić
na nową.

UWAGI PRZED CZYTANIEM INSTRUKCJI
FSC-1S4/24
MR-I4
MR-O4
MR-RS
RU
DETEKTOR
OPROGRAMOWANIE

Centrala sterująca 4 detektorami gazu, z możliwością rozbudowy wejść do
8 przy zastosowaniu modułu MR-I4, wyposażona w 5 wyjść stykowych, z
możliwością rozbudowy wyjść do 9 przy zastosowaniu modułu MR-O4.
Moduł do rozbudowy o 4 wejścia (4-20mA) dla detektorów gazu.
Moduł do rozbudowy o 4 wyjścia NO/NC.
Karta rozszerzeń z 1 portem szeregowym RS485 – Komunikacja przez
binarny Modbus RTU
Moduł zdalny MR-I8BOX, z 8 wejściami od 4 do 20 mA na detektory gazu,
który można zainstalować na maks. 2 kartach rozszerzeń MR-O4B, każdy z
4 wyjściami przekaźnikowymi.
Pojęcie stosowane dla uproszczenia, odnosi się do detektorów gazu z
wyjściem prądowym 4-20 mA, które mogą być podłączone do FSC-1S4/24.
Program zapisany na mikroprocesorze sterujący funkcjonowaniem centrali
FSC-1S4/24.
Symbol sygnalizujący ważne ostrzeżenie w instrukcji.
Symbol sygnalizujący informację lub dodatkowe wyjaśnienia w instrukcji.

FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź

Tel. 42 664 84 00

Fax 42 664 84 01

www.famas.pl

FSC-1S4/24 v1.0

Instrukcja obsługi

Str. 3/48

Spis treści
OPIS

5

Rys.1 - FSC-1S4/24 – Obudowa do montażu na ścianie

5

FSC-1S4/24 INSTALACJA

8

Rys. 2 – FSC-1S4/24 Wymiary i szablon do montażu na ścianie

8

OTWIERANIE i ZAMYKANIE OBUDOWY

8

Obudowa ma dwa przesuwne zawiasy wewnętrzne. Aby ją otworzyć, należy:

8

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

9

POŁĄCZENIE ZASILANIA
Rys. 3 – FSC-1S4/24 Schemat podłączenia zasilania, akumulatorów, wejścia AUX i wyjścia nr 9.

10
10

PODŁĄCZENIE DETEKTORÓW
Rys. 4 – Schemat podłączenia detektorów oraz wejść stykowych
Rys. 5 - Połączenie modułu zdalnego FSC-1S4/24 z przekaźnikami wejściowymi i wyjściowymi detektorów od 4 do 20 mA.

11
11
12

PŁYTA ROZSZERZEŃ MR-RS – MODBUS
Rys. 6 – FSC-14S/24 Karta rozszerzeń MR-RS z portem szeregowym COM3 (RS485) Modbus.

13
13

OBSŁUGA CENTRALI

14

Rys. 5 – Klawiatura FSC-1S4/24

14

MENU GŁÓWNE

17

RESET

18

MODUŁY ZDALNE (RU)

18

RU ENABLE/DISABLE (Poziom 1):
CONFIGURE (Poziom 2)
DELETE (Poziom 2)
MODIFY (Poziom 2)
DETAILS

18
19
20
20
20

SENSORS (DETEKTORY)

21

ENABLE/DISABLE (poziom 1)
CONFIGURE (poziom 2)
COPY (poziom 2)
DELETE (poziom 2)
MODIFY (poziom 2)
DETAILS

21
22
25
26
27
27

LOGIC INPUT (Wejście logiczne)

27

ENABLE/DISABLE (poziom 1)
CONFIGURE (poziom 2)
DELETE (poziom 2)
MODIFY (poziom 2)
DETAILS

27
28
28
29
29

ZONES (Strefy)

29

ENABLE/DISABLE (poziom 1)
CONFIGURE (poziom 2)
DELETE (Poziom 2)
MODIFY (poziom 2)
DETAILS
FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź

29
30
31
31
31
Tel. 42 664 84 00

Fax 42 664 84 01

www.famas.pl

FSC-1S4/24 v1.0

Instrukcja obsługi

Str. 4/48

EVENTS (Historia zdarzeń)

32

ALARMS/FAULTS
ALL

32
32

SETTINGS (ustawienia)

LANGUAGE (poziom 1) – ZMIANA JĘZYKA
GENERALS (Ogólne)
BUZZER (poziom 1) - WEWNĘTRZNA SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA
DATE
MODBUS (Poziom 2):

ACCESS MENU (menu dostępu)

33
33
33
33
33
34

35

ENABLE LEVEL
DISABLE LEVEL
MODIF. PASSWORD

35
35
35

SERVICE (serwis)

36

ELECTRIC TEST (poziom 2) – TEST ELEKTRYCZNY
BATTERY (poziom 2) – AKUMULATOR
SENSORS STATUS (poziom2) - STAN DETEKTORÓW
FACTORY TEST (poziom 3)
SD CARD (KARTA SD):
UPDATE FIRMWA. (poziom 2) - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Rys.6 – Płyta na pokrywie obudowy
COPY CONF. FROM (Poziom 2):
COPIA CONF. ON (Poziom 2):
COPY EVENTS ON (Poziom 2):
DATA LOGGING (Poziom 2):

DODATEK

36
36
37
37
37
37
38
39
39
40
40

41

FSC-1S4/24 Dane techniczne

41

TABELA ze streszczeniem komunikatów błędów i alarmów.

42

TABELA 1 - Lista detektorów prekonfigurowanych

43

TABELA 2 - wstępna konfiguracja wyjść stykowych

43

TabelE konfiguracji

44

UWAGI:

48

FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź

Tel. 42 664 84 00

Fax 42 664 84 01

www.famas.pl

Instrukcja obsługi

FSC-1S4/24 v1.0

Str. 5/48

OPIS
RYS.1 - FSC-1S4/24 – OBUDOWA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Karta SD
4 lub 8 detektorów
5 or 9 wyjść stykowych
1 Wyjście logiczne
2 RS485 (COM1 i COM2)

do 16 detektorów i 16 wyjść
przekaźnikowych, z 2 RU MR-I8BOX

1 RS485 (COM3) Modbus
Zasilanie 90÷264 VAC
Akumulator (opcjonalnie)

•
•

CentralaSterującaFSC-1S4/24posiadaobudowęnaścienną„GIUGIARODESIGN”owymiarach-379x241x133mm
Centrala Sterująca FSC-1S4/24 może być podłączona do wszystkich naszych detektorów:

Centrala Sterująca FSC-1S4/24 może kontrolować 4, 8, 16 lub 24 detektorów.

Od stycznia 2017 r. seria TS282xx (IP65) zastąpi wszystkie TS220xx i TS292xx.
(Przykład: TS292KM stanie się TS282KM lub TS220EO stanie się TS282EO).
-

-

-

Trójprzewodowe, liniowe modele wyjść 4÷20mA z „czujnikiem z wymiennym wkładem” do:
Gazów łatwopalnych z czujnikiem katalitycznym (zakres 20% LEL) seria TS292K (IP65) lub TS293K (Ex „d”).
Gazów łatwopalnych z czujnikiem pelistorowym (zakres 100% LEL) seria TS292P (IP65) lub TS293P (Ex „d”).
Gazów łatwopalnych z czujnikiem na podczerwień (zakres 100% LEL) seria TS293I (Ex „d”).
Gazów toksycznych z ogniwem elektrochemicznym seria TS220E (IP65) lub TS293E (Ex „d”).
Dwutlenku węgla z czujnikiem na podczerwień TS210IC2 (IP54), TS220IC2 (IP65) lub TS293IC2 (Ex „d”).
Tlenu z ogniwem elektrochemicznym (25% zakresu objętości) TS220EO lub TS293EO (Ex „d”).
Z podwójnym czujnikiem do parkowania TS255CB lub TS255CN2.
Gazów chłodniczych z czujnikiem półprzewodnikowym seria TS220SFx (IP65).
Trójprzewodowe, liniowe modele wyjść 4÷20mA z wyświetlaczem i „czujnikiem z wymiennym wkładem”
do:
Gazów łatwopalnych z czujnikiem pelistorowym (zakres 100% LEL) seria TS593P (Ex „d”).
Gazów łatwopalnych z czujnikiem na podczerwień (zakres 100% LEL) seria TS593I (Ex „d”).
Gazów toksycznych z ogniwem elektrochemicznym (25% zakresu objętości) TS593EO (Ex „d”).
Powinna łączyć się z wszystkimi modelami bez wymiennego wkładu do:
Gazów chłodniczych z czujnikiem półprzewodnikowym seria TS210IF (IP42).
Gazów łatwopalnych z czujnikiem katalitycznym seria SE192K (IP65) lub SE193K (Ex „d”). Można je
stosować tylko w środowiskach nieprzemysłowych, takich jak kotłownie.
Można łączyć nawet modele już wycofane. Liniowe detektory trójprzewodowe od 4 do 20mA do
gazów łatwopalnych lub liniowe detektory dwuprzewodowe od 4 do 20mA do gazów
toksycznych lub tlenu, wyprodukowane do grudnia 2008 r., IR101 lub IR102 do CO2 w produkcji
do grudnia 2014 r.
Wejścia są skonfigurowane dla detektorów z komunikacją w standardzie 4-20mA i
odpowiednimi właściwościami jak nasze produkty (jednostki, minimalne napięcie zasilania,
pobór prądu, rezystancja obciążenia, itp.)
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, awarie lub uszkodzenia
spowodowane przez niekompatybilne produkty.

• Każdy detektor może być związany ze strefą:

Detektory mogą być pogrupowane w strefy (maksymalnie 2), które mogą uruchamiać 2 wyjścia
różne dla każdego poziomu alarmu lub awarii (FAULT)
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• Każda strefa może być ustawiona zgodnie z operacją logiczną:

Wykorzystywane są typowe funkcje logiczne (AND, OR), zarządzanie sąsiednimi detektorami
(CORR.CON, CIRC.CON).

• Każde wejście (detektor) jest zabezpieczone oraz posiada sygnał awarii (FAULT):

Wszystkie wejścia detektorów są zabezpieczone przed zwarciem lub przerwaniem przewodu.
Jeśli nastąpi zwarcie, zasilanie tego wejścia zostanie wyłączone (pozostałe wejścia pozostają bez
zmian). W tym samym czasie aktywowany jest sygnał awarii (FAULT).

• Każdy detektor może być skonfigurowany na dwa sposoby:

Prekonfiguracja: można tu wybrać jeden z modeli z Tabeli 1 (strona 32), dla którego
automatycznie ustawiane są progi alarmowe oraz wyjścia stykowe. Następnie wystarczy ustawić
numer wyjścia aby zakończyć konfigurację. Ręczne zmiany są możliwe.
Ogólna konfiguracja: można tu skonfigurować dowolny typ czujnika (kompatybilny, nie zawarty
w Tabeli 1 na stronie 32). Wszystkie parametry pracy detektora wprowadza się ręcznie.
FSA-L24-01

DETEKTORY GAZU

MR-I8BOX

S8

S2

S1

PRZYCISK
WEJŚCIA AUX

COM1
RS485

MR-I8BOX

1

2

S9

S17

S16

ZAWÓR

S24

DETEKTORY GAZU

• Wejście AUX jest konfigurowalne I może być powiązane z wyjściem stykowym:
-

Może być skonfigurowane tak, aby aktywować jedno z wyjść stykowych. Wejście służy do
podłączenia m.in. czujników dymu, przycisków, przekaźników, detektorów gazu z wyjściem
stykowym.

• FSC-1S4/24 może obsługiwać 5, 9, 17 lub 25 wyjść stykowych:

Każdy czujnik ma trzy poziomy alarmowe (Threshold 1, Threshold 2 i Threshold 3) oraz
błąd (FAULT), swobodnie adresowalne do dowolnego wyjścia przekaźnikowego.

• Każde wyjście może być skonfigurowane w następujący tryb:
-

-

-

-

Wyciszenie (Silenceable): wyjście jest wyłączone w okresie Czasu wyciszenia, podczas
resetowania w stanie alarmu detektora. Funkcja ta może być wykorzystywana np. do wyjść,
które uruchamiają sygnalizatory akustyczne.
Czas wyciszenia (Silence Time): jest to czas, ustawiany w zakresie od 0 do 300 sekund.
Wyciszone wyjście jest nieaktywne w tym czasie.
Histereza ON (Hysteresis ON): jest to opóźnienie wyjścia stykowego, regulowane w zakresie
od 0 do 300 sekund.
Histereza OFF (Hysteresis OFF): jest to opóźnienie powrotu do stanu normalnego wyjścia
stykowego, regulowane w zakresie od 0 do 300 sekund.
Czas ON (Time ON): regulowane w zakresie od 0 do 300 sekund. Funkcja może być używana
w przypadku, gdy konieczny jest powrót po określonym czasie do stanu normalnego wyjścia
stykowego, nawet jeśli detektor pozostaje w stanie alarmu (funkcja ta nie może być używana z
funkcją Histereza OFF).
Pamięć (Memorized): wyjście pozostaje w stanie alarmu, nawet jeśli detektor przeszedł ze
stanu alarmu do stanu normalnego (funkcja ta nie działa, jeśli uruchomiona jest funkcja Time
ON lub w funkcji Hysteresis OFF jest wstawiona inna wartość niż 0). Powrót wyjścia do stanu
normalnego aktywowany jest przez przycisk RESET.
Logika pozytywna (Positive Logic): działanie wyjścia można ustawić w trybie normalnie aktywny lub w
logice pozytywnej; w przypadku, gdy przekaźnik ulegnie awarii lub zostanie utracone zasilanie, wyjście automatycznie
przejdzie w stan alarmowy, wyjście NC przejdzie do NO.

• FSC-1S4/24 wyposażony jest w wewnętrzny sygnalizator akustyczny:

Wewnętrzny brzęczyk emituje sygnał podczas naciskania klawiszy. Może być również
ustawiony w przypadku awarii lub alarmów.

• FSC-1S4/24 może przechowywać historię zdarzeń:

Urządzenie może zapamiętać do 100 zdarzeń zawierających alarmy, awarie, włączenia, zaniki
napięcia, resety.
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• FSC-1S4/24 wyposażony jest w wejście na karty SD:
- Umożliwia przyszłą aktualizację oprogramowania.
- Ładowanie lub zapisywanie konfiguracji centrali sterującej oraz tworzenie kopii zapasowej
zdarzeń.
- Rejestrator danych (przechowywanie przez dany czas wartości odczytanych przez czujniki, w
formacie tekstowym).
• Centrala FSC-1S4/24 ma 2 porty szeregowe RS485:
Do obu portów mogą być podłączone 1 lub 2 moduły zdalne MR-I8BOX.

MR-I8BOX
1

S9

S16

COM1
RS485

COM2
RS485

MR-I8BOX
2

S19

COM1
RS485

S24

MR-I8BOX

MR-I8BOX
2

1

S9

S16

S19

S24

• FSC-1S4/24 chroniony jest przez 3 poziomy hasła:

Hasło składa się z 4 cyfr. Poziomy umożliwiają dostęp do danych funkcji wyłącznie dla upoważnionych osób:
POZIOM 1 (LEVEL 1): Użytkownik
POZIOM 2 (LEVEL 2): Instalator/Konserwator
POZIOM 3 (LEVEL 3): Producent
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PONIŻSZE INSTRUKCJE OPISUJĄCE INSTALACJE ORAZ PROCEDURĘ KONFIGURACJI
POWINNY BYĆ WYKONANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
ORAZ WIEDZĘ. PRODUKT NALEŻY INSTALOWAĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI KRAJOWYMI
I/LUB EUROPEJSKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI.

FSC-1S4/24 INSTALACJA
UWAGA: FSC-1S4/24 należy zamontować w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych i deszczu. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa w środowiskach,
w których występuje lub może tworzyć się łatwopalna atmosfera czy stężenie objętości tlenu
przekraczające 24%, FSC-1S4/24 należy zamontować w miejscu bezpiecznym.
CZYSZCZENIE: Aby wyczyścić zewnętrzną część obudowy, należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej
wodą, natomiast nie można używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.
Centralę FSC-1S4/24 należy zamontować na ścianie przy użyciu 4 wkrętów i kołków (Ø 6 mm) lub 4
śrub i nakrętek M4. Otwory montażowe oznaczone są na Rys.2. Połączenia elektryczne powinny być
poprowadzone przez otwory w dolnej części obudowy.

Rys. 2 – FSC-1S4/24 Wymiary i szablon do montażu na ścianie
Pokrywę otwiera się (za pomocą monety) obracając o 90° 4 przyciski
znajdujące się na jej górze i dole. Aby otworzyć pokrywę należy ją
pociągnąć, a następnie obracać nią, dopóki nie spocznie na podstawie.

OTWIERA ZAMYKA

SZABLONDOMONTAŻUNAŚCIANIE
4 otwory dla kołków Ø 6mmn.
130 mm
342 mm

OTWIERANIE I ZAMYKANIE OBUDOWY
Obudowa ma dwa przesuwne zawiasy wewnętrzne. Aby ją otworzyć, należy:
1- Za pomocą monety lub śrubokrętu (główka 10-12 mm) odblokować 4 przyciski zamykające,
obracając je o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2- Delikatnie odciągnąć pokrywę na zewnątrz, na około 4 cm, a następnie obrócić ją i umieścić na
górnej krawędzi obudowy podstawy. W ten sposób pozostanie w pozycji otwartej.
3- Aby zamknąć obudowę, należy postępować w kolejności odwrotnej. Zwrócić uwagę, czy pokrywa
i mechanizm blokujący weszły na swoje miejsce. Na końcu zablokować 4 przyciski, obracając je o
90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby ułatwić zamknięcie, nacisnąć
pokrywę – mimośrodowe przyciski docisną pokrywę do uszczelki.
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Połączenia elektryczne powinny być poprowadzone przez otwory w dolnej części obudowy. W celu
uproszczenia instalacji, można odłączyć od obudowy pokrywę poprzez odłączenie płaskiego
przewodu. W celu odłączenia przewodu nacisnąć zatrzaski po obu stronach, jak pokazano na Rys.3.
Aby ponownie podłączyć przewód, wystarczy wcisnąć przewód do złącza przestrzegając polaryzacji,
zatrzaski blokujące zamknął się automatycznie.
Szczegółowe informacje dotyczące połączeń akumulatorów, wejścia AUX i wyjścia stykowego
R9 są przedstawione na Rys.3. Szczegóły dotyczące podłączenia detektorów i innych wyjść
przedstawiono na Rys.4.
Połączenia elektryczne: zaleca się, zakotwiczyć przewody w
obudowie, stosując odpowiednie dławice, aby uniknąć naprężeń
na zaciskach.

Input
terminal,
Zaciski
do
plug-polarized
przewodów

3

1

2
Biorąc pod uwagę powyższe, odłączanie urządzeń elektronicznych od
prądu podczas instalacji, zmiany połączeń lub odłączania i podłączania kart rozszerzeń powinno być
częścią standardowej procedury.

WAŻNE: ABY UNIKNĄĆ NIEODWRACALNEGO USZKODZENIA, W CZASIE
INSTALACJI (OKABLOWANIE) LUB PRZED INSTALACJĄ PŁYT ROZSZERZEŃ LUB
ODŁĄCZANIEM I PODŁĄCZANIEM PRZEWODU PŁASKIEGO, NALEŻY ODŁĄCZYĆ OD
CENTRALI STERUJĄCEJ ZASILANIE SIECIOWE I AKUMULATOROWE (JEŚLI JEST
UŻYWANE).
Pokrywę obudowy można oddzielić od podstawy tylko jeżeli jest to niezbędne, w celu
konserwacji lub montażu. Najpierw należy odłączyć zasilanie sieciowe i wyjąć akumulator, a
następnie odłączyć przewód płaski i nacisnąć na dwa boczne przyciski, jak pokazano na Rys. 3.
Następnie należy zwolnić pokrywę z zawiasów przesuwnych (wciskanych). Aby ją ponownie
zamontować, należy postępować w odwrotnej kolejności i po włożeniu zawiasów pokrywy,
wcisnąć przewód płaski do złącza, z zachowaniem polaryzacji, po czym obydwa przyciski
zamkną się automatycznie, blokując przewód. Tylko wtedy można ponownie podłączyć
zasilanie.
AKUMULATORY: Aby zapewnić zasilanie systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego, wewnątrz
obudowy można także umieścić dwa 12V/1.3Ah akumulatory ołowiowe, połączone szeregowo (Rys. 3).
Czas pracy akumulatora z 8 czujnikami wynosi około 30 minut (akumulatory nie są fabrycznie
dołączone do zestawu, ale są dostępne na żądanie).
W razie potrzeby, w celu zwiększenia autonomii urządzenia (6 godzin), można zastosować dwa
akumulatory 7Ah połączone szeregowo, ale powoduje to powiększenie rozmiaru urządzenia,
gdyż należy je umieścić w etui na zewnątrz FSC-1S4/8.
Dławnice kablowe: dolna strona obudowy ma 13 wejść zaprojektowanych dla metrycznych dławnic
kablowych (gwint ISO 1,5 mm). 10 jest przeznaczonych dla dławnic M16x1,5 mm (które przyjmują
kable zewnętrzne Ø 4÷8 mm), a 3 są przeznaczone dla dławnic M20x1,5 mm (które przyjmują kable
zewnętrzne Ø 6÷12 mm).
Otwory te są zaślepione i nie można ich odblokować ręcznie. Zgodnie z wymaganiami montażu,
muszą być wywiercone. Aby ułatwić pracę, mają centrowanie wiertła.
Należy uważać, aby nie dotknąć końcówek obwodów wewnętrznych lub kabli zasilających
Centrowanie wiertła
Wejścia detektorów 5 do 8
Wejście zasilania
sieciowego
Wejścia detektorów 1 do 4
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POŁĄCZENIE ZASILANIA

Instalacja musi mieć urządzenie zabezpieczające zasilanie. Dla zasilania sieciowego będzie to
dwubiegunowy wyłącznik dedykowany systemom detekcji gazu. Wyraźnie oznaczone urządzenie musi
działać tylko dla przewodów fazowych i neutralnego, ale nie dla uziemienia. Wskazane jest również
zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, ochrony odgromowej, itp.
Główne źródło zasilania (90 ÷ 264VAC / 47 ÷ 63Hz) powinno być podłączone do terminali L, N oraz
uziemienia znajdujących się w dolnej części obudowy. Terminal posiada bezpiecznik (5x20) 2A.
Dwa akumulatory 12V/1.3Ah w razie potrzeby należy podłączyć szeregowo do terminali B+
(czerwony) i B- (czarny).
Wejście AUX może być wykorzystane do podłączenia urządzeń z wyjściem NO lub NC m.in.
czujników dymu, przycisków, przekaźników, detektorów gazu z wyjściem stykowym. Może być
skonfigurowane tak, aby aktywować jedno z wyjść stykowych. Do wejścia można podłączyć wiele
jednakowych urządzeń (w przypadku urządzeń z wyjściem NC należy je podłączyć szeregowo, a w
przypadku wyjść NO – równolegle.

Rys. 3 – FSC-1S4/24 Schemat podłączenia zasilania,
akumulatorów, wejścia AUX i wyjścia nr 9.

Złącze do podłączenia
przewodu pokrywy

LED: Test akumulatora zapala
się, gdy sprawdzane jest
funkcjonowanie
akumulatorów (jeśli są
zainstalowane)

Nacisnąć w celu otwarcia

ABY

UNIKNĄĆ NIEODWRACALNEGO
USZKODZENIA, NALEŻY ODŁĄCZYĆ OD
CENTRALI STERUJĄCEJ ZASILANIE
SIECIOWE I AKUMULATOROWE (JEŻELI
JEST UŻYWANE) PRZED ODŁĄCZENIEM
LUB PONOWNYM PODŁĄCZENIEM
PRZEWODU PŁASKIEGO.

Złącze wejścia AUX
Płytka RS485 (COM1 e COM2)

GND

H1 L1

GND

H2 L2

B+ B-

A A

B

LED: Wyjście nr 9 = aktywne

NC NC C

Złącze wyjścia nr 9

Bezpiecznik 5x20 2A

-

+
Wejścia
(1÷4)

Akumulatory 12V / 1.3Ah
połączone szeregowo

Miejsce na płytę
rozszerzeń
MR-I4
(Wejścia 5÷8)

Wyjście
RS485

Płyta główna
wejście AUX
wyjście nr 9

Wyjścia
(1÷4)
Miejsce na płytę
rozszerzeń
MR-O4 (wyjścia 5÷8)

Akumulator
1

Akumulator
2

Faza

+

Uziemienie
Neutralny

-

Źródło zasilania 90 ÷ 264 Vac / 47÷63Hz
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PODŁĄCZENIE DETEKTORÓW

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi detektorów.
Należy pamiętać, że FSC-1S4/24 posiada 4 wejścia oraz 5 wyjść. Istnieje możliwość rozbudowy
centrali o dodatkowe wejścia i wyjścia za pomocą modułów MR-I4 oraz MR-O4. Schematy
uwzględniają w sumie 8 wejść oraz 9 wyjść.
Detektory (od 1 do 8) należy podłączać przewodem 3-żyłowym. Zaciski wejść „+”, „-” i „S” powinny
być podłączone z odpowiednimi zaciskami detektora. Detektory powinny być podłączone do centrali
przewodem o odpowiedniej długości (patrz tabela). Do podłączenia należy użyć ekranowanego
przewodu. Ekran należy podłączyć do centrali oraz w jednym punkcie do uziemienia, które ma być
wyrównaniem potencjałów.
Podłączenie innych detektorów (9-24) należy wykonać poprzez moduł zdalny (patrz szczegółowe
instrukcje).
Obciążalność wyjść (od 1 do 9) wynosi 2A; 250 VAC lub Odległość
Przewód
30VDC (obciążenie rezystancyjne). Centrala wyposażona Max 200 metrów 3 x 1 mm2
jest w bezpotencjałowe wyjścia stykowe, oznaczone NO Max 400 metrów 3 x 1,5 mm2
(normalnie otwarty), NC (normalnie zamknięty), C Max 600 metrów 3 x 2,5 mm2
(common). Jeśli wyjście ustawione jest w trybie Logika
pozytywna (Positive Logic), styk NO przejdzie w stan NC i NC przejdzie w stan NO.
Podłączenie pozostałych wyjść (przekaźniki 10÷25) należy wykonać poprzez moduł zdalny (patrz
szczegółowe instrukcje).
Detektory

S3
+ - S

S1
+ - S

S4
+ - S

Wyjście nr 4

Wyjście nr 1

S2
+ - S

Wyjście nr 2

Wyjście nr 3

NA NC C

NA NC C

NA NC C

NA NC C

LED: Aktywna
+ - S

+ - S
Wyjście nr 9

+ - S

Wyjścia 1÷4

+ - S

Wejścia 1÷4

S5
S7
S8
+ - S
+ - S
+ - S

S6
+ - S

Wyj\scie
RS485

Miejsce na
moduł MR-I4
wejścia 5÷8

Wejście nr 6
Wejście nr 5

+ - S
Wejście nr 7

+ - S

Wyjścia 1÷4

Miejsce na moduł MR-O4 wyjścia 5÷8

Akumulator

+ - S

Płyta główna
wejście AUX
wyjście nr 9

Wejścia
1÷4

Detektory

+ - S

Moduł MR-14 z wejściami 5÷8

Rys. 4 – Schemat podłączenia detektorów
oraz wejść stykowych
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NA NC C

NA NC C

NA NC C
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Wejście nr 8

Moduł MR-O4 z wyjściami 5÷8
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LED Rx/Tx
COM 2
Wyjścia
RS485
COM1
COM2

Wejścia
1÷4
Miejsce na
moduł MR-I4
wejścia 5÷8

COM1 RS485

Płyta główna
wejście AUX
wyjście nr 9

Wyjścia 1÷4

Miejsce na moduł MR-O4
- wyjścia 5÷8

COM2 RS485
Bezpiecznik

GND H1 L1

GND H2 L2

Płytka wyjść RS485 (COM1 i COM2)

PORT RS485

PORT RS485

MR-I8BOX nr.1

MR-I8BOX nr.2

Przełącznik DIP – Adres
modułu zewnętrznego 1

1

Przełącznik DIP – Adres
modułu zewnętrznego 2

L H GND

8

1

8

WŁ

WŁ

WYŁ

WYŁ

NIE UŻYWANY

NIE UŻYWANY

COM1 RS485

L H GND

COM2 RS485

GND H1 L1

GND H2 L2

Rys. 5 - Połączenie modułu zdalnego FSC-1S4/24 z
przekaźnikami wejściowymi i wyjściowymi detektorów
od 4 do 20 mA.

Przykłady podłączania modułów do obu portów (powyżej) lub do pojedynczego
portu (poniżej).

PORT RS485

PORT RS485

MR-I8BOX nr.2

MR-I8BOX nr.1
Przełącznik DIP – Adres
modułu zewnętrznego 1

1

Przełącznik DIP – Adres
modułu zewnętrznego 2

L H GND
1

8

8

WŁ

WŁ

WYŁ

WYŁ

NIE UŻYWANY

NIE UŻYWANY
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PŁYTA ROZSZERZEŃ MR-RS – MODBUS

Połączenie z systemem monitorowania za pomocą protokołu binarnego Modbus RTU (COM3) odbywa
się na opcjonalnej karcie rozszerzeń MR-RS (wyjście PC-Card Modbus).
Płyta MR-RS jest montowana na płycie głównej, pod pokrywą obudowy (patrz rysunek 6). Należy
zwrócić uwagę, aby umieścić zaciski w złączu na płycie głównej, dopasowując najpierw trzy zatrzaski
z odpowiednimi otworami, a następnie naciskając, aby je zamocować.
Zaciski „H3 (D1)”, „GND (Common)” i „L3 (D0)” portu szeregowego RS485 (COM3) należy podłączyć
do systemu nadzoru (Master) lub dedykowanego izolowanego konwertera (nie jest częścią zestawu).
W standardowym systemie MODBUS wszystkie urządzenia są połączone (równolegle) na kablu
dystrybucyjnym z trzema ekranowanymi przewodami. Dwa tworzą zbalansowaną parę skręconych
przewodów, na których transmitowane są dane w dwóch kierunkach, zwykle z prędkością transmisji
9600 bitów na sekundę. Trzeci przewód (jeśli jest używany) jest wspólny dla wszystkich urządzeń
magistrali.

Aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia, należy odłączyć od centrali sterującej
zasilanie sieciowe i akumulatorowe (jeśli jest używane) przed odłączeniem lub ponownym
podłączeniem każdej karty rozszerzeń.
LED Rx COM 3
LED Tx COM 3

Rys. 6 – FSC-14S/24 Karta rozszerzeń MR-RS z portem
szeregowym COM3 (RS485) Modbus.
Lokalizacja karty (otwarta pokrywa obudowy wewnętrznej)

Terminal
COM 3 RS485Modbus
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OBSŁUGA CENTRALI
Wyświetlacz

LEDy

Klawiatura

Rys. 5 – Klawiatura FSC-1S4/24

Klawiatura:

Klawiatura jest podświetlona. Dla oszczędności energii, jasność zmniejsza się do połowy po 10
sekundach nieużywania.
Może być stosowany tylko na głównym ekranie. Służy do zerowania stanu alarmowego
wyjść, w przypadku, gdy detektor lub wejście AUX przeszedł ze stanu alarmowego do
RESET
normalnej pracy. Jeśli istnieją aktywne alarmy, wyjście ustawione w tryb Wyciszenie
(Silenceable) powraca do stanu normalnego tylko na czas wyciszenia ustawiony domyślnie.
Służą do przewijania ekranu oraz zmian wartości. Trzymając wciśnięty klawisz zwiększa
się tempo przewijania. Na ekranie głównym służą do zmian wyświetlania stanu
detektorów, wejść oraz skonfigurowanych stref.
Przełącza do menu głównego.

MENÙ

Potwierdza wprowadzone dane. Na ekranie głównym pozwala wejść w szczegóły
zaznaczonego detektora.
Służą do przewijania stron (6 detektorów jednocześnie oraz 7 zdarzeń jednocześnie) i pól
wejściowych. Trzymając wciśnięty klawisz zwiększa się tempo przewijania.

ENTER

Anuluje operacje oraz na ekranie głównym pozwala przejść do menu głównego.

ESC

0

÷

9

Wstawiają liczbę bezpośrednio do pól numerycznych i przywołują powiązane podmenu na
poszczególnych ekranach. Na ekranie głównym klawisz 0 przywołuje również szybki ekran

stanu alarmu (patrz poniżej).
• Jednocyfrowe pole numeryczne (wprowadzanie hasła, itp.).
Naciśnięcie klawisza numerycznego powoduje wyświetlenie numeru w polu.
• Ekrany „Enable...”, „Disable...”, „Copy...”, „Delete...”, „Settings-> Date & Time”:
Po naciśnięciu po raz pierwszy klawisza numerycznego, numer jest wyświetlany w
odpowiednim polu (usuwając numer już na nim istniejący). Kolejne cyfry będą zawsze
wstawiane po prawej stronie numeru.
Przykład: Aby wprowadzić liczbę „23”, naciśnij 2 , a następnie 3 .

Jeśli liczba przekroczy maksymalną akceptowalną wartość, pojawi
się komunikat „PARAMETER OUT OF RANGE” (wartość poza
zakresem). ---------------------------------------------------------------------- >
• Pozostałe ekrany:
Jak opisano powyżej oraz dodatkowo: po naciśnięciu klawisza
,

PARAMETER
OUT OF RANGE

ostatnia wprowadzona cyfra zostanie usunięta i będzie można wprowadzać dodatkowe cyfry.
Przykład: Jeśli wprowadzony został numer „23”, a należy go zmienić na „25”, należy nacisnąć
a następnie klawisz

5

,

.

Jeśli wprowadzono już jedną cyfrę, naciśnięcie

wyświetli minimalną wartość akceptowaną

w tym polu. Następnie, naciskając klawisz numeryczny, cyfra już wpisana jest usuwana i
zastępowana nową.
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Sygnalizacja poprzez diody
FSC-1S4/24 posiada 3 diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia.
Miganie = Wygrzewanie (po uruchomieniu) lub Aktualizacja oprogramowania
Świeci stale = Awaria (detektor) + brzęczyk, jeśli włączony
Krótkie miganie = Awaria wyjścia
Szybkie miganie = Awaria akumulatora
Zasilanie
Zasilanie (Świeci stale = praca na zasilaniu głównym
(zielona dioda) Miganie = praca na podtrzymaniu akumulatorowym)
Świeci stale = Alarm 3 jest aktywny (detektor lub strefa) + brzęczyk, jeśli włączony
Alarm
Miganie = Alarm 1 lub Alarm 2 jest aktywny (detektor, lub wejście logiczne lub strefa)
(czerwona dioda)
Krótkie miganie = Pamięć alarmu (detektor, lub wejście logiczne lub strefa)
Awaria
(żółta dioda)

Podświetlane wskaźniki wyświetlacza
FSC-1S4/24 ma wyświetlacz (podświetlenie), który zmienia kolory w zależności od stanu pracy
urządzenia (patrz także Dodatek).
ŻÓŁTY
JASNY NIEBIESKI
LEKKO
CZERWONY
ŚREDNI
CZERWONY
INTENSYWNY
CZERWONY

Błąd (detektor, strefa lub moduł zdalny) lub błąd zapamiętany
Brak aktywnego alarmu.
Alarm zapamiętany (wcięty) (detektor, strefa lub wejście logiczne).
Alarm 1 i/lub 2 aktywny (detektor, strefa lub wejście logiczne).
Alarm 3 aktywny (detektor lub strefa) lub trwa aktualizacja oprogramowania

Wewnętrzny sygnalizator akustyczny (brzęczyk)
FSC-1S4/24 posiada wewnętrzny brzęczyk, który emituje sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza
klawiatury. Może być również skonfigurowany do generowania dźwięków w przypadku alarmu lub awarii.
Dźwięk krótki (0,1 s)
zawsze aktywny
Potwierdzenie wciśnięcia klawisza
Dźwięk ciągły
jeśli skonfigurowany
Awaria (detektor lub strefa)
Dźwięk ciągły
jeśli skonfigurowany
Alarm 3 jest aktywny (detektor lub strefa)
Wyświetlacz – Ekrany Startowe
Po włączeniu zasilania przez 5 sekund wyświetlana jest wersja
oprogramowania oraz nazwa producenta. --------------------------------------- 
Informacja
ta
dostępna
(Settings/General/Info)

jest

również

w

menu

Tylko podczas pierwszego uruchomienia wyświetli się wybór
języka oraz trzeba wskazać czy zainstalowane są akumulatory.
W celu ustawienia języka należy użyć przycisków
i
oraz
potwierdzić wybór klawiszem

ENTER

-------------------------------------- 

W razie potrzeby, wybór dotyczący akumulatora można zmienić
(SETTINGS/GENERAL a następnie SERVICE/BATTERY)
Po uruchomieniu wyświetlacz odlicza 60 sekund. Jest to czas potrzebny
do rozruchu centrali sterującej oraz wstępnego wygrzewania detektorów.

CE424

ver.
1.0x

LINGUA-LANGUAGE
LANGUE
1 ITALIANO
2 ENGLISH
3 FRANÇAIS
4PRESENCE
ESPAÑOL

BATTERY
1 NO
WAIT
2 YES
60

Po czasie wygrzewania na wyświetlaczu pojawi się Data i godzina oraz
12:00 fri 04/11/2016
stany detektorów nr 1÷6, a w ostatnim wierszu stan naładowania
1) 2% LEL NORM
akumulatorów (jeśli zainstalowane) oraz obecność zasilania sieciowego.
2)10.2 ppm AL.1
Liczba w lewym dolnym rogu wskazuje aktualny poziom dostępu (poziom
3) 300 ppm AL.3
0, jeśli nic nie jest wskazane). Słowo „SD” w prawym dolnym rogu
4) - - - wskazuje, że przechowywanie danych jest aktywne.
5) - - - 6) - - - 2¯¯¯¯¯
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Symbole stosowane w celu wskazania stanu akumulatora (jeśli jest zainstalowany):
= w pełni naładowany

= naładowany w połowie

= niski poziom

= rozładowany
miganie = awaria
Jeśli przez pomyłkę akumulator (skonfigurowany) został odłączony i/lub podłączono centralę
do zasilania sieciowego, żółta dioda LED zacznie szybko migać. Aby przywrócić normalne
funkcjonowanie akumulatora, konieczne będzie wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia.
Symbol używany do wskazywania obecności zasilania sieciowego:
= zasilanie sieciowe (wygaszony, kiedy centrala zasilania z akumulatorów).
Jeśli centrala sterująca utraci dane dotyczące daty i czasu z powodu uszkodzenia lub
rozładowania baterii podtrzymującej zegar, ekran będzie wyświetlał prośbę o ustawienie tych
parametrów (funkcjonowanie centrali będzie zapewnione). Ustawienie daty i czasu należy
przeprowadzić w sekcji SETTINGS/DATE and TIME.
Stany detektorów pojawiające się na wyświetlaczu:
brak konfiguracji
Wyłącz
Nie podłączono
OFF LINE
RU
FAULT
Awaria
---****

Sensor nieskonfigurowany
Czujnik jest wyłączony. (wyjścia (przekaźniki) nie są aktywowane, jeśli wystąpi alarm)
Detektor podłączony do modułu zdalnego, który nie jest podłączony.

Prąd wejściowy poniżej 1mA
Nie ma aktywnych alarmów, tekst miga w przypadku, gdy aktywne jest
Normalny
NORM.
odpowiednie wyjście (przypisane do detektora lub strefy)
Alarm 1
AL.1
Pierwszy próg alarmowy został przekroczony
AL.2
Alarm 2
Drugi próg alarmowy został przekroczony
AL.3
Alarm 3
Trzeci próg alarmowy został przekroczony
Prąd wejściowy > 24mA, stężenie gazu przekracza zakres pomiarowy
F.S.
Pełen Zakres
detektora.
Gdy detektor, wejście logiczne lub strefa aktywują odpowiednie wyjście, na ekranie głównym pojawi
się krótkia informacja o stanie alarmowym. Pozwala to na szybkie sprawdzenie łącznej liczby
aktywnych wyjść oraz ich poziom alarmowy.
Szczegóły poszczególnych elementów:
FAULT
AL. 1
AL. 2
AL.3
INPUT

(Błąd): Wskazuje liczbę aktywnych wyjść, w stosunku do stanu awarii (prąd na wejściu < 1mA
lub > 24mA) detektora lub grupy detektorów, które należą do strefy.
(alarm 1): Wskazuje liczbę aktywnych wyjść, związanych z przekroczeniem progu 1 przez
detektor lub grupę detektorów, które należą do strefy.
(alarm 2): Wskazuje liczbę aktywnych wyjść, związanych z przekroczeniem progu 2 przez
detektor lub grupę detektorów, które należą do strefy.
(alarm 3): Wskazuje liczbę aktywnych wyjść, związanych z przekroczeniem progu 3 przez
detektor lub grupę detektorów, które należą do strefy.
Wskazuje liczbę aktywnych wyjść, związanych z wejściem logicznym.

Ekran można zamknąć wciskając

ESC

lub

RESET

. W przypadku

wystąpienia alarmu, ekran pojawi się automatycznie. Ekran można
przywołać w każdej chwili wciskając 0 . --------------------------------------- 
Wciskając na ekranie głównym klawisze

lub

wyświetlamy grupę

detektorów (widok 6 detektorów jednocześnie). Wciśnięcie klawisza

12:00 fri 04/11/2016
ALLARMS STATUS
FAULT: 00
AL 2 : 00
INPUT: 00
Press

ENTER

¯¯¯¯¯¯

AL 1: 01
AL 3: 03

Reset/Esc
¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯

powoduje wyświetlenie najważniejszych danych detektora znajdującego
i
przewija detektory widoczne na ekranie.
się w pierwszym rzędzie. Wciśnięcie klawiszy
Ponowne wciśnięcie klawisza

ENTER

wyświetla najważniejsze dane zaznaczonego detektora (tylko gdy

jest skonfigurowany). 
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Wyjaśnienie najważniejszych danych detektora wyświetlanych na ekranie:
Pierwszy rząd
Drugi rząd
Trzeci rząd
Czwarty rząd
Szósty rząd

numer detektora
wykrywany gaz
aktualnie mierzone stężenie oraz sygnał wychodzący z detektora
numer strefy
• numer wyjść odpowiadających stanom detektora:
Alarm 1 (AL1) Alarm 2 (AL2) Alarm 3 (AL3) Awaria (FAULT)
Wartość 0 oznacza, że dla danego Alarmu wyjście nie zostało przypisane, natomiast
zaznaczona wartość oznacza, że wyjście jest aktywne (alarm). Wartości te są
aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Wciśnięcie klawisza

ESC

przywraca ekran z detektorami. Ponowne wciśnięcie

główny.
Za pomocą przycisków

i

można przeglądać w trybie cyklicznym

stan stref (od Z1 do Z6) oraz wejścia logicznego AUX (I1). ---------------- 
Model FSC-1S4/24 posiada 2 strefy oraz jedno wejście logiczne (AUX)
Stan wejścia logicznego (I1) może być wyłącznie aktywny (ACTIVE) lub
nieaktywny (DEACTIVE), natomiast strefy mogą mieć ten sam status jak
detektor (oprócz pełnego zakresu F.S.) ----------------------------------------- 

ESC

przywraca ekran

12:00 fri 04/11/2016
Z1) NORM.
Z2) - - - Z3) - - - Z4) - - - Z5) - - - Z6) - - - 12:00 frI 04/11/2016
I1) LOW DEACTIVE

¯¯¯¯¯

MENU GŁÓWNE

W menu głównym znajdują się wszystkie funkcje pozwalające zarządzać
centralą sterującą.
Każdy wiersz wskazuje obszar tematyczny, w którym można podjąć
działania, poprzez dostęp do odpowiedniego podmenu.--------------------- 
and
umożliwiają poruszanie się po menu głównym.
Klawisze
Klawisz

ENTER

lub klawisze od

1

do

9

oraz

0

uruchamiają

¯¯¯¯¯

¯¯¯¯

CE408
1 RESET
2 REMOTE UNITS
3 SENSORS
4 INPUTS
5 ZONES
6 EVENTS
7 SETTINGS

zaznaczone podmenu.
Niektóre podmenu posiadają poziom dostępu (hasło). Żeby je uruchomić, należy
wprowadzić hasło (Patrz Menu Dostępu).
Wejście do podmenu bez wprowadzenia hasła dostępu jest niemożliwe.
Wyższy poziom dostępu, pozwala również na dostęp do niższych
poziomów. ------------------------------------------------------------------------------- 
Wymagany poziom dostępu jest wskazywany, w razie potrzeby, po
lewej stronie poszczególnych pozycji w instrukcji. Aby uzyskać do
nich dostęp za pomocą hasła, zobacz menu Access (Dostęp).
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Wykaz i krótki opis dostępnych podmenu:
1-RESET
2-REMOTE UNITS
3-SENSORS
4-INPUTS
5-ZONE
6-EVENTS
7-SETTINGS
8-ACCESS MENU
9-SERVICE

0-SD CARD

Resetowanie centrali oraz powrót do menu głównego.
Podmenu, w którym można włączać, wyłączać, konfigurować, modyfikować,
kopiować, usuwać oraz wyświetlać szczegóły modułów zdalnych.
Podmenu, w którym można włączać, wyłączać, konfigurować, modyfikować,
kopiować, usuwać oraz wyświetlać szczegóły detektorów.
Podmenu, w którym można włączać, wyłączać, konfigurować, modyfikować,
kopiować, usuwać oraz wyświetlać szczegóły wejścia logicznego.
Podmenu, w którym można włączać, wyłączać, konfigurować, modyfikować,
kopiować, usuwać oraz wyświetlać szczegóły stref.
Podmenu, które pozwala przeglądać wszystkie zdarzenia związane z
alarmami/błędami.
Podmenu, w którym można ustawić język, ogólne ustawienia, ustawienia
brzęczyka, datę, godzinę oraz ustawienia protokołu Modbus.
Podmenu, w którym można włączyć, wyłączyć, modyfikować hasło dla
odpowiedniego poziomu dostępu.
Podmenu, które pozwala przeprowadzić test elektryczny centrali, zarządzać
akumulatora mi oraz wyświetlać stan detektorów.
Podmenu, w którym można zaktualizować oprogramowanie centrali za
pośrednictwem karty SD, wgrywać lub zapisywać konfigurację, zapisywać
historię zdarzeń, przechowywać wartości zapisywane przez detektory
(Detectors’ data logger) na karcie SD (jeśli jest włożona).

RESET
Podmenu RESET pełni tą samą rolę co klawisz

RESET

. Umożliwia zerowanie stanu alarmowego wyjść,

w przypadku, gdy detektor lub wejście AUX przeszedł ze stanu alarmowego do normalnej pracy.
W przypadku, gdy istnieją aktywne alarmy, wyjście ustawione w tryb
12:00 fri 04/11/2016
Wyciszenie (Silenceable) powraca do stanu normalnego tylko na czas
wyciszenia.
RESET

Po przeprowadzeniu resetu (klawiszem lub z podmenu) na wyświetlaczu
pojawi się komunikat potwierdzenia przez około 3 sekundy, a następnie
na ekranie zostanie wyświetlony poprzedni ekran. ---------------------------- 

MODUŁY ZDALNE (RU)

PERFORMED

¯¯¯¯¯¯

W tym podmenu można zarządzać modułami zdalnymi podłączonymi do
centrali. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Poniżej szczegółowo opisane są poszczególne elementy, z poziomem
hasła podanym w nawiasach.

¯¯¯¯¯¯¯

UNITÀ REMOTE

¯¯¯¯¯

1 ENABLE
2 DISABLE
3 CONFIGURE
4 COPY
5 MODIFY
6 DETAILS

RU ENABLE/DISABLE (Poziom 1): Te dwa elementy umożliwiają włączenie lub wyłączenie
jednego lub wielu modułów zdalnych, nawet jednocześnie.

Wyłączone RU, nie wywołują skojarzonych z nimi alarmów i wyjść błędów (wyjścia pracują
normalnie, ale alarmy z nimi powiązane nie są wyzwalane).
Status „wyłączony” jest wyświetlany na ekranie głównym, po lewej
stronie czujników należących do modułu zdalnego, symbolem „*****”.

ENABLE

Aby włączyć lub wyłączyć RU, należy nacisnąć klawisz

REM. UNIT N.

ENTER

będąc na

odpowiednim, podświetlonym elemencie, lub używając klawiszy

2 . Przy pomocy

i

1 lub

można wybrać, czy działanie będzie

FROM N.

TO N.

wykonane na pojedynczym RU (pierwsza linia) lub na grupie RU (druga
linia). ------------------------------------------------------------------------------------- 
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w pierwszym wierszu spowoduje podświetlenie numeru

ENTER

RU. Następnie można wybrać żądany numer za pomocą
klawiszy

numerycznych.

Po

naciśnięciu

ENTER

pojawi

i

lub

się

ABILITA
UN. REM N.

okno

potwierdzenia.
Wciśnięcie ENTER w drugim wierszu podświetli numer pierwszego RU

DAL N.

AL N.

grupy. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Można włączyć lub wyłączyć wszystkie RU, w tym wszystkie pomiędzy dwoma numerami, od
najmniejszego do największego, jak i odwrotnie. Jeżeli obydwa numery czujników są takie same,
efekt jest taki sam, jak w przypadku pojedynczego RU.

Za pomocą

lub klawiszy numerycznych można wybrać liczbę

i

wymaganych RU, naciskając
drugą. Po naciśnięciu
Nacisnąć

ENTER

ENTER

można zmienić jedną wartość na

i

pojawi się okno potwierdzenia. ----------------- 

, aby potwierdzić lub

ESC

, aby cofnąć.

Jeśli RU nie jest skonfigurowany, pojawia się okno informujące, że
operacja nie jest możliwa. ----------------------------------------------------------- 
Następnie ekran powraca do wyboru RU.
Jeśli wybrana została grupa RU, te, które zostały skonfigurowane, są
włączane lub wyłączane. Pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że
wybrano jeden lub więcej nieskonfigurowany RU.
Jeśli ta procedura została przeprowadzona prawidłowo, pojawi się okno z
informacją, że operacja zakończyła się pomyślnie. --------------------------- 
Następnie ekran powróci do początku zarządzania włączaniem lub
wyłączaniem RU.

ENABLE
CONFIRM ?
YES = ENTER
NO = ESC

ENABLE
REM. UNIT
N.

ENABLE
REM. UNIT
N.

CONFIGURE (Poziom 2): Aby uzyskać dostęp do konfiguracji RU,
należy nacisnąć

ENTER

nacisnąć klawisz
Za pomocą

i
ENTER

lub klawiszy numerycznych można wybrać numer
ENTER

, aby potwierdzić. -------------------------- 

przewija się przez listę elementów, a następnie

na elemencie wartość jest podświetlana, co pokazuje,

że jest edytowalna --------------------------------------------------------------------- 
i
lub klawiszy numerycznych.
Aby zmienić wartość należy użyć
Naciśnięcie

ENABLED

na podświetlonym elemencie lub po prostu

RU do konfiguracji i nacisnąć

naciskając

1

3 .
i

Za pomocą

1

NOT CONF.

ENTER

spowoduje

przyjęcie

zmiany.

Naciśnięcie

CONFIG. REM.UNIT
REM. UNIT

N.

1

CONFIG. REM.UNIT
REM. UNIT
PORT

N. 1
COM 1

SAVE

ESC

przywróci poprzednią wartość i wybrany zostanie cały wiersz, co oznacza, że można będzie ponownie
przewijać pomiędzy elementami.
Opis elementów związanych z modułami zdalnymi:
REM.UNIT: wskazuje liczbę zainstalowanych RU. Numer ten odpowiada RU, które należy ustawić za
pomocą przełączników DIP (zobacz w instrukcji odpowiednich RU).
Centrala przyjumje za konfigurowalne numery czujników w zależności od liczby skonfigurowanych
RU. Pierwsze RU zarządza czujnikami od nr 9 do 16, drugie RU od 17 do 24. To samo dotyczy
wyjść przekaźnikowych (jeśli są) – pierwsze RU steruje przekaźnikami od nr 10 do 17, drugie RU od
nr 18 do 25.
ustawia numer portu szeregowego do którego podłączony jest RU. Centrala sterująca
zarządza dwoma portami RS485, COM 1 i COM 2. Należy wprowadzić poprawny numer
portu.
Należy pamiętać, że jeśli numer RU lub portu nie jest poprawny, RU będzie dawał błędny
wynik.

PORT:
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Następnie przejść do elementu SAVE i nacisnąć
potwierdzenia. Aby potwierdzić nacisnąć

ENTER

lub

ESC
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ENTER

co spowoduje pojawienie się okna

, aby cofnąć.

Jeśli procedura powiodła się, pojawi się okno z informacją, że operacja
zakończyła się pomyślnie. ----------------------------------------------------------- 
Następnie ekran powróci do konfiguracji RU.
DELETE (Poziom 2): Element ten umożliwia usunięcie RU lub grupy
RU. Należy nacisnąć ENTER na odpowiednim elemencie lub po prostu
nacisnąć klawisz

CONFIG. REM.UNIT.
REM. UNIT
N.

1

CONFIGURED

4 .

UWAGA: usunięcie modułu zdalnego spowoduje usunięcie wszystkich podłączonych
do niego czujników oraz odpowiadających im wyjść przekaźnikowych, jeżeli są
zainstalowane (RU nr 1 wyjścia od 10 do 18 oraz RU nr 2 wyjścia od 19 do 25). WAŻNE:
Jeśli te przekaźniki były powiązane z czujnikami lub strefami, które nie należą do
usuniętego RU, wyjścia te w konfiguracji będą ustawione na 0 (bez przekaźnika),
wówczas należy ponownie skonfigurować wyjścia tych czujników.
Następnie używając

i

można wybrać, czy działanie ma być

DELETE

wykonane na pojedynczym RU (pierwsza linia) lub grupie RU (druga
linia). -------------------------------------------------------------------------------------- 

REM. UNIT N.

Naciśnięcie

FROM N.

ENTER

w pierwszym wierszu spowoduje podświetlenie numeru

jednego RU. Następnie można wybrać numer RU, który ma być usunięty,
za pomocą
i
lub używając klawiszy numerycznych. Po
naciśnięciu
Wciśnięcie

ENTER

ENTER

pojawi się okno potwierdzenia.

TO N.

DELETE
REM. UNIT N.

w drugim wierszu podświetli numer pierwszego RU

FROM N.

TO N.

grupy. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Można usunąć wszystkie RU pomiędzy dwoma numerami, od najmniejszego numeru do
największego lub na odwrót. Jeżeli obydwa numery lub strefy są takie same, efekt jest
identyczny jak w przypadku pojedynczego RU.
Za pomocą klawiszy numerycznych lub za pomocą
wybrać pożądany numer RU. Przy pomocy

i

i

należy

można przejść z

ENTER

jednego końca listy na drugi. Po naciśnięciu
pojawi się okno
potwierdzenia. -------------------------------------------------------------------------- 
Aby potwierdzić należy nacisnąć ENTER lub ESC , aby cofnąć. Każde

DELETE
CONFIRM ?
YES = ENTER
NO = ESC

DELETE

REM. UNIT
N. 1
naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do poprzedniego kroku.
DELETED
Po potwierdzeniu pojawi się okno z informacją, że operacja zakończyła
się pomyślnie.--------------------------------------------------------------------------- 
Następnie ekran powróci na początek zarządzania usuwaniem.
MODIFY (Poziom 2): ten element umożliwia modyfikację już
skonfigurowanego RU. Naciśnij klawisz 5 lub ENTER na odpowiednim elemencie. Parametry są

modyfikowane i zapisywane w taki sam sposób, jak w przypadku konfiguracji RU.
DETAILS: Ten element pozwala na podgląd parametrów już
REM. UNIT DETAILS
skonfigurowanego RU. Należy nacisnąć ENTER na odpowiednim elemencie
REM. UNIT. N. 1
N. 1
lub po prostu nacisnąć klawisz 6 . ----------------------------------------------  PORT
STATUS : PRESENT
Elementy są takie same, jak w przypadku konfiguracji RU. Można je
i
. Status RU jest wskazany na końcu
przewijać za pomocą
ekranu: Present (aktywny), Out of Line (poza zakresem) lub Disabled
(wyłączony).
Aby wrócić, należy nacisnąć ESC .
FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź

Tel. 42 664 84 00

Fax 42 664 84 01

www.famas.pl

Instrukcja obsługi

FSC-1S4/24 v1.0

Str. 21/48

SENSORS (DETEKTORY)

SENSOR

W niniejszym podmenu można zarządzać detektorami podłączonymi do centrali.

1 ENABLE
2 DISABLE
3 CONFIGURE
4 COPY
5 DELETE
6 MODIFY
7 DETAILS

Poniżej przedstawione są poszczególne funkcje wraz z poziomem
dostępu podanym w nawiasie.------------------------------------------------------ 

ENABLE/DISABLE (poziom 1): Te dwa elementy pozwalają na
włączenie lub wyłączenie jednego lub więcej detektorów, nawet równocześnie.
Wyłączone detektory nie generują alarmów lub sygnału awarii (wyjścia przypisane do tych
detektorów pozostają w stanie normalnej pracy)
Wyłączony detektor wyświetlany jest na ekranie głównym w postaci gwiazdek „****”.
Aby włączyć lub wyłączyć detektor, wciśnij klawisz ENTER na podświetlonej

ENABLE

pozycji, opcjonalnie użyj klawiszy

1

lub

2

. Klawiszami

i

możliwe jest ustawienie czy funkcja będzie dotyczyła jednego czy grupy
detektorów. ------------------------------------------------------------------------------ 
W pierwszym rzędzie możemy wybrać jeden detektor. Wciskając klawisz
ENTER zostanie podświetlony numer detektora. Klawiszami
i
lub
używając klawiatury numerycznej (patrz wyżej) wybieramy żądany numer
detektora. W celu potwierdzenia należy wcisnąć klawisz ENTER
W drugim rzędzie mamy możliwość działania na grupie detektorów. ----- 
Wciśnięcie klawisza ENTER podświetli numer pierwszego detektora w grupie.

SENSOR N.
FROM N.

TO N.

ENABLE
SENSOR N.
FROM N.

TO N.

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wszystkich detektorów.
Jeżeli dwa numery detektorów są identyczne, efekt jest taki sam jak dla
i
, lub używając
jednego detektora. Za pomocą klawiszy
klawiatury numerycznej, można wybrać numer odpowiedniego detektora,
i
można zmieniać wartość z jednej na
natomiast klawiszami
drugą. Naciśnięcie klawisza

ENTER

powoduje pojawienie się ekranu

ENABLE
CONFIRM ?
YES = ENTER
NO = ESC

potwierdzenia. -------------------------------------------------------------------------- 
Nacisnąć

ENTER

, aby potwierdzić. W przypadku, gdy chcemy wrócić

należy wcisnąć klawisz

ESC

ENABLE

. Każde naciśnięcie tego przycisku
SENSOR

spowoduje powrót do poprzedniego kroku.

STOP

Jeśli detektor lub jeden z grupy detektorów nie jest skonfigurowany,
pojawi się okno z informacją, że operacja nie jest możliwa. ---------------- 
Następnie ekran przywraca poprzednio wyświetlany krok.

N.

1

NOT CONF.

Jeśli w wybranej grupie detektorów, po uruchomieniu funkcji ENABLE (włącz) lub DISABLE
(wyłącz) pojawi się okno z informacją, że został wybrany jeden lub więcej detektorów
nieskonfigurowanych.

ENABLE
Jeśli procedura jest poprawna, pojawi się okno z potwierdzeniem
operacji. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Następnie ekran wróci do podmenu ENABLE lub DISABLE.

SENSOR
N.

1

ENABLED
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CONFIGURE (poziom 2): Każdy detektor może być skonfigurowany
na dwa sposoby. Pierwszy pozwala na wybór jednego z
prekonfigurowanych detektorów (PRECONF. SENS.), drugi pozwala na
ogólną konfigurację (GENERIC SENS.). ----------------------------------------- 
Prekonfiguracja: można tu wybrać jeden z modeli z Tabeli 1 (strona 42),
które mają pewne parametry stałe (nieedytowalne) i inne edytowalne,
wszystkie zostały już ustawione, łącznie z konfiguracją wyjść.

SENSORS CONFIG.
1 PRECONF. SENS.
2 GENERIC SENS.

Ze względu na bezpieczeństwo, wyjścia mogą być konfigurowane
tylko podczas konfigurowania lub zmiany detektora, wejścia AUX
albo strefy. Nie można skonfigurować wyłącznie wyjść.
Prekonfiguracja (PRECONFIG. SENS.): Aby przystąpić do prekonfiguracji
należy wcisnąć klawisz ENTER na zaznaczonym wierszu lub wcisnąć klawisz 1 .
Następnie klawiszami

i

oraz

ENTER

PRECONFIG. SENS.
SENSOR N.

1

wybrać odpowiedni numer

detektora, który ma zostać skonfigurowany. ------------------------------------ 

Następnie należy wybrać odpowiedni model.
Najpierw należy wybrać indeks detektora (2 litery), następnie numer (3
cyfry) i w razie potrzeby 2 do 4 liter. ----------------------------------------------- 

Klawiszami

do kolejnego kroku. Klawisz

ESC

ENTER

potwierdza wybór i przechodzi

wraca do poprzedniego kroku.

Przykład: dla detektora o symbolu TS292KM, należy najpierw wybrać TS
i potwierdzić klawiszem ENTER . Następnie wybrać dalszą część indeksu i
ponownie potwierdzić

ENTER

. W końcu wybrać ostateczny model TS292KM i

ENTER

Tabela 1 z odpowiednikami dostępnych na polskim rynku
detektorów znajduje się na stronie 42.
Po wybraniu modelu konfiguracja jest automatycznie ładowana. --- 
i
pozwalają na przewijanie różnych pozycji. Wciśnięcie
Klawisze
klawisza
i

ENTER

na podświetlonym wierszu umożliwia jego edycję. Klawisze

lub klawisze numeryczne pozwalają na zmianę wartości,

użycie klawiszy

SENSORE
SENSOR
N.
1UTILIZ.
CONTINUARE
?
MODEL:
IR
SI= ENTER
SE
NO= ESC
TS

można przewijać między grupami liter i liczb

i

tworzących symbol detektora. Klawisz

potwierdzić

SENS. PRECONF.
PRECONFIG. SENS.

i

umożliwia przejście pomiędzy polami w tym

samym rzędzie (jeśli możliwe). Następnie naciskając klawisz
zostanie zaakceptowana. Klawisz

ESC

ENTER

PRECONFIG. SENS.
SENSOR N.
1
MODEL: TS210
TS220
TS255
TS292
TS293

PRECONFIG. SENS.
SENSOR N.
1
MODEL: TS292KB
TS292KG
TS292KI
TS292KM

PRECONFIG. SENS.
SENSOR N.
1
MODEL: TS292KM
TAG:
TYPE:
GAS:
UoM:

Flammable
METHANE
% LEL

zmiana

przywraca poprzednią wartość.
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Opis elementów związanych z prekonfigurowanym detektorem:
TAG
AL.

Nazwa składająca się maksymalnie z 10 znaków np. KOTLOWNIA
Określa rodzaj alarmu detektora i ustala, jak powinny być ustawione progi alarmowe:
• Wzrost: Stany alarmowe zostaną ustawione w kolejności rosnącej tzn. SENSOR
SCALE (zakres detektora) ≥ ALARM3 ≥ ALARM2 ≥ ALARM1 ≥ FAULT (awaria,
sygnał ≤1mA). Wszystkie nasze detektory poza detektorem tlenu posiadają ten
rodzaj alarmu.
• Spadek: Stany alarmowe zostaną ustawione w kolejności malejącej tzn. FAULT
(awaria, sygnał ≤1mA) ≤ ALARM3 ≤ ALARM2 ≤ ALARM1 ≤ SENSOR SCALE
(zakres detektora) Tylko detektor tlenu posiada ten rodzaj ustawienia alarmu.
• Tlen: Stany alarmowe powinny być ustawione, aby wykryć niedobór lub nadmiar
normalnej obecności tlenu w powietrzu (20,9% v/ v), tzn. FAULT (awaria, sygnał
≤1mA) ≤ALARM2 ≤ ALARM1 ≤ 20.5% v/v oraz 21.5% v/v ≤ ALARM3 ≤ SENSOR
SCALE (zakres detektora).
Alarm2 jest wyświetlany jako AL, natomiast Alarm3 jako AL

•

•
•

TLV (NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie): stosowane dla substancji toksycznych.
Ustawienie stanów alarmowych: SENSOR SCALE (zakres detektora) ≥ ALARM3 ≥
ALARM1 ≥ ALARM2 ≥ FAULT (awaria, sygnał ≤1mA). W tym przypadku, każdy poziom
alarmowy to wartość uzyskana ze średniej czasowej.
ZONE: ustawia strefę, z którą detektor będzie związany. Dostępne są 2 strefy. Wartość 0
oznacza, że detektor nie jest związany z żadną ze stref.
THRESHOLD: ustawia próg alarmowy.
Progi alarmowe mają ustawioną histerezę, aby zapobiec cyklu włączania i wyłączania
wyjścia, gdy stężenie oscyluje wokół wartości progowej. Histereza wynosi 20% od
nastawionej wartości dla wszystkich detektorów. Wyjątkiem są tylko detektory tlenu, których
histereza wynosi 2%. Poziom sygnału awarii (FAULT) posiada histerezę o wartości 1mA,
więc awaria detektora zostanie zasygnalizowana, kiedy sygnał spadnie do 2mA.
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Opis elementów związanych wyjściami:
OUTPUT N.

Wskazuje numer wyjścia (przekaźnik). Konfigurowalne wyjścia są w zakresie 1÷9. Wartość
0 oznacza, że żadne wyjście nie jest związane z niniejszym progiem alarmowym.

Jeśli moduł MR-O4 jest nieodpowiednio zainstalowany lub podłączony, wyjścia 5÷8
nie mogą być skonfigurowane.
• Jeśli do centrali nie jest podłączony moduł MR-O4, dostępne są wyłącznie wyjścia 1÷4
oraz 9.
• W przypadku powiązania jednego wyjścia z różnymi progami alarmowymi, wyjście
będzie powiązane wyłącznie z wyższym alarmem.
• Nie można przypisać tego samego wyjścia dla stanu alarmu i awarii.
• Jeśli karty wyjść w modułach zdalnych nie zostały zainstalowane, odpowiedni
przekaźnik nie będzie dostępny (dla RU nr 1: wyjścia od 10 do 18 i dla RU nr 2: wyjścia
od 19 do 25).
SILENCEABLE (Wyciszenie) Wyjście jest wyłączone w okresie czasu wyciszenia (Silence Time)
podczas resetowania w stanie alarmu detektora. Funkcja ta może być
wykorzystywana np. do wyjść, które uruchamiają sygnalizatory akustyczne.
SILENCE T.
(Czas wyciszenia) Czas, ustawiany w zakresie od 0 do 300 sekund. Wyciszone
wyjście jest anulowane przez RESET.
DELAY ON
(Opóźnienie) jest to opóźnienie wyjścia stykowego, regulowane w zakresie od 0 do 300.
DELAY OFF (Opóźnienie) jest to opóźnienie powrotu do stanu normalnego wyjścia stykowego,
regulowane w zakresie od 0 do 300 sekund.
TIME ON
Regulowane w zakresie od 0 do 300 sekund. Funkcja może być używana w
przypadku, gdy konieczny jest powrót po określonym czasie do stanu normalnego
wyjścia stykowego, nawet jeśli detektor pozostaje w stanie alarmu (funkcja ta nie
może być używana z funkcją DELAY OFF; HYSERESIS OFF).
POS.LOGIC
(Logika pozytywna) w przypadku ustawienia tej funkcji dla wyjścia, gdy przekaźnik
ulegnie awarii lub zostanie utracone zasilanie, wyjście automatycznie przejdzie w
stan alarmowy, wyjście NC przejdzie do NO.
LATCHED
(MEMORIZED, Pamięć) wyjście pozostaje w stanie alarmu, nawet jeśli detektor
przeszedł ze stanu alarmu do stanu normalnego. Powrót wyjścia do stanu
normalnego aktywowany jest przez przycisk RESET.
Funkcja ta nie może być używana jednocześnie z funkcją DELAY OFF lub TIME ON. Z
uwagi na bezpieczeństwo, w przypadku ustawienia tej funkcji, parametry funkcji DELAY OFF
oraz TIME ON zostaną wyzerowane.
Na dole ekranu widnieje napis SAVE umożliwiający zapisanie wprowadzonej konfiguracji. Po wciśnięciu
pojawi się okno potwierdzenia. Ponowne wciśnięcie

ENTER

potwierdzi zapis, wciśnięcie

ESC

ENTER

spowoduje powrót

do poprzedniego kroku i możliwość dokonania zmian.

PRECONFIG. SENS.

W przypadku, gdy ustawione progi są niezgodne z typem alarmu lub
zostało wybrane to samo wyjście dla stanu alarmu i awarii, na ekranie
pojawi się informacja z komunikatem o błędnej konfiguracji ---------------- 

ERROR
CONFIGURATION
CONTROL
PARAMETERS

Następnie ekran powróci do konfiguracji detektora.
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Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem konfiguracji danego detektora. -------------------------------- 

PRECONFIG. SENS.

Następnie ekran powróci do wyboru rodzaju konfiguracji.

SENSOR
N.

1

CONFIGURED

Ogólna konfiguracja (GENERIC SENSOR): Aby przystąpić do procedury
ogólnej konfiguracji należy wcisnąć klawisz ENTER lub wcisnąć klawisz 2 .
Następnie klawiszami
ENTER

lub za pomocą klawiatury numerycznej, oraz

i

GENERIC SENSOR
SENSOR N.

1

wybrać odpowiedni numer detektora, który ma zostać skonfigurowany. ---

Wybrany detektor ustawiony jest jako GENERIC (ogólny) i możliwe jest
przejście do ustawienia wszystkich parametrów. Parametry powinny być ustawione podobnie jak w
trybie prekonfiguracji, natomiast w trybie ogólnej konfiguracji można również zmienić:
TYPE
GAS

UoM
RANGE

Typ detektora na podstawie wykrywanego gazu. Można tu ustawić gaz wybuchowy
(Flammable), toksyczny (Toxic), Vital (np. tlen), duszący (np. CO2).
Wykrywany gaz, na jaki został skalibrowany detektor. Można wybrać m.in. metan
(METHANE), propan-butan (LPG), benzynę (PETROL), wodór (HYDROGEN), oraz
inne (STYRENE, ACETYLENE, AMMONIA, CO, CO2, H2S, NO, NO2, SO2, HCN,
OXYGEN, CL2, HCL).
Jednostka pomiaru (Unit of measurement) stężenia wykrytego przez detektor gazu.
Można wybrać m.in. %DGW (%LEL), % objętościowy (%vol), ppm, ppb, °C.
Zakres pomiarowy detektora. Składa się z czterech cyfr, można również ustawić
punkt dziesiętny. Możliwe ustawienie zakresu od 1; 0.1 lub 0.01 do maksymalnie
9999; 99.9 lub 9.99. Inne wartości lub kombinacje nie są akceptowane i, jeśli zostały
podane, pokaże poprzednią wartość.

Przy pomocy klawiszy

i

można przechodzić pomiędzy cyframi, a klawiszami

i

lub

za pomocą klawiatury numeryczne zmienić ich wartość.
Ustawienie zakresu za pomocą liczby składającej się z mniej niż 4 cyfr, musi być poprzedzone
spacją.
Przykład: Aby uzyskać zakres o wartości 90 należy wstawić – spacja, spacja, 9, 0.
Zapis błędny: spacja, 9, 0, spacja lub 9, 0, spacja, spacja.

COPY (poziom 2): Funkcja ta pozwala skopiować konfigurację detektora
do innego detektora lub grupy detektorów.
Żeby skopiować konfigurację detektora, należy wcisnąć klawisz ENTER na
zaznaczonej funkcji COPY lub wciśnij klawisz

COPY
SENSOR N.

1

4 .

Następnie przechodzi się do ekranu, gdzie używając

ENTER

oraz klawiszy

lub klawiatury numerycznej można wybrać który detektor zostanie

i

skopiowany. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Po potwierdzeniu numeru detektora klawiszem ENTER za pomocą klawiszy
i

należy wybrać czy ustawienia detektora zostaną skopiowane do

COPY
SENSOR N.

jednego czy do grupy detektorów. ------------------------------------------------------- 

ON

Aby skopiować ustawienia do jednego detektora, należy nacisnąć

FROM N.

wierszu ON SENSOR N., a następnie przy pomocy klawiszy

ENTER

na

1

SENSOR N.
TO N.

i

należy wybrać numer docelowego detektora. Wciskając ENTER potwierdzamy operację.
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Aby skopiować ustawienia do grupy detektorów, należy nacisnąć

na

ENTER

wierszu FROM N. TO N. ------------------------------------------------------------- 
Jeżeli dwa numery detektorów są identyczne, efekt jest taki sam
jak dla jednego detektora.

od (FROM) do (TO). Wciskając

ENTER

pojawia się okno potwierdzenia. --- 

Wciskając ENTER potwierdzamy operację. Wciskając
kroku. Z każdym wciśnięciem

ESC

FROM N.

przechodzimy pomiędzy wartościami

i

detektora. Klawiszami

ESC

SENSOR N.

1

ON SENSOR N.

należy wybrać numer docelowego

i

Przy pomocy klawiszy

COPY

TO N.

COPY
CONFIRM ?
YES = ENTER
NO = ESC

wracamy do poprzedniego

COPY

, wracamy do poprzedniego kroku.

Jeśli detektor, który chcemy skopiować nie jest skonfigurowany, pojawi
się okno z informacją, że operacja nie jest możliwa. -------------------------- 
Następnie wyświetlacz powróci do ekranu wyboru numeru detektora.

STOP

SENSOR
N.

1

NOT CONF.

COPY

Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem skopiowania danego detektora.------------------------------- 

SENSOR

Następnie ekran powróci do podmenu kopiowania (COPY).

FROM N. 2 TO N. 4

DELETE (poziom 2): Funkcja ta pozwala skasować konfigurację
detektora lub grupy detektorów.
Żeby usunąć konfigurację detektora, należy wcisnąć klawisz
zaznaczonej funkcji DELETE lub wcisnąć klawisz
Używając klawiszy

i

5

ENTER

na

N. 1

COPIED

DELETE
SENSOR N.

.

można wybrać który detektor lub grupa

FROM N.

TO N.

detektorów zostanie usunięta. ------------------------------------------------------ 
Aby usunąć ustawienia jednego detektora, należy nacisnąć ENTER na
wierszu SENSOR N., a następnie przy pomocy klawiszy

i

lub

za pomocą klawiatury numerycznej należy wybrać numer detektora.
Wciskając ENTER otwieramy okno potwierdzenia.
Aby usunąć ustawienia grupy detektorów, należy nacisnąć

ENTER

na

DELETE
SENSOR N.
FROM N.

TO N.

wierszu FROM N. TO N., ------------------------------------------------------------ 
Jeżeli dwa numery detektorów są identyczne, efekt jest taki sam jak dla jednego detektora.
Przy pomocy klawiszy

i

lub przy pomocy klawiatury

numerycznej należy wybrać numer detektora. Klawiszami

i

przechodzimy pomiędzy wartościami od (FROM) do (TO). Wciskając
ENTER pojawia się okno potwierdzenia. --------------------------------------------- 
Wciskając

ENTER

potwierdzamy operację usunięcia. Wciskając

poprzedniego kroku. Z każdym wciśnięciem

ESC

ESC

wracamy do

, wracamy do poprzedniego kroku.

DELETE
CONFIRM ?
YES = ENTER
NO = ESC

DELETE
SENSOR

Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem usunięcia danego detektora. ---------------------------------- 
Następnie ekran powróci do podmenu usuwania (DELETE).
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MODIFY (poziom 2): Funkcja ta pozwala modyfikować konfigurację detektora.
Żeby uruchomić modyfikację konfiguracji detektora, należy wcisnąć klawisz
funkcji MODIFY lub wciśnij klawisz

na zaznaczonej

ENTER

6 .

Parametry są modyfikowane i zapisywane w sposób podobny do prekonfiguracji, ale w tym przypadku
nie ma możliwości zmiany następujących ustawień: MODEL, TYPE, GAS, UoM, RANGE, AL.

DETAILS: Funkcja ta pozwala zobaczyć skonfigurowane parametry detektora.
Żeby uruchomić funkcję, należy wcisnąć klawisz
wyjścia, wcisnąć

ESC

lub wcisnąć klawisz

Przy pomocy klawiszy
Wciskając

ENTER

i

ENTER

na zaznaczonym wierszu DETAILS. W celu

7 .

. należy wybrać numer detektora.

, wchodzimy w szczegóły. ---------------------------------------

Pozycje w szczegółach można przewijać przy pomocy

i

. Na

końcu ekranu wyświetlany jest stan wyciszonego wyjścia.

LOGIC INPUT (Wejście logiczne)

THRESHOLD__1:
OUTPUT_1 N. :

7
0

THRESHOLD __2:
OUTPUT_2 N. :

10
2

THRESHOLD __3:
OUTPUT _3 N.:

20
3

INPUTS

W tym podmenu możemy zarządzać wejściem logicznym centrali. ------- 
FSC-1S4/24 wyposażona jest w jedno wejście logiczne (AUX).

1 ENABLE
2 DISABLE
3 CONFIGURE
4 DELETE
5 MODIFY
6 DETAILS

ENABLE/DISABLE (poziom 1): Te dwa elementy pozwalają na włączenie lub wyłączenie wejścia logicznego.
Stan wyłączony jest wyświetlany na ekranie głównym, obok symbolu wejścia znajdują się gwiazdki „*****”

Jeśli wejście jest wyłączone, nie jest aktywowane związane z nim wyjście. Związane wyjście
pozostaje w stanie normalnym.
Żeby włączyć lub wyłączyć wejście należy wcisnąć klawisz

ENTER

na

zaznaczonej funkcji ENABLE (włączenie) lub DISABLE (wyłączenie), lub
wcisnąć klawisz 1 lub 2 .

ENABLE
INPUT N.

1

ENABLE
CONFIRM ?

Wcisnąć

ENTER

Wciskając

w celu potwierdzenia ----------------------------------------------- 

ENTER

potwierdzamy operację. Wciskając

ESC

wracamy do

YES = ENTER
NO = ESC

ENABLE

poprzedniego kroku.
INPUT

Jeśli wejście logiczne nie było skonfigurowane, na ekranie pojawi się
okno informujące, że operacja włączenia (ENABLE) nie jest możliwa.
Następnie na ekranie zostanie wyświetlony poprzedni krok. --------------- 
Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem. ------------------------------------------------------------------------ 

N.

1

NOT CONF.

ENABLE

Następnie ekran powróci do podmenu zarządzania funkcjami ENABLE
lub DISABLE.

INPUT
N.

1

ENABLED
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CONFIGURE (poziom 2)
Ze względu na bezpieczeństwo, wyjścia mogą być konfigurowane tylko podczas konfigurowania
lub zmiany detektora, wejścia AUX albo strefy. Nie można skonfigurować wyłącznie wyjść.
Żeby skonfigurować wejście należy wcisnąć klawisz
funkcji CONFIGURE lub wcisnąć klawisz
Przy pomocy klawiszy
wciśnięcie

3

ESC

umożliwiają zmianę

i

można przechodzić pomiędzy cyframi w danym

i

ENTER

INPUT CONFIG.
INPUT

N. 1

. -------------------------------- 

umożliwi jego zmianę.-------------------------------------------- 

ENTER

wierszu. Wciśnięcie
Wciśnięcie

na zaznaczonej

należy wybrać odpowiedni parametr, a

i

Klawisze numeryczne lub klawisze
wartości,

ENTER

potwierdza zmianę.

przywraca poprzednią wartość i wyłącza możliwość

INPUT CONFIG.
INPUT
N.
1
ACTIVE
:
LOW
OUTPUT N.:
0
SILENCE MODE :
NO
SILCENCE T. :
0s
DELAY ON :
0s
DELAY OFF :
0s

zmiany wartości parametru.
Opis elementów związanych wejściem:
Wskazuje, jak ustawione jest wejście. LOW oznacza aktywacje wejścia, gdy jest
zwarte (np. przycisk). HIGH oznacza aktywacje wejścia przy rozwarciu.

ACTIVE

Opis elementów związanych wyjściami:
Ten opis jest taki sam jak opisany w rozdziale CONFIGURE SENSORS, patrz strona 16 (OUTPUT
N, SILENCEABLE, SILENCE T., DELAY ON, DELAY OFF, TIME ON, POS.LOGIC, LATCHED).
Na dole ekranu widnieje napis SAVE umożliwiający zapisanie wprowadzonej konfiguracji. Po
wciśnięciu ENTER pojawi się okno potwierdzenia. Ponowne wciśnięcie ENTER
potwierdzi zapis, wciśnięcie

ESC

spowoduje powrót do poprzedniego

INPUT CONFIG.

kroku i możliwość dokonania zmian.
Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem. ------------------------------------------------------------------------ 

INPUT
N.

1

CONFIGURED

Następnie ekran powróci do wyboru rodzaju konfiguracji wejścia
logicznego.

DELETE (poziom 2): Funkcja ta pozwala skasować konfigurację wejścia logicznego.
Żeby usunąć konfigurację wejścia, należy wcisnąć klawisz
ENTER

4 lub wcisnąć klawisz

na zaznaczonej funkcji DELETE. Wciskając ENTER otwieramy okno potwierdzenia.

DELETE
INPUT

N.

1

DELETE
CONFIRM ?
Wciskając

ENTER

potwierdzamy operację usunięcia. Wciskając

ESC

wracamy do poprzedniego kroku.-------------------------------------------------- 

YES = ENTER
NO = ESC

DELETE
Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem usunięcia ustawień wejścia. ----------------------------------- 
Następnie ekran powróci do podmenu usuwania (DELETE).
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MODIFY (poziom 2): Funkcja ta pozwala modyfikować konfigurację ustawień wejścia logicznego. Żeby uruchomić
modyfikację konfiguracji wejścia, należy wcisnąć klawisz

5 lub wcisnąć klawisz

ENTER

na zaznaczonej funkcji.

MODIFY
Parametry są modyfikowane i zapisywane w sposób podobny do konfiguracji (CONFIGURE).

DETAILS: Funkcja ta pozwala zobaczyć skonfigurowane parametry wejścia.
Żeby uruchomić funkcję, należy wcisnąć klawisz

6 lub wcisnąć klawisz

zaznaczonym wierszu DETAILS. W celu wyjścia, wcisnąć
Wciskając

ENTER

a

.

. możemy przewijać parametry.

i

Przy pomocy klawiszy

ESC

ENTER

na wyjściu (OUTPUT N.) którego wartość jest różna od

„0”, można wyświetlić jego szczegóły. -------------------------------------------
i
możemy przewijać parametry wyjścia.
Przy pomocy klawiszy

INPUT DETAILS
INPUT
ACTIVE

:

N. 1
LOW

OUTPUT

N. :

2

STATE
ENABLE

:
:

HIGH
YES

Na końcu ekranu wyświetlany jest stan wyciszonego wyjścia.

ZONES (Strefy)
Funkcja pozwala zarządzać strefami detektorów podłączonych do
ZONES
centrali. -----------------------------------------------------------------------------------  1 ENABLE
2 DISABLE
Strefy mogą być wykorzystywane w różny sposób:
3 CONFIGURE
A - grupowanie kilku detektorów tego samego modelu z użyciem tych
4 DELETE
samych wyjść skonfigurowanych w strefie. W poszczególnych
5 MODIFY
detektorach można zmieniać tylko progi alarmowe ustawiając numery
6 DETAILS
wyjść na wartość ‘’0’’. W tym przypadku detektory należące do strefy, po
przekroczeniu progów alarmowych (zgodnie z ustawionym rodzajem
alarmu) aktywują odpowiednie wyjścia.
B - grupowanie różnych modeli detektorów (np. umieszczonych w tym samym pomieszczeniu lub
obszarze). W poszczególnych detektorach można zmieniać progi alarmowe oraz ustawiać
odpowiednie wyjścia, a dla strefy można przypisać wyjścia wspólne dla wszystkich detektorów.

ENABLE/DISABLE (poziom 1): Te dwa elementy pozwalają na włączenie lub wyłączenie jednej
lub więcej stref równocześnie.
Wyłączona strefa wyświetlana jest na ekranie głównym w postaci gwiazdek „****” obok symbolu ZONE
Wyłączone (DISABLE) strefy nie aktywują wyjść alarmowych i awarii (wyjścia przypisane do
tych stref pozostają w stanie normalnej pracy).
Aby włączyć lub wyłączyć strefę, wciśnij klawisz
ENTER

1 , 2 lub wciśnij klawisz

na podświetlonej pozycji ENABLE (włączenie) lub DISABLE (wyłączenie).

ENABLE

możliwe jest ustawienie czy funkcja będzie

ZONE N.

dotyczyła jednej czy więcej stref. -------------------------------------------------- 
W pierwszym rzędzie możemy wybrać jedną strefę. Wciskając klawisz
ENTER
zostanie podświetlony numer strefy. Używając klawiatury

FROM N.

Klawiszami

i

numerycznej lub klawiszami

i

wybieramy żądany numer strefy.

W celu potwierdzenia należy wcisnąć klawisz

ENTER

TO N.

ENABLE
ZONE N.

.

W drugim rzędzie mamy możliwość działania na grupie stref. Wciśnięcie
klawisza ENTER podświetli numer pierwszej strefy w grupie. ------------------ 

FROM N.

TO N.

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wszystkich stref.
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i
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wierszu. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje pojawienie się ekranu potwierdzenia.
Nacisnąć

ENTER

aby potwierdzić. W przypadku gdy chcemy wrócić należy

wcisnąć klawisz

ESC

.

ENABLE
CONFIRM ?
YES = ENTER
NO = ESC

ENABLE
ZONE

Jeśli strefa lub jedna z grupy stref nie jest skonfigurowana, pojawi się
okno z informacją, że operacja nie jest możliwa. ------------------------------ 
Następnie ekran powraca do sekcji wyboru stref.
Jeśli w wybranej grupie stref jest strefa nieskonfigurowana, po
uruchomieniu funkcji ENABLE (włącz) lub DISABLE (wyłącz)
pojawi się okno z informacją, że została wybrana jedna lub
więcej stref nieskonfigurowanych.

N.

1

NOT CONF.

ENABLE
ZONE

Jeśli procedura jest poprawna, pojawi się okno z potwierdzeniem
operacji. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Następnie ekran wróci do podmenu ENABLE lub DISABLE.

N.

1

ENABLED

CONFIGURE (poziom 2): Żeby skonfigurować strefę należy wcisnąć
klawisz

ENTER

na zaznaczonej funkcji CONFIGURE.

Ze względu na bezpieczeństwo, wyjścia mogą być konfigurowane tylko podczas konfigurowania
lub zmiany detektora, wejścia AUX albo strefy. Nie można skonfigurować wyłącznie wyjść.
Używając klawiatury numerycznej lub klawiszy

i

oraz

ENTER

można wybrać która strefa zostanie skonfigurowana. ------------------------ 

a wciśnięcie

ENTER

umożliwi jego zmianę. ----------------------------------------- 

Klawiatura numeryczne lub klawisze
wartości, klawiszami

i

ESC

i

umożliwiają zmianę

można przechodzić pomiędzy polami

obok w danym wierszu. Wciśnięcie
Wciśnięcie

1

należy wybrać odpowiedni parametr,

i

Przy pomocy klawiszy

ZONE CONFIG.
ZONE N.

ENTER

potwierdza zmianę.

przywraca poprzednią wartość i wyłącza możliwość

zmiany wartości parametru.

ZONE CONFIG.
ZONA
N.
1
LOGIC :
AND
OUTPU_1_THRESH_1
OUPUT N. :
0
SILENCE MODE :
NO
SILENCE T. :
0s
IST.ON
:
0s

Opis elementów związanych ze strefą:
LOGIC Definiuje operator logiczny, który ma aktywować wyjścia (przekaźniki) związane z progami:
• AND (produkt logiczny): Wyjścia związane z progami aktywowane są tylko wtedy, gdy
wszystkie czujniki w strefie przekroczą zadany próg.
• OR (suma logiczna): Wyjścia związane z progami aktywowane są, gdy jeden lub więcej
czujników w strefie przekroczy zadany próg. (Jest to normalne działanie, każdy
czujnik aktywuje alarmy po przekroczeniu ustawionego progu)
• CORR.CON (Correspondent Consecutive): Wyjścia związane z progami aktywowane są,
gdy dwa kolejne czujniki w strefie przekroczą zadany próg. Ostatni i pierwszy nie są
uważane za kolejne (np. instalacja wzdłuż korytarza).
• CIRC.CON (Circular Consecutive): Wyjścia związane z progami aktywowane są, gdy dwa
sąsiednie czujniki w strefie przekroczą zadany próg. Ostatni i pierwszy są uważane za
kolejne (np. instalacja dookoła sali).
• PARK-ITA (tylko dla Włoch, parkowanie zgodnie z włoskim Dekretem Ministerialnym): Wyjścia
związane z progami aktywowane są, gdy dwa czujniki należące do strefy przekraczają
jej próg. Tę konfigurację należy zastosować, jeśli należy zaprogramować centralę
zgodnie z DM 02/01/1986 (par. 3.9.3, punkt b) obowiązującym tylko we Włoszech dla
parkingów samochodowych.
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Należy pamiętać, że FSC-1S4/24 ma dwa wyjścia dla każdego poziomu alarmu oraz wyjście błędu,
w sumie 7 wyjść konfigurowalnych dla każdej strefy.

Opis elementów dotyczących wyjść:
Opis jest taki sam jak w rozdziale KONFIGURACJA CZUJNIKÓW. Patrz strona 16 (OUTPUT N,
SILENCEABLE, SILENCE T., DELAY ON, DELAY OFF/TIME ON, POS.LOGIC, LATCHED).
Na końcu ekranu jest opcja CONTINUE, która pozwala kontynuować konfigurację (w konfiguracjach wyjść
związanych z progami 1 i 2). Naciskać ENTER , aby kontynuować, aż na ekranie konfiguracji wyjść związanych
z progiem 3 i błędami (Fault) pojawi się komunikat SAVE, który pozwoli na zapis wprowadzonej
konfiguracji.
ZONE CONFIG.
Naciśnięcie ENTER spowoduje pojawienie się okna potwierdzenia. Aby
potwierdzić, należy nacisnąć

ENTER

lub

ESC

, aby wrócić do konfiguracji.

ZONE

Jeśli procedura się powiodła, pojawia się okno informujące, że operacja
zakończyła się pomyślnie. ----------------------------------------------------------- 
Następnie ekran powróci do konfiguracji strefy.
DELETE (Poziom 2): Ten element pozwala usunąć strefę lub grupę
stref.

N.

1

CONFIGURED

UWAGA: usunięcie strefy powoduje utratę dostępu do skonfigurowanych wyjść.

Aby usunąć strefę, należy po prostu nacisnąć klawisz

4 lub

wybranym elemencie. Następnie za pomocą klawiszy

i

ENTER

na

można

wybrać strefę lub grupę do usunięcia. -------------------------------------------- 
Pierwsza linia oznacza pojedynczą strefę. Naciśnięcie ENTER w pierwszym
wierszu spowoduje podświetlenie numeru jednej strefy. Następnie za
i
należy
pomocą klawiszy numerycznych lub przy pomocy
wybrać numer strefy. Ponowne naciśnięcie

ENTER

spowoduje pojawienie

DELETE
ZONE

N.

FROM N.

TO N.

DELETE
ZONE

N.

FROM N.

TO N.

się okna potwierdzenia.
Naciśnięcie ENTER w drugiej linii podświetli pierwszą strefę grupy. ---------- 
Można usunąć wszystkie strefy pomiędzy dwoma numerami. Zarówno od najmniejszego numeru do
największego, jak i przeciwnie. Jeśli obydwa numery stref są równe, efekt jest taki sam jak przy
zarządzaniu jedną strefą.

Klawisze numeryczne lub

i

umożliwiają zmianę wartości,

i

można przechodzić pomiędzy polami obok w danym wierszu. Wciśnięcie

DELETE
ENTER

potwierdza zmianę.
Wciśnięcie ESC przywraca poprzednią wartość i wyłącza możliwość
zmiany wartości parametru. ------------------------------------------------------- 
Wciskając ENTER potwierdzamy operację usunięcia. Wciskając ESC wracamy do
poprzedniego kroku. Z każdym wciśnięciem

ESC

YES = ENTER
NO = ESC

, wracamy do poprzedniego kroku.

Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z
potwierdzeniem usunięcia strefy. -------------------------------------------------- 
Następnie ekran powróci do podmenu usuwania (DELETE).
MODIFY (poziom 2): Funkcja ta pozwala modyfikować konfigurację
ustawionych stref. Żeby uruchomić modyfikację konfiguracji ustawionych stref,
należy wcisnąć klawisz ENTER na zaznaczonej funkcji MODIFY lub wcisnąć
klawisz

CONFIRM ?

DELETE
ZONE

N. 1

DELETED

5 . Parametry są modyfikowane i zapisywane w sposób podobny do konfiguracji stref.

DETAILS: Funkcja ta pozwala zobaczyć skonfigurowane parametry ustawionych stref. Żeby uruchomić
funkcję, należy wcisnąć klawisz ENTER na zaznaczonym wierszu DETAILS lub wcisnąć klawisz 6 . W
celu wyjścia, wcisnąć

ESC

. Pozycje w szczegółach można przewijać przy pomocy

i

. Na końcu

ekranu wyświetlana jest ustawiona funkcja logiczna oraz stan strefy.
FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź

Tel. 42 664 84 00

Fax 42 664 84 01

www.famas.pl

FSC-1S4/24 v1.0
Wciskając

ENTER

Instrukcja obsługi

Str. 32/48

na wyjściu (OUTPUT N.) którego wartość jest różna od

„0”, można wyświetlić jego szczegóły. -------------------------------------------- 
i
możemy przewijać parametry wyjścia.
Przy pomocy klawiszy

ZONE DETAILS
ZONE
LOGIC:

N. 1
AND

Na końcu ekranu wyświetlany jest stan wyciszonego wyjścia.

OUTPU_1_THRESH_1
OUTPUT N. :

EVENTS (Historia zdarzeń)

OUTPU_2_THRESH_1

Podmenu EVENTS umożliwia przeglądanie ostatnich 100 zdarzeń. ----- 

ALARMS/FAULTS (alarmy/awarie, błędy): zdarzenia związane z

alarmami i awariami detektorów, wejść, wyjść oraz stref. Zdarzenia są
posortowane od najnowszych do najstarszych.

EVENTS
1 ALLARMS/FAULTS
2 ALL ONES

Centrala przechowuje zdarzenia w sposób cykliczny, po 100
zdarzeniach najstarsze zostanie usunięte.
Żeby uruchomić funkcję, należy wcisnąć klawisz

ENTER

na zaznaczonym wierszu lub wciśnij klawisz

1 .

Wyświetlacz pokazuje datę, czas oraz rodzaj zdarzenia. Zdarzenia wyświetlane są w grupach z tego samego
i
.
dnia począwszy od najnowszego. Zdarzenia i dni można przewijać za pomocą klawiszy
• Pierwszy wiersz: data zdarzenia w formacie dd / mm / yy (dzień / miesiąc / rok).
Każdy kolejny rząd dotyczy wydarzenia
• Pierwsza część: czas zdarzenia w formacie hh / mm / ss (godziny / minuty / sekundy).
• Druga część: typ zdarzenia:
o Pierwsza litera: rodzaj obiektu:
 S – detektor (Sensor)
 I – wejście AUX (Logic Input)
 Z – strefa (Zone)
 O – wyjście (Output)
o Dwie cyfry: numer obiektu, którego dotyczy zdarzenie
o Stan: Stan, w którym znajdował się obiekt, który spowodował zdarzenie:
 Wejście logiczne może mieć dwa stany: ACT (aktywne) lub DEA (nieaktywne).
 Wyjście może mieć trzy stany: ACT (aktywne), DEA (nieaktywne), SIL (wyciszone).
 Detektory oraz Strefy mogą mieć sześć stanów: FLT (awaria), NORM (normalny),
AL1 (alarm 1), AL2 (alarm 2), AL3 (alarm 3), OVS  (powyżej zakresu pomiarowego).
Przykład:
04/11/16
Pierwszy wiersz wskazuje datę – 4 listopada 2016 ----------------------------  EVENTS
15:12:03
S 02 AL1
Drugi wiersz – o godzinie 15:12 i 3 sekundy (15:12:03), detektor numer 2 (S02)
14:45:21
U 05 ACT.
przekroczył pierwszy próg alarmowy (AL1)
10:38:57
I 01 DEA.
Trzeci wiersz – o godzinie 14:45 i 21 sekund (14:45:21), wyjście numer 5 (O05)
NO
EVENT
było aktywne (ACT)
NO
EVENT
Czwarty wiersz – o godzinie 10:38 i 57 sekund (10:38:57), wejście (I01)
NO
EVENT
zostało wyłączone (DEA)
NO
EVENT
Pozostałe wiersze – nie ma kolejnych zdarzeń

ALL: są to wszystkie zdarzenia przechowywane w urządzeniu, sortowane od najnowszych do

najstarszych. Awarie i alarmy (detektorów, wejścia, wyjść, stref) oraz ogólne (obecność lub brak
zasilania sieciowego, włączenie centrali, reset)
Żeby uruchomić funkcję, należy wcisnąć klawisz ENTER na zaznaczonym wierszu ALL ONES lub

wcisnąć klawisz

2 . Używając klawiszy

i

można przewijać zdarzenia, które są wyświetlane

i sortowane w taki sam sposób jak w podmenu ALARMS/FAULTS.
W niniejszym podmenu wyświetlane są dodatkowo zdarzenia:
• POWER ON – włączenie centrali
• MAIN YES – wskazuje, że urządzenie jest zasilane z sieci (jeśli są zainstalowane akumulatory)
• MAIN NOT – wskazuje, że urządzenie jest zasilane z akumulatorów (jeśli są zainstalowane akumulatory)
• RESET – reset centrali
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SETTINGS

SETTINGS (ustawienia)
Podmenu SETTINGS umożliwia zarządzenie ustawieniami centrali. ----- 

LANGUAGE (poziom 1) – ZMIANA JĘZYKA: W celu zmiany języka wcisnąć
klawisz ENTER na zaznaczonym wierszu LANGUAGE lub wciśnij klawisz

Następnie przy pomocy klawiszy
następnie wcisnąć

ENTER

wybrać język z listy, a

i

lub użyć klawiatury numerycznej. ------------------ 

Następnie pojawi się okno potwierdzenia. Wciskając
wybór. Wciskając

ESC

1 .

potwierdzamy

ENTER

1 LANGUAGE
2 GENERALS
3 BUZZER
4 DATEandTIME

LANGUAGE
1 ITALIAN
2 ENGLISH
3 FRENCH
4 ESPAÑOL

LANGUAGE

wracamy do poprzedniego kroku.

Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. --- 
Następnie ekran powróci do poprzedniego podmenu.

GENERALS (Ogólne): Wciskając

ENTER

na tej pozycji lub wciskając

SAVED

2

na klawiaturze numerycznej, można edytować lub przeglądać pozostałe
i
lub klawiatury numerycznej można
ustawienia centrali. Używając
wybrać element do zmiany lub wyświetlenia.
• CONTRAST: Regulacja kontrastu wyświetlacza. Nacisnąć

1 a następnie za pomocą
ENTER

GENERALS
1 CONTRAST
2 INFO

15

lub klawisz

ustawić odpowiednią wartość. ---- 

i

• Po osiągnięciu odpowiedniej wartości wcisnąć
Wciskając

ENTER

SETTINGS

ENTER

potwierdzamy wybór. Wciskając

, następnie pojawi się okno potwierdzenia.

ESC

wracamy do

poprzedniego kroku. Jeśli procedura jest poprawna, zostanie
wyświetlone okno z potwierdzeniem.
• INFO: na ekranie pojawi się informacja o centrali sterującej: model,
wersja oprogramowania, producent----------------------------------------- 
Wciśnięcie ESC powoduje powrót do poprzedniego kroku.

BUZZER (poziom 1) - WEWNĘTRZNA SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA:
Funkcja umożliwia ustawienie działania wewnętrznego brzęczyka.
i
można wybrać, który
Wciskając ENTER oraz używając klawiszy
parametr będzie konfigurowany.
• ALARMS – Kiedy ustawione YES (tak), wewnętrzny brzęczyk
zostanie aktywowany, gdy detektor lub strefa wejdą w stan alarmu.
• FAULTS – Kiedy ustawione YES (tak), wewnętrzny brzęczyk
zostanie aktywowany, gdy detektor lub strefa wejdą w stan awarii.
i
zmienić ustawienia. ---------------- 
Wcisnąć ENTER i przy pomocy
Po wybraniu odpowiedniej wartości wcisnąć

ENTER

CE408
Ver.
1.00
GECA srl
Via Miglioli, 47
20090 Segrate (MI)
ITALY
Tel +39 02 26922890
info@Geca.it

BUZZER
ALLARMS:
FAULTS:

NO
NO

, następnie pojawi się okno

potwierdzenia. Wciskając ENTER potwierdzamy wybór. Wciskając

ESC

wracamy do poprzedniego kroku. Jeśli procedura

jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. Następnie ekran powróci do poprzedniego podmenu.

DATE and TIME (poziom 1) - DATA i CZAS: W celu zmiany daty i czasu,
wcisnąć

ENTER

Przy pomocy klawiszy

zmienić wartości. Klawisze

i

i

lub wciskając klawisz

4

służą do przesuwania aktywnego pola

pomiędzy sąsiednimi komórkami. -------------------------------------------------------------- 
Następnie przesunąć aktywne pole na SAVE (zapisz) i wcisnąć ENTER , następnie
pojawi się okno potwierdzenia. Wciskając
ESC

ENTER

TIME
10: 15

DATE
04 / 11 / 2016
SAVE

potwierdzamy zmianę. Wciskając

wracamy do poprzedniego kroku. Jeśli procedura jest poprawna, zostanie wyświetlone okno z

potwierdzeniem.
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Następnie ekran powróci do poprzedniego podmenu. Jeśli wartości
zostały wpisane w niewłaściwym formacie (np. data 30/02/..) pojawi się
okno informujące o błędzie-----------------------------------------------------------
Następnie ekran powróci do ustawienia daty i czasu.
Centrala wyposażona jest w wewnętrzną baterię zasilającą zegar w
przypadku, gdy centrala jest wyłączona. Jeśli data i godzina nie są
podtrzymane, bateria może być rozładowana lub uszkodzona. W takim
przypadku należy skontaktować się z producentem w celu jej wymiany.

MODBUS (Poziom 2): W tym podmenu można ustawić system
zewnętrzny z protokołem wejścia binarnego Modbus RTU: --------
• ADDRESS: adres centrali sterującej może mieścić się w zakresie od
1 do 100. Wprowadzenie 0 (zero) powoduje wyłączenie
komunikacji. ---------------------------------------------------------------- 
• SPEED: można ustawić następującą prędkość transmisji: 19200
(domyślnie), 2400, 4800 lub 9600 bodów. -------------------------- 

DATE
NOT VALID

SAVE

MODBUS
1 ADDRESS
2 SPEED
2 INFO MODBUS

ENTER
MODBUS ADDRESS
0

Aby zmienić prędkość transmisji, jeśli została już ustawiona,
najpierw należy przerwać transmisję, tj. wprowadzić 0 (zero) do
adresu lub zatrzymać przepływ danych z urządzenia Master.
• INFO MODBUS: Wyświetla adres i prędkość transmisji. -------------- 
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu binarnego
Modbus RTU (Remote Terminal Unit), za pomocą portu szeregowego
RS485 (COM3). Port COM3 znajduje się na karcie rozszerzeń
MR-RS (wyjście PC-Card Modbus).

ENTER
MODBUS SPEED
9600

MODBUS
ADDRESS:
SPEED:

0
9600

Parametry komunikacji
PARAMETR
WARTOŚCI
Prędkość transmisji 19200 – 2400 – 4800 - 9600
Parzystość
Brak parzystości
Bity danych
8
Bit końcowy
1
Kody funkcji i odczyt
Odczyt statusu czujnika odbywa się za pomocą polecenia Read Holding Registers (kod 03).
Dla każdego detektora gazu (czujnika) dostępne są 2 rejestry (nienastępujące po sobie).
Rejestry można tylko odczytywać.
Rejestry od 1 do 200 zawierają aktualne wartości (taka sama numeracja czujników).
Rejestry od 301 do 500 to rejestry stanu czujnika (rejestr 301 zawiera stan czujnika 1).
UWAGA: Wartość czujnika „NOT CONFIGURED” (nieskonfigurowanego) wynosi zawsze 0.
Ponieważ zapisywane wartości są słowem (16-bitowym ze znakiem), aby przedstawić liczby
dziesiętne, niektóre wartości są mnożone przez współczynnik wyznaczony przez liczbę miejsc
dziesiętnych określonych w konfiguracji czujnika. Jeśli ustawione są na 0, wartość ta nie jest
mnożona. Jedna cyfra oznacza mnożenie przez 10, 2 cyfry to 100, a 3 cyfry to 1000.
• Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie możliwych wartości statusu czujnika.
W tabeli podano znaczenie możliwych wartości statusu czujnika.
Wartość Opis
0
Błąd detektora gazu z powodu braku sygnału (<1mA) lub wyłączony
1
WARTOŚĆ NIEUŻYWANA
2
Detektor gazu w stanie normalnym
3
Detektor gazu w stanie alarmu wstępnego AL1
4
Detektor gazu w stanie alarmu wstępnego AL2
5
Czujnik w stanie alarmu AL3
6
WARTOŚĆ NIEUŻYWANA
7
Błąd detektora gazu z powodu zbyt wysokiego sygnału (>24mA)
8
Detektor tlenu w stanie alarmu z powodu niedoboru tlenu
9
Detektor tlenu w stanie alarmu z powodu nadmiaru tlenu
100
Status nieznany
255
Detektor gazu nieskonfigurowany
•
•
•
•
•
•
•
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ACCESS MENU (menu dostępu)

W tym podmenu można zarządzać hasłami, aby uzyskać dostęp do
chronionych menu. Nacisnąć ENTER lub odpowiedni klawisz numeryczny - 

HASŁA Poziomu 1 i Poziomu 2 są fabrycznie
ustawione na 0000.

Należy pamiętać, że dostępne są tylko dwa pierwsze poziomy:
POZIOM 1: Użytkownik
POZIOM 2: Instalator/Konserwator
POZIOM 3: Zarezerwowany dla producenta (Geca).

ENTER

na tym elemencie lub po prostu nacisnąć klawisz

Za pomocą klawiszy numerycznych lub klawiszy
wprowadzić wartość, a za pomocą

i

1 LEVEL
2 LEVEL
3 LEVEL

1 . -- 

1 ENABLE LEVEL
2 DISABLE LEVEL
3 MODIF. PASSWORD

można

i

ENTER
PASSWORD
LEVEL 1

przejść z jednej cyfry do

drugiej. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Po wprowadzeniu hasła przejść do OK i nacisnąć ENTER .
Jeśli hasło jest prawidłowe, pojawi się okno z potwierdzeniem, że
operacja zakończyła się pomyślnie. ----------------------------------------------- 
Następnie ekran wróci na początek zarządzania dostępem do menu.
Po włączeniu kodu dostępu, na wyświetlaczu w lewym dolnym
rogu wyświetlany jest numer jego poziomu dostępu. Ponadto
znikają „blokady”
dozwolonego poziomu.
Ze względów bezpieczeństwa, po upływie 1 godziny wszystkie
hasła są przywracane.

0000
OK

ENTER
LEVEL 1
ENABLED

ENTER
STOP

Jeśli wprowadzono nieprawidłowe hasło, pojawia się okno z
ostrzeżeniem o błędzie i wyświetlacz powraca do ekranu wprowadzania
hasła. ------------------------------------------------------------------------------------- 
DISABLE LEVEL: Ten element pozwala na wyłączenie poziomu dostępu.
Wyłączenie niższego poziomu powoduje również wyłączenie
LEVEL 1
poziomów wyższych (np. wyłączenie poziomu 1 powoduje
wyłączenie poziomów 2 i 3).
Nacisnąć

ENTER

na elemencie lub po prostu nacisnąć klawisz

Następnie pojawi się okno potwierdzenia. Nacisnąć
lub

ESC

ENTER

1
2
3

LEVEL 1

ENABLE LEVEL: Ten element umożliwia włączenie poziomu dostępu.
Nacisnąć

ACCESS MENU

2 .

PASSWORD
INCORRECT

LEVEL

1

DISABLED

, aby potwierdzić

, aby wrócić.

Pojawi się okno informujące, że operacja zakończyła się powodzeniem.
Na końcu ekran powraca do menu dostępu.

MODIF. PASSWORD: Ten element pozwala na modyfikację hasła wybranego poziomu dostępu.
Nacisnąć

ENTER

na elemencie lub po prostu nacisnąć klawisz

3 . Pojawi się ekran, na którym należy

wpisać stare hasło, a następnie nowe hasło.

ENTER

Jeśli stare hasło było niepoprawne, pojawi się okno powiadomienia o
błędzie, a następnie wyświetlacz wrócica do ekranu wprowadzania hasła.
PASSWORD
Jeśli operacja została przeprowadzona prawidłowo, po wprowadzeniu
LEVEL 1
nowego hasła pojawi się okno z informacją, że operacja zakończyła się
pomyślnie. ------------------------------------------------------------------------------- 
MODIFIED
Następnie ekran powróci do pierwszego ekranu zarządzania dostępem
do menu.
Jeśli hasło dostępu zostało zagubione lub zapomniane, można je zmienić wprowadzając hasło
wyższego poziomu dostępu.
Przykład: jeśli zostało utracone hasło dla poziomu 1, można je zmienić poprzez wstawienie zamiast
starego jedno z haseł dla poziomu 2 lub 3.
FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź

Tel. 42 664 84 00

Fax 42 664 84 01

www.famas.pl

Instrukcja obsługi

FSC-1S4/24 v1.0

Str. 36/48

W przypadku utraty/zapomnienia hasła do poziomu 1 i 2, należy skontaktować
się z naszym działem obsługi.
Niniejsza procedura musi być wykonana z najwyższą ostrożnością przez
wykwalifikowany personel, ponieważ podczas jej wykonywania zostaną
uruchomione wyjścia centrali.

SERVICE (serwis)

SERVICE

W tym podmenu można zarządzać konserwacją centrali. ------------------- 

ELECTRIC TEST (poziom 2) – TEST ELEKTRYCZNY: Wciskając
ENTER

na wierszu ELECTRIC TEST lub wciskając

1 , uruchomi się

podmenu, gdzie można wybrać zakres testu.----------------------------------- 
Aby rozpocząć test, wcisnąć ENTER na odpowiednim elemencie lub

1 ELECTRIC TEST
2 BATTERY
3 SENSORS STATUS
4 FACTORY TEST

ELECTRIC TEST
1 DISPLAY
2 KEYBOARD
3 LEDS/BUZZER
4 OUTPUTS
5 AUX
6 SD CARD
7 RS485

wcisnąć odpowiadający mu klawisz na klawiaturze numerycznej:
• DISPLAY (WYSWIETLACZ): sprawdza działanie wyświetlacza, czy
wszystkie piksele świecą w odpowiedniej kolejności. Po 3
sekundach wyświetlacz wraca do poprzedniego ekranu.
• KEYBOARD (KLAWIATURA): sprawdza pracę klawiszy.
Następnie pojawi się ekran z nazwami poszczególnych klawiszy.
Po wciśnięciu klawisza, na wyświetlaczu pokazana jest odpowiednia nazwa. Aby powrócić do
poprzedniego ekranu należy wcisnąć dwukrotnie ESC .
• LED/BUZZER (DIODY/BRZĘCZYK): sprawdza działanie diod oraz brzęczyka. Najpierw diody się
wyłączą, a następnie włączą w kolejności – żółty, zielony, czerwony – a następnie przez 1 sekundę
włączy się brzęczyk. Po przeprowadzeniu testu wyświetlacz wraca do poprzedniego ekranu.
• OUTPUTS (WYJŚCIA): sprawdza działanie wyjść stykowych. Wyświetlane są numery
i
zmienia się ekrany,
wszystkich wewnętrznych przekaźników. Za pomocą klawiszy
aby wyświetlić przekaźniki modułów zdalnych. Przekaźniki zamknięte (bezpieczeństwo dodatnie),
są wytłuszczone. Za pomocą klawiszy
i
przesunąć kursor na odpowiednie wyjście,
wciśnięcie

ENTER

spowoduje zmianę stanu zaznaczonego wyjścia. Ten test sprawdza również

moduły rozbudowy wyjść MR-O4. Wyjścia, które nie są zainstalowane, nie są wyświetlane. W
celu wyjścia, nacisnąć ESC .
• AUX (WEJŚCIE LOGICZNE): sprawdza wejście centrali. Na wyświetlaczu pojawi się jego status
(LOW lub HIGH). W celu wyjścia, nacisnąć ESC .
• SD CARD: sprawdza obecność karty. Na wyświetlaczu pojawia się informacja czy karta jest
zainstalowana lub nie. Jeśli zainstalowana karta nie została wykryta, może być nieprawidłowo
włożona lub gniazdo karty jest uszkodzone. W celu wyjścia, nacisnąć ESC .
• RS485: Można zweryfikować działanie dwóch portów RS485, łącząc zaciski H1 z H2 i L1 z L2, a
następnie rozpoczynając test. Jeśli test się nie powiedzie, należy wymienić kartę. Po zakończeniu
testu urządzenie powraca do poprzedniego ekranu.

BATTERY (poziom 2) – AKUMULATOR: Wciskając klawisz 2 lub ENTER
na wierszu BATTERY, uruchomi się podmenu, gdzie można ustawić obecność
akumulatorów oraz wykonać sprawdzenie napięcia na akumulatorach.
Klawiszami
wciśnięciu

ENTER

i
, klawiszami

wybrać element do edycji. Następnie po
i

zmieniamy wartość. ---------------- 

Po ustawieniu odpowiedniej wartości, wcisnąć

ENTER

BATTERY
PRES. BATT.
TEST BATT :
V.BATT.

:

NO
NO
27,51

w celu potwierdzenia

lub ESC w celu wyjścia.
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Test akumulatorów odbywa się automatycznie każdego dnia. W przypadku braku
napięcia, akumulatory nie mogą być wykorzystane do ewentualnego podtrzymania
napięcia oraz zostaną odłączone jeśli są w trakcie zasilania awaryjnego centrali.
Centrala sterująca zostanie automatycznie zasilana z akumulatorów w razie awarii
zasilania sieciowego. Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie poniżej 22VDC, centrala
zostanie automatycznie wyłączona, w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu akumulatorów
(pełnego rozładowania). Podczas zasilania sieciowego, akumulatory są doładowywane.
PRES. BAT. (Presence Battery - obecność akumulatorów):
• Jeśli ustawiono NO (nie), akumulatory nie są zainstalowane. Na ekranie głównym nie będzie
wyświetlany symbol akumulatora, a w przypadku zaniku napięcia sieciowego, centrala się wyłączy.
• Jeśli ustawiono YES (tak), akumulatory są zainstalowane. Na ekranie głównym będzie
wyświetlany symbol stanu akumulatora:
o
: Pełne naładowanie. Napięcie akumulatora jest większe niż 26,5 VDC.
o

: Akumulator częściowo naładowany. Napięcie akumulatora wynosi od 24 V do 26,5 VDC.

o

: Akumulator w połowie naładowany. Napięcie akumulatora wynosi od 24 VDC do 22 VDC.

o

: Akumulator rozładowany. Napięcie akumulatora wynosi od 20,7 VDC do 22 VDC.

o

: (Miganie): Usterka akumulatora. Napięcie akumulatora wynosi poniżej 20,7 VDC lub powyżej 28 VDC.
Akumulator jest uważany jako uszkodzony i nie jest ładowany. Należy wymienić obydwa akumulatory.

TEST BAT. (Test Battery – test akumulatorów):
• Jeśli ustawiono YES (tak), test jest aktywowany lub jest w przeprowadzany. Sprawdzenie trwa około minuty,
podczas której testowane jest obciążenie oraz prawidłowe funkcjonowanie akumulatorów. Jeśli podczas
badania, napięcie spadnie poniżej 20,7 VDC, zgłaszane jest jako awaria (patrz wyżej), a akumulator nie będzie
ładowany. Test nie zostanie aktywowany w przypadku braku zasilania lub akumulatorów.
• Jeśli ustawiono NO (nie), test nie jest przeprowadzany lub akumulatory nie są zainstalowane.
Podczas testu akumulatorów, na płycie głównej centrali dioda BAT TEST ON świeci.
Podczas przeprowadzania testu dwa rezystory mocy (obciążenie) będą się nagrzewać.

SENSORS STATUS (poziom2) - STAN DETEKTORÓW: Funkcja
ta umożliwia wyświetlić aktualną wartość sygnału podłączonych do
centrali detektorów.
Wcisnąć ENTER na wierszu SENSOR STATUS lub wcisnąć klawisz 3 .

Przy użyciu klawiszy

można przesuwać kolejne wyświetlane

i

wartości detektorów. ------------------------------------------------------------------ 
W celu wyjścia, nacisnąć

ESC

SENSORS STATUS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

04.00 mA
05,23 mA
04,05 mA
12,38 mA
12,00 mA
11,58 mA

.

Jeśli moduł MR-I4 nie został zainstalowany, wartości odpowiadające wejściom 5÷8 nie powinny
być brane pod uwagę, zazwyczaj pozostają na poziomie zerowym. Ze względu na wpływy
zewnętrzne, wartości po przecinku mogą ulegać wahaniom.

FACTORY TEST (poziom 3): menu niedostępne, zarezerwowane dla producenta.
SD CARD (KARTA SD): W tym podmenu można zarządzać kartą SD

zainstalowaną w odpowiednim gnieździe. Gniazdo umieszczone jest
wewnątrz obudowy centrali. --------------------------------------------------------- 
Kompatybilne są karty SD oraz SDHC o pojemności do 32GB.
Karty SDXC muszą być sformatowane w systemie FAT32.

SD CARD
1 UPDATE FIRMWA.
2 COPY CONF. FROM
3 COPY CONF. ON
4 COPY EVENTS ON
5 DATA LOGGING

UPDATE FIRMWA. (poziom 2) - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA:

To menu pozwala na aktualizację oprogramowania centrali, używając karty SD z zapisanym na niej
oprogramowaniem, które można pobrać ze strony www.geca.it w zakładce DOWNLOAD>
SOFTWARE> Firmware Update CE424, a następnie trzeba postępować zgodnie z instrukcjami.
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1 na klawiaturze numerycznej, wyświetlą

się informację dotyczące procedury aktualizacji oprogramowania.
Należy ustawić zworę JP3 w pozycji CLOSED, a następnie
umieścić kartę SD w urządzeniu (patrz Rys.6).
Następnie wcisnąć ENTER w celu uruchomienia aktualizacji lub

ESC

w celu wyjścia.

UPDATE FIRMWARE
INSERT IN THE
CONTROL UNIT
THE JUMPER JP3
THE SD CARD
AND PRESS ENTER

Rys.6 – Płyta na pokrywie obudowy
ZWORKA JP3
SD-CARD
slot

JP3 OPEN

JP3 CLOSED

Aktualizację można również wykonać bez wchodzenia w menu, wystarczy ponowne
uruchomienie urządzenia po wykonaniu powyższych czynności.
Tylko jeśli powyższa procedura zostanie poprawnie przeprowadzona, urządzenie uruchomi
się ponownie. W przeciwnym razie system się nie uruchomi. Centrala sterująca sprawdza czy
na karcie SD jest poprawny plik do aktualizacji. Jeśli na karcie jest zapisany więcej niż jeden
plik, załadowany zostanie plik nowszej wersji.
Gdy urządzenie uruchamia się ponownie, uruchamia automatyczną
aktualizację oprogramowania, której czas wynosi około 3 do 4 minut. Ta
faza sygnalizowana jest miganiem żółtej diody oraz wyświetlaniem
komunikatu. ----------------------------------------------------------------------------- 

WAITING
UPDATE
IN PROGRESS

Jeśli na karcie nie znajduje się żaden plik lub jest plik ze starszą albo tą
samą wersją oprogramowania, centrala wyświetli komunikat oraz
uruchomi się bez uaktualnień. ----------------------------------------------------- 

FIRMWARE
MISSING
OR
JUST PRESENT

Jeżeli karta SD jest nieczytelna, centrala wyświetli komunikat oraz
ponownie uruchomi się normalnie. ------------------------------------------------ 

SD CARD
NOT READABLE

Jeżeli karta SD nie została włożona lub nie może być wykryta, centrala
wyświetli komunikat oraz ponownie uruchomi się normalnie. Sprawdzić
czy karta została prawidłowo włożona, a w razie potrzeby sprawdzić jej
działanie za pomocą testu (menu SERVICE/ELECTRIC TEST/SD
CARD). ----------------------------------------------------------------------------------- 
Po aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia, że
operacja została zakończona, ponadto przez 3 sekundy będzie włączona
zielona dioda oraz brzęczyk. Następnie centrala uruchomi się ponownie
w trybie normalnym. ------------------------------------------------------------------- 
Zworę JP3 ustawić ponownie w pozycji OPEN, w innym
przypadku, przy każdym uruchomieniu centrala będzie sprawdzać,
czy na karcie SD znajduje się plik z aktualizacją.
Jeżeli operacja nie zakończyła się sukcesem, na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni komunikat, ponadto przez 3 sekundy będzie włączona
czerwona dioda i brzęczyk. Następnie centrala uruchomi się ponownie
w trybie normalnym, z poprzednią wersją oprogramowania. -------------- 
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W przypadku wystąpienia błędów podczas operacji, aktualizacja może być niekompletna. Takie
zdarzenie zostanie zasygnalizowane komunikatem FIRMWARE CORRUPT, który pojawi się po
ponownym uruchomieniu centrali. W takim przypadku należy odłączyć zasilanie oraz ponownie
Podłączyć i uruchomić centralę oraz powtórzyć aktualizację. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
należy sprawdzić integralność oraz poprawność pliku aktualizacji. Załadować poprzednio działającą
wersję oprogramowania. W innym przypadku skontaktować się z producentem.

COPY CONF. FROM (Poziom 2): Element „Copy Configuration From” umożliwia załadowanie

konfiguracji (czujników, wejścia logicznego, strefy, modułów zdalnych i wyjść) centrali sterującej za pomocą
pliku zapisanego wcześniej na karcie SD. Plik o nazwie „CE424_CF.txt” może być utworzony TYLKO
za pomocą funkcji „COPY CONF. ON” (patrz poniżej). Ta funkcja może
być użyta do przywrócenia konfiguracji FSC-1S4/24 (po awarii pamięci)
COPY CONF. FROM
lub do przeniesienia tej samej konfiguracji na inne FSC-1S4/24.
INSERT IN THE
Nacisnąć klawisz 2 lub ENTER na elemencie. Przed rozpoczęciem
CONTROL UNIT
procesu wyświetli się krótkie wyjaśnienie. --------------------------------------- 
THE SD CARD
AND PRESS ENTER
W przypadku błędu lub nieprawidłowego działania, konfiguracja
centrali zostanie usunięta. Zalecamy niewypełnianie listy tabel
(zobacz na końcu tej instrukcji).
Po włożeniu karty SD nacisnąć

ENTER

aktualizację konfiguracji, lub nacisnąć

, aby rozpocząć kopiowanie i

ESC

WAITING

, aby się cofnąć. Gdy pojawi

ERROR
się wiadomość o kopiowaniu, należy zaczekać. --------------------------------- 
FILE MISSING
Jeśli karta SD nie zawiera pliku lub nie można go odczytać, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat, a
O
następnie
pojawi
się
ponownie
NOT READABLE
ERROR
podmenu SD CARD. --------------------- 
OPERATION
CONFIGURATION
Jeśli wystąpi błąd odczytu/zapisu lub
FAILED
DELETED
plik został uszkodzony, centrala zgłosi
błąd, usunie bieżącą konfigurację, a
WAITING
następnie uruchomi się ponownie, aby
OK
REBOOT
IN
załadować konfigurację. ----------------- 
REBOOT
IN
PROGRESS
Jeśli rezultat jest poprawny, centrala wyświetli
PROGRESS
komunikat, a następnie ponownie się uruchomi w
trybie normalnym, aby załadować konfigurację.-- 
COPIA CONF. ON (Poziom 2): Element „Copy Configuration On” pozwala zapisać konfigurację
(czujniki, wejście logiczne, strefa, moduły zdalne i wyjścia) centrali sterującej na karcie SD. Plik o nazwie
„CE424_CF.txt” można utworzyć TYLKO przy użyciu tej funkcji. Plik ten
COPY CONF. ON
może być użyty zgodnie z opisem powyższej funkcji.
INSERT IN THE
Nacisnąć klawisz 3 lub ENTER na elemencie. Przed rozpoczęciem
CONTROL UNIT
THE SD CARD
procesu wyświetli się krótkie wyjaśnienie. Po włożeniu karty SD nacisnąć
AND
PRESS ENTER
ENTER
, aby rozpocząć zapisywanie konfiguracji lub nacisnąć ESC ,
przycisk
aby powrócić. --------------------------------------------------------------------------- 
Opisana poniżej sekwencja operacji obowiązuje również w
przypadku „Copy Events Up” (kopiowanie zdarzeń) i „Save Data”
(zapisywanie danych).
Podczas kopiowania pojawi się komunikat „WAITING” (czekaj). ------- ---
Jeśli karta SD nie zawiera pliku lub nie można go odczytać, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat, a następnie pojawi się ponownie
podmenu SD CARD. ------------------------------------------------------------------ 
Jeśli karta SD nie jest sformatowana lub nie można jej odczytać, centrala
wyświetli komunikat i powróci do podmenu SD CARD. ---------------------- 
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OK
OPERATION
SUCCEEDED

ERROR
OPERATION
FAILED

COPY EVENTS ON (Poziom 2): Element,

„Copy Events On” pozwala zapisać na karcie SD listę zdarzeń zarejestrowanych przez centralę.
Format pliku „CE424_EV.txt” można utworzyć TYLKO tą funkcją.
Nacisnąć klawisz

4

lub

ENTER

na elemencie. Przed rozpoczęciem

procesu wyświetli się krótkie wyjaśnienie. Po wprowadzeniu karty SD
nacisnąć ENTER , aby rozpocząć zapisywanie zdarzeń lub nacisnąć ESC ,
aby powrócić. --------------------------------------------------------------------------- 
Procedura operacyjna jest kontynuowana zgodnie z opisem poprzedniej
funkcji (patrz wyżej).

COPY EVEN.

ON

INSERT IN THE
CONTROL UNIT
THE SD CARD
AND PRESS ENTER

DATA LOGGING (Poziom 2): Ten element umożliwia zapis w sposób ciągły wartości
odczytywanych z centrali sterującej (rejestrator danych czujników, wejścia logicznego i strefy),
dane te są zapisywane co minutę na karcie SD w pliku tekstowym „DL_Nr.Miesiaca_Nr.Roku.txt”,
który można importować do Microsoft Excel, aby przeanalizować zawartość lub wyświetlić ją za
pomocą wykresu (patrz przykład poniżej).
Wartości Nr Miesiąca i Nr Roku to dwie cyfry oznaczające liczbę miesięcy i dwie ostatnie cyfry roku,
zgodnie z datą centrali sterującej.

DATA LOGGING
Nacisnąć klawisz

5

lub

ENTER

na elemencie. Przed rozpoczęciem

procesu wyświetli się krótkie wyjaśnienie. Następnie nacisnąć
rozpocząć rejestrowanie lub nacisnąć

ESC

ENTER

, aby

, aby powrócić. ------------------ 

Procedura operacyjna jest kontynuowana zgodnie z opisem poprzedniej
funkcji (patrz wyżej).
Jeśli procedura zakończyła się pomyślnie, na ekranie podmenu SD
CARD pojawi się tekst „STOP STORE”, zamiast elementu „DATA
LOGGING”.------------------------------------------------------------------------------ 
Naciśnięcie

klawisza

5

lub

ENTER

na

elemencie

INSERT IN THE
CONTROL UNIT
THE SD CARD
AND PRESS ENTER

SD CARD
1 UPDATE FIRMWA.
2 COPY CONF. FROM
3 COPY CONF. ON
4 COPY EVENTS ON
5 STOP DATA LOG.

spowoduje

zatrzymanie rejestrowania danych. Centrala wyświetli komunikat i
powróci do podmenu SD CARD---------------------------------------------------- 
Nacisnąć ESC , aby powrócić do ekranu głównego.

DATA LOGGING
STOPPED

Słowo „SD” w prawym dolnym rogu ekranu głównego wskazuje,
że przechowywanie danych jest aktywne.
Przykład: jak zaimportować plik do Microsoft Office Excel 2007 (procedura może się nieznacznie
różnić w innych wersjach):
1) Otworzyć Microsoft Excel 2007.
2) Otworzyć zakładkę „Dane”.
3) Wybrać polecenie „Z tekstu” z grupy „Dane zewnętrzne”.
4) Wybrać plik „DL_Nr.Miesiaca_Nr.Roku.txt „i nacisnąć przycisk „Otwórz”.
5) Wybrać w polu „Typ danych źródłowych” opcję „Stała szerokość”.
6) Nacisnąć przycisk „Zakończ”, a następnie „OK”.
7) Plik zostanie załadowany. Pola są wyświetlane w następujący sposób:
a) Pierwsza linia zawiera: datę, liczbę czujników, liczbę wejść logicznych (poprzedzonych literą
„I”) oraz numery stref (poprzedzone literą „Z”).
b) Poniżej daty znajdują się minuty, w których zostały zapisane odczyty.
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c) Poniżej czujników znajdują się trzy kolumny, które przedstawiają wartości, jednostkę miary i
status.
d) Poniżej wejść logicznych i stref, znajduje się stan.
e) Jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane, jest oznaczone symbolem „--------”.
f) Jeśli wejście logiczne lub strefa są wyłączone, są one oznaczone symbolem „*****”.
g) Jeśli czujnik jest wyłączony, wartość będzie nadal rejestrowana, ale stan będzie wskazywał
„*****”.
Jeżeli czujnik należy do wyłączonego RU, jego wartość nie jest rejestrowana i jest wyświetlana
za pomocą symbolu „*********”.
h) Struktura ta jest powtarzana codziennie.
8) Można przechodzić pomiędzy wartościami i analizować je lub przeglądać trend za pomocą
wykresu, wybierając kolumnę minut i zapisane wartości

DODATEK
FSC-1S4/24 Dane techniczne
Parametry zasilania AC
Maksymalny pobór prądu AC(1)
Maksymalny prąd dostarczany przez zasilacz
Pobór mocy przy 24 VDC (2)
Liczba detektorów, które można podłączyć
Wejście analogowe 4-20mA (liniowe)

90 do 264 V AC / 47 do 63 Hz
1,6A przy 110VAC / 1A przy 230V AC
2,7 A przy 27,6V DC
30 W Max
Maks. 24
Maksymalnie 8, 4 zainstalowane fabrycznie, inne
można rozszerzyć do 8 za pomocą płyty rozszerzeń
MR-I4
Wejście analogowe - rezystancja obciążenia
100 Ohms
Maksymalny prąd/napięcie dostępne na wejściu 100 mA / 24 VDC (–10/+15%)
Wejścia logiczne (dla RU MR-I8BOX)
2 porty szeregowe RS485 (COM1 i COM2)
2 (każdy z 8 wejściami liniowymi 4÷20 mA i 8 wyjściami z 2
RU, które można podłączyć (MR-I8BOX)
kartami rozszerzeń MR-O4B).
Wejścia stykowe
Maksymalnie 9, 5 zainstalowanych fabrycznie,
(beznapięciowe przełączalne)
pozostałe 4 na karcie MR-O4
Obciążenie nominalne przekaźnika (styk
Obciążenie rezystancyjne 250 VAC - 2 A lub 30 VDC
pojedynczego przełącznika dwupozycyjnego na każdym
- 2 A.
przekaźniku)
Wejście logiczne
1 (dla styków NO lub NC)
SD klub SDXC max 32 GB
Karta SD
SDXC formatowana w standardzie FAT32 (max 32Gb).
Wyświetlacz
Monochromatyczny LCD z podświetleniem RGB
Sygnalizacja optyczna
3 diody LED (żółta, zielona, czerwona)
Sygnalizacja akustyczna
Wewnętrzny brzęczyk
Klawiatura
18 klawiszy z podświetleniem
(3)
Zasilanie awaryjne (opcjonalne)
2 akumulatory PB 12 VDC / 1,3 Ah (połączone szeregowo)
Czas pracy na zasilaniu awaryjnym (z 4 detektorami)(4) Około 80 minut
Czas pracy na zasilaniu awaryjnym (z 8 detektorami)(4) Około 60 minut
Temperatura pracy (z akumulatorem) / wilgotność
+5 to +40 °C / 5 dla 95% względnej wilgotności
Wymiary i stopień ochrony
379x241x133 mm
IP42 (5)
Waga (bez akumulatorów)
Około 2.2 Kg
Waga akumulatorów - 1,2 Kg

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Z 8 detektorami oraz 9 aktywnymi wyjściami.
Maksymalny pobór mocy przy zasilaniu 27,6 VDC z 8 detektorami.
Akumulatory nie są standardowym wyposażeniem, istnieje również możliwość zastosowania akumulatorów 12V 3Ah lub 7Ah
połączonych szeregowo, natomiast ze względu na rozmiary zamontowanych na zewnątrz obudowy FSC-1S4/24. Czas pracy na
zasilaniu awaryjnym z 8 detektorami: około 2 godziny z akumulatorami 2Ah oraz około 5 godzin z akumulatorami 7Ah.
Każdy detektor zmniejsza czas pracy na zasilaniu awaryjnym o około 5 minut (np. z 6 detektorami czas pracy wzrośnie o 10 minut do w sumie 70 minut).
Za pomocą metrycznych dławnic kablowych (M16 i M20, gwint 1,5 mm ISO) z odpowiednim stopniem ochrony.
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TABELA ZE STRESZCZENIEM KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW I ALARMÓW.
Podświetlany
Wyświetla
wyświetlacz

STAN
Detektor nieskonfigurowany
Detektor (<1mA) lub strefa - awaria
Detektor lub strefa wróciła do stanu normalnego
z awarii, wyjście w stanie aktywnym

Jasny
niebieski
Żółty
Żółty

FAULT
NORM
(Miganie)

Zielona Czerwona Brzęczyk
(jeśli
dioda skonfigurowano)
dioda
Świeci

----

Jasny
niebieski
Jasny
Praca w zasilaniu awaryjnym
niebieski
Jasny
Awaria zasilania awaryjnego
niebieski
Średni
Detektor, strefa lub wejście logiczne – Alarm 1
czerwony
Średni
Detektor, strefa lub wejście logiczne - Alarm 2
czerwony
Intensywny
Detektor lub strefa - Alarm 3
czerwony
Detektor, strefa lub wejście logiczne - powrót do
Lekko
stanu normalnego, wyjście w stanie aktywnym
czerwony
Intensywny
Detektor (>24mA) powyżej zakresu pomiarowego
czerwony (4)
Detektor w stanie normalnym

Żółta
dioda

Świeci
Krótkie
miganie (2)

Świeci

Aktywny

Świeci

NORM

Świeci

÷

Miganie (1)

Szybkie
Miganie (1) miganie (3)

Świeci

AL 1

Świeci

Miganie

AL 2

Świeci

Miganie

AL 3

Świeci

Świeci

NORM
(Miganie)

Świeci

Krótkie
miganie (2)

Świeci

Świeci

F.S.

Świeci

Aktywny

(1) Miganie = 1s ON / 1s OFF (2) Krótkie miganie = 0,1s ON / 1s OFF (3) Szybkie miganie = 0,1s ON / 0,1s OFF
(4) Jeśli czujnik ma ustawiony alarm „malejący”, wyświetlacz zmienia kolor na żółty.

WYŚWIETLANY
KOMUNIKAT
PARAMETER OUT OF RANGE
WRONG PASSWORD
FIRMWARE CORRUPTED
UPDATE FAILED

WYJAŚNIENIE
Liczba przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
Zostało wprowadzone niepoprawne hasło
FSC-1S4/24 nie może wystartować, oprogramowanie niekompletne lub brak
FSC-1S4/24 nie może zaktualizować oprogramowania z karty SD
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TABELA 1 - Lista detektorów prekonfigurowanych
DETEKTORY Z SENSOREM KATALITYCZNYM – GAZY PALNE

Model

(1)

Zakres
pomiarowy

Gaz

Progi alarmowe

Jednostka

Alarm 1 (AL1)

Alarm (AL2)

Alarm (AL3)

7 (2)

10

20

TS292 KB
(FSD-1KB)
Opary
TS293 KB
(FSD-1KXB)
benzyny
TS292 KG
(FSD-1KL)
TS293 KG
(FSD-1KXL)
LPG
ST441 KG
(FSD-2KL)
SE193 KG
(FSD-2KXL)
%LEL
0-20
(%DGW)
TS292 KI
(FSD-1KW)
Wodór
TS293 KI
(FSD-1KXW)
TS292 KM
(FSD-1KM)
TS293 KM
(FSD-1KXM)
Metan
ST441 KM
(FSD-2KM)
SE193 KM
(FSD-2KXMM)
DETEKTORY Z SENSOREM PELISTROWYM – GAZY PALNE

Model (1)

Zakres
pomiarowy

Gaz

Jednostka

Alarm Levels
Alarm 1 (AL1)

Alarm (AL2)

Alarm (AL3)

TS292 PB
(FSD-1PB)
Opary
TS293 PB
(FSD-1PXB)
benzyny
TS292 PG
(FSD-1PL)
LPG
TS293 PG
(FSD-1PXL)
TS293 PE
(FSD-1PXA)
Acetylen
TS292 PI
(FSD-1PW)
Wodór
%LEL
TS293 PI
(FSD-1PXM)
0-100
12
20
8 (2)
(%DGW)
TS292 PM
(FSD-1PM)
Metan
TS293 PM
(FSD-1PXM)
TS293PS
(FSD-1PXST)
Styren
TS292PX
(FSD-1PT1)
TS293PX
(FSD-1PXT1)
Inne palne
TS293PX-H (FSD-1PXT2)
(1)
W nawiasach podano nazwy detektorów z oferty Famas. Podczas prekonfiguracji należy wstawić
indeksy modeli podane w tabeli przed nawiasem.
(2)
Nie zaleca się ustawiać pierwszego progu alarmowego o wartościach niższych niż podane w tabeli.

TABELA 2 - WSTĘPNA KONFIGURACJA WYJŚĆ STYKOWYCH.
Detektory gazów palnych

Numer
wyjścia
1
2
3
4

ALARM Silenceable
AL 1
AL 2
AL 3
FAULT

Hysteresis Hysteresis Time ON Positive
Latched
ON [sekundy] OFF [sekundy] [sekundy] Logic

NO
NO
NO
NO

5
10
30
45

0
0
0
0

0
0
0
0

NO
NO
YES
YES

NO
NO
YES
NO

Detektory gazów toksycznych i duszących (CO2)

Numer
Hysteresis
ALARM Silenceable
wyjścia
ON [sekundy]
1
2
3
4

AL 1
AL 2
AL 3
FAULT

NO
NO
NO
NO

1
5
30
40

Hysteresis Time ON Positive
Latched
OFF [sekundy] [sekundy] Logic
0
0
0
0

0
0
0
0

NO
NO
NO
YES

NO
NO
NO
NO

Detektory tlenu

Numer
wyjścia
1
2
3
4

ALARM Silenceable
AL 1
AL ↓
AL ↑
FAULT

Hysteresis
ON [sekundy]

NO
NO
NO
NO

FAMAS S.A. – ul. Lipowa 89, 90-546 Łódź
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TABELE KONFIGURACJI
Konfiguracja wejść
Numer detektora [1÷8]

1

2

3

5(1)

4

6(1)

7(1)

8(1)

Model
Oznaczenie w centrali
Typ (gazów palnych, toksycznych, tlenu)
Wykrywany gaz
Jednostka
(%LEL=%DGW, %vol, ppm)
Zakres pomiarowy
Typ alarmu (Increasing, Decreasing, Oxygen)
Strefa [1÷2]
Alarm 1
Wyjście 1
Alarm 2
Wyjście 2
Alarm 3
Wyjście 3

Konfiguracja wyjść
Numer wyjścia [1÷9]
(3)

1

2

3

4

5(2)

6(2)

7(2)

8(2)

9

Adnotacja
(NO/YES)

Silenceable
Time of Silence
(od 0 do 300 sekund)
Hysteresis ON (4)
(od 0 do 300 sekund)
Hysteresis OFF (5)
(od 0 do 300 sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)

Konfiguracja wejść logicznych (FSC-1S4/24)
Numer wejścia [1]

1

Rodzaj pracy (High NO lub Low NC)
Wyjście (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Latched output (7) (NO/YES)
Jeśli zainstalowany moduł MR-I4
Jeśli zainstalowany moduł MR-O4
Normalnie ustawiony na pozycję „NO”. Jest on używany tylko do czasowego wyłączenia wyjścia, np. związanego z sygnalizatorem dźwiękowym
Zaleca się, zawsze ustawiać wartość pomiędzy 10 a 60 sekund (10 do 20 dla wyjść do sygnalizacji oraz 30 do 60 dla wyjść do zaworu odcinającego)
Normalnieustawione„0”.Jestonużywanydoutrzymania wyjściaaktywnegopowyjściudetektorazestanualarmu.Niemożnaużywaćz funkcjąTimeOnoraz Latched output
Normalnie ustawione „0”. Nie można używać z funkcją Hysteresis OFF oraz Latched output
Wyjście bistabilne ustawione w pozycji YES tylko gdy funkcje Hysteresis OFF oraz Time On są ustawione na „0”. Normalnie
powinno być ustawione w pozycji YES, aby zapobiec powrotu wyjścia do stanu nieaktywnego, bez weryfikacji przyczyny alarmu
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Konfiguracja wejść – Moduł zdalny nr.1 (MR-I8BOX)
Numer detektora [9÷16]

9

10

11

12

13

14

15

16

14(2)

15(2)

16(2)

17(2)

Model
Oznaczenie w centrali
Typ (gazów palnych, toksycznych, tlenu)
Wykrywany gaz
Jednostka
(%LEL=%DGW, %vol, ppm)
Zakres pomiarowy
Typ alarmu (Increasing, Decreasing,
Oxygen)

Strefa [1÷2]
Alarm 1
Wyjście 1
Alarm 2
Wyjście 2
Alarm 3
Wyjście 3

Konfiguracja wyjść - Moduł zdalny nr.1 (MR-I8BOX)
Numer wyjścia [10÷17]

10(1)

11(1)

12(1)

13(1)

Adnotacja
Silenceable (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Seconds)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Jeśli zainstalowany moduł zewnętrzny MR-O4B nr.1 posiadający 4 wyjścia stykowe
Jeśli zainstalowane moduły zewnętrzne MR-O4B nr.1 oraz nr.2 posiadające w sumie 8 wyjść stykowych
Normalnie ustawiony na pozycję „NO”. Jest on używany tylko do czasowego wyłączenia wyjścia, np. związanego z sygnalizatorem dźwiękowym
Zaleca się, zawsze ustawiać wartość pomiędzy 10 a 60 sekund (10 do 20 dla wyjść do sygnalizacji oraz 30 do 60 dla wyjść do zaworu odcinającego)
Normalnieustawione„0”.Jestonużywanydoutrzymania wyjściaaktywnegopowyjściudetektorazestanualarmu.Niemożnaużywaćz funkcjąTimeOnoraz Latched output
Normalnie ustawione „0”. Nie można używać z funkcją Hysteresis OFF oraz Latched output
Wyjście bistabilne ustawione w pozycji YES tylko gdy funkcje Hysteresis OFF oraz Time On są ustawione na „0”. Normalnie
powinno być ustawione w pozycji YES, aby zapobiec powrotu wyjścia do stanu nieaktywnego, bez weryfikacji przyczyny alarmu
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Konfiguracja wejść – Moduł zdalny nr.2 (MR-I8BOX)
Numer detektora [17÷24]

9

10

11

12

13

14

15

16

14(2)

15(2)

16(2)

17(2)

Model
Oznaczenie w centrali
Typ (gazów palnych, toksycznych, tlenu)
Wykrywany gaz
Jednostka
(%LEL=%DGW, %vol, ppm)
Zakres pomiarowy
Typ alarmu (Increasing, Decreasing,
Oxygen)

Strefa [1÷2]
Alarm 1
Wyjście 1
Alarm 2
Wyjście 2
Alarm 3
Wyjście 3

Konfiguracja wyjść - Moduł zdalny nr.2 (MR-I8BOX)
Numer wyjścia [18÷25]

10(1)

11(1)

12(1)

13(1)

Adnotacja
Silenceable (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Seconds)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Jeśli zainstalowany moduł zewnętrzny MR-O4B nr.1 posiadający 4 wyjścia stykowe
Jeśli zainstalowane moduły zewnętrzne MR-O4B nr.1 oraz nr.2 posiadające w sumie 8 wyjść stykowych
Normalnie ustawiony na pozycję „NO”. Jest on używany tylko do czasowego wyłączenia wyjścia, np. związanego z sygnalizatorem dźwiękowym
Zaleca się, zawsze ustawiać wartość pomiędzy 10 a 60 sekund (10 do 20 dla wyjść do sygnalizacji oraz 30 do 60 dla wyjść do zaworu odcinającego)
Normalnieustawione„0”.Jestonużywanydoutrzymania wyjściaaktywnegopowyjściudetektorazestanualarmu.Niemożnaużywaćz funkcjąTimeOnoraz Latched output
Normalnie ustawione „0”. Nie można używać z funkcją Hysteresis OFF oraz Latched output
Wyjście bistabilne ustawione w pozycji YES tylko gdy funkcje Hysteresis OFF oraz Time On są ustawione na „0”. Normalnie
powinno być ustawione w pozycji YES, aby zapobiec powrotu wyjścia do stanu nieaktywnego, bez weryfikacji przyczyny alarmu
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Konfiguracja stref (FSC-1S4/24)
Numer strefy [1÷6]

1

2

3

4

5

6

Wyjście 1 próg alarmowy 1 (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)

Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)

Wyjście 2 próg alarmowy 1 (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)

Wyjście 1 próg alarmowy 2 (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)

Wyjście 2 próg alarmowy 2 (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)

Wyjście 1 próg alarmowy 3 (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)

Wyjście 2 próg alarmowy 3 (numer wyjścia)
Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)
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Wyjście awaria (numer wyjścia)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Silenceable (3) (NO/YES)
Time of Silence (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis ON (4) (od 0 do 300 Sekund)
Hysteresis OFF (5) (od 0 do 300 Sekund)
Time ON (6) (od 0 do 300 Sekund)
Positive Logic (NO/YES)
Latched output (7) (NO/YES)
Jeśli zainstalowany moduł MR-I4
Jeśli zainstalowany moduł MR-O4
Normalnie ustawiony na pozycję „NO”. Jest on używany tylko do czasowego wyłączenia wyjścia, np. związanego z sygnalizatorem dźwiękowym
Zaleca się, zawsze ustawiać wartość pomiędzy 10 a 60 sekund (10 do 20 dla wyjść do sygnalizacji oraz 30 do 60 dla wyjść do zaworu odcinającego)
Normalnieustawione„0”.Jestonużywanydoutrzymania wyjściaaktywnegopowyjściudetektorazestanualarmu.Niemożnaużywaćz funkcjąTimeOnoraz Latched output
Normalnie ustawione „0”. Nie można używać z funkcją Hysteresis OFF oraz Latched output
Wyjście bistabilne ustawione w pozycji YES tylko gdy funkcje Hysteresis OFF oraz Time On są ustawione na „0”. Normalnie
powinno być ustawione w pozycji YES, aby zapobiec powrotu wyjścia do stanu nieaktywnego, bez weryfikacji przyczyny alarmu

UWAGI:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hasło
LEVEL 2 (poziom 2)

Hasło
LEVEL 1 (poziom 1)

Model

CE424P
1. Moduł zdalny

Numer Seryjny

SN:

2. Moduł zdalny

Numer Seryjny

Model.

Model.

CE380UR

Numer seryjny

SN:

CE380UR

SN:

Zalecamy zapisanie i przechowywanie kodu (maksymalnie 4 numery) w bezpiecznym
miejscu. W przypadku zgubienia hasła, należy skontaktować się z naszym działem
serwisowym, który udostępni kod awaryjny.
Numer seryjny znajduje się na etykiecie, w środku podstawy FSC-1S4/24 lub jest wyświetlany
na ekranie menu Settings  General Info
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