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A telepítésre vonatkozó javaslatok
(Az alábbi javaslatok betartása egyszerűsíti a telepítést és hozzájárul a hosszúidejű megbízható működéshez)

Figyelmeztetés : A tűzjelző központra több különböző tápforrás
csatlakoztatható. A központ javítása előtt minden külső tápforrást
távolítsunk el, kapcsoljunk ki. A központ egységei károsodhatnak, ha
feszültség alatt végezzük a kártyacserét, csatlakozók eltávolítását stb.
Csak a központhoz tartozó kézikönyvek áttanulmányozása és megértése
után kezdjünk hozzá az üzembe helyezéshez, karbantartáshoz.

A tűzjelző rendszer üzembe helyezésekor és minden módosításakor (új
eszközök beiktatása, egyes eszközök eltávolítása, vezetékezés
megváltoztatása, javítás, karbantartás után), teljeskörűen ellenőrizni kell
a rendszert. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie mindazon eszközökre,
működési módokra, kezelésekre, amelyeket a módosítás érint. A csak
részlegesen módosított részeknél is le kell ellenőrizni az eszközök,
érzékelők 10%-át, maximum 50 eszközt.

A tűzjelző rendszer kielégíti az NFPA szabvány előírásait a 0-49oC
hőmérséklettartományban és max. 85% (nem kondenzálódó) relatív
páratartalomig. Az akkumulátorok és a rendszer elektronikus
alkatrészeinek élettartama jelentősen csökkenhet szélsőséges
hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok mellett. Érdemes ezért a
tűzjelző központot és a rendszer egyéb eszközeit lehetőleg
szobahőmérséklethez közeli 15-25oC közötti hőmérsékleten szerelni és
üzemeltetni.

Ellenőrizni kell, hogy a rendszer érzékelői és kimeneti jelzőeszközei az
előírásoknak megfelelő minőségű és átmérőjű vezetékekkel lettek-e
szerelve. A legtöbb eszköz a névleges működési feszültséghez képest
csak 10% feszültségesést bír el.

Hasonlóan más, félvezetőkkel működő berendezésekhez, a tűzjelző
rendszer is hajlamos hibás működésre vagy meghibásodásra a
villámlások okozta tranziensek következtében. Bár a berendezések
egyike sem mentesíthető ezektől a hatásoktól, megfelelő földeléssel és
vezetékárnyékolással a villámlások okozta káros hatások
csökkenthetők. Mindenképpen kerüljük el a légvezetékeket, mert ez
fokozottan érzékennyé teszi a rendszert a villámlásokra.

A központ kártyáinak cseréje, kivétele, behelyezése előtt mindig
kapcsoljuk ki a hálózatot és vegyük le az akkumulátorokat. Feszültség
alatt végzett kártyacserék tönkretehetik az áramköröket.

Minden elektronikai elemet vegyünk ki a tűzjelző központból, ha a
központ szekrényét fúrni, reszelni vagy lukasztani kell. Az ilyen jellegű
munkák előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a tervezett módosítás
nem zavarja a transzformátor, az akkumulátorok vagy a kártyák
visszaszerelését.

Ügyeljünk arra, hogy a csavarokat ne húzzuk meg túl erősen. A
túlhúzott csavar menete megszakadhat, ami rossz kontaktust
eredményez, sőt a kötés későbbi levételét is megnehezíti.

A rendszer elektronikai alkatrészei főként CMOS áramkörök, melyek
érzékenyek a sztatikus kisülésekre. A kártyák ki/beszerelésekor,
javításakor lehetőleg földelt csuklópántot használjunk. Ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor földelt antisztatikus szőnyegen végezzük a
szerelést. Ha pedig ez sincs, akkor lehetőleg pamut alapú (nem
műszálas) ruházatban kezdjünk hozzá a munkához és a kártyák érintése
előtt süssük ki a testünkön felhalmozódott töltést (pl. vízcsapon). A
kártyák szállításánál, ideiglenes elhelyezésénél használjunk
antisztatikus csomagoló fóliát.

A kézikönyv utasításait, javaslatait követve elkerülhetjük a tűzjelző
központ és a csatlakozó eszközök meghibásodását, sérülését. A
rendszer működése és megbízhatósága a megfelelő, precíz szerelés és
üzembe helyezés függvénye.

A tűzjelző rendszer korlátai

Az automatikus tűzjelző rendszer, mely általában füstérzékelőkből,
hőérzékelőkből, kézi jelzésadókból, hang- és fényjelző eszközökből és
a távfelügyeleti hely jelzőeszközéből áll, a keletkező tűz korai
felismerésére szolgál. A tűzjelző rendszer azonban nem tudja
megvédeni az emberéleteket és a védett terület anyagi javaiban
keletkező károkat, csak jelezni tudja a tüzet.

A tűzjelző rendszernek korlátai is vannak, melyeket a tervezésnél,
telepítésnél mindig figyelembe kell venni:

• A füstérzékelők csak az érzékelőkamrájukba bejutó füstöt képesek
érzékelni. Így nem várhatunk jelzést, ha a tűz kéményben, falban,
tetőben vagy egy szomszédos - zárt ajtóval elválasztott -
helyiségben keletkezik.

• A füstérzékelők csak az épület adott szintjén keletkező tüzet tudják
észlelni. Egy II. emeleten felszerelt érzékelő nem fog jelzést adni,
ha a tűz a földszinten vagy az I. emeleten keletkezik.

• Az ionizációs és az optikai elven működő füstérzékelők más és más
jellegű tüzek által keltett füstre érzékenyek. Az összes típusú füst
észlelésére egyikük sem alkalmas.

• A különféle lehetséges tűzokok (pl. ágyban dohányzás, robbanás,
szökő gáz, éghető anyagok helytelen tárolása, túlterhelt elektromos
vezetékek, gyújtogatás) különböző védelmeket követelnek.

• Füstérzékelőkkel kell védeni azon helyiségeket, ahol a tűzjelző
központ, annak tápegysége (ha külön szekrényben van), vagy a
távjelzéshez használt berendezés van.

• A hangjelző eszközök betervezésénél figyelembe kell venni, hogy
jelzésük az épület más szintjén vagy a szomszédos, zárt ajtóval
elválasztott helyiségben már egyáltalán nem vagy nem megfelelően
hallható.

• Tápfeszültség nélkül a tűzjelző rendszer sem tud üzemelni.
Hálózatkimaradás esetén a tűzjelző rendszer az akkumulátorokról
csak a specifikált tartaléküzem időtartamáig képes működni.

• A hősebesség érzékelők érzékenysége az idők folyamán
csökkenhet. Az érzékelők ezen paraméterét évente egyszer
ellenőrizni kell.

• A tűzjelző rendszerben csak egymással elektromosan kompatibilis,
a szabvány előírásainak megfelelő, engedélyezett eszközöket lehet
csak használni. A karbantartások, javítások során is lehetőleg ilyen
eszközökkel dolgozzunk.

A tűzjelző rendszer hibás működésének a leggyakoribb oka a megfelelő
karbantartás hiánya. A gyakori vagy növekvő számú téves riasztások a
karbantartások elhanyagolására figyelmeztetnek. A rendszeres
karbantartások során minden egyes eszközt (különösen a
füstérzékelőket) ellenőrizni kell, meg kell vizsgálni a vezetékezést és
annak szerelvényeit. Az eszközök ellenőrzését és karbantartását a
hozzájuk mellékelt utasítások szerint kell elvégezni. A karbantartások
rendszeressége a helyi szabványok előírásaitól és az adott rendszer
telepítési körülményeitől függ. A karbantartások idejét és az elvégzett
munkákat a 'karbantartási napló'-ban kell vezetni.

Sajnos hazánkban a tűzjelző rendszer telepítése még nem vonja maga
után a biztosítási díjak csökkentését. Ennek ellenére a tűz korai
felismerésével komoly értékeket, sőt emberéleteket menthetünk meg
.

Figyelem : A berendezés a rádiófrekvencia tartományába eső jeleket használ és bocsát ki. Amennyiben nem a telepítési utasításoknak megfelelően
szerelik és helyezik üzembe, zavarokat okozhat a rádiófrekvenciás kommunikációban. A berendezést az FCC szabályzatában leírt 15./B részének
megfelelően vizsgálták és ellenőrizték, amely megfelelő védettséget jelent az ilyen jellegű zavarokkal szemben kommersz környezetben. Lakott
területeken előfordulhat rádiófrekvenciás interferencia más berendezésekkel, melynek megoldása és költségei a felhasználót terhelik.
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AM2000 tűzjelző központ műszaki adatok
Az  alapkivitel jellemzői

• 2 címezhető hurok, hurkonként 99 analóg intelligens érzékelő és 99 címezhető modul felügyelete
• Magyar nyelvű kezelőfelület és kijelzés
• 2 beépített soros interfész :
- SP-1 : RS232 : soros nyomtató csatlakoztatására
- SP-2 : RS232/RS485 : LCD6000 típusú távkezelő egységek és/vagy számítógépes 'terminál emulációs program'

csatlakoztatására, vagy az UPDL600 feltöltő/letöltő program csatlakoztatására
• Hálózati táplálás : 230V AC / 2A -rel biztosítva
• Beépített 24V/3A tápegység (1 A a csatlakoztatott max. 2x 18Ah akkumulátorok töltésére)
• Kimenetek :

- 'Általános riasztásjelzés' relé : 30VDC/2A váltó relé (NO vagy NC választható)
- 'Általános hiba' relé :  30VDC/2A váltó relé (NO vagy NC választható)
- Felügyelt (polaritásfordítós) hangjelző kimenet : 27V / 1A max.
- Jelzéstörléskor lekapcsolódó táp : 24V / 0.5A(max.)
- Fix 24V-os táp : 24V / 1A (max.)

• EN54 2 szerinti működés

Opcionális bővítési lehetőségek :

• SIB600 soros interfész kártya :
- A központ szekrényében elhelyezhető
- RS232/RS485 interfész (SP-1) : grafikus számítógépes terminál (TG6000, TGSW1) vagy több központot

felügyelő Noti-Fire-Net-2000 rendszerhez történő csatlakoztatására
- RS485 interfész (SP-2): a távkijelző egységek csatlakoztatására (ACM16, ACM32, LDM32 )

• LCD6000 távkezelő egység :
- Megismétli a központ kijelzését és lehetővé teszi az alapkezeléseket a központtól távoli helyen
- A központból vagy függetlenül táplálható
- Max. 32 db csatlakoztatható

• ACM16, LDM32 távkijelző egységek : A SIB600 kártya SP-2 RS485 interfészére csatlakoztathatók. Érzékelők,
modulok, zónák állapotának távjelzésére szolgálnak (LED-del vagy relével)

A hurkokon elhelyezhető eszközök :
• 1251E analóg ionizációs füstérzékelő
• 2251EM analóg optikai füstérzékelő, 2251TEM analóg optikai füstérzékelő + hőérzékelő multiszenzor
• FTX-P1 (Filtrex) : ventilátoros-szűrős optikai füstérzékelő szennyezett ipari területekre
• 5251EM, 5251REM, 5251HTEM analóg hő-, hősebesség vagy maximum hőérzékelők
• M500ME, M501ME, M503ME, MMX-10M monitor modulok
• M500CHE, CMX-10RM vezérlő modulok

- EMA1224Bx/Fx, DBS1224BW/FW hangjelzők
- EMA24FRSS hang- fényjelzők
- EM-5/10 ajtótartó mágnesek

• MCX-55M, SC-6, CR-6, IM-10, CZ-6 multimodul panelek
• M210E, M201E, M220E, M221E, M201E-240, M200XE 200+ sorozatú modulok
• M500XE, ISO524 izolátor modulok, illetve B524IEFT-1 izolátoros aljzat
• FZM-1 hagyományos hurokillesztő modul illetve M512ME hagyományos hurokillesztő modul, integrált törlő

kimenettel :
- 6200R és 6424 vonal füstérzékelők
- 1151E, 2151E, 5451E, 4451E hagyományos érzékelők
- 2351E, 2351TEM, 4351E, 5351E hagyományos érzékelők
- DH400E légcsatorna füstérzékelő, GL91B/92mp lángérzékelők, 05S szikraérzékelő
- HDC-68/105 hőérzékelő kábelek, 302 EPM/AW-135/195 bimetallos hőérzékelők

• DH500 légcsatorna füstérzékelő
• 6200 címezhető intelligens lézeres, reflexiós vonali füstérzékelő 
• EMA24ALR, EMA24ALW, EMA24AER, EMA24AEW címezhető hangjelzők
• DBS24ALW, DBS24AEW aljzat alá szerelhető címezhető hangjelzők
• M500KAC (SR3TP, ETTP, HG10, PS145W, PS078W) címezhető kézi jelzésadók
• IIG1 és IIG4 4-20 mA kimenetű gázérzékelő illesztő modulok

IV AM2000 üzembe helyezési kézikönyv NOTIFIER - PROMATT
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NOTIFIER – PROMATT AM2000 üzembe helyezési kézikönyv - 1 -
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1.  A KÖZPONT SZEKRÉNYE

A központ falra rögzítése előtt vegyük le az ajtaját. Ehhez bontsuk meg a CPU és táp kártya közti szalagkábelt és
húzzuk ki a 2 db sasszeget. Jelöljük át a hátlapon keresztül a felerősítő furatok pozícióit.
A szekrény felszerelése után tegyük vissza a szekrényajtót. Ne feledkezzünk meg a CPU és a táp kártya (AM2-AL)
közötti szalagkábel precíz csatlakoztatásáról!

A központba 2 db 12V/18Ah akkumulátor fér be.
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2.  A KÖZPONT ELŐLAPJA  (KIJELZŐK ÉS KEZELŐSZERVEK)
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Az egyes címzőhurkok
kommunikációját jelző LED-ek
(TX1-2: központ címzése, RX1-

2: eszköz válasza)

'Kártya
Hiba' LED

'Táphiba'
LED

Kijelző
kontraszt

állítás
potmétere

'Földzárlat hiba'
jumpere
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LED

Táp
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Engedélyezve

Tiltva

HW RESET
nyomógomb

A 'CPU vagy
watchdog' hibát

törlő nyomógomb

A nyomtató (SP-1)
adatátviteli LED-jei

A SIB-600 kártya
csatlakozója

Az SP-2 soros csatlakozó adatátviteli
LED-jei

(LCD6000, UPDL600 vagy terminál
emuláció)

3.  A CPU (ELŐLAPI) KÁRTYA ELRENDEZÉSI RAJZA (1999-ES VERZIÓ)

Megjegyzések :
1. Ha a központ programja valamilyen külső elektromágneses zavar hatására eltéved és újraindul, vagy program

letöltés után a 'CPU VAGY WATCHDOG HIBA' keletkezik. Ezt a hibajelzés csak a kártyán levő nyomógomb
megnyomásával törölheti a karbantartó. A JELZÉSTÖRLÉS gomb ennek a hibának a kijelzőről való törlésére nem
alkalmas.

2. Üzembe helyezés során a 'Földzárlat hiba' LED felvillanásai hibás hurokbekötésre utalhatnak (pl. valahol a hurok
árnyékolása egy érzékelő aljzat 'másodkijelző +' pontjára van kötve). A központ még nem képes jelezni a rövid
idejű hibát, de a működésben már problémákat okozhat. A földzárlat figyelő jumpert lehetőleg hagyjuk mindig 'ON'
állásban.

3. Programozás üzemmódba belépni és a rendszer beállításain módosítani csak a 'programozó jumper' engedélyezett
állásában lehet.
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3.1 A CPU (ELŐLAPI) KÁRTYA ELRENDEZÉSI RAJZA (2000-ES VERZIÓ

Megjegyzések :
1. Ha a központ programja valamilyen külső elektromágneses zavar hatására eltéved és újraindul, vagy program

letöltés után a 'CPU VAGY WATCHDOG HIBA' keletkezik. Ezt a hibajelzés csak a kártyán levő nyomógomb
megnyomásával törölheti a karbantartó. A JELZÉSTÖRLÉS gomb ennek a hibának a kijelzőről való törlésére nem
alkalmas.

2. Üzembe helyezés során a 'Földzárlat hiba' LED felvillanásai hibás hurokbekötésre utalhatnak (pl. valahol a hurok
árnyékolása egy érzékelő aljzat 'másodkijelző +' pontjára van kötve). A központ még nem képes jelezni a rövid
idejű hibát, de a működésben már problémákat okozhat. A földzárlat figyelő jumpert lehetőleg hagyjuk mindig 'ON'
állásban.

3. Programozás üzemmódba belépni és a rendszer beállításain módosítani csak a 'programozó jumper' engedélyezett
állásában lehet.

EPROM

CPU
H8

BUZZER

CNS

CNC

Földzárlat figyelés
engedélyező jumper Engedélyezve

Tiltva

Földzárlat hiba

LCD kontraszt

CPU RESET

'Kártya hiba' LED

Programozást
engedélyező jumper

Engedélyezve
Tiltva

A 'CPU vagy
watchdog hibát'
törlő nyomógomb

'Táphiba' LED

2. hurok adás (TX)

2. hurok vétel (RX)

1. hurok adás

1. hurok vétel

SIB600 kártya
csatlakozója

Tápkártya
csatlakozója
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Felügyelt hangjelző
kimenet biztosítéka

(F4 : 1A)

24V-os táp kimenet
biztosítéka (F5 : 1A) A CPU kártya táp

biztosítéka (F6 : 1A)

Az 'Általános hiba' relé jumpere
A oldal : NO – nyugalom : zárt
                         hiba          : nyitott
C oldal : NC – nyugalom : nyitott
                        hiba          : zárt

CN1 csatalkozó
A CPU kártya felé
menő szalagkábel

csatlakozó

Az akkutöltés
feszültségének

szabályozó
potmétere

'Táp rendben'
LED

A központ akkumulátorról
indító jumpere

(akkuról indítva a jumpert egy
pillanatra rövidre kell zárni!)

Az 'Általános riasztás'
relé jumpere
A oldal : NO
C oldal : NC

max. 12V/18Ah akku

max. 12V/18Ah akku

Az akkumulátorok biztosítéka
(F3 : 4A)

A szekunder oldal biztosítéka
( F2 : 2.5A)

A hálózati oldal biztosítéka
(F1 : 2A)

A hálózati csatlakozás
(230VAC) sorkapcsai

A 24V-os kimenő táp
szabályozó potmétere

A 24V-os kimenő táp
szabályozó potmétere

4.  A TÁP (AM2-AL) KÁRTYA ELRENDEZÉSI RAJZA

Megjegyzés
:
1. A kártyán levő 'Általános riasztás' relé akkor aktiválódik, ha a központ által felügyelt bármelyik hurok eszközéről

riasztásjelzés érkezik.
2. A kártya 'Általános hiba' reléje akkor enged el, ha a kártya által felügyelt hurkok valamelyik eszközéről hibajelzés

érkezik vagy valamilyen rendszerhiba van. Nyugalmi helyzetben a ‘Hiba’ relé meghúzott állapotban van.
Ha tehát a hiba relé jumperét A (NO) állásba rakjuk, akkor hibamentes, nyugalmi helyzetben a 11. és 12.
csatlakozópontok között rövidzár, hiba esetén szakadás lesz.

3. Ha a központot hálózat nélkül, csak akkumulátorokkal akarjuk elindítani, akkor az akkuk csatlakoztatása után a
'batteria' jumpert egy csavarhúzóval vagy csipesszel egy pillanatra rövidre kell zárni.
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4.1.  A TÁP (AM2-AL) KÁRTYA CN1  CSATLAKOZÓJA

Csatlakozó Elnevezés Megj. Alkalmazás
26. RX (SP-2)
25. TX (SP-2)

SP-2 : RS232 if. az UPDL600 feltöltő/letöltő és az
AM-TERM terminál emulációs programhoz

24. RS485 – (visszatérő) (SP-2)
23. RS485 + (visszatérő) (SP-2)

SP-2 : RS485 az LCD6000 távkezelő egységekhez
(visszatérő vonal)

22. RS485 – (elmenő) (SP-2)
21. RS485 + (elmenő) (SP-2)

SP-2 : RS485 az LCD6000 távkezelő egységekhez
(elmenő vonal)

20. GND Közös föld a 18-19 és 25-26 csatlakozókhoz

19. RX-PRN (SP-1)

9 
pó

lu
sú

18. TX-PRN (SP-1)
SP-1 : RS232  nyomtató interfész
2400 Bd, 7 bit, páros paritás, 1 Stop bit

17. Hangjelző kimenet +   (nyugalmi) 1 A
16. Hangjelző kimenet –   (nyugalmi)

Felügyelt (polaritásfordításos) hangjelző kimenet
(aktivált állapotban a jelzetthez képest fordított)

15. +24V (jelzéstörléskor lekapcsolódó) 0.5 A pl. relé kimenetű eszközökhöz

14. GND
13. +24V (fix) 1 A
12. 'Általános Hiba' relé – C : közös 30V/
11. 'Általános Hiba' relé 3A Jumperrel választható NO vagy NC kontaktus

10. 'Általános riasztás' relé – C : közös 30V/

9 
pó

lu
sú

9. 'Általános riasztás' relé 3A Jumperrel választható NO vagy NC kontaktus

8. B2- (elmenő ág) 2. címzőhurok

7. B2+ (elmenő ág)
6. A2- (visszatérő ág)4 

pó
lu

sú

5 A2+ (visszatérő ág)
4. B1- (elmenő ág) 1. címzőhurok

3. B1+ (elmenő ág)
2. A1- (visszatérő ág)4 

pó
lu

sú

1. A1+ (visszatérő ág)

Megjegyzés :
•  Az SP-2 soros interfészt vagy RS232,  vagy RS485 bekötéssel lehet használni. Egyszerre a kettő nem megy.
•  Mindkét soros interfész galvanikusan le van választva a központ földjétől  (közös föld : GND csatlakozópont).
•  A felügyelt hangjelző kimenetet (16-17) bármely riasztásjelzéskor aktiválódik és jelzéstörlésig vagy a beállított

automatikus kikapcsolási ideig működik.
47 kOhm-mal kell lezárni a legutolsó hangjelzőnél (kimeneti eszköznél). A
hangjelzőket párhuzamosan kell felfűzni a központtól elindulva
folyamatosan, hogy a vezeték felügyelete megfelelő legyen.
A hangjelző kimenet polaritásfordításos, ezért csak polarizált vagy soros
diódával polarizálttá tett eszközök csatlakoztathatók rá. A fenti csatlakozó
kiosztás azt a helyzetet mutatja, amikor a kimenet nyugalomban van, a
hangjelzők nem szólnak. A kimenet aktiválásakor polaritása megfordul és
a kimenetre kikerül a 24V.
Induktív terhelés esetén alkalmazzunk ellentétes polaritású diódákat az
eszközök kapcsain!

•  A jelzéstörlés alatt lekapcsolódó 24V-os tápról üzemeltethetők a relé kimenetű érzékelők (vonali füstérzékelő,
lángérzékelő), illetve a hagyományos hurokillesztő modulok, mivel ezen eszközöknél a riasztásjelzés
megszűntetéséhez a tápfeszültség rövid idejű lekapcsolására van szükség.

•  Az 'Általános riasztás' és 'Általános hiba' relékkel lehetőleg csak ohmikus terhelésű eszközöket vezéreljünk. Az
'Általános hiba' relé nyugalmi helyzetben aktivált állapotú.

47 k

17 (+)

16 (-)©
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AM2-AL kártya
CN1 csatlakozó

20
18

19

GND (föld)
TX (adás)

RX (vétel)

Nyomtató csatlakozó (25D)

Jelnév Központ CN1 25D csatlakozó 9D csatlakozó
TX 18 3 2
RX 19 2 3
GND 20 7 5

AM2-AL kártya
CN1 csatlakozó

20
25

26

GND (föld)
TX (adás)

RX (vétel)

PC  csatlakozó (25D)

Jelnév Központ CN1 25D csatlakozó 9D csatlakozó
TX 25 3 2
RX 26 2 3
GND 20 7 5

5.  AZ SP-1 ÉS SP-2 SOROS PORTOK HASZNÁLATA
Az AM2-AL tápkártya CN1 csatlakozóján kivezetett SP-1 és SP-2 soros interfészek a központ tápjától galvanikusan
(optocsatolókkal) le vannak választva.

5.1  NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA (SP-1)
A táp kártya SP-1 soros RS232 csatlakozóján keresztül a központhoz soros nyomtatót köthetünk, mellyel

folyamatos esemény-nyomtatást végezhetünk vagy a 'Speciális funkciók' menü  parancsaival az eseménytár, illetve a
rendszer aktuális állapota, konfigurációja nyomtatható ki kívánságra.

Ajánlott nyomtató : Epson LX300. A nyomtató beállítási folyamata 'Az EPSON LX300 beállítása' c. segédletben
található. Bármely más, soros interfésszel rendelkező nyomtató megfelelő, ha beállítása : 2400 Baud, 7 bites adat, páros
paritás, 1 stop bit. A központban is be kell állítani a nyomtató jelenlétét a '1=Részleges rendszerprogramozás/ 5=Külső
terminál-nyomtató' menüpontjában.

Ha az SP-1 nyomtató portot
számítógépre csatlakoztatjuk és
elindítjuk a 'terminál emulációs
programot' PRN beállítással,
akkor a nyomtatandó információ
a számítógép képernyőjén is
megjelenik és egy TXT fájlba is
bekerül, mely később
szerkeszthető, nyomtatható.

5.2.  FELTÖLTŐ PROGRAM VAGY A 'TERMINÁL EMULÁCIÓS PROGRAM' CSATLAKOZTATÁS (SP-2)
Az SP-2 RS232 interfészre közvetlenül számítógépet köthetünk (max. 10-15m távolságig), amelyen keresztül

az UPDL600 feltöltő/letöltő programmal a központ a helyszínen programozható, vagy a 'terminál emulációs programot'
futtatva a központ minden funkciója végrehajtható.

Ha a PC helyett egy előre felkonfigurált modemet használunk a központ oldalán, akkor a központot egy távoli helyen
levő számítógépről is elérhetjük telefonvonalon keresztül. (A 'terminál emulációs program' leírása az 'AM2000 kezelési
kézikönyvben', a feltöltő program leírása az 'UPDL600 feltöltő/letöltő program' kézikönyvben található.) A távoli
terminál módú összeköttetéshez szükséges modemekre vonatkozó igények a 'Notifier tűzjelző központok modemes
kapcsolattal' c. segédletben olvashatók.

Az összeköttetéshez szükséges kábel a nyomtatónál leírtakkal egyezik. A két RS232-as port közös leválasztott
földpontot használ (CN1/20).

A 'terminál emulációs program'
használatakor a 'Részleges
rendszerprogramozás/5=Külső
terminál-nyomtató'
menüpontban válasszuk ki
lehetőleg a Win4800 beállítást
és igény szerint a terminál
felügyelt vagy felügyelet nélküli
üzemét. (Modemen keresztüli
csatlakozáskor mindig a
felügyelet nélküli üzemet
válasszuk!)

Az UPDL600 feltöltő program használatakor az előbb említett menüpontban válasszuk ki a megfelelő bitsebességet.

Az UPDL600 feltöltő/letöltő programot használhatjuk kis távolságban az RS232, vagy nagy távolságban az RS485
interfészen keresztül is. (Ha az RS485 bekötést választjuk, akkor a számítógép oldalán gondoskodni kell egy
RS232/RS485 átalakítóról is.)
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1. VÉDŐFÖLD
2. TX PRN
3. RX PRN
4. GND
5. TX
6. RX
7. GND
8. LIN + A ( OUT )
9. LIN – A ( OUT )

10. GND
11. LIN + R ( IN )
12. LIN – R ( IN )
13. + 24V
14. + 24V
15. GND
16. GND

1. VÉDŐFÖLD
2. TX PRN
3. RX PRN
4. GND
5. TX
6. RX
7. GND
8. LIN + A ( OUT )
9. LIN – A ( OUT )

10. GND
11. LIN + R ( IN )
12. LIN – R ( IN )
13. + 24V
14. + 24V
15. GND
16. GND

1. VÉDŐFÖLD
2. TX PRN
3. RX PRN
4. GND
5. TX
6. RX
7. GND
8. LIN + A ( OUT )
9. LIN – A ( OUT )

10. GND
11. LIN + R ( IN )
12. LIN – R ( IN )
13. + 24V
14. + 24V
15. GND
16. GND

1. LCD6000:
SW1/ 1-6= OFF

2. LCD6000:
SW1/ 1-6= OFF

3. LCD6000:
SW1/ 1-6= ON

CN1 csatlakozó az
AM2000 központban

Az egységek közötti max.
távolság: 1000 m

21. RS485+ elmenő
22. RS485- elmenő

23. RS485+ v.térő
24. RS485- v.térő

5.3.  AZ LCD6000 TÁVKEZELŐ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA (SP-2)

Szintén az SP-2 interfészen, de annak RS485 (vagy inkább RS422) részén keresztül köthetünk a központhoz
LCD6000 típusú távkezelő egységeket, maximum 32 darabot. A távkezelők kijelzőjén megjelenik a központ minden
információja, eseménye, és a távkezelők nyomógombjaival a központ alapkezelési funkciói (NYUGTÁZÁS,
HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁSA, JELZÉSTÖRLÉS, valamint a LISTA funkció) elvégezhető.

Egyidejűleg az SP-2 interfész RS232 és RS485 része nem használható. Ha egyszerre kell LCD6000 távkezelőket és pl.
terminál emulációs programot futtató számítógépet használni, akkor azt a következő fejezetben ismertetett módon
tehetjük meg. A távkezelőket a központtól max. 1500 m távolságig használhatjuk, bekötésükhöz általában 6-eres
árnyékolt vezetékre (2 adat ki, 2 adat be, 2 táp) van szükség. Ha a távkezelőket helyileg tápláljuk, akkor is össze kell
kötni a külső táp '-' pontját a központ leválasztott '-' pontjával.

A távkezelők fizikai csatlakoztatása után a 'Részleges rendszerprogramozás/ 5=Külső terminál-nyomtató' menüpontban
válasszuk ki az 4=LCD beállítást. Részletes információkat az 'LCD6000 kezelési kézikönyvben' olvashatunk.

5.3.1.  Az LCD6000 távkezelő tápfeszültség igénye
 
•  A távkezelők  24V-os táplálása történhet a központról, vagy egy külső 24V-os tápegységről. Külső táplálás esetén a

központ és a külső tápegység '-' pontját közösíteni kell!
•  Tápfeszültség : 15 - 30VDC
•  Max. áramfelvétel : 180 mA / 27.6V (LCD háttérvilágítással és belső hangjelzővel együtt)
•  Nyugalmi áramfelvétel : 80 mA / 27.6V
•  A központ tápjáról legfeljebb 4 db távkezelő üzemeltethető. Több távkezelő esetén külső tápegységre van szükség.

Ilyen esetekben a külső táp '-' pontját össze kell kötni a központ CN1/20 földpontjával.

Az adatvezetékek összekötésére mindig csavart árnyékolt vezetéket kell használni (750 méterig 0.75mm2, 1500 méterig
1.5 mm2 keresztmetszettel)!

A központtól legtávolabb levő távkezelőnél (vagy, ha csak 1 db van, akkor annál) ne felejtsük el az SW1/6 DIP
kapcsolót ON-ba állítani!
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5.3.2.  Az LCD6000 csatlakozójának bekötése

Szám Elnevezés Megjegyzés Leírás
1. Védőföld Nem használt
2. TX PRN           "
3. RX PRN           "
4. GND           "
5. TX           '
6. RX           "
7. GND           "
8. LIN + A (OUT) RS422 a központ felé
9. LIN - A (OUT)      "              "         "

10. GND
11. LIN + R (IN) RS422 a központtól
12. LIN - R (IN)     "               "
13. + 24V A távkezelő tápellátása (+)
14. + 24V          "                "
15. GND A távkezelő tápellátása (-)
16. GND          "                "

5.3.3.  Az LCD6000  távkezelő SW1 DIP kapcsolójának beállításai

Szám Elnevezés Megjegyzés Leírás
1. Címbit 0 Nem használt
2. Címbit 1           "
3. Címbit 2           "
4. Címbit 3           "
5. Címbit 4           '
6. Utolsó távkezelő A lánc utolsó távkezelőjénél = ON
7. Terminál/Távkijelző    (terminal/ACS) Terminál = OFF
8. Programozás engedélyezés Nem használt

Megjegyzés :
•  A DIP kapcsoló ON állása a szignifikáns.
•  Az SW1/1-SW1/6-nak mind ON állásban kell lenni az utolsó távkezelőnél (amelynek 'A(OUT)' vezetékei a központ

'R(IN)' kapcsaira csatlakoznak).

5.3.4.  Az LCD6000  távkezelő SW2 DIP kapcsolójának beállításai

Szám Elnevezés Megjegyzés Leírás
1. Nem használt
2. Belső hangjelző engedélyezés ON állásban a hangjelző minden újabb

esemény bekövetkeztekor megszólal.
3. 'Jelzéstörlés' gomb engedélyezés ON állásban engedélyezi a 'Jelzéstörlés' gomb

használatát.
4. 'Nyugtázás' gomb engedélyezés ON állásban engedélyezi a 'Nyugtázás' gomb

használatát.
5. 'Hangjelzők kikapcsolása' gomb

engedélyezés
ON állásban engedélyezi a 'Hangjelzők
kikapcsolása' gomb használatát.

6. AM6000-AM2000/AM2020 OFF : AM6000-AM2000;   ON : AM2020
7. Max. LCD bit 0 Nem használt
8. Max. LCD bit 1 Nem használt
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AM2000
központ

RS422 vonal

RS232/RS422
 konverter

LCD600
távkijelzők

RS232 (COM1 vagy COM2)

Terminál
emulációs
program

5.4.  AZ LCD6000 TÁVKEZELŐK ÉS A TERMINÁLEMULÁCIÓS PROGRAM EGYÜTTES HASZNÁLATA

Lehetőség van egyidejűleg távkezelőket és 'terminál emulációs programot' használó számítógépeket az SP-2
RS485 típusú soros interfészén keresztül a központhoz csatlakoztatni. Ehhez minden számítógép COM1 vagy COM2
portján egy-egy RS232/RS422 átalakítóra van szükség. A számítógépeken a 'terminál emulációs programot' 2400 Baud-
os sebességgel kell használni.
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1. hurok 2. hurok
B - 4 8
B + 3 7
A - 2 6
A + 1 5

'B' oldal
árnyékolása

(ld. következő
fejezet)

6.  AZ ÉRZÉKELŐK ÉS A MODULOK BEKÖTÉSE A CÍMZŐHUROKRA
(tipikus bekötés visszatérő hurok esetén)

Megjegyzés : Minden hurok 'A' és 'B' oldala izolált, úgyhogy ilyen szempontból nem korrekt az ábra. Nem kell izolátor
modulokkal kezdeni a hurkot. Az izolátorokat csak tűzszakasz határokon, lehetőleg zóna határokon kell elhelyezni. Egy-
egy izolátor között legfeljebb 20-25 db eszköz (érzékelő és/vagy modul) lehet.
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6.1.  A HURKOKRA CSATLAKOZTATHATÓ RENDSZERELEMEK

Az AM2000 központ érzékelő hurkaira intelligens címezhető érzékelők, címezhető monitor és vezérlő modulok
csatlakoztathatók. Egy-egy hurokra 99 érzékelő és ugyanennyi modul köthető. A hurkok két-vezetékesek, azaz az
eszközök tápellátása és a kommunikáció két vezetéken folyik. A hurkok kialakítása, típusa lehetőleg minden esetben
legyen 'visszatérő' módon kialakítva, azaz a központból elindulva a hurok 'B' oldalától kezdve fűzzük fel az eszközöket
és a hurok 'A' ágához térjünk vissza. Ezzel a megoldással biztosítható, hogy a hurok egy helyen történő szakadása esetén
ne essen ki egy eszköz sem a felügyeletből, mivel a központ a szakadás észlelése esetén a másik irányból is címezni
kezdi a hurkot.

•  Intelligens érzékelők : a központ intelligens ionizációs füstérzékelők (1251E, 1551E), optikai füstérzékelők (2251E,
2551HRE), hő- vagy hősebesség érzékelők (5551RE, 5551E, 5551HTE) és az OmniSensor (3251E : kombinált ion
füst + optikai füst + hőérzékelő) felügyeletére képes.

•  Monitor modulok : a címezhető monitor modullal alaphelyzetben nyitott (NO) érintkezőjű eszközöket (kézi jeladó,
relé kimenetű érzékelők, vonali füstérzékelő, sprinkler vízáramlás jelző, technikai bemenetek) csatlakoztathatunk a
rendszerhez. Típusok : M500ME, M501ME, M503ME, MMX10 monitor modulok; M500KAC kézi jeladó;
M512ME és MMX2 hagyományos hurokillesztó modulok.

•  Vezérlő (kontrol) modulok : a címezhető vezérlő modulokon keresztül képes a központ a különböző kimeneti
vezérléseket végrehajtani. A vezérlő modul működhet felügyelt (hangjelző) kimenetként és feszültségmentes váltó
reléként is. Típusok : M500CHE vezérlő modul, CMX10R 10 relés kimenet, EMA24ALR, EMA24AER,
DBS24ALW, DBS24AEW címezhető hangjelzők.

•  Izolátor modulok : a különálló, címmel nem rendelkező izolátor modulok (vagy izolátoros aljzatok) szolgálnak arra,
hogy a hurok egyes szakaszait zárlat esetén kiszigeteljék. Zárlat esetén tehát csak az izolátorok közötti rész esik ki a
felügyeletből, a hurok többi része továbbra is működőképes marad. Izolátor modulok között legfeljebb 25 eszköz
helyezhető el. Típusok : M500XE modul, B524IE, B524IEFT izolátoros aljzat.

A fenti ábrán egy izolátorokkal szakaszolt, visszatérő hurkot láthatunk. (A központ 'A' és 'B' oldala eleve izolátorként
működik, tehát nem kell a hurkot izolátorokkal indítani.) Alaphelyzetben a központ a 'B' oldal felöl hajtja meg a hurkot.

Ha a hurkon zárlat keletkezik a 2. zónában, akkor a két felső izolátor működésbe lép és kiiktatja a 2. zónához tartozó
szakaszt. A központ észleli, hogy az 'B' oldalról nem ér el bizonyos eszközöket, folytatja a lekérdezést a 'A' ágról
meghajtva a hurkot. A 3. zóna eszközeit megtalálja, tehát azok hiba nélkül működhetnek tovább. A 2. zóna eszközeit
azonban a központ nem éri el, így azokról 'ÉRVÉNYTELEN VÁLASZ' hibaüzenetet fog adni.

A hurkon történő egyszeres szakadás esetén minden eszköz elérhető marad, a központ hurokszakadást fog
hibaüzenetként jelezni.

Az európai (EN54) ajánlások szerint csak a visszatérő hurokkialakítás a megengedett!

Izolátorokkal védett szakasz
(ZÓNA 2)

Izolátor

Izolátorokkal védett szakasz
(ZÓNA 3)

Monitor
modul

Hurok 'B' oldal
(elmenő)

Hurok 'A' oldal
(visszatérő)

Vezérlő
modul

Izolátorokkal védett szakasz
(ZÓNA 1)

Izolátor

AM2000
központ
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árnyékolás

Visszatérő (style6) hurokkialakítás
'T' elágazás nélkül

Hurok 'B' oldal

Hurok 'A' oldal

D C  e l l e n á l l á s m é r ő

' B '  o l d a l

' ' A '  o l d a l

6.2.  A HURKOK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT ELVÉGZENDŐ MÉRÉSEK

Lehetőleg mindig visszatérő hurokkialakítást használjunk. Bár a központ tud működni nyílt hurkokkal vagy 'T'
elágazású hurkokkal is, de ezek nem biztosítanak megfelelő védelmet egy-egy hurkon előforduló hiba esetén.

A vezetékezéshez használjunk mindig árnyékolt tűzjelző kábelt. Egy-egy hurok vezetékezésekor két nagyon fontos
paramétert kell betartani :
1. Egy hurok össz ellenállása nem lehet 40 Ohm-nál nagyobb!!!!
2. Egy hurok össz hossza (központtól-központig) nem haladhatja meg a 3000 métert!!!!

A. A hurokellenállás mérése :
•  Húzzuk le a hurok csatlakozóját a központnál.
•  Zárjuk rövidre a hurkon levő izolátorok '+' ágát

ideiglenesen.
•  A hurok 'A' oldali vezetékeit zárjuk rövidre.
•  Mérjük meg az ellenállást a hurok 'B' ágán, (majd

szüntessük meg az áthidalást az izolátorok '+' ágán).
(Hasonlóan jó mérés, ha az 'A-' és 'B-' vezetékek ellenállását
mérjük meg és a kapott ellenállás értéket megszorozzuk
kettővel. Így nem kell az izolátorok '+' ágát  ideiglenesen
sem rövidre zárogatni.)

A kapott érték 40 Ohm alatt kell legyen !

A hurkok első üzembe helyezése előtt még az alábbi méréseket is el kell végezni!
(Az alábbi méréseknél csak kisfeszültségű műszert szabad használni, ha a modulok, izolátorok már a hurokra vannak
kötve! A vezetékek szigetelési ellenállását szigetelés mérő, nagyfeszültségű műszerrel úgy mérjük meg, hogy ne
legyenek eszközök a hurokra csatlakoztatva!)

B.-C. Zárlat ellenőrzése a hurok '+' és '-' ága között :
b) Kapcsoljuk a hurok '+' ágát a műszer '+', míg a hurok '-' ágát a műszer '-' bemenetére és mérjük meg az ellenállást.

(Az ellenállásnak 1 Mohm-nál nagyobbnak kell lenni!)
c) Kapcsoljuk a hurok '-' ágát a műszer '+', míg a hurok '+' ágát a műszer '-' bemenetére és mérjük meg az ellenállást.

(Az ellenállásnak 0.7 - 0-9 Mohm között kell lenni!)
Megjegyzés : Ha a mért ellenállás értékek jelentősen eltérnek a megadottól, akkor valószínűleg egy vagy több
érzékelőt/modult fordított polaritással kötöttünk a hurokra.

D.-E.. A vezeték árnyékolás és a hurok '+' és '-' ága közötti zárlat ellenőrzése :
A hurokágak és az árnyékolás közötti ellenállásnak 15 MOhm felett kell lenni.

F.-G. A központ védőföldje és a hurokágak közti zárlat ellenőrzése :
A központ védőföldje és a hurokágak közötti ellenállásnak 15 MOhm felett kell lenni.
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H. A központ védőföldje és az árnyékolás közti zárlat ellenőrzése :
A központ védőföldje és a hurok árnyékolás közötti ellenállásnak 15 MOhm felett kell lenni.

I. Az árnyékolás folytonosságának ellenőrzése
A címzőhurok elmenő (B) és visszatérő (A) oldali árnyékolásának folytonosnak kell lennie Méréskor max. 100-500
Ohm nagyságrendű lehet a hurok hosszának függvényében. Magasabb érték esetén újra ellenőrizni kell (sajnos), hogy
hol szakad meg az árnyékolás folytonossága. Az egyes eszközöknél az árnyékolás bekötésekor vigyázni kell arra, hogy
más vezetékhez, vagy az épület fémes részeihez ne érjen hozzá. Az elmenő oldali (B) ág árnyékolását a következő
fejezetben leírtak szerint kell a központnál bekötni.

J. A hurokfeszültségek ellenőrzése
Ha már bekapcsoltuk a központot és bekötöttük a hurkokat, de a hurkokra még nem programoztunk eszközöket, akkor a
hurokfeszültségnek 24V-nak kell lennie. Ha ilyenkor 14V-nál kisebb feszültséget mérünk, akkor nagy valószínűséggel
legalább egy eszközt fordított polaritással kötöttünk be.

A hurkokra vonatkozó maximális ellenállásértékek a különböző hurokhosszak esetén az alábbi méretű tűzjelző
vezetékekkel teljesíthetők :
•  750 méterig: 2 x 0.75 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel
•  1000 méterig : 2 x 1 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel
•  1500 méterig : 2 x 1.5 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel
•  2000 méterig : 2 x 2 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel
•  2500 méterig : 2 x 2.5 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel
•  3000 méterig : 2 x 3 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel

Hurokról táplált címzett hangjelzők esetén érdemes a hurok hossza alapján kiszámolt vezeték keresztmetszetnél eggyel
nagyobb méretet választani (pl. 0.75mm2 helyett 1 mm2-t).

A hangjelzők beállított hangerejétől függően
egy címzőhurokra nem lehet a táblázatban
megadottnál több jelzőt elhelyezni.

6.3.  A HUROK VEZETÉKEZÉS ÁRNYÉKOLÁSÁNAK BEKÖTÉSE

A vezeték árnyékolása legyen végig folyamatos. (Az érzékelők aljzatában külön kapocspont szolgál az
árnyékolás bekötésére.) Az árnyékolást csak egy helyen - lehetőleg a hurok 'B' oldalán - kössük le a központnál, máshol
ne közösítsük semmivel!
Különböző vezeték csatornázás esetén az alábbi példák szerint kössük le az árnyékolást :

Ha a vezetéket szabadon vagy nem fém kábelcsatornában
vezetjük, akkor a vezeték árnyékolását kössük a központ
házához, ne vigyük be a központba.

Fém-csatornában vezetett kábelezés esetén az árnyékolást
kössük össze a hurok '-' vezetékével. Az árnyékolás ne érjen
hozzá a központ házához.

A hurkok kialakításáról és a hurkokra köthető eszközökről részletes információk olvashatók
a 'Felhasználói segédlet a Notifier / System Sensor intelligens tűzjelző rendszerekhez' c.

kézikönyvben.

Típus \ Hangerő Nagy Közepes Kicsi
EMA24ALR, EMA24ALW 8 16 24
DBS24ALW 12 24 36
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7.  230V-OS HÁLÓZATI TÁPLÁLÁS
A tűzjelző központ elsődleges áramforrását, a 230V-os 50 Hz-es hálózati csatlakoztatást az épület hálózati

táplálásától független, a tűzvédelmi főkapcsoló előtt elágazó, védőfölddel ellátott, függetlenül biztosított, csak a tűzjelző
rendszer számára fenntartott, és 'Tűzjelző' felirattal ellátott ágról kell biztosítani. A hálózati tápláláshoz megfelelő
keresztmetszetű, kettős szigetelésű, legalább 600V átütési szilárdságú, a szabványoknak megfelelő vezetéket kell
használni.

1. táblázat : a tűzjelző rendszer hálózati áramszükséglete
Eszköz típusa Eszközök

száma
Szorozva Eszközönkénti

áramfelvétel (A)
Összes áramfelvétel

Fő tápegység (AM2-AL) 1 x 0.4 0.4
A teljes áramszükséglet a 230V-os hálózatról (A) :

7.1.  A TÁPEGYSÉG TERHELHETŐSÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

Az AM2000 központ tápegysége biztosítja az áramot az összes belső áramkör és a csatlakoztatott külső
áramkörök részére a tűzjelző rendszer nyugalmi állapotában. A nyugalmi áramfelvétel számításához a 2. táblázat
használható. A 3. táblázat segítségével számítható ki a rendszer többlet áramszükséglete riasztási állapotban. Sem a
nyugalmi, sem a riasztáskori áramszükséglet nem haladhatja meg a tápegység terhelhetőségi adatait.

A központ tápegysége 24V egyenfeszültséget szolgáltat 1A terhelhetőséggel. A 2. táblázatban csak azokat az eszközöket
kell szerepeltetni, melyek a rendszer nyugalmi állapotában is fogyasztanak (pl. tűzgátló ajtók tartómágnesei is).
A 3. táblázatban kell feltüntetni azokat az eszközöket és fogyasztásaikat, amelyek riasztáskor működnek, illetve lépnek
működésbe.

2. táblázat : a tűzjelző rendszer nyugalmi áramfelvétele 24V-ról
Eszköz típusa Eszközök száma Szorozva Eszközönkénti

áramfelvétel (A)
Összes áramfelvétel

(A)
AM2000 1 x 0.200 0.200
SIB600
Soros interfész kártya (max. 1 db)

(      ) x 0.100

Érzékelők / Modulok
2251E, 1251E, 5551E, 5551RE, 5551HTE
OmniSensor (3251E)
M500ME, M501ME, M503ME,
M500CHE, M500KAC, FP2-50x

(      ) x 0.000210

M500XE izolátor (      ) x 0.000420
Távkijelző modulok :
ACM16AT, ACM32A,
AEM16AT, AEM32A

(      )
(      )

x
x

0.040
0.002

LDM32 LED vezérlő távkijelzők ld. LDM kézikönyv
EMA24ALR huroktáplált hangjelzők (      ) x 0.000600
EMA24AER külsőleg táplált hangjelzők (      ) x 0.000300
DBS24ALW huroktáplált hangjelzők (      ) x 0.000600
DBS24AEW külsőleg táplált hangjelzők (      ) x 0.000300
LCD6000 távkezelő (      ) x 0.080
Egyéb külső eszközök (bekapcsolt relék,
stb)

(      )
(      )

x
x

A teljes nyugalmi áramszükséglet a 24V-os tápkimenetről (A) :

Megjegyzés :  a 2. táblázatban kiszámított áramérték nem haladhatja meg az 1A-t
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7.2.  A TŰZJELZŐ RENDSZER RIASZTÁSI ÁRAMSZÜKSÉGLETÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A 3. táblázat segítségével számolhatjuk ki a tűzjelző rendszer többlet áramszükségletét egy-egy riasztás alatt. A
rendszer áramfelvétele 24 V-ról riasztás alatt nem haladhatja meg a 1A-t.

A 3. táblázatban fel kell tüntetni az összes riasztáskor működő vagy működésbe lépő eszközt.

3. táblázat : a tűzjelző rendszer áramfelvétele 24V-ról riasztás alatt
Eszköz típusa Eszközök száma Szorozva Eszközönkénti

áramfelvétel (A)
Összes

áramfelvétel (A)
Távkijelző modulok :
ACM16AT, ACM32A,
AEM16AT, AEM32A

(      )
(      )

x
x

0.056
0.056

LDM32 LED vezérlő távkijelzők ld. LDM kézikönyv (a LED-ek fogyasztásával együtt)
LCD6000 távkezelő (      ) x 0.100
EMA24ALR huroktáplált hangjelzők (      ) x 0.005*
EMA24AER külsőleg táplált hangjelzők (      ) x 0.002500
DBS24ALW huroktáplált hangjelzők (      ) x 0.009*
DBS24AEW külsőleg táplált hangjelzők (      ) x 0.002500
Riasztást jelző eszközök :
Csengők
Szirénák
Hangjelzők
Kürtök
Villogók

(      )
(      )
(      )
(      )
(      )

x
x
x
x
x

(      )
(      )
(      )
(      )
(      )

Riasztást jelző eszközök :
Csengők
Szirénák
Hangjelzők
Kürtök
Villogók

(      )
(      )
(      )
(      )
(      )

x
x
x
x
x

(      )
(      )
(      )
(      )
(      )

A teljes többlet áramszükséglet a 24V-os tápkimenetről (A)  riasztáskor :
( B )

A 2. táblázat összegzett árama (nyugalmi áramfelvétel) (A) :
( A )

A teljes áramszükséglet riasztáskor (A) :
( C )

Megjegyzés :
* A huroktáplált hangjelzők fogyasztása közepes hangerőnél lett megadva.
Ha a kiszámított áramszükséglet meghaladja a 1A-t, akkor az akkumulátorok fogják a riasztási állapothoz szükséges
áramot biztosítani .

7.3.  A SZÜKSÉGES AKKUMULÁTOR KAPACITÁSOK KISZÁMÍTÁSA

A 4. táblázat alapján számíthatjuk ki a nyugalmi állapot és az 5 perces riasztási állapot fenntartásához
szükséges akkumulátorok kapacitását.

Az összes akku terhelés
nyugalmi állapotban (ld. 2.

táblázat)

Szorozva A szükséges tartaléküzem ideje
(24 vagy 72 óra)

Össz kapacitás

( A )          (      ) x (      )
A többlet akku terhelés

riasztáskor (ld. 3. táblázat)
A szükséges riasztási időtartam órában

(5 perc = 0.084)
( B )         (      ) x (      )

A szükséges kapacitás összesítve :               x
A kapott értéket szorozzuk meg 1.2-vel (akku öregedés faktora) :               1.2  =
A szükséges akkumulátor kapacitás (Ah) :
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8.  A  SIB600  OPCIONÁLIS SOROS INTERFÉSZ KÁRTYA

A SIB600 kártya 2 darab soros interfészt tartalmaz, melyek közül az SP-1 a bekötéstől függően RS232 vagy
RS485 lehet, míg az SP-2 csak RS485.
Az SP-1  interfészén keresztül csatlakoztathatunk a központhoz :

•  Számítógépes felügyeleti terminált (TGSW1 : RS232 vagy RS485-ön keresztül),
•  A NOTI-FIER-NET-2000 számítógépes felügyeleti rendszert, mely több központot felügyel (RS485),

Az SP-2 interfészén keresztül csatlakoztathatunk a központhoz :
•  ACM16, ACM32 vagy LDM32 típusú távkijelző modulokat (RS485).

Megjegyzés :
•  Jumper RS485 állásában : 2-vezetékes, háromállapotú  nyílt vonal
•  Jumper RS422 állásában : 4-vezetékes (kimenő-visszatérő) zárt vonal
•  Az RS232 interfészt legfeljebb 15 távolságig használjuk. E távolság felett mindig az RS485 vonal az ajánlott.
•  Csatlakoztatható távkijelzők típusai : ACM16, ACM32, LDM32, ACM8R, illetve ezek bővítő moduljai

8.1.  A  SIB600  OPCIONÁLIS SOROS INTERFÉSZ KÁRTYA CSATLAKOZÓ KIOSZTÁSA

Csatlakozó Elnevezés IT485 PC-n levő csatlakozó
bekötése 9 pólusú D 25 pólusú D

1. VÉDŐFÖLD
2. RTS
3. SP-1 CTS
4. RS232 TX 2 3
5. RX FELÜGYELETI 3 2
6. GND PC  CSATLA- 5 7
7. LIN + (KI) KOZTATÁSA 4
8. LIN - (BE) (TGSW1 vagy
9. SP-1 GND NET-2000) árnyékolás

10. RS485 LIN + (BE)
11. LIN - (KI) 3
12. LIN + (KI) A
13. SP-2 LIN - (KI) TÁVKIJELZŐ
14. RS485 GND MODULOK
15. LIN + (BE) CSATLAKOZ-
16. LIN - (BE) TATÁSÁRA

Az SP-1 csatlakozón az RS232 bekötést használhatjuk 10-15 méteren belül a felügyeleti programot futtató számítógép
csatlakoztatására. Ennél nagyobb távolság esetén mindig az RS485 bekötést kell használni.

Szalagkábel csatlakozó a
CPU kártya felé
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8.2.  A TÁVKIJELZŐ MODULOK CSATLAKOZTATÁSA

A SIB600 kártya SP-2 (RS485) interfészén keresztül csatlakoztathatók a központhoz az ACM16, ACM32 és
LDM32 típusú  távkijelző egységek. A távkijelzőkkel az érzékelők, modulok, zónák riasztás, vagy riasztás és hiba
állapota jeleníthető meg a központtól távoli pontokon.

A központra legfeljebb 32 db távkijelző modul csatlakoztatható. Mindegyik távkijelző modul 64 egyedi pont (érzékelő,
modul, zóna) állapot távjelzésére képes (LED-del vagy relével). Bizonyos típusú távkijelző egységek nyomógombokkal
is rendelkeznek, melyekkel különböző alapkezelési funkciók (NYUGTÁZÁS, HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁS,
JELZÉSTÖRLÉS) és/vagy a távkijelző pontokhoz rendelt kimenetek (vezérlő modulok) ki/bekapcsolása végezhető el.

A távkijelző egységek részletes leírásai az 'ACM16 és ACM32 kezelési és üzembe helyezési' és az 'LDM32 kezelési és
üzembe helyezési' kézikönyvekben találhatók meg. Itt találhatók a részletes hardver beállítások és az egyes
központokhoz szükséges csatlakoztatások is.

A távkijelző modulok működését a fizikai bekötésük után (vagy előtt) a 'Részleges rendszerprogramozás/ 7=SIB600
kártya / 2=Távkijelző installálás' menüben engedélyezni kell. Minden távkijelző modulhoz egy 32 karakteres név is
rendelhető. Ezek után a 'Részleges eszközprogramozás / 1=Típusazonosító' menüben kell megadni, hogy a korábban
installált távkijelző modul(ok) egyes pontjai milyen jellegű információ távjelzésére szolgáljanak (pl. érzékelő
állapotának kijelzése esetén ADET, zóna kijelzése esetén AZON típusazonosító, stb.). Végül a 'Részleges vagy teljes
eszközprogramozás/ 5=Távkijelző megadás' menü során azt kell megadni, hogy az adott eszközöket, zónákat mely
távkijelző pontokhoz akarjuk rendelni (itt már természetesen az adott eszköz és a távkijelző pont típusazonosítójának
egyeznie kell!).

A távkijelző modulokat a SIB600 kártya 12. és 13. csatlakozóira kell kötni csavart, árnyékolt és megfelelő
keresztmetszetű vezetékkel. A legutolsó távkijelző modul távolsága a központtól 1500 m lehet. A távkijelző modulok a
központtól vagy külső tápegységről is járathatók.
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A. FÜGGELÉK : HUROKMÉRÉS ELLENŐRZŐ LAP

HUROK Huroktáplált Vezeték ELLENÁLLÁS
SZÁM
(1 - 16)

TÍPUS
(V - NY)

hangjelzők
száma
( db )

keresztmetszet
( mm2 )

A
(hurok)

Ohm

B
(+ és -) /

C
(- és +)
kOhm

D
(+ és á.)/

E
(- és á.)
kOhm

F
(+ és vf)/

G
(- és vf.)
kOhm

H
(vf. és á.)

kOhm

I
(árnyék)
kOhm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A fenti oszlopok a korábbi fejezetben leírt mérések sorrendjének felelnek meg. Amíg a mért értékek
nem felelnek meg a korábban leírtaknak, addig ne kössük be a hurkot. Előbb keressük meg és

korrigáljuk a hibát.
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