CWSx típusú hang- fényjelzők használata pulzáló kimeneteken
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A KAC EnScape sorozatú hang- fényjelző
eszközei (CWSO: hang, CWSS: hang-fény,
CWST: fény) mind a hangjelzés, mind a
fényjelzés szempontjából szinkronizáltak,
azaz az azonos áramkörön levő eszközök
bekapcsolása után mind az általuk kiadott
hangminta, mind a villogásuk fázisban marad
hosszú ideig.
A szinkronizálás
miatt
az
eszközök
bekapcsolási késleltetése kb. 1,5 másodperc,
így közvetlenül nem használhatók olyan
EnScape sorozatú hang- fényjelzők
központok felügyelt kimenetein, melyek egyes
állapotaik jelzésére különböző módon pulzálják, szaggatják a kimeneteiket. Ilyen hangjelző kimenetekkel
általában az oltásvezérlő központok rendelkeznek (pl. Notifier RP1r-2PLUS, vagy UDS-3), melyek a
hangjelző kimenet különböző idejű pulzálásával különböztetik meg az oltás egyes szakaszait, pl. Oltás
előjelzés: 1 mp. BE – 1 mp. KI, Oltás aktív: 0,5 mp. BE – 0,5 mp. KI, Oltás folyamatban: folyamatos BE,
Oltás felfüggesztve: 2 mp. BE – 2 mp. KI.
Megoldási lehetőségek:
• Más típusú hang- fényjelzőt (pl. Notifier PAN1 feliratos hang- fényjelzőt) alkalmazunk a pulzáló
kimeneten (A PAN-1 válasszunk folyamatos hangmintát: DIP3=ON).
• A pulzáló kimenetre egy min. 680 µF kondenzátor helyezünk (bár ekkor elveszítjük a pulzálásból
származó plusz információt).
• Kihasználva az EnScape eszközök két-lépcsős vezérlési lehetőségét, mellyel két különböző
hangmintát (pl. szaggatott és folyamatos) lehet létrehozni. megpróbálhatunk az eredeti pulzáló
kimenethez hasonló jelzéseket produkálni.
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UDS-3 oltásvezérlő alközpont
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Az UDS-3 2 db független oltókör vezérlésre képes. Mindkét oltókörhöz 1-1 pulzáló (kódolt) felügyelt
hangjelző kimenet, 1-1 felügyelt Oltás előjelzés és Oltás gátolva kimenet, valamint 1-1 Oltás megtörtént
relé tartozik. A két oltókörhöz közösen még további 3 db állapotjelző relé tartozik.
A hangjelző kimenetek az egyes állapotokban az alábbiak szerint működnek:
•
Oltás aktív:
0,5 mp. BE – 0,5 mp. KI
•
Oltás felfüggesztve: 0,5 mp. BE – 1 mp. KI
•
Oltás folyamatban: folyamatos BE
A legegyszerűbb megoldás, ha a felügyelt hangjelző (SND) kimenetekre
PAN-1 feliratos hang- fényjelző(ke)t helyezünk (pl. „Oltás indul. Hagyja el a
helyiséget!” felirattal és folyamatos hangmintával: DIP3=ON)), így a pulzáló
kimenet által szolgáltatott többlet állapotinformációk is megmaradnak.
Amennyiben már Oltás előjelzés állapotban is szeretnénk valamilyen
figyelem felkeltő jelzést alkalmazni, akkor a felügyelt Oltás előjelzés
kimenetre köthetünk akár EnScape hang-fényjelzőket is.
Arra érdemes azonban figyelni, hogy ezek a jelzők az Oltás előjelzés
állapot bekövetkeztétől kezdve egészen a tűzjelző központ jelzéstörléséig
PAN-1 hang- fényjelző
be lesznek kapcsolva, azaz az Oltás aktív, Oltás felfüggesztve, Oltás
folyamatban, Oltás megtörtént állapotok alatt végig együtt fognak szólni a PAN-1 hangjelzőjével (ami
2900 Hz-es hangot ad).
A felügyelt hangjelző kimenetre csatlakoztatott PAN-1 jelzők a Hang-ki/be gombbal ki-, illetve
visszakapcsolhatók.
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CWSx típusú hang- fényjelzők használata pulzáló kimeneteken
RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ
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Az RP1r-2PLUS egy 1-oltókörös oltásvezérlő központ, mely 2 db pulzáló (kódolt) felügyelt hangjelző
kimenettel, 1-1 Oltás előjelzés, Oltás aktív, Oltás folyamatban és Oltás tiltva relé kimenetekkel
rendelkezik.
A 2 db felügyelt hangjelző kimenet az egyes állapotokban az alábbiak szerint működik:
•
Oltás előjelzés:
1 mp. BE – 1 mp. KI
•
Oltás aktív:
0,5 mp. BE – 0,5 mp. KI
•
Oltás felfüggesztve: 1 mp. BE – 1 mp. KI
•
Oltás folyamatban: folyamatos BE
Az üzembe helyezés során a 2. hangjelző kimenet (SND2) szaggatott üzeme kikapcsolható, és így az
Oltás előjelzés állapottól kezdve folyamatos működésűre állítható (SP=01 beállítással).
Amennyiben
PAN-1
feliratos
CWSx
jelző(ke)t használunk a hangjelző RP1r-2PLUS
hang- fényjelzők
kimeneten (folyamatosra állított oltásvezérlő központ
DIP = 15 – 19
hangmintával: DIP3=ON), akkor az
1. minta: szaggatott
eredeti gyári beállítások mellett a
2. minta: folyamatos
pulzáló kimenet által szolgáltatott
többlet
állapotinformációk
is
megmaradnak.
+
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A 2. felügyelt hangjelző kimeneten
EOL
+
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(SND2) azonban használhatunk
CWSx hangjelzőket is, de ekkor
-1
-1
célszerű a szomszédos ábra
+- + 24V
SND2
-1
-1
szerinti elrendezést használni az
4
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alábbiak szerint:
-2
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• A
2.
hangjelző
kimenete
Gyáritól eltérő
beállítás:
-2
-2
folyamatos működésűre kell
A 2. hangjelző
C
állítani (SP=01).
kimenetet (SND2)
8 Oltás
aktív NO
folytonosan működjön
• A CWSx jelzők DIP kapcsolóin a
Oltás előjelzés
állapottól kezdve.
15-19 hangminták valamelyikét
NC
Beállítása: SF = 01
24V-os relé
célszerű választani (ezeknél a
C
C
11 Oltás
hangminta pároknál az 1.
tiltva NO
hangminta szaggatott, míg a 2.
C: relé közös érintkező (Common)
NO: relé záró érintkező (Normally Open)
hangminta folyamatos jelzést
NC: relé bontó érintkező (Normally Closed)
ad).
Így a folyamatos vonalakkal
1. Folyamatos (fekete) vonalak:
ábrázolt bekötés esetén Oltás
- A hangjelzők szaggatottan (pulzálva) szólnak Előjelzés állapotban
előjelzés esetén a hangjelzők
- A hangjelzők folyamatosan szólnak Oltás aktiválva állapottól kezdve
(az Oltás folyamatban állapot alatt is)
szaggatottan, míg Oltás aktiválva
állapottól kezdve folyamatosan
2. Szaggatott (piros és kék) kiegészítés
fognak szólni.
- A hangjelzők szaggatottan (pulzálva) szólnak Előjelzés állapotban
- A hangjelzők folyamatosan szólnak Oltás aktiválva állapotban
Amennyiben
az
Oltás
tiltva
- A hangjelzők újra szaggatottan szólnak Oltás felfüggesztés vagy Oltás leállítás
kimenetre még egy 24 V-os relét is
állapotban (ha megnyomták a megfelelő kézi felfüggesztő vagy leállító gombot)
bekötünk, akkor a hangjelzés az
- A hangjelzők folyamatosan szólnak Oltás folyamatban állapotban
Oltás felfüggesztés/leállítás alatt
visszavált szaggatott üzemmódra (l.
CWSx hangjelzők az RP1r-2PLUS SND2 hangjelző kimeneten
szaggatott vonalas kiegészítés).
Mindkét esetben a Hang ki/be gombbal az Oltás előjelzés fázis alatt a hangjelzők ki/be kapcsolhatók,
míg az Oltás aktiválva (Kiürítés) állapottól kezdve a hangjelző kimenetek már nem kapcsolhatók a Hang
ki/be gombbal, a hangjelzés csak a központ jelzéstörlésével szüntethető meg.
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