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1. WPROWADZENIE 

1.1. Normy 

 

Firma Advanced Electronics deklaruje, że poniższe wyroby spełniają najważniejsze wymagania wymienione  

w Constructions Product Directive 89/106/EEC: 

Dodatkowo produkty te spełniają wymagania: 

Low Voltage Directive 2006/95/EC, 

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC. 

 

1.2. Ostrzeżenia 

 

 

PRZED INSTALACJĄ: Sprawdzić parametry centrali podane na obudowie oraz w tabeli 

parametrów w niniejszej instrukcji. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed 

przystąpieniem do czynności instalacyjnych. Jeżeli nie są Państwo pewni w którymkolwiek z 

punktów instalacji, należy NIE PODEJMOWAĆ DALSZYCH CZYNNOŚCI i skontaktować się z 

uprawnionym serwisem lub producentem w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

 

Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji powinien programować i serwisować tylko 

wykwalifikowany personel. 

 

Centrala sygnalizacji pożaru firmy Advanced Electronics została zaprojektowana zgodnie z 

wymaganiami dyrektyw niskonapięciowej i EMC. Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w 

instrukcji instalacji może spowodować utratę zgodności centrali z wymaganiami w/w 

dyrektyw. 

 

Urządzenie zawiera części wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przy kontakcie z 

płytkami drukowanymi należy zachować ostrożność i używać narzędzi redukujących ładunek 

elektrostatyczny (np. bransoletki z uziemieniem itp.). Przed podłączaniem jakichkolwiek 

nowych komponentów centrali (kart peryferyjnych, sieciowych) należy odłączyć wszystkie 

źródła zasilania od centrali pożarowej (zasilanie podstawowe 230VAC oraz akumulatory). 

 

Jeśli w instrukcji wystąpi symbol „PC only”, opisane dalej czynności będzie można wykonać 

jedynie przy użyciu oprogramowania „PC Configuration Tool”. 
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1.3. Zakres opracowania 

 

Niniejsza instrukcja obejmuje instalację, programowanie oraz uruchomienie centrali pożarowej MX Pro z serii 

5000. Instrukcja zawiera podstawowe informacje odnośnie programowania wspólne dla każdego protokołu 

transmisji urządzeń pętlowych. Szczegółowe informacje odnośnie programowania urządzeń pętlowych konkretnego 

producenta zawierają odrębne opracowania.  

Instrukcja obsługi centrali pożarowej przez użytkownika jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

Wszystkie modele central pożarowych z serii MX Pro 5000 są dostępne w różnych rozmiarach obudów  

i z różnymi opcjami wyposażenia w celu dopasowania się do potrzeb Użytkownika i konkretnej aplikacji. 

 

Dostępne modele central Advanced z serii MX Pro 5000: 

- 5101 – centrala jednopętlowa bez możliwości rozbudowy (jedna pętla zainstalowana), 

- 5201 – centrala jednopętlowa z możliwością rozbudowy do dwóch pętli (jedna pętla zainstalowana), 

- 5401 – centrala jednopętlowa z możliwością rozbudowy do czterech pętli (jedna pętla zainstalowana). 

Centralę należy zainstalować według instrukcji podanych w rozdziale 2, a następnie zaprogramować według 

instrukcji podanych w rozdziale 3. 

1.4. Funkcje zgodne z EN54 

  

 

Centrala pożarowa Advanced z serii MX Pro 5000 spełnia wymagania normy EN54-2 (1997), 

normy EN 54-4 (1997) oraz normy EN54-13 (2005). W uzupełnieniu do wymagań standardowych 

zostały dodane funkcje opcjonalne zgodne z EN54. 

   

 Funkcje opcjonalne Punkt normy EN54-2 

 

Wskaźniki, wyjścia, wejścia: 

Wyjścia do urządzeń alarmu pożarowego 

Wyjścia do urządzeń transmisji alarmu 

Wyjścia do urządzeń ochrony ppoż. 

Opóźnienia wysterowania wyjść 

Koincydencja w detekcji 

Licznik alarmów 

Alarmy uszkodzeniowe z urządzeń 

Wyjścia do urządzeń transmisji alarmów technicznych 

Odłączenia urządzeń 

Tryb testowy 

Standaryzowane I/O 

 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

7.13 

8.3 

8.9 

9.5 

10 

11 
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 Funkcje zasilacza Punkt normy EN54-4 

 

Praca na zasilaniu podstawowym 

Praca na zasilaniu akumulatorowym 

Monitorowanie i ładowanie akumulatora 

Diagnostyka i powiadamianie o usterkach zasilania 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

   

 Funkcje systemu Punkt normy EN54-13 

 

Ciągłość toru transmisji 

Sieci (nie hierarchiczne) 

4.5 

4.3 

   

 Funkcje dodatkowe, nie wymagane przez EN54 Rozdział instrukcji 

 

Dodatkowe wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych 

Dodatkowe wyjście przekaźnikowe 

Dodatkowe wyjścia przekaźnikowe programowalne (matryca 

sterowań, ewakuacja etapowa) 

Opcjonalna drukarka 

2.5.7 

2.5.6 

5.4 

 

 

1.5. Funkcje dodatkowe wraz z wymaganiami EN54: 

 

 

Wyjścia do urządzeń alarmu pożarowego 

Centrala może być podłączana do urządzeń alarmu pożarowego. Istnieje możliwość 

wyciszania i ponownego załączania sygnalizatorów alarmowych w czasie alarmu pożarowego 

drugiego stopnia. Szczegóły w instrukcji użytkownika oraz w rozdziałach 3.3.20 oraz 3.3.21 

niniejszej instrukcji. 

 

Wyjścia do urządzeń transmisji alarmu pożarowego 

Centrala ma możliwość transmisji alarmu pożarowego do oddalonej stacji monitoringu lub 

jednostki straży pożarnej. Wymagana instalacji dodatkowej karty interfejsu transmisji 

alarmu. Szczegóły w rozdziałach 2.4.1, 2.4.5, 2.5.12, 2.5.13, 3.3.20 oraz 3.3.21.  

 

Wyjścia do urządzeń ochrony ppoż. 

Centrala ma możliwość transmisji alarmu pożarowego do oddalonej stacji monitoringu lub 

jednostki straży pożarnej. Wymagana instalacji dodatkowej karty interfejsu transmisji 

alarmu. Szczegóły w rozdziałach 2.4.1, 2.5.12, 3.3.20 oraz 3.3.21. 

 

Opóźnienia aktywacji wyjść 

Centrala ma możliwość ustawienia opóźnień zadziałania dla wyjść celem weryfikacji 

alarmów pożarowych na obiekcie. Szczegóły w rozdziałach 3.3.20 oraz 3.3.21. 

 

Koincydencja w detekcji 

Centrala obsługuje tryb koincydencji w detekcji (typ B i C). Szczegóły w rozdziale 3.3.20. 

Rozdział 9.5 

Rozdział 7.9 

Rozdział 7.10 

Rozdział 7.11 

Rozdział 7.12 
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Licznik alarmów 

Centrala ma możliwość zliczania wystąpień alarmów pożarowych. Szczegóły w instrukcji 

użytkownika. 

 

Alarmy uszkodzeniowe z urządzeń  

Centrala może odbierać i przetwarzać sygnały uszkodzeniowe z urządzeń do niej 

podłączonych. Są one wyświetlane na bazie zdefiniowanych stref. Szczegóły w instrukcji 

użytkownika. 

 

Wyjścia do urządzeń transmisji sygnałów technicznych 

Centrala ma możliwość transmisji sygnału technicznego (uszkodzenia) do oddalonej stacji 

monitoringu lub serwisu. Wymagana instalacja dodatkowego interfejsu transmisji. Szczegóły 

w rozdziałach 2.4.1, 2.4.5, 2.5.12, 2.5.13, 3.3.20 oraz 3.3.20.  

 

Odłączenia urządzeń 

Centrala ma możliwość blokady sygnałów przychodzących z urządzeń. Szczegóły w instrukcji 

użytkownika. 

 

Tryb testowania 

Przy pomocy centrali pożarowej można testować instalację według stref detekcji. Szczegóły 

w instrukcji użytkownika. 

 

Znormalizowane interfejsy I/O 

Znormalizowane interfejsy I/O są obsługiwane za pomocą sieci Ad Network. 

 

1.6. Standard wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego  

i obowiązujące przepisy 

1.6.1. Instalacja centrali pożarowej 

Centrala pożarowa musi być zainstalowana, zaprogramowana i uruchomiona zgodnie z obowiązującymi w 

Polsce przepisami i normami. 

1.6.2. Instalacja przewodowa systemu sygnalizacji pożarowej 

Instalacja przewodowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. 

 

 

 

Rozdział 7.13 

Rozdział 8.3 

Rozdział 8.9 

Rozdział 9.5 

Rozdział 10 

Rozdział 11 
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2. INSTALACJA CENTRALI 

2.1. Identyfikacja komponentów centrali 

Na poniższych rysunkach przedstawiono główne komponenty central pożarowych Advanced z serii MX Pro 

5000. 

2.1.1. Centrala MX-5101 

Obudowa w wersji S (Small) zawiera: 

Obudowa metalowa. 

Płyta główna ze slotem na jedną kartę pętlową. 

Karta pętlowa zainstalowana na płycie głównej. 

Drzwiczki z zamontowanym panelem obsługi, wyposażone w zamek na kluczyk. 

Miejsce do zamontowania jednego opcjonalnego przycisku użytkownika. 
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Obudowa w wersji M (Medium) zawiera: 

Obudowa metalowa. 

Płyta główna ze slotem na jedną kartę pętlową. 

Karta pętlowa zainstalowana na płycie głównej. 

Drzwiczki z zamontowanym panelem obsługi, wyposażone w zamek na kluczyk. 

Miejsce do zamontowania ośmiu opcjonalnych przycisków użytkownika lub zamiennie czterech przycisków 

użytkownika i drukarki. 

Miejsce do zainstalowania opcjonalnego panelu wskaźnikowego LED. 
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Obudowa w wersji L (Large) zawiera: 

Obudowa metalowa. 

Płyta główna ze slotem na jedną kartę pętlową. 

Karta pętlowa zainstalowana na płycie głównej. 

Drzwiczki z zamontowanym panelem obsługi, wyposażone w zamek na kluczyk. 

Miejsce do zamontowania ośmiu opcjonalnych przycisków użytkownika lub zamiennie czterech przycisków 

użytkownika i drukarki. 

Miejsce do zainstalowania dwóch opcjonalnych paneli wskaźnikowych LED. 
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2.1.2. Centrala MX-5201 

 

Obudowa w wersji M (Medium) zawiera: 

Obudowa metalowa. 

Płyta główna ze slotami na dwie karty pętlowe. 

Karta pętlowa zainstalowana w jednym ze slotów na płycie głównej (możliwość dołożenia drugiej karty pętlowej). 

Drzwiczki z zamontowanym panelem obsługi, wyposażone w zamek na kluczyk. 

Miejsce do zamontowania ośmiu opcjonalnych przycisków użytkownika lub zamiennie czterech przycisków 

użytkownika i drukarki. 

Miejsce do zainstalowania opcjonalnego panelu wskaźnikowego LED. 
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Obudowa w wersji L (Large) oraz D (Deep) zawiera: 

Obudowa metalowa. 

Płyta główna ze slotami na dwie karty pętlowe. 

Karta pętlowa zainstalowana w jednym ze slotów na płycie głównej (możliwość dołożenia jednej karty pętlowej).  

Drzwiczki z zamontowanym panelem obsługi, wyposażone w zamek na kluczyk. 

Miejsce do zamontowania ośmiu opcjonalnych przycisków użytkownika lub zamiennie czterech przycisków 

użytkownika i drukarki. 

Miejsce do zainstalowania dwóch opcjonalnych paneli wskaźnikowych LED. 
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2.1.3. Centrala MX-5401 

Obudowa w wersji L (Large) oraz D (Deep) zawiera: 

Obudowa metalowa. 

Płyta główna ze slotami na cztery karty pętlowe. 

Karta pętlowa zainstalowana w jednym ze slotów na płycie głównej (możliwość dołożenia trzech kart pętlowych).  

Drzwiczki z zamontowanym panelem obsługi, wyposażone w zamek na kluczyk. 

Miejsce do zamontowania ośmiu opcjonalnych przycisków użytkownika lub zamiennie czterech przycisków 

użytkownika i drukarki. 

Miejsce do zainstalowania dwóch opcjonalnych paneli wskaźnikowych LED. 
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2.2. Instalacja obudowy na ścianie 

 

Centrala pożarowa wraz z zainstalowanymi akumulatorami jest ciężka, w związku z tym należy zachować 

ostrożność przy instalacji oraz dobrać stosowne do wagi mocowania. W poniższej tabeli przedstawiono 

wagi maksymalne central pożarowych Advanced MX Pro 5000 wraz z akumulatorami zależnie od 

zastosowanej wersji obudowy. 

 

Rodzaj obudowy Waga Max wielkość 

akumulatora (2 szt.) 

Maksymalna waga 

centrali z akumulatorami 

S (Small) 6kg 7Ah, 2,5kg 11kg 

M (Medium) 8kg 12Ah, 3,9kg 16kg 

L (Large) 10kg 18Ah, 5,7kg 22kg 

D (Deep) 12kg 45Ah, 15,5kg 43kg 

E (Extended) 18/20kg 45Ah, 15,5kg 65kg 

 

2.2.1 Otwieranie obudowy 

Obudowa wyposażona jest w zamek, aby ją otworzyć należy włożyć kluczyk do zamka i należy przekręcić go 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

2.2.2. Wymontowanie stelaża z obudowy 

Zaleca się demontaż stelaża płyty głównej z obudowy przed powieszeniem jej na ścianie. Aby usunąć stelaż płyty 

głównej z obudowy należy: 

Odłączyć zacisk uziemienia stelażu od obudowy centrali, 

Odłączyć konektor przewodu zasilającego AC od płyty głównej, 

Odłączyć konektor taśmy wyświetlacza od płyty głównej, 

Odkręcić dwie śruby mocujące stelaż płyty głównej do obudowy i usunąć stelaż z obudowy centrali. 

  

Podczas demontażu nie wolno unosić stelaża trzymając za płytę główną. Należy trzymać stelaż tylko za 

jego metalowe części, aby nie uszkodzić elektroniki. 
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2.2.3. Montaż obudowy na ścianie 

W pierwszej kolejności należy usunąć zaślepki przewodów zasilających i pętlowych znajdujące się na górnej 

ściance obudowy centrali. Jeżeli potrzebne jest więcej otworów do wprowadzenia przewodów instalacyjnych do 

centrali pożarowej, należy skorzystać z zaślepek znajdujących się na tylnej ściance obudowy. 

Obudowa posiada trzy otwory montażowe pokazane na poniższych rysunkach. Należy wykorzystać wszystkie trzy 

otwory montażowe aby zapewnić pewne zamocowanie obudowy centrali na ścianie. Po nawierceniu otworów 

montażowych (7mm lub większych) należy wykorzystać elementy nośne (kołki + wkręty) adekwatne do wagi 

montowanej obudowy (waga całkowita wraz z akumulatorami rezerwowymi). 

Należy zapewnić tyle przestrzeni wokół miejsca instalacji centrali pożarowej aby było możliwe swobodne 

otwarcie frontowych drzwi obudowy. Po zainstalowaniu obudowy na ścianie oczyścić jej wnętrze z kurzu powstałego 

przy instalacji. 

Punkty montażowe i wymiary obudowy S: 

 

Rzut z góry: 
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Punkty montażowe i wymiary obudowy M: 

 

Rzut z góry: 
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Punkty montażowe i wymiary obudowy L i D: 

 

Rzut z góry (obudowa L): 

 

Rzut z góry (obudowa D): 

 



Strona 18 / 75 

 
Instrukcja instalatora i użytkownika 

Punkty montażowe i wymiary obudowy E: 

 

Rzut z góry: 
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2.2.4. Ponowne zamontowanie stelaża płyty głównej w obudowie 

Po zainstalowaniu obudowy na ścianie należy ostrożnie umieścić w niej z powrotem stelaż wraz z płytą główną 

centrali i zamocować przy pomocy dwóch śrub. Następnie podłączyć wszystkie odłączone uprzednio przewody do 

płyty głównej: przewód uziemienia, taśmę wyświetlacza LCD oraz przewód zasilający AC. 

2.2.5. Rekomendowane ułożenie kabli podczas wprowadzania do obudowy 

Zaleca się użycie rozmieszczenia kabli instalacyjnych przy wprowadzaniu do centrali według poniższego rysunku. 
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Należy oddzielić przewody niskonapięciowe (pętle dozorowe, sygnalizatory, zasilanie 24VDC zewnętrzne itd.) od 

przewodu zasilającego 230VAC.  

Należy dopilnować separacji poszczególnych żył przewodów podłączonych do zacisków wyjść przekaźnikowych na 

płycie głównej centrali oraz innych zacisków przyłączeniowych do płyty głównej. 

Należy używać adekwatnych typów przewodów do poszczególnych urządzeń, wymaganych przez obowiązujące 

przepisy. 

Sposoby podłączania poszczególnych urządzeń do centrali (urządzenia pętlowe, sygnalizatory itd.) omówiono w 

dalszych rozdziałach niniejszej instrukcji. 

2.3. Instalacja kart pętlowych 

Wszystkie typy central Advanced (MX-5101, MX-5201, MX-5401) są fabrycznie wyposażone w jedną kartę pętli 

dozorowej. W zależności od typu centrali pożarowej, na jej płycie głównej znajdują się sloty do instalacji 

dodatkowych kart pętlowych w celu rozbudowy instalacji sygnalizacji pożarowej na obiekcie. Na poniższym rysunku 

przedstawiono widok karty pętlowej w standardzie Apollo (widok od strony złącza). 

 

2.3.1. Montaż kart pętlowych w centrali 

 

Przed przystąpieniem do instalacji kart pętlowych i innych dodatkowych komponentów centrali 

pożarowej należy bezwzględnie odłączyć wszystkie źródła zasilania od płyty głównej centrali. 

 

Karty pętlowe oraz karty peryferyjne posiadają elementy elektroniki zainstalowane po obu 

stronach płytki drukowanej. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z elementami 

wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. 

Lokalizację slotów kart pętlowych dla poszczególnych modeli centrali pokazano na poniższym rysunku. 
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W celu instalacji nowej karty w centrali lub wymiany istniejącej karty pętlowej należy wykonać poniższe czynności: 

- należy dopilnować aby piny złącza karty pętlowej w czasie instalacji były dopasowane do otworów gniazda w płycie 

głównej, 

- kartę pętlową instalować w płycie głównej zwróconą złączem w lewą stronę, tak jak pokazano to na poprzednim 

rysunku, 

- na płycie głównej znajduje się (zależnie od modelu centrali) od jednego do czterech slotów kart pętlowych. Nie ma 

znaczenia, w którym slocie zostanie zainstalowana kolejna karta, po instalacji należy jednak podłączać pętlę 

dozorową do zacisków przeznaczonych dla konkretnego slotu karty pętlowej. 

- przy wkładaniu karty pętlowej do slotu należy najpierw odblokować zaczepy na szynach prowadzących po obu 

stronach gniazda na płycie głównej, następnie delikatnie wsunąć kartę do gniazda. 

2.3.2. Demontaż kart pętlowych 

Przed usunięciem karty pętlowej z płyty głównej należy odłączyć od niej wszystkie źródła zasilania. Odblokować 

zatrzaski w prowadnicach karty i następnie delikatnie wysunąć kartę pętlową ku górze. 

2.4. Karty peryferyjne PBUS  

Wszystkie centrale Advanced są wyposażone w magistralę wewnętrzną PBUS do przyłączania dodatkowych kart 

peryferyjnych dodających do centrali nowe funkcje. Magistrala PBUS jest izolowana i obsługuje tylko karty 

peryferyjne umieszczane wewnątrz centrali pożarowej lub ewentualnie w dodatkowych obudowach instalowanych 

obok centrali. 

Każda centrala obsługuje kartę dwóch wyjść przekaźnikowych MXP-507.  

Każda centrala obsłuży max do 16 szt. kart 4 wyjść przekaźnikowych MXP-035. 

Konfiguracja karty MXP-035 odbywa się za pomocą programu PC Config Tool. 
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We wszystkich wersjach obudów oprócz obudowy S istnieje możliwość instalacji jednej karty PBUS obok płyty 

głównej w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu. 

Jeśli użytkownik potrzebuje wyposażyć centralę pożarową w większą ilość kart peryferyjnych, może zainstalować 

dodatkową obudowę obok centrali pożarowej i doprowadzić do niej magistralę PBUS. 

Szczegóły podłączania kart PBUS do płyty głównej centrali pożarowej zawiera rozdział 2.5.8. 

Szczegóły podłączania kart sieciowych AdNet zawiera rozdział 2.5.5. 

2.4.1. Interfejs transmisji alarmu MXP-532 

Karta interfejsu transmisji alarmu zawiera wyjścia nadzorowane do podłączania urządzeń transmisji alarmu 

pożarowego i technicznego (UTA) zgodne z wymaganiami normy EN54-2. 

 

Wyjścia do urządzeń transmisji alarmu (UTA). 

Rozdział 7.9 i 8.9 

Karta interfejsu instalowana jest w płycie głównej za pomocą jednej śruby M3 i trzech plastikowych kołków 

dystansowych. Na płycie głównej znajduje się przygotowany metalowy trzpień M3 pod montaż karty. Szczegóły na 

rysunku poniżej. 

 

Zasilanie i sygnały wejściowe są doprowadzone do karty interfejsów przez gniazdo znajdujące się na płycie głównej. 

Po zainstalowaniu karty w gnieździe upewnić się że połączenie jest pewne i śruba M3 dokręcona prawidłowo (ze 

względu na ochronę EMC). 

 

Przed przystąpieniem do instalacji kart pętlowych i innych dodatkowych komponentów centrali 

pożarowej należy bezwzględnie odłączyć wszystkie źródła zasilania od płyty głównej centrali. 
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Karty pętlowe oraz karty peryferyjne posiadają elementy elektroniki zainstalowane po obu 

stronach płytki drukowanej. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z elementami 

wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. 

2.4.2. Karta 2 wyjść przekaźnikowych MXP-507 

Karta jest instalowana na płycie głównej przy pomocy dwóch plastikowych kołków dystansowych. Szczegóły na 

rysunku poniżej. 

 

Zasilanie i sygnały wejściowe są doprowadzone do karty interfejsów przez gniazdo znajdujące się na płycie głównej. 

Po zainstalowaniu karty na płycie głównej upewnić się czy połączenia są pewne. 

 

Przed przystąpieniem do instalacji kart pętlowych i innych dodatkowych komponentów centrali 

pożarowej należy bezwzględnie odłączyć wszystkie źródła zasilania od płyty głównej centrali. 

 

Karty pętlowe oraz karty peryferyjne posiadają elementy elektroniki zainstalowane po obu 

stronach płytki drukowanej. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z elementami 

wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. 

2.4.3. Karta sieciowa MXP-509 

Karta sieciowa MXP-509 jest kartą redunantną i służy do zestawiania połączeń sieciowych central pożarowych 

Advanced z serii MX Pro 5000 w topologii redundantnego ringu. 

Karta sieciowa instalowana jest w płycie głównej za pomocą dwóch śrub M3 i dwóch plastikowych kołków 

dystansowych. Na płycie głównej znajdują się przygotowany metalowe trzpienie M3 pod montaż karty. Szczegóły na 

rysunku poniżej. 
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Po zamocowaniu karty na płycie głównej podłączyć przewód taśmowy do karty sieciowej tak jak pokazano to na 

powyższym rysunku. Upewnić się że połączenie jest pewne i śruby M3 są dokręcone prawidłowo (ze względu na 

ochronę EMC). 

 

Przed przystąpieniem do instalacji kart pętlowych i innych dodatkowych komponentów centrali 

pożarowej należy bezwzględnie odłączyć wszystkie źródła zasilania od płyty głównej centrali. 

 

Karty pętlowe oraz karty peryferyjne posiadają elementy elektroniki zainstalowane po obu 

stronach płytki drukowanej. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z elementami 

wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. 

2.4.4. Montaż kart peryferyjnych PBUS w stelażu obudowy 

Istnieje możliwość montażu karty peryferyjnej PBUS w obudowie centrali, na stelażu płyty głównej, obok niej. 

Opcja ta jest dostępna dla obudów M (Medium), L (Large) oraz D (Deep). Karta peryferyjna PBUS mocowana jest do 

stelaża płyty głównej za pomocą czterech śrub M3 w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. Szczegóły na 

rysunku poniżej. 

Wszystkie karty PBUS wymagają doprowadzenia napięcia 24VDC (AUX 24V) oraz danych.  
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Po zamocowaniu karty na stelażu obok płyty głównej podłączyć przewody zasilania i danych do karty PBUS tak 

jak pokazano to na powyższym rysunku. Upewnić się że połączenie jest pewne i śruby M3 są dokręcone prawidłowo 

(ze względu na ochronę EMC). 

 

Przed przystąpieniem do instalacji kart pętlowych i innych dodatkowych komponentów centrali 

pożarowej należy bezwzględnie odłączyć wszystkie źródła zasilania od płyty głównej centrali. 

 

Karty pętlowe oraz karty peryferyjne posiadają elementy elektroniki zainstalowane po obu 

stronach płytki drukowanej. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z elementami 

wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. 

2.5. Połączenia przewodowe 

Podłączenia przewodów muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Należy 

dopilnować separacji obwodów SELV od obwodów zasilanych napięciem podstawowym 230VAC. Należy używać 

prawidłowych przewodów o adekwatnej izolacji do danego obwodu elektrycznego. 

Aby zminimalizować wpływ zakłóceń EMC, wszystkie przewody transmisji danych powinny wykorzystywać pary 

żył skręconych o przekroju adekwatnym do obciążenia linii transmisji. 

W strefach z występującymi zakłóceniami wysokich częstotliwości należy stosować dodatkowo ekranowanie 

przewodów transmisji danych. Należy prawidłowo łączyć i uziemiać ekrany przewodów (szczegóły w dalszej części 

instrukcji). 

Zakres przekrojów stosowanych przewodów podłączeniowych do centrali pożarowej wynosi od 0,5mm2 do 

2,5mm2 (22-14 AWG). 

2.5.1. Podłączanie zasilania 230VAC 

Przewód zasilania 230VAC wprowadzać przez otwór w górnej prawej części obudowy. Przewód zasilania 

prowadzić w oddaleniu od płyty głównej i innych elektronicznych komponentów centrali pożarowej. 
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Widok zacisków zasilania 230VAC centrali: 

 

 
Panel musi być właściwie uziemiony. 

Przewód zasilający po podłączeniu do zacisków na płycie głównej zabezpieczyć dodatkowo opaską kablową jak 

najbliżej miejsca podłączenia. W przypadku wymiany bezpiecznika, zastosować dokładny odpowiednik, tak jak to 

opisano przy zaciskach podłączeniowych zasilania na płycie głównej. 

Minimalny przekrój żyły kabla zasilającego wynosi 0,75mm2. Centralę należy zasilać z wydzielonego pola 

rozdzielni NN, zabezpieczenie minimum 5A. 

2.5.2. Instalacja akumulatorów 

Wymagana jest instalacja dwóch akumulatorów rezerwowych 12V w celu zapewnienia podtrzymania zasilania 

centrali pożarowej w przypadku braku zasilania podstawowego 230VAC. 

Przewody akumulatorów podłącza się do dedykowanego gniazda płyty głównej za pomocą wtyczki, do której 

uprzednio należy podłączyć przewody a następnie wsunąć wtyczkę do gniazda. Szczegóły na poniższych rysunkach. 

 

W dalszej części instrukcji zostały podane maksymalne pojemności akumulatorów jakie można zastosować w danym 

wariancie obudowy (S/M/L/E). 
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NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA POLARYZACJĘ PRZEWODÓW PRZY PODŁĄCZANIU AKUMULATORÓW 

DO PŁYTY GŁÓWNEJ CENTRALI POŻAROWEJ. 

Obydwa zaciski „+” mogą być wykorzystywane na złączce w celu podłączenia akumulatorów. 

Umieścić akumulatory w przygotowanym na spodzie obudowy miejscu. Podłączyć czerwony przewód do zacisku „+” 

pierwszego akumulatora. Podłączyć przewód do zacisku „-” drugiego akumulatora, następnie połączyć zacisk „-” 

pierwszego akumulatora do zacisku „+” drugiego akumulatora używając dołączonego do wyposażenia kabla 

mostkującego w kolorze niebieskim. Upewnić się, że wszystkie połączenia są pewne i prawidłowo zaizolowane. 

 

Akumulatory podłączać do centrali tylko wówczas, gdy reszta instalacji wykrywania pożaru jest 

ukończona i uruchomienie centrali nastąpi w najbliższym czasie. Należy zawsze podłączać zasilanie 

230VAC przed podłączeniem akumulatorów do płyty głównej centrali. 

Przy pierwszym uruchomieniu centrali akumulatory muszą jednorazowo przejść ładowanie pełne. Należy stosować 

się do instrukcji producenta akumulatorów oraz stosować rekomendowane przez Advanced akumulatory. Lista 

rekomendowanych akumulatorów znajduje się w rozdziale 4.2.1.1. 

2.5.2.1. Obudowa S (Small) 

Na poniższym rysunku przedstawiono maksymalny rozmiar i lokalizację akumulatorów wewnątrz centrali. 

 

2.5.2.2. Obudowa M (Medium)  

Na poniższym rysunku przedstawiono maksymalny rozmiar i lokalizację akumulatorów wewnątrz centrali. 
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2.5.2.3. Obudowa L (Large) 

Na poniższym rysunku przedstawiono maksymalny rozmiar i lokalizację akumulatorów wewnątrz centrali. 
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2.5.2.4. Obudowa D (Deep) 

Na poniższym rysunku przedstawiono maksymalny rozmiar i lokalizację akumulatorów wewnątrz centrali. 

 

2.5.3. Instalacja pętli dozorowej 

 

Maksymalnie 32 czujki / przyciski ROP pomiędzy dwoma izolatorami zwarć. 

Pojedyncze zwarcie na pętli nie wyeliminuje więcej niż 32 czujki / ROPy. 

 

Awaria pojedynczego systemu (procesora) ppoż. nie może wyeliminować więcej niż 512 

czujek lub ROPów. 

Liczba urządzeń ppoż. podłączonych do jednego systemu sygnalizacji nie może przekroczyć 

512 szt. Szczegóły instalacji sieciowych w załączniku nr 9. 

Pętlę dozorową prowadzić od zacisków LOOP OUT +/- na płycie głównej. Urządzenia pętlowe podłączać ściśle 

według instrukcji DTR ich producenta. Zwracać uwagę na polaryzację zasilania przy podłączaniu urządzeń do pętli. 

Powrót pętli podłączyć w centrali do zacisków LOOP IN +/- na płycie głównej. Rozmieszczenie zacisków na złączu pętli 

dozorowej przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

 

Rozdział 12.5.2 

Rozdział 13.7 
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Szczegóły instalacji kart pętlowych przedstawiono w rozdziale 2.3. 

 

W przypadku użycia kabla ekranowanego, należy pamiętać o podłączeniu ekranu kabla pętlowego do 

zacisku uziemienia centrali. Ekran musi być ciągły na całej długości kabla pętlowego i nie może stykać 

się z uziemionymi metalowymi częściami instalacji na obiekcie (koryta kablowe, rury itp.).  

Karta pętlowa MXP-502 jest wyposażona w izolator zwarć aby zapobiec jej uszkodzeniu w przypadku zwarcia w pętli 

dozorowej pomiędzy centralą a pierwszym elementem na pętli. W związku z tym nie należy instalować izolatorów 

zwarć bezpośrednio na wyjściu pętli dozorowej z centrali. Typowe rozłożenie elementów na pętli dozorowej 

przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Maksymalna zalecana długość pętli dozorowej wynosi od 1500 do 2000m w zależności od rodzaju zastosowanego 

przewodu. Rekomendowane typy przewodów zostały podane w załączniku nr 2 niniejszej instrukcji. 

 

Należy zwrócić uwagę na to, aby spadek napięcia zasilania pętli przy jej pełnym obciążeniu 

mieścił się w dopuszczalnym przedziale podanym w specyfikacji producenta urządzenia 

pętlowego. Napięcie zasilania pętli nie może spaść poniżej poziomu minimalnego 

zalecanego przez producenta urządzeń pętlowych.  

 

Karta pętlowa obsługuje monitorowanie obwodu pętli dozorowej za pomocą 

zainstalowanego na niej aktywnego urządzenia końca linii (Active EOL). Zapewnia to 

kontrolę ciągłości pętli zgodnie z wymaganiami normy EN54-13.  

 

2.5.4. Linie sygnalizacyjne 

Centrale MX-5101 oraz MX-5201 są wyposażone w dwa nadzorowane wyjścia zasilania sygnalizatorów 

ostrzegawczych oznaczone jako obwody A i B. Centrala MX-5401 jest wyposażona w cztery takie wyjścia oznaczone 

od A do D. Każde wyjście sygnalizatorów ostrzegawczych posiada obciążalność maksymalną 1A. Poniższy rysunek 

przedstawia rozmieszczenie zacisków na złączu wyjść sygnalizatorów na płycie głównej. 
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Obwody sygnalizatorów ostrzegawczych są monitorowane na zwarcie i przerwę przy użyciu sygnałów o odwróconej 

polaryzacji. Sygnalizator ostrzegawczy musi być wyposażony w diodę blokującą takie sygnały w czasie testowania 

obwodu. 

W ostatnim sygnalizatorze należy zamontować rezystor końca linii (6,2kOm). Rekomendowane typy przewodów 

zostały podane w załączniku nr 2 niniejszej instrukcji. 

 

W przypadku użycia kabla ekranowanego, należy pamiętać o podłączeniu ekranu kabla 

pętlowego do zacisku uziemienia centrali. Ekran musi być ciągły na całej długości kabla 

pętlowego i nie może stykać się z uziemionymi metalowymi częściami instalacji na obiekcie 

(koryta kablowe, rury itp.).  

 

Wyjścia linii sygnalizacyjnych w centrali obsługują monitorowanie tej linii przy pomocy 

aktywnego urządzenia końca linii (Active EOL device) w celu zapewnienia ciągłości linii 

zgodnie z wymaganiami EN54-13.  

Obwody sygnalizacyjne centrali pożarowej mogą zostać skonfigurowane do pracy z aktywnymi urządzeniami końca 

linii (Active EOL). W tym celu należy wyposażyć wszystkie linie sygnalizacyjne w urządzenie końca linii MXP-505 (jak 

na poniższym rysunku). 

 

Za pomocą urządzenia Active EOL, centrala kontroluje obwód sygnalizatorów ostrzegawczych poprzez pomiar jego 

rezystancji. Jeśli jej wartość wzrośnie powyżej poziomu, który spowoduje spadek napięcia poniżej minimalnego 

wymaganego napięcia zasilania dla ostatniego sygnalizatora w linii, centrala pożarowa zgłosi uszkodzenie. 

Urządzenie EOL działa w zakresie prądu zasilania maksymalnie do 1A. Należy je zainstalować zamiast zwykłego 

rezystora końca linii za ostatnim sygnalizatorem ostrzegawczym (czerwony przewód należy podłączyć do „+” linii 

sygnalizacyjnej – rysunek powyżej). 
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Należy zwrócić uwagę na polaryzację zasilania przy podłączaniu urządzenia Active EOL do linii 

sygnalizatorów ostrzegaczych. Urządzenie posiada bezpiecznik, jednak w przypadku błędnego 

podłączenia do linii sygnalizatorów i po jej aktywacji, przepalonego bezpiecznika nie będzie można 

wymienić, należy wówczas użyć nowego urządzenia Active EOL.   

2.5.5. Karta sieciowa 

W celu budowy systemów rozproszonych obejmujących większe obiekty lub kompleks budynków, należy 

połączyć centrale sygnalizacji pożarowej w sieć. W tym celu należy zainstalować kartę sieciową MXP-509 w specjalnie 

przygotowanym miejscu na płycie głównej centrali.  

 

 

Należy używać kabli ekranowanych o parach skręconych. Ekran należy podłączać tylko do wskazanych zacisków. 

Każda karta sieciowa posiada zestaw złącz dla podłączenia kabla przychodzącego i wychodzącego (szczegóły na 

powyższym rysunku). Wyjście OUT z jednej karty sieciowej w jednej centrali pożarowej należy połączyć z wejściem IN 

na drugiej karcie sieciowej w drugiej centrali pożarowej itd. jak na rysunku poniżej. 
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Zestawiona sieć ma topologię ringu (rys. powyżej). W sieci można zainstalować maksymalnie do 200 węzłów (central 

lub innych urządzeń pracujących w sieci AdNet). Aby zamknąć pierścień należy wyjście ostatniej centrali (OUT) 

połączyć z powrotem do wejścia pierwszej centrali (IN) według powyższego rysunku. Należy przestrzegać 

maksymalnych odległości podanych powyżej – maksymalna odległość między węzłami wynosi 1,5km, maksymalna 

długość całego ringu = 20km (dotyczy połączeń przy pomocy kabli miedzianych). 

2.5.6. Wyjścia przekaźnikowe 

Centrala pożarowa jest standardowo wyposażona w dwa wyjścia przekaźnikowe, wyjście nr 1 sygnalizuje 

uszkodzenie, wyjście nr 2 jest aktywowane w przypadku alarmu pożarowego II stopnia. 

 

Wyjścia przekaźnikowe 

Przekaźnik nr 1 pracuje domyślnie w trybie failsafe. 

 

Układ zacisków wyjść przekaźnikowych przedstawia powyższy rysunek. Każde wyjście posiada styk przekaźnikowy 

przełączny NO/NC bezpotencjałowy o obciążalności 1A / 30 V DC/AC.  

W razie potrzeby można zwiększyć liczbę wyjść poprzez instalację dodatkowej karty dwóch przekaźników MXP-507 

na płycie głównej lub dodatkowej karty czterech przekaźników MXP-035 na szynie PBUS.  

2.5.7. Wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych 

Centrala MX Pro 5000 jest wyposażona w wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych napięciem 24V DC  

o maksymalnej obciążalności 500mA. Rozmieszczenie zacisków połączeniowych płyty głównej na rysunku poniżej.  

 

 

Rozdział 8.8 
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Wyjście 24V DC może być wykorzystywane do zasilania urządzeń zewnętrznych podłączanych do centrali pożarowej 

(w bezpośrednim jej sąsiedztwie lub do zasilania wewnętrznych dodatkowych komponentów centrali jeśli istnieje 

taka potrzeba). 

2.5.8. Izolowana magistrala PBUS 

Magistrala PBUS służy do podłączania lokalnych kart peryferyjnych wewnątrz centrali pożarowej lub w 

dodatkowej obudowie zewnętrznej w odległości nie większej niż 10m od centrali pożarowej. Rozmieszczenie 

zacisków połączeniowych płyty głównej na rysunku poniżej. 

 

Zacisk A karty PBUS należy łączyć do zacisku A na płycie głównej, zacisk B do zacisku B. Kolejne karty PBUS 

podłączane są do magistrali kaskadowo, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.   

 

 
Karty peryferyjne PBUS mogą być konfigurowane tylko przy pomocy oprogramowania PC Config Tool. 

2.5.9. Wejścia monitorowane przycisków użytkownika 

2.5.9.1. Wejścia na płycie głównej 

Na płycie głównej znajduje się jedno wejście monitorowania opcjonalnych przycisków użytkownika (I/P9). Na 

płycie wyświetlacza (na drzwiach centrali) znajduje się dodatkowo do ośmiu wejść monitorowania opcjonalnych 

przycisków użytkownika. Przyciski użytkownia centrali pożarowej są dowolnie konfigurowalne, można przypisać do 

nich np. zmianę poziomu dostępu użytkownika poprzez zmianę parametru „Action” w oprogramowaniu 

konfiguracyjnym centrali. Rozmieszczenie zacisków połączeniowych płyty głównej na rysunku poniżej. 
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Obwód wejściowy przycisków użytkownika jest monitorowany. Rezystor EOL = 10kOm. 

2.5.9.2. Wejścia na płycie wyświetlacza 

Opcjonalne przyciski użytkownika (bezpotencjałowe) mogą być zamontowane również poza płytą główną 

centrali pożarowej – na płycie wyświetlacza panelu obsługi zamontowanego na drzwiach centrali. Dodatkowe 

przyciski są fabrycznie wyposażone w przewód podłączeniowy zakończony odpowiednim 2-pinowym konektorem. W 

celu instalacji przycisku w drzwiach frontowych centrali, należy wyłamać zaślepkę przy pomocy ostrego narzędzia 

(wstępnie wyprofilowaną) i umieścić przycisk w otworze, a następnie dokręcić nakrętkę kontrującą. Podłączyć 

przycisk do płyty głównej centrali według poniższego rysunku.  

 

Po mechanicznym zainstalowaniu przycisku w drzwiach centrali oraz podłączeniu go do płyty głównej należy 

zaprogramować żądaną funkcję przycisku. Następnie wsunąć etykietę z opisem funkcji przycisku w miejscu 

pokazanym strzałką na powyższym rysunku.  
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2.5.10. Interfejs RS232 

Centrala pożarowa z serii MX Pro 5000 jest wyposażona w port komunikacji szeregowej RS232 (izolowany). 

Gniazdo portu znajduje się w dolnej części płyty głównej. Sposób podłączenia przewodu do wtyczki zaciskowej 

pokazano na poniższym rysunku: 

 

Tx = transmisja danych z centrali pożarowej, RX = odbiór danych przez centralę pożarową, GND = masa. Interfejs 

RS232 może zostać wykorzystany do podłączenia modemu, komputera PC lub zewnętrznej drukarki do centrali 

pożarowej. 

2.5.11. Interfejs USB (typ B) 

Centrala pożarowa jest wyposażona w interfejs USB (izolowany). Gniazdo USB znajduje się w dolnej lewej części 

płyty głównej centrali. Interfejs USB jest wykorzystywany przy konfigurowaniu centrali za pomocą oprogramowania 

PC Config Tool. Interfejs USB jest współdzielony z interfejsem RS232 – podłączenie przewodu USB przy pracującym 

porcie RS232 spowoduje odłączenie portu RS232 i jego odizolowanie. 

2.5.12. Interfejs transmisji alarmu do urządzeń zewnętrznych MXP-532 

 

Interfejs transmisji alarmu jest wykorzystywany do wysyłania informacji przez centralę pożarową 

(Alarm pożarowy 1 - podstawowy, Alarm pożarowy 2, uszkodzenie) do zewnętrznych urządzeń 

transmisji alarmu (UTA). 

2.5.12.1. Transmisja sygnałów alarmowych / uszkodzenia 

Każdy sygnał posiada wyjście oraz monitorowanie potwierdzenia otrzymania sygnału z urządzenia zewnętrznego. 

Każde wyjście jest monitorowane na zwarcie i przerwę. Wyjście może być podłączone do zewnętrznej cewki 

przekaźnika (rezystancja od 1 kOm do 5kOm). Należy podłączyć diodę zaporową w sposób pokazany na rysunku 

poniżej (zwrócić uwagę na polaryzację). 
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Jeśli dane wyjście nie jest używane, należy zainstalować rezystor 4,7kOm / 1,5W na jego zaciskach. Wyjście 

uszkodzenia jest zasilone w przypadku normalnej pracy centrali w dozorze. W momencie powstania uszkodzenia lub 

całkowitej utraty zasilania, wyjście nie jest zasilone. Każdy obwód wejściowy i wyjściowy interfejsu jest 

monitorowany na zwarcie i przerwę za pomocą rezytora parametrycznego 10kOm (EOLR). 

Podstawowy obwód wyjściowy dla alarmu pożarowego (FIRE1) jest automatycznie przełączany na wejście failsafe 

(rysunek powyżej) w przypadku wystąpienia uszkodzenia centrali pożarowej lub całkowitego braku zasilania po 

rozładowaniu akumulatorów rezerwowych. W ten sposób możliwe jest przekazanie alarmu pożarowego przez inną 

centralę do UTA, nawet w przypadku uszkodzenia centrali pożarowej podłączonej do UTA. 

2.5.12.2.  Karta wyjść zewnętrznych centrali MXP-506 

Karta monitoruje i steruje urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do centrali pożarowej (oddymianie, DSO, 

itp.). Karta jest wyposażona w wyjścia sterujące oraz wejścia monitorujące urządzenia zewnętrzne. Typowe 

zastosowanie pokazano na rysunku poniżej: 
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Wyjścia są w pełni konfigurowalne przy pomocy oprogramowania PC. Przykładowo istnieje możliwość wysterowania 

dwóch wyjść niezależnie w przypadku gdy jest konieczność odbioru dwóch sygnałów sterujących przez jedno 

urządzenie zewnętrzne.   

 

W obwodach sterowania i monitorowania urządzeń zewnętrznych przez instalację wykrywania pożaru 

należy stosować przewody wymagane odpowiednimi normami i przepisami. 
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3. PROGRAMOWANIE 

3.1. Wstęp 

 

 

Instrukcje zawarte w tym rozdziale dotyczą programowania central Advanced Mx Pro 5000. Jeśli pojawi 

się symbol „PC only”, opisane obok czynności będzie można wykonać tylko za pomocą oprogramowania 

konfiguracyjnego PC Config Tool. 

3.1.1. Poziomy dostępu 

Dostęp do wybranych opcji konfiguracyjnych centrali pożarowej jest chroniony hasłem w celu zapewnienia 

ochrony centrali przed skutkami nieautoryzowanych działań osób trzecich. Wyróżnia się następujące poziomy 

dostępu do opcji centrali: 

Poziom 1 – użytkownik końcowy 

Poziom 2 – użytkownik końcowy z dodatkowymi uprawnieniami 

Poziom 3 – instalator 

Poziom 4 – instalator z dodatkowymi uprawnieniami 

Niniejsza instrukcja opis opcji konfiguracyjnych dla instalatora na 3 poziomie dostępu. Opis opcji konfiguracyjnych 

dla poziomów 1 i 2 znajduje się w instrukcji użytkownika, która jest odrębnym opracowaniem. 

 

Domyślne hasło instalatora na poziomie 3 to 7654. W przypadku zmiany hasła i jego utraty nie będzie 

dostępu do poziomu 3. Szczegóły w rozdziale 5.1. 

3.1.2. Blokada pamięci centrali 

Istnieje możliwość zablokowania zapisu do pamięci centrali (w celu ochrony przed niepożądaną zmianą 

konfiguracji). Przed zmianą jakichkolwiek ustawień centrali należy przesunąć zworkę Lock Mem w pozycję otwartą. 

 

Po zapisaniu wszystkich nowych ustawień w pamięci centrali, przesunąć zworkę Lock Mem w pozycję zamkniętą. 

3.1.3. Poruszanie się po menu 

Wyświetlacz powraca do trybu czuwania po 60 sekundach braku aktywności ze strony użytkownika. Należy 

nacisnąć przycisk Menu w celu powrotu z trybu czuwania.  

W czasie wyświetlania opcji menu używać przycisków strzałek                             do poruszania się po opcjach. 
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Aby zatwierdzić wybór, nacisnąć przycisk          . 

Naciśnij ESC aby cofnąć się o 1 poziom menu. Powrót do trybu czuwania nastąpi po naciśnięciu klawisza ESC w menu 

głównym lub po 60 sekundach bezczynności.    

3.1.4. Zmiana parametrów tekstowych 

Niektóre wartości w konfiguracji centrali mają postać tekstową (np. nazwy stref dozorowych, nazwy urządzeń, 

pomieszczeń itd.). Nazwy te pojawiają się w komunikatach alarmów pożarowych i technicznych centrali i umożliwiają 

szybką identyfikację miejsca pochodzenia alarmu. 

Aby zmienić treść parametru tekstowego, należy podświetlić tekst przechodząc na niego przyciskami strzałek i 

wcisnąć przycisk          . 

Litery wprowadza się z klawiatury numerycznej tą samą metodą jak w telefonach komórkowych (taki sam rozkład 

liter na przyciskach numerycznych. 

 

W momencie ustawienia kursora na pierwszej literze nazwy i wciśnięciu przycisku cyfry z klawiatury numerycznej, 

pojawi się pierwsza litera do niego przypisana (np. A dla przycisku „2”). Aby zmienić literę w tym samym miejscu 

należy kolejno wciskać przycisk w czasie krótszym niż 0,5s. Aby zatwierdzić literę i przejść do następnej pozycji 

kursorem należy odczekać ok. 1s (lub nacisnąć inny przycisk numeryczny niż aktualny, wówczas przejście do 

następnej pozycji nastąpi natychmiast).  

W celu zmiany pozycji kursora w obrębie danego parametru używać przycisków strzałek                . 

Jeśli chcemy zkończyć i zatwierdzić wpisany tekst, należy wcisnąć         . 

W celu anulowania zmiany podczas wpisywania tekstu, wcisnąć przycisk „Esc”, nastąpi wówczas powrót do 

poprzedniego menu. 

Poniższa tabela zawiera dostępne symbole przypisane do klawiszy numerycznych centrali. 

Przycisk 

numeryczny 

Pierwsze 

naciśnięcie 

Drugie 

naciśnięcie 

Trzecie 

naciśnięcie 

Czwarte 

naciśnięcie 

Piąte 

naciśnięcie 

Kolejne naciśnięcia 

1 1      

2 A B C 2   

3 D E F 3   

4 G H I 4   

5 J K L 5   
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6 M N O 6   

7 P Q R S 7  

8 T U V 8   

9 W X Y Z 9 
 

0 Spacja 0     

 

Alternatywnie, aby uzyskać żądany symbol, można przewijać przyciskami strzałek             listę dostępnych symboli: 

 

Po wyświetleniu żądanego symbolu nacisnąć przycisk strzałki          aby przejść do następnej litery. 

3.1.5. Zmiana parametrów liczbowych 

Aby wpisywać parametry liczbowe, należy kursorami ustawić się na żądanym polu, wpisać wymaganą wartość z 

klawiatury numerycznej i zatwierdzić przyciskiem         . 

Aby anulować błędnie wpisaną wartość, należy wcisnąć przycisk „Esc” – nastąpi powrót do poprzedniego menu bez 

zmiany wpisywanej wartości. 

3.2. Opcje konfiguracji dostępne z poziomu 3 (instalatora) 

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne funkcje, ich podfunkcje oraz krótki opis działania danej opcji. Jeśli 

dane menu zawiera więcej opcji, będą one rozłożone na stronach – należy wybrać opcję „następna strona” aby 

przejść do dalszych dostępnych opcji. 

Menu główne Podmenu Opis 
Strona 
w menu 

centrali 

PĘTLE DOZOROWE Widok / Edycja Przeglądanie, testowanie i konfiguracja urządzeń 

pętlowych 

1 

 Auto Learn Automatyczna detekcja podłączonych do pętli 

urządzeń 

1 

 Kalibracja Kalibracja urządzeń pętlowych 1 

 Historia Historia zdarzeń dla każdego urządzenia (ostatnia 

aktywacja, ostatnie testowanie itp.) 

1 

 Meter Pomiary pętli dozorowej 1 

 Scope Sprawdzenie poprawności transmisji na pętli 

dozorowej 

1 

STREFY  Konfiguracja opisów stref 1 

WYJŚCIE  Wyjście do drugiego poziomu dostępu 1 

ODŁĄCZENIE  Odłączanie stref, urządzeń, grup sterowania oraz 

wejść i wyjść 

1 

PODŁĄCZENIE  Podłączanie stref, urządzeń, grup sterowania oraz 

wejść i wyjść 

1 

PRZEGLĄD ALARMY POŻ. Podgląd stref zgłąszających alarm pożarowy 1 
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 ALARMY TECH. Podgląd stref zgłaszających alarm techniczny 1 

 ODŁĄCZENIA Podgląd stref, wejść i wyjść zablokowanych 1 

 WEJŚCIA Podgląd bieżącego stanu wejść 1 

 WYJŚCIA Podgląd bieżącego stanu wyjść 1 

 LOG Podgląd logu zdarzeń 1 

 PANEL Podgląd stanu komponentów centrali, napięć i prądów 

poszczególnych obwodów centrali 

1 

 SIEĆ Podgląd parametrów sieci, diagnostyka sieci 1 

 OSTRZEŻENIA Podgląd ostrzeżeń z poszczególnych stref 1 

 NADZÓR Podgląd stref z w stanie nadzoru (supervisory) 1 

HASŁA  Ustawienia haseł do 2 i 3 poziomu dostępu 2 

DATA / CZAS  Ustawienia daty i czasu 2 

PC-CONFIG  Konfiguracja połączenia z komputerem PC 2 

EN54-13  Konfiguracja pracy obwodów wyjściowych centrali 2 

SETUP  Konfiguracja ogólnych parametrów pracy centrali 2 

WYŚWIETLACZ  Ustawienia kontrastu wyświetlacza centrali 2 

PANEL  Podgląd i konfiguracja wszystkich obwodów 

wewnętrznych centrali 

3 

GRUPY WYJŚĆ  Programowanie matrycy sterowań centrali 3 

TEST  Test stref dozorowych, wyświetlacza, wewnętrznej 

sygnalizacji akustycznej centrali, drukarki (opcja) oraz 

wyjść centrali 

3 

 

3.3. Rekomendowana kolejność czynności podczas uruchamiania nowej instalacji 

SSP 

Dla większości nowych instalacji SSP bazujących na centralach MX Pro 5000 zaleca się następującą kolejność 

czynności wykonywanych przez instalatora podczas uruchamiania (szczegóły w tabeli na poprzedniej: 

1. SET-UP, definicja podstawowych parametrów, numerów telefonów serwisowych, itp., 

2. HASŁA: definicja haseł 2-go i 3-go poziomu dostępu, 

3. AUTO LEARN: detekcja urządzeń adresowalnych podłączonych do pętli dozorowej, 

4. PĘTLE DOZOROWE: podgląd wykrytych urządzeń, definicja opisów urządzeń, przyporządkowanie urządzeń 

pętlowych do grup sterowania, 

5. WYJŚCIA: programowanie pracy grup wyjść centrali (matryca sterowań), 

6. STREFY:  definicja opisów tekstowych stref dozorowych.  

3.3.1. Pętle dozorowe 

Dotyczy tylko central wielopętlowych – po wyborze opcji PĘTLE DOZOROWE pojawi się lista dostępnych pętli: 
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Przyciskami strzałek                              należy wybrać żądaną pętlę i zatwierdzić przyciskiem          . 

Po zatwierdzeniu wyboru pętli wyświetla się lista dostępnych opcji dla danej pętli dozorowej:   

 

W przypadku centrali MX-5100 po wyborze opcji PĘTLE DOZOROWE pojawi się natychmiast powyższy ekran, bez 

wyboru dostępnych pętli. 

3.3.2. Pętle – Widok / Edycja 

 Opcja ta wyświetla wszystkie urządzenia rozpoznane na pętli dozorowej przy pomocy funkcji AutoLearn. 

 

Pierwsze wykryte urządzenie pojawia się na szczycie listy i jest podświetlone. Do przewijania listy urządzeń należy 

używać przycisków               . Aby wyświetlić dodatkowe informacje dla podświetlonego urządzenia należy użyć 

przycisków               .  

W celu zmiany parametru urządzenia, należy podświetlić ten parametr i zatwierdzić. Pole adresu edytowanego 

urządzenia wyświetla się zawsze dla ułatwienia wprowadzania parametrów. 

3.3.2.1. Stan 

Informacja o statusie urządzenia pętlowego (np. Normalny, Alarm Pożarowy, Alarm Techniczny, Odłączenie itp.). 

Parametru tego nie można zmieniać. 

3.3.2.2. Typ 

Parametr pokazuje typ wykrytego urządzenia (np. ROP, Czujka optyczna, Czujka Ciepła, Moduł itp.). Parametru tego 

nie można zmieniać. 

3.3.2.3. Wartość 

Parametr pokazuje wartość analogową zwracaną przez urządzenie. Wartości tej nie można zmienić. Zakres wartości 

zmienia się zależnie od typu urządzenia pętlowego. Wartości logiczne wejść wyświetlane są w postaci „H” (High) i „L” 

(Low). Zależnie od typu urządzenia może być wyświetlany dodatkowo tryb pracy, zakres czułości itp. 
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3.3.2.4. Strefa 

Parametr ten pokazuje numer strefy, do której jest przyporządkowane urządzenie. Aby zmienić jego wartość należy 

użyć klawiatury numerycznej. Numery stref muszą być unikatowe dla jednej centrali lokalnej. 

3.3.2.5. Tekst urządzenia 

Parametr określa 26-znakową nazwę lokalizacji urządzenia pętlowego. Opis zmiany parametrów tekstowych zawiera 

punkt 3.1.4. 

3.3.2.6.  Akcje 

Parametr ten określa sposób zachowania się urządzenia zgłaszającego alarm. 

 

Aby zmienić rodzaj akcji na wypadek alarmu dla danego urządzenia, należy wcisnąć przycisk         . 

Pojawi się wówczas okno z wyborem dostępnych akcji dla urządzenia: 

 

Należy wybrać żądaną akcję przyciskami             , a następnie zatwierdzić przyciskiem         . 

Nastąpi powrót do poprzedniego ekranu z listą urządzeń. Aby anulować wprowadzanie, należy wcisnąć przycisk 

„Esc”. Dostępne są następujące akcje dla urządzeń pętlowych: 

Akcja Opis 

Alarm pożarowy Uaktywniony zostanie alarm pożarowy w przypadku aktywacji wejścia (UWAGA: sygnał 

zatrzaskowy) 

Pre-Alarm Uaktywniony zostanie alarm wstępny w przypadku aktywacji wejścia 

Supervisory Uaktywniony zostanie stan nadzoru w przypadku aktywacji wejścia 

Control Signal Aktywacja sygnału sterującego bez uruchomienia sygnalizacji akustycznej i wyświetlania 

komunikatu o alarmie pożarowym lub technicznym 

Alarm techniczny Uaktywniony zostanie alarm techniczny w przypadku aktywacji wejścia 

Blokada klawiatury W przypadku aktywacji wejścia zostanie zablokowana klawiatura centrali 

Potwierdzenie Potwierdzenie przyjęcie alarmu pożarowego 1 stopnia i uruchomieniu czasu zwłoki na 
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rozpoznanie 

Security Uaktywniony zostanie alarm Security w przypadku aktywacji wejścia 

- Do wejścia nie zostanie przypisana żadna akcja 

LED test Uaktywniony zostanie test wskaźników LED centrali alarmowej w przypadku aktywacji 

wejścia 

  

 

 

Przy pomocy oprogramowania PC-Config tool można zaprogramować dodatkowe akcje przypisane do 

urządzenia. 

3.3.2.7. Czułość 

Parametr pokazuje ustawienie czułości dla danego urządzenia – Standardowa lub Użytkownika: 

 

Aby zmienić ustawienia czułości, należy wybrać urządzenie i nacisnąć        . 

Zostanie wyświetlony ekran z ustawieniami czułości dla wybranego urządzenia. Poniżej przykład dla jonizacyjnej 

czujki Apollo Discovery: 

 

Przyciskami                          należy wybrać żądany próg czułości dla alarmu, prealarmu i wartość minimalną a następnie 

ustawić wartość liczbową za pomocą klawiatury numerycznej. Aby anulować zmiany należy wcisnąć przycisk „Esc”. 

Ustawienia czułości i opóźnień mogą być indywidualne dla każdego urządzenia. 

 

Ustawiając progi czułości urządzeń (przede wszystkim czujek) należy mieć na uwadze przeznaczenie 

danego pomieszczenia. Progi należy dobierać adekwatnie, tak aby zapewnić pewną detekcję pożaru 

we wszystkich strefach dozorowych. 

Tryb: 

Opcja indywidualna zależna od protokołu używanego na pętli dozorowej. 

Opóźnienie: 
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Określenie zwłoki czasowej od przekroczenia progu alarmowego do przejścia urządzenia w stan alarmowania. 

Opóźnienie czasowe można ustawić ze skokiem 1-sekundowym. 

Poziom alarmu: 

Wartość analogowa zwracana przez urządzenie pętlowe, której przekroczenie spowoduje przejście centrali 

pożarowej w tryb alarmu pożarowego. Wartość ta zależy rodzaju protokołu wykorzystywanego przez pętlę 

dozorową. Szczegóły w indywidualnych specyfikacjach technicznych producentów urządzeń pętlowych. 

Pre Alarm 

Wartość analogowa zwracana przez urządzenie pętlowe, której przekroczenie spowoduje przejście centrali 

pożarowej w tryb prealarmu. 

Wartość minimalna 

Wartość analogowa zwracana przez urządzenie pętlowej, poniżej której zostanie zgłoszona awaria urządzenia (jest to 

minimalna poprawna wartość akceptowana przez centralę pożarową). Wartość ta zależy rodzaju protokołu 

wykorzystywanego przez pętlę dozorową. Szczegóły w indywidualnych specyfikacjach technicznych producentów 

urządzeń pętlowych. 

SSM/Clock 

Istnieje możliwość ustawienia innych progów czułości dla urządzenia sterowanych zegarem (czasowe przełączanie 

progów czułości – special sensivity mode SSM). Każda centrala wykorzystuje 10 niezależnych zegarów 7-dniowych. 

Jeśli dane urządzenie obsługuje zmienne progi czułości, w oknie ustawień czułości pojawi się dodatkowa informacja 

SSM/Clock (liczba różna od zera oznacza aktywację trybu SSM/CLOCK, liczba równa zeru oznacza wyłączenie trybu 

SSM Clock): 

 

Aby zmienić ustawienia SSM dla danej czujki należy podświetlić opcję SAM/SSM i nacisnąć         . 

Należy ustawić wartość SSM/Clock oraz tryb pracy. Aby wyświetlić ustawienia zegara należy wybrać opcję SSM/Clock 

i nacisnąć        . Wyświetli się następujące menu: 

 

Dla każdego dnia tygodnia można ustawić dwa niezależne czasy aktywacji (przełączenia) dodatkowych progów 

czułości. Opcja ta jest przydatna w przypadku okresowej zmiany warunków otoczenia w dozorowanym 

pomieszczeniu (np. określone pory załadunku towaru przy pomocy wózków spalinowych w pobliżu doków 
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załadowczych hali magazynowej, mycie sprzętu po każdej zmianie itp.). Przełączanie progów czułości pozwala 

uniknąć fałszywych alarmów podczas okresowych czynności w pomieszczeniach mogących być źródłem takich 

alarmów. 

Po ustawieniu parametrów SSM dla jednej czujki, możemy je przypisać innym czujkom np. w tym samym 

pomieszczeniu poprzez odwołanie się do numeru ustawień SSM Clock w menu czułości urządzenia (np. SSM/Clock = 

2 na poprzednim rysunku). 

3.3.2.8. Grupa O/P (wyjść) 

Numer grupy wyjść (Output Group) przypisuje się do sygnalizatorów oraz wyjść sterujących w centrali w celu 

realizacji algorytmów sterowania dla wystąpienia alarmu pożarowego lub alarmu technicznego.  

 

Aby zmienić numer grupy wyjść należy użyć przycisków numerycznych. Domyślnie, wszystkie wyjścia urządzeń 

pętlowych są przypisane do grupy wyjść nr 199 (rysunek powyżej). Szczegóły programowania grupy wyjść znajdują 

się w rozdziale 5.4. 

3.3.2.9. Dodatkowe informacje 

Parametr ten informuje o dodatkowych cechach urządzenia pętlowego, jeśli są dostępne: 

 

Na powyższym przykładzie pokazano informację dodatkową o rodzinie urządzeń Apollo, do której należy wykryte 

urządzenie pętlowe (Discovery / XP95). 

3.3.2.10. Testowanie urządzeń 

Czujki punktowe mogą być testowane pod kątem odpowiedzi (wartość analogowa zwracana przez czujkę). Można 

aktywować również diodę LED czujki w celu weryfikacji jej lokalizacji. W adresowalnych modułach pętlowych można 

przetestować poprawność działania wyjść. Można również aktywować indywidualnie sygnalizatory pętlowe.  
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Aby uaktywnić menu testowania urządzenia na liście przewijania przy podświetlonym adresie należy nacisnąć        . 

Wyświetli się komunikat o potwierdzenie testu wybranego urządzenia, należy ponownie zatwierdzić         . 

Aby anulować test, należy wcisnąć „Esc”. 

Po zatwierdzeniu testu, do czujki zostanie wysłane polecenie aktywacji diody LED oraz ustawienia jej w tryb testowy. 

W przypadku adresowalnego modułu pętlowego nastąpi wysterowanie jego wyjść. Aby przerwać test należy wyjść z 

listy urządzeń do menu głównego lub przewinąć listę urządzeń do innej pozycji. 

 

3.3.3. Pętle dozorowe – autolearn 

3.3.3.1. Pierwsze uruchomienie 

Centrala potrafi rozpoznać obecność lub brak urządzenia dla każdego adresu pętli dozorowej. Przy uruchomieniu 

opcji Autolearn centrala rozpocznie przeszukiwanie pętli kolejno po wszystkich adresach i wykrywa rodzaj i typ 

podłączonego urządzenia. Na wyświetlaczu LCD będzie wyświetlany postęp operacji: 

 

Po przeszukaniu wszystkich adresów pętli dozorowej centrala wyświetli podsumowanie z ilością wszystkich 

elementów, ich rodzajem oraz typem: 

 

Podsumowanie jest pomocne przy sprawdzeniu czy wszystkie faktycznie podłączone do pętli dozorowej urządzenia 

adresowalne zostały prawidłowo wykryte przez centralę pożarową. Aby wyjść do menu głównego pętli dozorowych 

należy nacisnąć przycisk „Esc”. 

3.3.3.2. Urządzenia niewykryte 

Jeśli centrala pożarowa nie jest w stanie połączyć się z urządzeniem, które było poprzednio podłączone do pętli 

dozorowej i znajdowało się na liście urządzeń (ostatnie uruchomienie funkcji Auto Learn), podczas kolejnego 

uruchomienia Auto Learn, procedura zostanie zatrzymana i wyświetlone zostanie okno dialogowe z opcjami dalszego 

postępowania (zachowaj to urządzenie / usuń to urządzenie / zachowaj wszystkie niewykryte / usuń wszystkie 

niewykryte): 

 

 



Strona 49 / 75 

 
Instrukcja instalatora i użytkownika 

  

Jeśli urządzenie zostanie zachowane (lub wszystkie niewykryte urządzenia zostaną zachowane), centrala pozostawi 

zapisaną konfigurację zapisanych poprzednio urządzeń, które obecnie nie zostały wykryte. Jednocześnie centrala 

będzie zgłaszać alarm techniczny do momentu ponownego podłączenia wszystkich brakujących urządzeń. 

Jeśli zostanie wybrana opcja skasowania urządzenia (lub skasowania wszystkich kolejnych niewykrytych urządzeń), 

centrala usunie ze swojej konfiguracji wszystkie zaprogramowane ustawienia dla niewykrytych urządzeń (włączając 

w to opis tekstowy urządzenia, ustawienia czułości, ustawienia sposobu działania wyjść przekaźnikowych itd.) 

Należy wybrać żądaną akcję przyciskami             , a następnie zatwierdzić przyciskiem         . Centrala wznowi wówczas 

procedurę Autolearn i będzie kontynuować przeszukiwanie pętli dozorowej. 

W przypadku wybrania opcji pojedynczego skasowania niewykrytego urządzenia i ponownego wykrycia brakującego 

urządzenia, centrala ponownie wyświetli okno z wyborem dalszych akcji. 

3.3.3.3. Wykrycie dodanych nowych urządzeń 

Jeśli do istniejącej pętli dozorowej zostało dołączone nowe urządzenie adresowalne, podczas kolejnego 

uruchomienia opcji Autolearn i po wykryciu nowego urządzenia zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe z 

opcjami dalszego postępowania (zaakceptuj nowe urządzenie, odrzuć nowe urządzenie, zaakceptuj wszystkie nowe 

urządzenia, odrzuć wszystkie nowe urządzenia): 

 

Jeśli nowe urządzenie zostanie zaakceptowane (lub wszystkie nowe urządzenia zostaną zaakceptowane), centrala 

zarejestruje nowe urządzenie w swojej konfiguracji z domyślnymi ustawieniami dla danego typu urządzenia (progi 

czułości, sposób działania wyjść itd.). 

Jeśli nowe urządzenie zostanie odrzucone, centrala (lub wszystkie nowe urządzenia zostaną odrzucone), centrala nie 

zapisze nowych ustawień i nie będzie zgłaszać alarmu technicznego odnośnie brakujących urządzeń pętlowych. 

Należy wybrać żądaną akcję przyciskami             , a następnie zatwierdzić przyciskiem         . Centrala wznowi wówczas 

procedurę Autolearn i będzie kontynuować przeszukiwanie pętli dozorowej. 

Jeśli po akceptacji / odrzuceniu pojedynczego nowego urządzenia, centrala podczas wykonywania funkcji Auto Learn 

napotka kolejne nowe urządzenie, wyświetli się ponownie okno dialogowe z wyborem dalszych akcji. 
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3.3.3.4. Wykrycie urządzeń zmienionych 

Jeśli centrala podczas wykonywania funkcji Auto Learn napotka nowe urządzenie, które zostało zainstalowane w 

miejscu, w którym poprzednio było zainstalowane inne zaprogramowane w centrali urządzenie, wyświetli się 

następujące okno dialogowe: 

 

Sytuacja taka może wystąpić w wyniku np. wymiany czujki optycznej na temepraturową.  

Jeśli nowe urządzenie zostanie zaakceptowane (lub wszystkie nowe urządzenia zostaną zaakceptowane), centrala 

zarejestruje nowe urządzenie w swojej konfiguracji z domyślnymi ustawieniami dla danego typu urządzenia (progi 

czułości, sposób działania wyjść itd.). 

Jeśli nowe urządzenie zostanie odrzucone (lub wszystkie nowe urządzenia zostaną odrzucone), centrala zachowa 

oryginalne ustawienia urządzeń poprzednio zainstalowanych i wykrytych przy pomocy ostatniego uruchomienia 

funkcji Auto Learn. 

Należy wybrać żądaną akcję przyciskami             , a następnie zatwierdzić przyciskiem         . Centrala wznowi wówczas 

procedurę Autolearn i będzie kontynuować przeszukiwanie pętli dozorowej. 

Jeśli po akceptacji / odrzuceniu pojedynczego nowego urządzenia, centrala podczas wykonywania funkcji Auto Learn 

napotka kolejne nowe urządzenie, wyświetli się ponownie okno dialogowe z wyborem dalszych akcji. 

3.3.4. Pętla dozorowa – kalibracja 

Kalibracja urządzeń – proces ten może zająć do kilku minut w zależności od ilości podłączonych urządzeń pętlowych. 

3.3.5. Pętla dozorowa – historia 

Funkcja ta wyświetla historię zdarzeń dla każdego urządzenia pętlowego: 

 

Nazwa Opis 

Ostatnia aktywacja Data i czas ostatniej aktywacji urządzenia (np. wykrycia poziomów alarmowych przez czujkę 

dymu, aktywacji wyjścia modułu itp.). 

Ostatni test Data i czas ostatniego testu urządzenia 
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Ostatnie odłączenie Data i czas ostatniego odłączenia urządzenia od pętli dozorowej 

Ostatnie dołączenie Data i czas ostatniego dołączenia urządzenia do pętli dozorowej 

Utworzone Data i czas ostatniego utworzenia nowego urządzenia w konfiguracji centrali pożarowej 

(zarówno przy pomocy funkcji Auto Learn lub przy pomocy oprogramowania 

konfiguracyjnego PC Config Tool). 

 

3.3.6. Pętla dozorowa - miernik 

Funkcja wyświetla wartości pomiaru napięcia i prądu dla pętli dozorowej. Dostępna jest funkcja diagnostyczna 

wykrywająca urządzenia posiadające najniższe i najwyższe wartości amplitudy impulsów komunikacyjnych na pętli.  

3.3.7. Pętla dozorowa - oscyloskop 

Funkcja wyświetla wartości napięcia i prądu na pętli w postaci oscylogramu. Jest to pomocne przy diagnostyce 

komunikacji na pętli dozorowej. 

 

3.3.8. Strefy dozorowe 

Funkcja wyświetla wszystkie strefy dozorowe zadeklarowane w centrali pożarowej podczas pierwszego 

uruchomienia systemu. Możliwa jest również zmiana opisów tekstowych stref. 

 

Aby zmienić opis tekstowy strefy dozorowej należy wybrać żądaną strefę i nacisnąć         . 

Sposób wprowadzania parametrów tekstowych opisano w rozdziale 3.1.4. 

Aby wybrać inną strefę dozorową, należy przewinąć listę za pomocą przycisków              lub wpisać numer żądanej 

strefy dozorowej z klawiatury numerycznej i zatwierdzić. 

3.3.9. Wyjście do poziomu 1 

Aby opuścić menu instalatora należy wybrać opcję „Wyjście”. Pojawi się monit z prośbą o wpisanie hasła poziomu 3: 
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Jeśli wpisane hasło jest nieprawidłowe, lub nie zostanie wpisane w ciągu 5 sekund, centrala pozostanie na poziomie 

3 (instalatora). Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z pierwszym uruchomieniem centrali pożarowej, 

należy wyjść do poziomu 2 lub poziomu 1 aby zapewnić prawidłową jej pracę w dozorze. 

3.3.10. Odłączenie 

Funkcja dostępna jest również na poziomie 2 dostępu użytkownika. Odłączone mogą zostać: 

- strefy dozorowe, wejścia modułów / centrali, 

- wyjścia modułów / centrali, 

- grupy wyjść modułów / centrali. 

  

Jeśli wyjścia sygnalizatorów zostały skonfigurowane indywidualnie, można będzie również 

indywidualnie je odłączać. Wówczas należy w centrali pożarowej zaprogramować jeden ze 

wskaźników funkcyjnych LED aby wskazywał odłączenie tych sygalizatorów. 

3.3.11. Podłączenie 

Funkcja dostępna jest również na poziomie 2 dostępu użytkownika. Podłączone mogą zostać: 

- strefy dozorowe, wejścia modułów / centrali, 

- wyjścia modułów / centrali, 

- grupy wyjść modułów / centrali. 

3.3.12. Podgląd opcji 

Funkcja dostępna na 2 poziomie dostępu użytkownika – szczegóły w instrukcji użytkownika. 

3.3.13. Hasła 

Centrala może zapisać w swojej konfiguracji do 10 haseł dostępu do poziomu 2 użytkownika oraz 2 hasła dostępu do 

poziomu 3 (instalatora). Wszystkie hasła mogą zostać indywidualnie ustawione z poziomu centrali lub 

oprogramowania PC Config Tool. 
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Po wybraniu opcji Hasła wyświetla się lista aktualnie skonfigurowanych haseł jak na rysunku powyżej. 

Aby zmienić hasło należy przyciskami              wybrać pozycję z listy i wpisać nowe hasło używając klawiatury 

numerycznej. Następnie zatwierdzić przyciskiem         .   

 

Hasła 3. poziomu dostępu. 

Należy chronić hasła dostępu do poziomu 3 (instalatora) przed utratą. W momencie utraty hasła 

niemożliwe będzie wejście do tego poziomu. Szczegóły w rozdziale 5.1.  

 

Fabryczne hasło 3. poziomu dostępu (instalatora) to 7654.  

3.3.14. Data i czas 

Funkcja umożliwia zmianę aktualnej daty i czasu w centrali pożarowej. 

 

Aby zmienić ustawienie należy przy pomocy przycisków strzałek             podświetlić żądany element oraz wpisać 

wartość liczbową z klawiatury numerycznej: 

  

3.3.15. Oprogramowanie PC Config  

Opcja PC Link umożliwia komunikację centrali pożarowej z komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem PC 

Config Tool. Oprogramowanie to umożliwia import ustawień centrali do komputera PC oraz programowanie 

ustawień na komputerze PC i eksport do centrali pożarowej. Szczegóły w instrukcji użytkowania oprogramowania PC 

Config Tool. 

3.3.16. EN54-13 

Funkcja ta obejmuje kontrolę monitoringu linii sygnalizacyjnych i pętli dozorowych centrali pożarowej. Możliwe jest 

również określenie parametrów granicznych obciążenia linii sygnalizacyjnych oraz pętli dozorowych i kontrola tego 

obciążenia zgodnie z EN54-13. 
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Do przemieszczania się między dostępnymi opcjami używać przycisków              . 

W celu uaktywnienia opcji wykorzystania monitoringu linii wejściowych i pętli dozorowych wybrać opcję „In Use” i 

nacisnąć         . 

Następnie używać klawiatury numerycznej w celu zmiany granicznego obciążenia pętli dozorowych i linii 

sygnalizacyjnych centrali pożarowej. Domyślnymi parametrami są maksymalne fabryczne prądy pętli dozorowych i 

linii sygnalizacyjnych. W tabeli poniżej przedstawiono możliwe do ustawienia zakresy prądów. 

Obwód Prąd minimalny Prąd maksymalny Napięcie końca linii EOL 

Pętla dozorowa 0mA 500mA 17V 

Linia sygnalizacyjna 0mA 1000mA 16V 

Możliwy jest podgląd bieżącego obciążenia pętli dozorowych i linii sygnalizacyjnych przy pomocy menu centrali 

(opcja View – rozdział 3.3.12.). 

3.3.17. Ustawienia 

Opcja ta umożliwia zmianę ustawień ogólnych centrali. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista dostępnych 

parametrów. 

 

Aby przewinąć widok do dalszych opcji należy użyć przycisków               . 

Wyświetli się wówczas następujące okno: 
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3.3.17.1. Sieć 

Węzeł sieciowy jest fabrycznie ustawiony na 0 dla centrali nie pracującej w sieci. Szczegóły konfiguracji sieciowej 

central Advanced MX Pro 5000 przedstawiono w odrębnym dokumencie. 

3.3.17.2. Panel Zone (Strefa Centrali) 

Fabrycznie wszystkie wejścia centrali są przypisane do Stefy Centrali. Numer tej strefy można zmienić, jak również 

przypisywać indywidualnie numery stref do wejść przy pomocy oprogramowania PC Config Tool. 

3.3.17.3. Numer tel. serwisu 

Numer telefoniczny do serwisu pojawia się na wyświetlaczu centrali pożarowej w momencie akceptacji alarmu 

technicznego. Aby zmienić ten numer, należy podświetlić opcję i zatwierdzić przyciskiem         . 

Numer wprowadzany jest za pomocą opcji wpisywania tekstu. Szczegóły w rozdziale 3.1.4. 

3.3.17.4. Data następnego przeglądu. 

Data następnego przeglądu może zostać zapisana w pamięci centrali. W dniu przeglądu centrala pożarowa zgłosi 

alarm techniczny z przypomnieniem o konieczności przeprowadzenia okresowego przeglądu. W celu zmiany daty 

następnego przeglądu należy wybrać opcję i zatwierdzić przyciskiem         . Pojawi się okno dialogowe, w którym 

należy wpisać datę następnego przeglądu: 

 

Przyciskami                można przemieszczać się między ustawieniami daty i czasu. Do wpisywania żądanej daty i 

godziny przeglądu wykorzystywać przyciski klawiatury numerycznej. 

Po wpisaniu daty następnego przeglądu, centrala automatycznie skasuje sygnał alarmu technicznego dotyczącego 

daty przeglądu. 

3.3.17.5. Tryb zapisu historii zdarzeń (trace event logging mode). 

Opcja ta określa rodzaj danych jakie zapisywane są w historii zdarzeń. Dostępne są trzy opcje: 

STANDARD:  zapisywane są tylko alarmy pożarowe i techniczne; 

STANDARD+ : dodatkowo zapisywane są informacje o odłączeniu urządzeń i ostrzeżenia (warnings); 

DIAGNOSTIC: zapisywane są wszystkie możliwe zdarzenia w systemie, używać do celów diagnostycznych w celu 

lokalizacji uszkodzeń. 

Aby zmienić opcję należy wcisnąć          . 

Aby skasować pamięć zdarzeń należy wcisnąć strzałkę w bok           , wyświetlą się dalsze opcje: 
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Po podświetleniu opcji Wipe Event Log należy ją zatwierdzić przyciskiem          . 

Wyświetli się okno dialogowe potwierdzające operację. Po skasowaniu pamięci zdarzeń centrala powróci do opcji Set 

Up. 

3.3.17.6. Miganie diod czujek 

Opcja ta uaktywnia miganie diod na czujkach punktowych w momencie odpytywania przez centralę pożarową. Aby 

zmienić tą opcję należy wcisnąć przycisk         . Pojawi się lista (indywidualnie, wszystkie, żadna): 

 

Należy wybrać żądaną opcję i zatwierdzić przyciskiem        . 

W przypadku podłączenia nowego urządzenia lub wymiany z jednego typu na drugi, może być konieczne ponowne 

aktywowania lub deaktywowania opcji migania diody LED. 

Można wybrać również opcję indywidualnego migania diod LED, wybór urządzeń, których diody LED będą migać przy 

odpytywaniu dokonywany jest z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego PC Config Tool. 

3.3.17.7. Sygnalizacja doziemienia 

Parametr ten określa, czy błąd doziemienia jest sygnalizowany na wyświetlaczu centrali podczas normalnej pracy. 

Aby zmienić to ustawienie należy wcisnąć przycisk         . Status opcji jest sygnalizowany odpowiednio symbolami 

        i        . 

3.3.17.8. Ponowne uruchomienie sygnalizacji 

Opcja ta określa czy powinno nastąpić ponowne uruchomienie sygnalizacji w momencie pojawienia się nowego 

alarmu pożarowego (np. z innej strefy dozorowej lub innego urządzenia). 

3.3.17.9. Dane konfiguracji (config data) i zmiana protokołu transmisji 

Opcja ta pokazuje wybrany standard protokołu komunikacji na pętli oraz sumę kontrolną konfiguracji centrali – w 

celu porównania czy w ustawieniach zaszły zmiany od ostatniej wizyty serwisu.     
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Aby zmienić protokół należy wcisnąć przycisk         . Pojawi się okno: 

 

Przyciskami              należy wybrać żądaną opcję i zatwierdzić         . 

Wybór opcji „ZMIANA PROTOKOŁU TRANSMISJI” umożliwia przełączenie centrali na inny standard transmisji danych 

na pętli dozorowej.  

 

Zmiana protokołu powoduje automatyczne skasowanie wszystkich zaprogramowanych urządzeń 

pętlowych. Należy ponownie uruchomić funkcję Auto Learn w celu zaprogramowania nowych 

urządzeń. 

Aby sprawdzić sumę kontrolną konfiguracji centrali należy wcisnąć przycisk          . Wyświetli się okno: 

 

 

Dodatkowo można z tego poziomu wykasować dane konfiguracyjne centrali. W tym celu należy wcisnąć przycisk        . 

Pojawi się okno: 

 

Należy nacisnąć przycisk        . Pojawi się dodatkowy monit z prośbą o potwierdzenie opracji skasowania danych 

konfiguracyjnych centrali. 

3.3.18. Wyświetlacz 

Zależnie od wysokości montażu centrali, kontrast wyświetlacza LCD może zostać wyregulowany w celu zapewnienia 

czytelności odczytu.  

Należy wybrać opcję Adjust Contrast z menu Display: 
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Po zatwierdzeniu przyciskiem          pojawi się następujące okno: 

 

Przyciskami               należy ustawić żądany kontrast wyświetlacza. Zakres ustawienia jest przedstawiony na 

wyświetlaczu LCD za pomocą bargrafu. Ponownie zatwierdzić ustawienie za pomocą przycisku         . Aby anulować 

ustawienie, należy wcisnąć przycisk „ESC”. Jeśli przez 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, centrala 

również automatycznie anuluje zmianę ustawienia kontrastu wyświetlacza LCD. 

3.3.19. Centrala (kontrola obwodów) 

Opcja ta pokazuje listę wewnętrznych obwodów centrali pożarowej oraz umożliwia zmianę ich podstawowych 

parametrów. Opcji tej można używać w przypadku zmiany wewnętrznych komponentów centrali pożarowej np. przy 

jej rozbudowie. Domyślnie, przy instalacji nowej centrali na obiekcie, nie ma potrzeby zmiany tych parametrów. 

Po wybraniu opcji View – Panel wyświetli się następująca lista: 

 

Należy użyć przycisków              w celu zmiany określonego obwodu centrali. Przyciskami                 można przejść do 

dalszych informacji. Numer strefy i grupy sterowań może zostać zmieniony w zależności od potrzeb. 

Więcej szczegółów w instrukcji użytkownika. 

3.3.19.1 Opóźnienie awarii zasilania  

W centrali można ustawić opóźnienie zgłaszania awarii zasilania podstawowego 230V AC (Adres 14.0). Dioda 

kontrolna zasilania na płycie czołowej w dalszym ciągu będzie aktywowana bezzwłocznie w przypadku utraty 

zasilania podstawowego (sygnalizacja miganiem), ale alarm techniczny odnośnie zasilania będzie aktywowany z 

zaprogramowanym opóźnieniem (fabrycznie ustawiona jest wartość 10s). 

  

Aby zmienić wartość opóźnienia zgłaszania awarii zasilania przez centralę, należy podświetlić opcję Delay i 

zatwierdzić przyciskiem          . 
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3.3.20. Grupy wyjść (matryca sterowań) 

Opcja służy do programowania matrycy sterowań centrali pożarowej czyli sterowań (wyjść) uaktywnianych za 

pomocą wejść (alarmów). Istnieje możliwość zaprogramowania prostych lub bardziej złożonych matryc sterowań 

(również z wykorzystaniem opóźnień czasowych). 

Ten rozdział zawiera opis programowania parametrów matrycy sterowań. Dodatkowo w załączniku 4 niniejszej 

instrukcji znajduje się przykład programowania matrycy sterowań. Przy pomocy oprogramowania PC Config Tool 

można tworzyć jeszcze bardziej złożone matryce sterowań jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Po wybraniu opcji Wyjścia (Outputs) pojawi się okno dialogowe programowania pierwszej grupy wyjść: 

 

Grupowanie wyjść ma na celu ułatwienie programowania, jeśli dana grupa wyjść ma się zachowywać tak samo w 

przypadku wystąpienia alarmu pożarowego. Pojedyncza centrala pożarowa może obsłużyć do 200 grup wyjść. 

Aby wybrać inną grupę wyjść, należy podświetlić numer grupy (Output group) i zmienić jego wartość z klawiatury 

numerycznej. Numer aktualnej grupy wyjść jest zawsze wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza. 

Aby przemieszczać się między strefami należy używać przycisków               . 

W obrębie wybranej strefy należy używać przycisków                aby przechodzić między poszczególnymi polami. 

Aby zmienić wartość w danym polu należy nacisnąć przycisk          . 

3.3.20.1. Domyślne ustawienia grup sterowań 

Przy instalacji nowej centrali lub po skasowaniu ustawień konfiguracji, wszystkie wyjścia są przypisane do grup 

domyślnych (bez opóźnień). Aktywacja tych grup następuje przy pojedynczym alarmie pożarowym z dowolnej strefy 

dozorowej lub przy alarmie technicznym (oddzielnie zdefiniowane grupy wyjść dla alarmów pożarowych i 

technicznych). Domyślne ustawienia grup sterowań zawiera poniższa tabela. 

Urządzenie wyjściowe Grupa wyjść Wejście 

Linia sygnalizatorów A 1 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Linia sygnalizatorów B 1 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Linia sygnalizatorów C 1 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Linia sygnalizatorów D 1 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Wyjście 

przekaźnikowe 1 

centrali 

200 Każdy alarm techn. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 
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Wyjście 

przekaźnikowe 2 

centrali 

199 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Wyjścia OC centrali 199 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Wyjście transmisji UTA 

– alarm techniczny 

200 Każdy alarm techn. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Wyjście transmisji UTA 

– alarm pożarowy – 

wyjście A 

199 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Wyjście transmisji UTA 

– alarm pożarowy – 

wyjście B 

199 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

Wszystkie wyjścia 

modułów pętlowych 

199 Każdy alarm poż. z dowolnej strefy dozorowej (bez opóźnienia) 

 

3.3.20.2. Wejście (Cause) 

Każda grupa wyjść może zostać zaprogramowana indywidualnie dla każdej strefy dozorowej. Wydarzeniem na 

wejściu może być alarm pożarowy z urządzenia, alarm techniczny, odłączenie urządzenia itp. Możliwe są również 

kombinacje wydarzeń na wejściu.  

W opcji Wejście można ustawić, jaki rodzaj wydarzenia (przyczyna) na wejściu (wybrana strefa dozorowa) spowoduje 

aktywację przypisanej grupy wyjść na wyjściu (skutek). 

 

Aby zmienić ustawienia Wejścia należy wybrać żądaną strefę dozorową i wcisnąć przycisk          . 

Pojawi się lista opcji: 

 

W celu wyboru parametru należy używać przycisków                        a następnie zatwierdzić przyciskiem         . 

Jeśli dane rodzaj akcji na wejści jest aktywny, jest to opisany symbolem        pod danym rodzajem akcji. Można 

wybierać więcej niż jedna akcja, aby uzyskać kombinację przyczyn, która aktywuje daną grupę wyjść. 
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Jeśli dana strefa dozorowa zawiera więcej niż jeden zaprogramowany rodzaj wejścia, na liście stref jest to 

sygnalizowanem symbolem „+” przy opisie strefy dozorowej. Dla powyższego rysunku, dla strefy drugiej „+” przy 

opisie Any Fire oznacza dodatkowe kryteria na wejściu (więcej niż jedna przyczyna). Aby wyjść do listy stref 

dozorowych, należy wcisnąć przycisk „Esc”. Opis zdarzeń wejściowych zawiera poniższa tabela. 

Przyczyna Opis 

Fire Każdy alarm pożarowy 

Double Knock Koincydencja dwóch czujek z jednej strefy dozorowej lub pojedynczego przycisku ROP z tej samej 

strefy 

Alarm Aktywacja zaprogramowanego (funkcja Alarm) wejścia modułu lub centrali 

Pre Alarm Urządzenie w trybie prealarm (np. czujka dymowa) 

Fault Urządzenie zgłasza uszkodzenie 

Wejście 

wyłączone 

Urządzenie wejściowe wyłączone 

Test Test strefy dozorowej 

Control Aktywacja przez użytkownika w danej strefie (funkcja sterująca) 

 

 

Koincydencja w detekcji 

Koincydencja w detekcji realizowana jest na bazie pojedynczej strefy dozorowej. 

  

 

Przy pomocy oprogramowania PC-Config tool można zaprogramować dodatkowe filtry dotyczące 

potwierdzania alarmów (indywidualnie dla każdego urządzenia pętlowego). 

 

3.3.20.3. Sposób działania wyjść (Style) 

Istnieje możliwość zaprogramowania sposobu zachowania się wyjść podczas ich aktywacji (Style). Przykładowo, 

wyjście może być aktywowane natychmiastowo, z opóźnieniem, impulsowo itp.  Można zaprogramować do trzech 

sposobów pracy wyjścia w ramach jednego stylu. 

Tryb (styl) pracy wyjścia 00 jest na stałe określony jako natychmiastowa aktywacja po występieniu zdarzenia 

(aktywacji wejścia). 

Tryb (styl) pracy wyjścia 01 jest na stałe określony jako natychmiastowa aktywacja impulsu po wystąpieniu zdarzenia 

(aktywacji wejścia). 

Rozdział 7.12 
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Tryby (style) pracy wyjścia od 02 do 20 można zaprogramować indywidualnie zależnie od potrzeb użytkownika. Aby 

zmienić styl należy przejść na pole numeru stylu używając przycisku          . Następnie wybrać żądany numer stylu 

pracy wyjścia z klawiatury numerycznej. Jeśli zostanie wybrany numer zaprogramowanego już wcześniej stylu, 

przypisane parametry uzupełnią się automatycznie (np. długość opóźnienia). 

3.3.20.4. Opóźnienie 

Opcja umożliwia ustawienie zwłoki czasowej między występieniem zdarzenia na wejściu (przyczyny) a aktywacją 

wyjścia (skutek). Opóźnienie jest ustawiane maksymalnie do 250s z krokiem 1s. 

Aby zmienić ustawienie opóźnienia należy przejść na to pole używając przycisku           i wpisać żądaną wartość z 

klawiatury numerycznej. 

3.3.20.5. Mode (tryb) 

Ustawienie to określa sposób pracy wyjścia przy jego pierwszej aktywacji. Dostępne ustawienia to ON i PULSE 

(załączenie na stałe / impuls). 

Aby zmienić ustawienie trybu należy przejść na to pole używając przycisku           i zmienić ustawienie za pomocą 

przycisku          . 

Uwaga: długość impulsu domyślnie ustawiona jest na 1s ON / 1s OFF. Można zmienić to ustawienie w programie 

konfiguracyjnym PC Config Tool (np. na 2s ON / 3s OFF). Zmienne długości impulsów można ustawić tylko dla 

przekaźników wyjściowych centrali pożarowej (nie w modułach pętlowych). 

3.3.20.6. Wait (Zwłoka) 

Opcja ta określa zwłokę czasową po pierwszej aktywacji wyjścia, po której może ono zmienić tryb swojej pracy. 

Przykładowo, wyjście można zaprogramować w ten sposób, że przy aktywacji wejścia, wyjście załączy się z 20 

sekundowym opóźnieniem w trybie pracy impulsowej, a następnie po dalszych 30 sekundach załączy się na stałe. 

Parametr Wait dotyczy właśnie tych dodatkowych 30 sekund. Czas zwłoki można ustawić maksymalnie do 250s z 

krokiem 1s. 

Aby zmienić wartość parametru, należy przejść na to pole używając przycisku          i zmienić ustawienie za pomocą 

klawiatury numerycznej.   

3.3.20.7. Kopiowanie ustawień wyjść do wielu stref 

W celu oszczędności czasu przy wprowadzaniu parametrów pracy wyjść centrali, dla podobnych stref można 

kopiować te ustawienia. 

Należy nacisnąć przycisk          aby podświetlić numer strefy i potwierdzić przyciskiem        . Pojawi się okno z 

numerem strefy docelowej, do której należy skopiować ustawienia. Po wpisaniu numeru strefy z klawiatury, 

ustawienia skopiują się do wszystkich stref łącznie ze strefą, której numer został wpisany. 

3.3.21. Czas zwłoki do alarmu pożarowego II stopnia 

 

 

Centrala umożliwia alarmowanie dwustopniowe z czasem T1 i T2. Tryb ten jest ustawiany z poziomu 

oprogramowania PC Config Tool. 
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Alarmowanie dwustopniowe dzieli czas zwłoki pomiędzy wystąpieniem alarmu pożarowego z czujki a aktywacją 

wyjść na dwa etapy. 

W pierwszym etapie użytkownik potwierdza przyjęcie alarmu pożarowego z danej strefy dozorowej (w czasie T1). W 

drugim etapie, użytkownik po przyjęciu alarmu pożarowego ma czas (T2) na rozpoznanie zagrożenia i weryfikacji czy 

alarm był prawdziwy czy fałszywy. Jeśli alarm pożarowy jest prawdziwy, uruchomienie dowolnego przycisku ROP lub 

aktywacja wejścia przeznaczonego do alarmowania II stopnia anuluje czas T2 i centrala przechodzi w tryb alarmu 

pożarowego II stopnia, co wiąże się również z aktywacją sterowań pożarowych. 

Tryb alarmowania dwustopniowego może zostać wyłączony z poziomu oprogramowania PC Config Tool. 

 

Opóźnienia aktywacji wyjść 

Centrala ma możliwość anulowania wszystkich opóźnień w czasie alarmu pożarowego I 

stopnia. Szczegóły poniżej. Maksymalna łączna długość opóźnienia wynosi 10 min. 

3.3.21.1. Anulowanie opóźnień w czasie alarmu pożarowego I stopnia 

Centralę pożarową należy zaprogramować w sposób umożliwiający anulowanie wszystkich opóźnień na poziomie 

alarmu pożarowego I stopnia i niezwłoczne uruchomienie sterowań (np. alarm z przycisku ROP). Można to uzyskać 

również zaprogramowując urządzenie wejściowe (INPUT) z możliwością niezwłocznego aktywowania wszystkich 

sterowań. 

3.3.22. Test 

Opcja ta ma taką samą funkcjonalność również na poziomie użytkownika 2. Szczegóły w instrukcji użytkownika. 

Przetestowane mogą być poniższe funkcje: 

- strefy / wejścia, 

- wyświetlacz, 

- drukarka, 

- wyjścia. 

3.3.23. Wskaźniki LED 

Praca wszystkich opcjonalnych pól wskaźnikowych MXP-513-XXX może być skonfigurowana tylko za pomocą 

oprogramowania PC Config Tool. Centrale pożarowe wyposażone fabrycznie w pola wskaźnikowe będą domyślnie 

sygnalizować na nich alarmy pożarowe ze stref 1-20. Funkcję tą można wyedytować również za pomocą 

oprogramowania PC Config Tool. 

 

Każda dioda LED panelu wskaźnikowego może być indywidualnie skonfigurowana za pomocą 

oprogramowania PC Config Tool i może być przypisana zarówno do strefy detekcji, grupy wyjść lub innej 

funkcji. 

 

   

Rozdział 7.11 
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4. SERWIS I KONSERWACJA 

4.1.  Harmonogram konserwacji 

System sygnalizacji pożaru powinien być regularnie sprawdzany i konserwowany zgodnie z lokalnie obowiązującymi 

przepisami. Producent ponadto zaleca następujący sposób konserwacji systemu: 

4.1.1. Czynności codzienne 

Operator systemu / użytkownik powinien wykonywać następujące czynności codzienne: 

a) Sprawdzenie czy centrala pożarowa wykazuje prawidłową pracę. Zapis ewentualnych zgłaszanych sygnałów 

technicznych do książki eksploatacji. 

b) Wszystkie zgłaszane przez centralę alarmy techniczne powinny być jak najszybciej usuwane, wraz z 

potwierdzeniem odpowiednim wpisem w książce eksploatacji. 

4.1.2. Czynności miesięczne 

Operator systemu / użytkownik powinien wykonać następujące czynności miesięczne: 

a) Wszystkie awaryjne źródła zasilania / generatory powinny być sprawdzone pod kątem gotowości do 

poprawnej pracy (np. sprawdzenie poziomu paliwa w generatorze i jego uruchomienie). 

b) Przetestowanie przynajmniej jednej czujki i jednego przycisku ROP (każdego miesiąca z innej strefy), 

sprawdzenie poprawności komunikatów alarmowych i zaprogramowanych sterowań w strefie – pamiętać o 

zablokowaniu fizycznych wyjść sterujących i transmisji do monitoringu w czasie testów. 

c) Sprawdzenie książki eksploatacji pod kątem usuwania bieżących usterek systemu. 

4.1.3. Czynności kwartalne 

Operator systemu / użytkownik powinien wykonać następujące czynności kwartalne: 

a) Sprawdzenie wpisów w książce eksploatacji pod kątem usuwania bieżących usterek. Sprawdzenie historii 

zdarzeń w centrali pożarowej. 

b) Sprawdzenie wizualne centrali pożarowej, sprawdzenie podłączenia akumulatorów, sprawdzenie sygnalizacji 

akustycznej i wizualnej alarmów pożarowych i technicznych. 

c) Sprawdzenie, czy w obiekcie nie wystąpiły przebudowy, zmiana aranażacji lub inne czynniki wymuszające 

korekcję położenia urządzeń pętlowych (zwłaszcza czujek i przycisków ROP). 

d) W przypadku usterek wymagających wizyty serwisu, zorganizowanie takiej wizyty w jak najszybszym 

możliwym terminie. 

4.1.4. Czynności roczne 

Operator systemu / użytkownik powinien wykonać następujące czynności roczne: 

a) Wykonać wszystkie zalecane powyżej czynności dzienne, miesięczne i kwartalne. 
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b) Wykonać kompletny test systemu (sprawdzenie działania wszystkich czujek, przycisków rop, wejść i 

sterowań centrali pożarowej). 

c) Sprawdzenie wizualne systemu pod kątem uszkodzeń mechanicznych (instalacja kablowa i urządzenia 

adresowalne). 

d) Sprawdzić stan akumulatorów i wymienić w przypadku osiągnięcia rekomendowanego czasu eksploatacji. 

Szczegóły w punkcie 4.2. 

e) Zapisać w książce wszelkie naprawy wynikające z przeglądu rocznego systemu. W przypadku nowych usterek, 

zaplanować jak najszybszy termin ich usunięcia. 

4.2. Wymiana komponentów wewnętrznych 

Komponenty wewnętrzne centrali zostały zaprojektowane do długoterminowej pracy. Okresowo może zachodzić 

potrzeba wymiana tych komponentów. W dalszej części opisano czynności dotyczące wymiany komponentów 

wewnętrznych centrali pożarowej. 

4.2.1. Akumulatory 

Szczegóły odnośnie instalacji akumulatorów w punkcie 2.5.2. 

 

Szanuj środowisko. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie obchodzenia się ze 

zużytymi akumulatorami. 

4.2.1.1. Akumulatory rezerwowe centrali pożarowej 

Szacowany czas użytkowania: 3 do 5 lat w średniej temp. otoczenia 20 st.C. 

Harmonogram wymian: Jak wyżej. Należy uwzględnić skrócenie żywotności akumulatorów przy wzroście  

temperatury otoczenia. Szacunkowe skrócenie żywotności wynosi ok. 50% na każde 

10 st.C. powyżej 20 st.C. Szczegóły w specyfikacjach technicznych producentów 

akumulatorów. 

Rekomendowani producenci: 

YUASA POWERSONIC 

4Ah NP4-12 5Ah PS1250 

7Ah NP7-12 7Ah PS1270 

12Ah NP12-12 12Ah PS12110 

17Ah NP18-12 18Ah PS12170 

24Ah NP24-12B 26Ah PS12260 

38Ah NP24-38 38Ah PS12380 

  45Ah PS12450 
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Dla optymalnej wydajności i żywotności, Yuasa zaleca pełne ładowanie akumulatorów przy 

pierwszej instalacji. Dla akumulatorów, których data produkcji jest wcześniejsza niż 6 

miesięcy od daty instalacji, zaleca się ładowanie napięciem 2,4V na celę (14,4V na 

akumulator) przez 20 godzin przed uruchomieniem systemu. 

 

Przy ładowaniu akumulatorów kwasowych mogą pojawiać się śladowe ilości wodoru. 

Centrala pożarowa posiada odpowiednią wentylację do ich usunięcia na zewnątrz. Nie 

należy wykonywać uszczelnienia obudowy centrali lub instalować jej w całkowicie 

szczelnych obudowach.  

4.2.2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

Szacowany czas użytkowania: powyżej 10 lat 

Harmonogram wymian:  w momencie wyraźnej degradacji jakości wyświetlania, pogorszenia kontrastu itp. 

Numer części zamiennej: MXS-504 (kompletna klawiatura z wyświetlaczem). 

4.2.3. Pozostałe części zamienne 

Numer części Opis 

MXS-501 Płyta główna centrali pożarowej (jedna pętla dozorowa) 

MXS-502 Płyta główna centrali pożarowej (dwie pętle dozorowe) 

MXS-503 Płyta główna centrali pożarowej (cztery pętle dozorowe) 

 

Pozostałe części zamienne: prosimy o kontakt z dystrybutorem (Adi Global Distribution Polska).  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Utrata hasła instalatora (poziom 3) 

W przypadku utraty hasła instalatora należy skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania hasła tymczasowego 

dostępu do poziomu 3. Należy podać wówczas numer indywidualnego klucza wygenerowanego przez centralę 

pożarową. Aby uzyskać ten numer należy wykonać próbę wejścia do poziomu 3 konfiguracji wpisując jako hasło cyfrę 

„1”. W momencie wyświetlenia komunikatu „Hasło nieprawidłowe” („Password Invalid”) należy wcisnąć cyfrę „0”. 

Pojawi się wówczas numer klucza, który należy zapisać i przekazać do dystrybutora: 

 

Dział obsługi dystrybutora przekaże hasło tymczasowego dostępu do poziomu 3 (instalatora) w centrali pożarowej. 

Należy ustanowić nowe hasło do poziomu 3 i przechowywać w bezpiecznym miejscu (szczegóły w punkcie 3.3.13.). 

5.2. Rekomendowane kable do instalacji przeciwpożarowych 

Należy używać typów kabli wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

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

690). 

5.2.1. Maksymalne długości pętli dozorowych 

Maksymalna długość pętli dozorowej nie może przekraczać 2km. Należy zwrócić uwagę przy projektowaniu instalacji 

na obciążenie pętli dozorowych urządzeniami adresowalnymi. Uwzględnić należy również spadek napięcia 

spowodowany długością kabla. Pomocnym narzędziem będzie kalkulator pętli dozorowej dostarczany przez 

producenta centrali pożarowej. W poniższych tabelach zestawiono parametry pracy pętli dozorowej. 

Maksymalna impedancja przewodu 72 Om 

Maksymalna pojemność żyła-żyła 230 nF 

Maksymalna pojemność żyła-ekran 410 nF 

Rezystancja izolacji (żyła-żyła oraz żyła-ekran) >2M Om 

  

Obciążenie 
pętli 

Maksymalna 
impedancja 

pętli 
Maksymalna długość pętli dozorowej [m] 

  1,0mm2 1,5mm2 2,5mm2 

100 mA 55,0 Om 1500 2000 2000 

200 mA 27,5 Om 760 1130 1860 

300 mA 18,3 Om 500 750 1200 

400 mA 13,7 Om 380 560 920 

500 mA 11,0 Om 300 450 740 
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5.2.2. Długości linii sygnalizacyjnych 

Należy obliczyć spadek napięcia dla każdej linii sygnalizacyjnej w celu sprawdzenia poprawności działania całej linii 

(napięcie na końcu linii musi być wyższe od minimalnego napięcia wymaganego do zasilenia ostatniego sygnalizatora 

ostrzegawczego). Obliczenia można dokonać na podstawie wzoru: 

Minimalne napięcie alarmowe = VOUT(MIN) – (IALARM*RPRZEWODU)  

Minimalne napięcie wyjściowe VOUT(MIN) = VBAT(MIN) – 0,5V = 20,5V 

Prąd alarmowania (IALARM) równa się sumie prądów pobieranych przez sygnalizatory w stanie alarmowania. 

Rezystancja przewodu (RPRZEWODU) równa się sumie rezystancji obu żył przewodu zasilającego. 

RPRZEWODU dla przekroju 1,0mm2 wynosi około 0,036 Om/m  

RPRZEWODU dla przekroju 1,5mm2 wynosi około 0,024 Om/m 

RPRZEWODU dla przekroju 2,5mm2 wynosi około 0,015 Om/m 

Rezystancja izolacji przewodu > 2M Om (żyła-żyła oraz żyła-ekran). 

5.2.3. Długości linii sygnalizacji alarmu pożarowego do monitoringu (UTA). 

Należy obliczyć spadek napięcia dla każdej linii sygnalizacyjnej w celu sprawdzenia poprawności działania całej linii 

(napięcie na końcu linii przekracza minimalne napięcie cewki przekaźnika potrzebne do jego wysterowania). Typowo, 

przekaźniki zostaną wysterowane przy 75% wartości nominalnego napięcia zasilania cewki (np. 18V dla cewki 24V). 

Napięcie na końcu linii oblicza się ze wzoru: 

Minimalne napięcie cewki = VOUT(MIN) – (ION x RPRZEWODU) 

Minimalne napięcie wyjściowe VOUT(MIN) = VAUX(MIN) – 0,8V = 19,7V 

Maksymalny prąd załączenia ION = 35 mA 

Rezystancja przewodu jak w przykładzie powyżej (punkt 5.2.2.). 

Rezystancja izolacji przewodu > 2M Om (żyła-żyła oraz żyła-ekran). 

5.2.4. Przewody połączeń sieciowych  

Szczegóły w oddzielnym dokumencie odnośnie Ad Network (680-502). 
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5.3. Obliczenie czasu podtrzymania zasilania na akumulatorach rezerwowych 

Do obliczenia czasu podtrzymania należy wykorzystać poniższą tabelę z podanymi wartościami prądów pobieranych 

przez poszczególne komponenty centrali pożarowej. 

Wyposażenie 
Pobór prądu w trybie dozoru Pobór prądu w trybie alarmowania 

I(A) x łącznie I(A) x łącznie 

Obudowa 0,072 1,0 =0,072 0,125 1,0 =0,125 

Karta pętli dozorowej 1 0,042 1,0 = 0,042 1,0 = 

Pętla dozorowa 1  1,25 =  1,25 = 

Karta pętli dozorowej 2 0,042 1,0 = 0,042 1,0 = 

Pętla dozorowa 2  1,25 =  1,25 = 

Karta pętli dozorowej 3 0,042 1,0 = 0,042 1,0 = 

Pętla dozorowa 3  1,25 =  1,25 = 

Karta pętli dozorowej 4 0,042 1,0 = 0,042 1,0 = 

Pętla dozorowa 4  1,25 =  1,25 = 

Karta sieciowa MXP-509 0,043 1,0 = 0,043 1,0 = 

Karta wskaźników LED MXP-513 0,008  = 0,030  = 

Karta 2 przekaźników MXP-507 0,000 1,0 = 0,030 1,0 = 

Karta transmisji do UTA MXP-532 0,031 1,0 = 0,043 1,0 = 

Wyjście zasilania urządzeń zewn.  1,0 =  1,0 = 

Wyjście sygnalizatorów A     1,0  

Wyjście sygnalizatorów B     1,0  

Wyjście sygnalizatorów C     1,0  

Wyjście sygnalizatorów D     1,0  

Łącznie Razem prąd dozoru = Razem prąd 
alarmowania 

= 

 x 24 godz. =       Ah   

 x 48 godz. =       Ah   

 x 72 godz. =       Ah x 2 x 0,5 godz. =           Ah 

 Całkowite obciążenie (alarm + dozór) =           Ah 

 x 1,25 (współczynnik starzenia akumulatorów) =           Ah 
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5.4. Przykład programowania matrycy sterowań 

5.4.1. Wstęp 

Domyślne ustawienie: wszystkie sygnalizatory i wyjścia zostaną aktywowane na dowolny sygnał pożarowy z dowolnej 

strefy. 

Przyczyna     Skutek 

Każdy pożar, wszędzie  →  Wszystkie wyjścia załączone 

 

Najczęściej będzie konieczne zaprogramowanie bardziej złożonej matrycy sterowań. W poniższym przykładzie 

przedstawiono budynek wielopiętrowy z etapowym scenariuszem ewakuacji. 

Przyczyna   Skutek 

Każdy pożar na piętrze 7  

(ze stref 22, 23 i 24) 

→  Sygnalizatory na piętrze 6 zostaną aktywowane z 30 sekundowym 

opóźnieniem najpierw w trybie impulsowym, po kolejnych 2 

minutach w trybie ciągłym 

    

 →  Sygnalizatory na piętrze 7 zostaną aktywowane niezwłocznie  

w trybie ciągłym 

    

 →  Sygnalizatory na piętrze 8 zostaną aktywowane z 30 sekundowym 

opóźnieniem najpierw w trybie impulsowym, po kolejnych 2 

minutach w trybie ciągłym 

 

5.4.2. Grupy wyjść 

Na każdym piętrze zazwyczaj znajduje się po kilka sygnalizatorów. Mogą one zostać zebrane w grupy wyjść (Output 

Groups) w celu łatwiejszego zarządzania aktywacjami (jeden numer grupy wyjść odnosi się do wszystkich 

sygnalizatorów na danym piętrze). 

Sygnalizatory Grupa wyjść 

Przypisanie wszystkich sygnalizatorów na piętrze 6 Grupa wyjść nr 6 

Przypisanie wszystkich sygnalizatorów na piętrze 7 Grupa wyjść nr 7 

Przypisanie wszystkich sygnalizatorów na piętrze 8 Grupa wyjść nr 8 

 

Szczegóły przypisywania urządzenia do grupy wyjść przedstawiono w rozdziale 3.3.2.8. Szczegóły przypisywania 

wewnętrznych wyjść centrali pożarowej do grupy wyjść przedstawiono w punkcie 3.3.20.1. 

5.4.3. Sposób pracy wyjść (style) 

W niniejszym przykładzie wyjścia pracują na dwa sposoby: pierwszy sposób (styl) to taki, że w przypadku alarmu 

pożarowego ze stref 22, 23 i 24, sygnalizatory ostrzegawcze w tych strefach załączają się bezzwłocznie w sposób 

ciągły. Do tego celu należy zaprogramować domyślny Styl 00. Drugi sposób działania (styl) to taki, że w przypadku 

alarmu pożarowego ze stref 22, 23 lub 24 (piętro 7), sygnalizatory na sąsiednich piętrach 6 i 8 powinny załączyć się z 

opóźnieniem 30 sekundowym w trybie impulsowym a po kolejnych dwóch minutach w trybie ciągłym. Aby osiągnąć 
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taki sposób pracy, należy zaprogramować Styl 2 (z dostępnych Styli użytkownika). Styl ten będzie można wykorzystać 

również dla pozostałych kondygnacji budynku. 

5.4.4. Programowanie grup wyjść 

Aby wypełnić wymagania dotyczące sterowania sygnalizatorami w niniejszym przykładzie, zostaną zaprogramowane 

trzy grupy wyjść. 

Grupa wyjść nr 6 – sygnalizatory na piętrze 6: 

 

Grupa wyjść nr 7 – sygnalizatory na piętrze 7: 

 

Grupa wyjść nr 8 – sygnalizatory na piętrze 8: 
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5.5. Inne przydatne dokumenty 

Poniżej zamieszczono wykaz innych przydatnych dokumentów (w języku angielskim) pomocnych przy 

programowaniu, konfigurowaniu i eksploatacji systemu. 
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5.6. Wytyczne projektowania połączeń sieciowych 

Rozdział ten zawiera ogólne rekomendacje wynikające z normy EN54-2 przy projektowaniu połączeń.  

[EN54-2:1997, rozdział 13.7] – nie więcej niż 512 czujek / przycisków pożarowych nie może zostać wyłączone z użytku 

w wyniku awarii pojedynczego procesora centrali pożarowej. 

5.6.1. Funkcje obowiązkowe 

Aby zachować pełną zgodność z EN54-2, programowanie i praca wyjść centrali pożarowej powinna wypełniać 

poniższe wytyczne: 

Sygnalizatory ostrzegawcze [EN54-2:1997, rozdział 7.8] – praca lini sygnalizatorów ostrzegawczych powinna być 

zaprogramowana w centrali pożarowej tak, aby ich wyłączenie z użytku miało miejsce tylko w przypadku awarii tej 

jednej lokalnej centrali pożarowej. Przy projektowaniu i programowaniu linii sygnalizacyjnych należy również brać 

pod uwagę lokalne krajowe wytyczne odnośnie ich pracy. 

Transmisja sygnałów alarmowych pożarowych i technicznych [EN54-2:1997, rozdział 7.9, 8.9] – przy rozproszonych 

sieciowych systemach przeciwpożarowych w ramach możliwości można użyć dwóch niezależnych interfejsów 

powiadamiania straży pożarnej / monitoringu lub jednego interfejsu z redundantną linią transmisji. Szczegóły w 

rozdziałach 2.5.13. i 2.15.12. 

5.6.2. Okablowanie sieciowe 

Centrala Advanced wykorzystuje do zestawiania połączeń sieciowych karty redundantne pracujące w topologii ringu. 

 

Topologia ringu zapewnia bezawaryjną pracę sieci i wszystkich podłączonych do niej central w przypadku 

pojedynczej przerwy w okablowaniu sieciowym. Zaleca się prowadzenie przewodu powrotnego sieci inną trasą niż 

przewodu podstawowego. 
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5.7.  Parametry graniczne central MX Pro 5000 

Poniższa tabela zawiera zestawienie maksymalnych wartości parametrów pracy central pożarowych Advanced z serii 

MX Pro 5000. Niektóre parametry są możliwe do zaprogramowania tylko przy pomocy oprogramowania PC Config 

Tool. 

Nazwa MX-5100 MX-5200 MX-5400 

Maksymalna ilość pętli dozorowych 1 2 4 

Maksymalna ilość stref dozorowych (jedna centrala) 200 200 200 

Najwyższy numer strefy dozorowej 2000 2000 2000 

Maksymalna ilość stref dozorowych (sieć central) 2000 2000 2000 

Maksymalna liczba lini sygnalizacyjnych 2 2 4 

Liczba wyjść przekaźnikowych (łącznie z kartą MXP-507) 2(4) 2(4) 2(4) 

Liczba wejść monitorowanych 9 9 9 

Liczba indywidualnych układów czasowych (zegarów) 10 10 10 

Maksymalna liczba grup wyjść 200 200 200 

Maksymalna liczba haseł 12 12 12 

Maksymalna liczba zdarzeń wejściowych 250 250 250 

Maksymalna liczba bloków logicznych 100 100 100 

Maksymalna liczba wyrażeń logicznych 1500 1500 1500 
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5.8. Pozostałe parametry centrali pożarowej MX Pro 5000 

 

Parametr MX-5100 MX-5200 MX-5400 

Obudowa Stalowa IP30 RAL 7035 Stalowa IP30 RAL 7035 Stalowa IP30 RAL 7035 

Wymiary 345 x 345 x 85 

(M) 345 x 430 x 120 

(L) 475 x 450 x 120 

(D) 475 x 450 x 190 

345 x 430 x 120 

(L) 475 x 450 x 120 

(D) 475 x 450 x 190 

475 x 450 x 120 

(D) 475 x 450 x 190 

(E) 750 x 450 x 190 

Waga (z akumulatorami) 6kg 

(M) 8kg 

(L) 10kg 

(D) 12kg 

8kg 

(L) 10kg 

(D) 12kg 

10kg 

(D) 12kg 

(E) 18kg 

Temperatura pracy -5 .. 40
o
C -5 .. 40

o
C -5 .. 40

o
C 

Wilgotność max 95% 95% 95% 

Zasilanie AC (parametry na 

etykiecie wewnątrz centrali) 

200 – 240V +10%/-15% 

47 – 63Hz 

1,0A max 

200 – 240V +10%/-15% 

47 – 63Hz 

1,0A max 

200 – 240V +10%/-15% 

47 – 63Hz 

1,0A max 

Pojemność akumulatorów 24V, 4Ah 

24V, 7Ah 

(M) 24V, 12Ah 

(L) 24V, 18Ah 

(D) 24V, 24Ah 

24V, 4Ah 

24V, 12Ah 

(L) 24V, 18Ah 

(D) 24V, 45Ah 

24V, 4Ah 

24V, 18Ah 

(D) 24V, 45Ah 

(E) 24V, 45Ah 

 

Prąd ładowania akumulatorów 1,0A z kompensacją temp. 2,0A z kompensacją temp. 2,0A z kompensacją temp. 

Zasilacz Zintegrowany 24V DC, 3A, 

impulsowy  

Zintegrowany 24V DC, 5A, 

impulsowy 

Zintegrowany 24V DC, 5A, 

impulsowy 

Napięcie wyjściowe 18,0V – 28,0V 18,0V – 28,0V 18,0V – 28,0V 

Napięcie tętnień (Vpk – Vpk) 1,0V 1,0V 1,0V 

Maksymalna rezystancja 

akumulatorów 

1,6Om + 0,1Om 0,8Om + 0,1Om 0,8Om + 0,1Om 

Imax(a) 

Imax(b) 

1,6A 

3,0A 

2,6A 

5,0A 

2,6A 

5,0A 

Ilość stref pożarowych 200 max (pojedyncza centrala) 

2000 max (przy pracy w sieci) 

200 max (pojedyncza centrala, 

wszystkie pętle) 

2000 max (przy pracy w sieci) 

200 max (pojedyncza centrala, 

wszystkie pętle) 

2000 max (przy pracy w sieci) 

Liczba pętli 1 1 do 2 1 do 4 

Maksymalny prąd pętli 500mA 500mA na pętlę 500mA na pętlę 

Max ilość adresów na pętli 126 (Apollo) 126 (Apollo) 126 (Apollo) 

Wyjścia sygnalizatorów 2x1A programowalne 2x1A programowalne 4x1A programowalne 

Wyjścia przekaźnikowe 2x1A, 30V AC/DC (max) 

10mA, 5V (min) 

2x1A, 30V AC/DC (max) 

10mA, 5V (min) 

2x1A, 30V AC/DC (max) 

10mA, 5V (min) 

Wyjście zasilania urządzeń 

zewnętrznych 

24V DC, 500mA 24V DC, 500mA 24V DC, 500mA 

Wyświetlacz LCD Graficzny, 240x64px  

z podświetleniem 

Graficzny, 240x64px  

z podświetleniem 

Graficzny, 240x64px  

z podświetleniem 

USB / RS232 USB typ B + RS232 USB typ B + RS232 USB typ B + RS232 

Sieć opcja opcja opcja 

Pamięć zdarzeń 5000 + 500 alarmów poż. 5000 + 500 alarmów poż. 5000 + 500 alarmów poż. 
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