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Wstęp

Czujka zasysająca FAAST LT jest zaawansowanym urządzeniem 
do stosowania we wczesnym i bardzo wczesnym wykrywaniu 
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przez szereg otworów próbkujących powietrze na obecność w 
nim cząstek dymu. Zakres czułości, obsługi oraz sterowania 
wyjściami mogą być konfigurowane w urządzeniu FAAST LT przez 
użytkownika końcowego. Jest to realizowane przez programowanie 
i pobieranie parametrów konfiguracyjnych poprzez komputer 
z aplikacją PipeIQLT. Podręcznik ten opisuje jak monitorować i 
konfigurować różne parametry pracy dostępne w  czujce FAAST 
LT za pośrednictwem interfejsu użytkownika w PipeIQLT.
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schemAt FunkcjonALny FAAst Lt

Urządzenie może znajdować się w jednym z 6 trybów:

Inicjalizacja

Normalny

Konserwacja

Zdalna konserwacja

Tryb serwisowy

Tryb zasilania poza zakresem

Sposoby przechodzenia do poszczególnych trybów i wychodzenia 
z nich pokazuje poniższy diagram.
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użycie pipeiQLt do konFig. i monitoroWAniA FAAst Lt
podłączenie FAAst Lt przez usB
Łączność z komputerem zapewnia wbudowane gniazdo usB 
B znajdujące się na środku urządzenia FAAST LT za przednią 
klapką. Złącze USB, za pośrednictwem aplikacji PipeIQLT (w 
zestawie), umożliwia dostęp do wielu dodatkowych opcji.

Uwaga: Aby połączyć, wejść lub zmienić parametry konfiguracyjne 
FAAST LT, urządzenie musi być w trybie konserwacji (patrz KOD 
DOSTĘPU - wejście do trybu konserwacji).

pierwsze podłączenie urządzenia FAAst Lt do pc
Windows 7
Upewnij się, że PipeIQLT jest zainstalowane na PC i że czujka 
FAAST LT pracuje w trybie konserwacji. Przy włączonym systemie 
Windows 7 należy podłączyć kabel USB urządzenia FAAST LT do 
portu USB w komputerze. Komputer automatycznie wykryje nowy 
sprzęt, znajdzie i zainstaluje niezbędne sterowniki. Kiedy to się 
zakończy, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja 
(urządzenie FAAST LT może być odnalezione w menedżerze 
urządzeń w Porty (COM i LPT). 

Windows Xp
Upewnij się, że czujka FAAST LT pracuje w trybie konserwacji . 
Przy pierwszym podłączeniu komputera PC z systemem Windows 
XP do urządzenia FAAST LT, na ekranie wyskoczy okno dialogowe 
‘Plug and Play’ alarmując, że znaleziono nowy sprzęt, który musi 
zostać zainstalowany.

Wybierz poniższe opcje:

uruchamianie / inicjalizacja
FAAST LT zawsze uruchamia się w trybie inicjalizacja, w którym 
wykonywane są wszystkie testy przed wejściem do trybu normalnego .

normalny
W trybie normalnym FAAST LT pracuje jako czujka dymu. Główne 
przyciski, za wyjątkiem kombinacji Reset + Blokada pokazującej 
prędkość wentylatora i przycisku Reset zapewniającego dostęp do 
kodu dostępu prowadzącego do konserwacji, są zablokowane.

uwaga: Czujka adresowalna FAAST LT odpowiada centrali tylko 
w trybie normalnym .

konserwacja
Kiedy został wprowadzony prawidłowy kod dostępu czujka FAAST 
LT wchodzi w tryb konserwacji  (patrz Procedura kodu dostępu). 
Przyciski panelu przedniego są aktywne do obsługi konserwacji  i 
możliwe jest połączenie z komputerem (patrz zdalna konserwacja).

Urządzenie FAAST LT po określonym czasie bezczynności 
automatycznie wychodzi z trybu konserwacji (domyślnie 5 minut). 

zdalna konfiguracja
Aby przejść z trybu konserwacji do trybu zdalnej konserwacji, 
otwórz przednią pokrywę i podłącz komputer za pomocą kabla USB. 
Zdalny stan konserwacji umożliwia kontrolowanie, monitorowanie 
i przeprogramowanie urządzenia FAAST LT za pośrednictwem 
komputera z PipeIQLT.

Tryb zdalnej konserwacji nie posiada czasu automatycznego 
wylogowania. W związku z tym powrót do trybu konserwacji 
następuje tylko przez odłączenie kabla USB.

tryb serwisowy
Gdy urządzenie FAAST LT jest w trybie normalnym, wchodzi 
automatycznie w tryb serwisu po otworzeniu pokrywy czołowej. 
Czujka FAAST LT w tym momencie wyłącza zasilanie jednostki. 
Po zakończeniu czynności serwisowych i po zamknięciu pokrywy 
urządzenie FAAST LT restaruje się automatycznie.

zasilanie poza zakresem
Jeżeli napięcie zasilania jest poza zakresem urządzenie FAAST 
LT przed całkowitym wyłączeniem wyłącza zasilanie jednostki i 
sygnalizuje awarię zasilania oraz awarię ogólną.

Urządzenie FAAST LT pozostaje w tym stanie, dopóki nie zostanie 
podmienione zasilanie lub automatycznie uruchomi się ponownie 
po powrocie prawidłowego napięcia zasilania.

kod dostępu (wejście do trybu konserwacji)
Naciśnij i przytrzymaj RESET; lewy wskaźnik przepływu zapali się 
na żółto a następnie na zielono.

Zwolnij RESET, a na zielono zapali się wskaźnik FAULT. Lewy 
wskaźnik przepływu będzie migać na zielono wskazując, że 
urządzenie jest gotowe do przyjęcia pierwszej cyfry.

Naciśnij BLokAdA by zwiększyć LEDy 1…9; naciśnij TEST by 
zatwierdzić cyfrę.

Migający wskaźnik przepływu zapali się na zielono, a następny 
segment zacznie migać wskazując ustawienia nowej cyfry. Gdy 
wszystkie 4 cyfry zostaną wybrane to te 4 segmenty zgasną. 
Jeżeli hasło zostanie zaakceptowane wskaźnik FAULT pozostanie 
zielony i czujka przejdzie w tryb konserwacji. Gdy hasło będzie 
nieprawidłowe, wskaźnik uszkodzenia miga na żółto i urządzenie 
zostaje w normalnym trybie. domyślne hasło to 3111 .

Jeśli przy wprowadzaniu hasła w ciągu 10s żaden przycisk nie 
zostanie naciśnięty, urządzenie powraca do trybu normalnego . 
Jeśli w trybie konserwacji przez 5min (domyślnie) nie ma żadnej 
aktywności, wskaźnik uszkodzenia przez 15s miga na zielono, a 
następnie urządzenie powraca do normalnego stanu .

Gdy kabel USB jest podłączony do urządzenia, przełącza się ono 
w tryb zdalnej konserwacji, czas autowylogowania jest wyłączony.

Wstęp do pipeiQLt™

przegląd
Oprogramowanie PipeIQLT to wygodna i potężna aplikacja 
pracująca w środowisku Windows®, która może być używana do 
konfiguracji i monitorowania pracy czujek zasysająch FAAST LT za 
pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika na PC.

PipeIQLT zapewnia również narzędzia do rozwoju i testowania 
wydajności sieci rur, konfiguracji parametrów projektowych 
zgodnie z lokalnymi przepisami i normami przeciwpożarowymi 
oraz generowania wykresów układu rur, list materiałów, tabel 
parametrów i raportów dziennika zdarzeń.

Szczegółowe menu pomocy prowadzi użytkownika przez różne 
ekrany i opcje, PipeIQLT to kompleksowy pakiet do wspierania 
czujek FAAST LT w zastosowaniach zasysania.

instalacja i uruchomienie pipeiQLt
Załadowanie i instalacja PipeIQLT na PC (patrz instrukcjA 
szyBkiego stArtu pipeiQ™Lt na końcu Instrukcji szybkiej 
instalacji czujek FAAST LT).

interfejs użytkownika pipeiQLt
Graficzny interfejs użytkownika PipeIQLT zawiera pasek tytułowy, 
pasek menu, pasek narzędzi, lewe i prawe okna, pasek stanu, jak 
opisano w poniższej tabeli:

opcje Akcja

Pasek Menu 
Zawiera sześć menu, które wykonują różne 
zadania, takie jak nowy, otwórz, zamknij, 
zapisz, zmień widok itp. 

Pasek narządzi Zawiera przyciski do tworzenia, otwierania i 
zapisywania projektów 

Lewe okno Wyświetla wszystkie elementy projektu w 
postaci drzewa 

Prawe okno Wyświetla szczegółowe informacje na 
temat wybranego w lewym oknie elementu 

Pasek stanu 
Wyświetla typ operacji (w zakładkach na dole 
lewego okna) 
Zakładki: Configuration; Pipe Design; Monitoring 
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Wybierz nie tym razem i dalej by przejść do następnego okna:

Wybierz zainstaluj sterowniki automatycznie (zalecane) .
Umieść dysk PipeIQ LT, dostarczany w komplecie z czujką, 
do napędu CD i naciśnij dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie i zainstaluj nowe sterowniki sprzętu.

Po zakończeniu wyświetli się okno konfigurator zakończył 
instalację oprogramowania dla FAAst Lt .

Naciśnij zakończ. FAAST LT pojawi się w Menedżerze urządzeń .

przygotowanie FAAst Lt do konfiguracji lub monitorowania
Aby połączyć się i skomunikować komputerem przez port USB z 
urządzeniem FAAST LT, PipeIQLT musi mieć uruchomiony projekt 
(plik .mdf) ze zgodnym typem czujki FAAST LT. Jeśli projekt nie 
istnieje, trzeba będzie utworzyć nowy przed podłączeniem (patrz 
tworzenie projektu).

komunikacja z urządzeniem FAAst Lt
Upewnij się, że czujka FAAST LT jest w trybie konserwacji, 
PipeIQLT pracuje na komputerze, a kabel USB jest podłączony.

W PipeIQLT otwórz plik projektu związany z urządzeniem FAAST 
LT, które ma być monitorowane. W lewym okienku w PipeIQLT 
pokaże się drzewo systemu (ładowanie pliku może chwilę potrwać).

Naciśnij na urządzenie FAAst Lt, aby je zaznaczyć jak na 
rysunku poniżej:

Wybierz connect device z menu tool .
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby się połączyć.

Gdy urządzenie jest podłączone świeci się zielony ptaszek, a 
czerwony krzyżyk, gdy urządzenie nie jest podłączone.

Na pasku stanu na dole lewego okna znajduje się seria kart 
pozwalająca użytkownikowi przełączać się między widokami:

Wybierz zakładkę monitoring/configuration .

monitorowanie urządzenia FAAst Lt
Po podłączeniu do FAAST LT, PipeIQLT może być używane do 
monitorowania czujki. Możliwe jest sprawdzenie stanu urządzenia 
(odczytanie informacji), przegląd dziennika zdarzeń, włączanie 
przekaźników, testowanie prędkości went. i resetowanie czujki.

Otwórz odpowiedni projekt, zaznacz urządzenie FAAST LT, 
wybierz Connect Device z menu Tools i nawiąż połączenie. Kliknij 
dwukrotnie na urządzenie FAAST LT aby otworzyć duże okno 
po prawej stronie. Zobacz funkcje statusu urządzenia, klikając 
na karcie Monitoring. Dodatkowa zakładka w górnej części okna 
zapewnia dostęp do dalszych funkcji.

Upewniając się, że urządzenie FAAST LT jest zaznaczone w 
lewym oknie z menu Tools należy wybrać device information, 
aby wyświetlić dalsze informacje.
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Widok ekranu Monitoring przedstawiono w Dodatku A. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat korzystania z opcji monitorowania 
zobacz menu pomocy PipeIQLT.

WAżne uWAgi nA temAt zmiAny ustAWień FAAst Lt
Urządzenia FAAST LT dostarczane są z parametrami fabrycznymi, 
które powinny wystarczyć dla wielu zastosowań zasysania. Listę tych 
parametrów przedstawiono w Dodatku B. Jeśli  parametry  te zostaną 
zmieniane, prawidłowość nowych ustawień musi zostać sprawdzona.

czujka FAAst Lt została zatwierdzona, zgodnie z en54-20 dla 
klasy A, B i c, tylko z czułością 1. klasa dowolnej konfiguracji 
rury / otworu i czułości detektora musi być zweryfikowana przy 
użyciu  programu pipeiQLt.
ustawienia przepływu
Ustawienia pracy FAAST LT można zmienić tylko za pomocą 
aplikacji PipeIQLT. Układy rur powinny być zweryfikowane na 
zgodność z EN54-20 przez uruchomienie symulacji projektu  w 
PipeIQLT (poprzez zakładkę pipe design) i oceny wyników 
według ścisłych kryteriów dopuszczeń w programie. Czułości, 
szybkości przepływu powietrza, ograniczenia itp. są dostosowane 
i zoptymalizowane w PipeIQLT. Wartości parametrów FAAST LT 
są tworzone w projekcie rur i przechowywane w skojarzonym 
pliku konfiguracyjnym. Uzyskany przepływ powietrza powinien być 
ustawiony jako przepływu odniesienia dla konfiguracji, poprzez 
naciśnięcie przycisku Apply to configuration w trybie Pipe 
Design, który automatycznie ustawi nowe limity przepływu.

Modyfikacja przepływu odniesienia na ekranie Configuration nie 
jest zalecana. Należy również unikać zmiany prędkości wentylatora 
przy użyciu trybu ręcznego na ekranie Configuration. Opcje 
te dostępne są przede wszystkim do zmiany jedynie w celach 
testowych. Ręczne ustawienie prędkości wentylatora spowoduje, 
że nie będą dokonywane zmiany związane z poziomami wysoki/
niski przepływ powietrza w czujce FAAST LT. Dlatego ta opcja 
nie powinna być używana do ustawienia lub zmiany wartości 
przepływu powietrza w systemie rur zgodnym z EN54. Należy 
zawsze stosować Pipe Design w PipeIQLT.

ustawienia opóźnień
Domyślne wartości dla opóźnienia awarii przepływu, opóźnienia 
awarii ogólnej, pre-alarmu, opóźnienia alarmu i czasu zdalnego 
wyjściowego alarmu, które są wstępnie ustawiony w czujce FAAST 
LT są krytyczne dla zgodności z EN54-20.

W ramach opcji konfiguracyjnych możliwe jest zwiększenie czasu 
opóźnienia dla tych działań, ale wszelkie zmiany powinny być 
dokonywane z dużą ostrożnością. Zwiększenie któregokolwiek 
z tych opóźnień nie powinny być wykonywane bez jasnego 
zrozumienia konsekwencji dla wymogów EN54-20.

konfiguracja urządzenia FAAst Lt
Interfejs konfiguracyjny PipeIQLT zapewnia przeglądanie i 
edytowanie konfiguracji urządzenia. Po podłączeniu do FAAST LT, 
PipeIQLT może być używane do konfiguracji urządzenia. Możliwe 
jest skonfigurowanie przekaźników, prędkości wentylatora, 
krytycznych czasów i dat, wymagań dziennika zdarzeń i innych 
parametrów roboczych. W przypadku wersji konwencjonalnej 
możliwe jest również skonfigurowanie progów alarmowych.

Gdy wybrano  Configuration, zakładka General, po prawej stronie, 
za pomocą przycisku Advanced wyświetla dalsze dostępne opcje 
(dane takie jak hasła, limity czasu i informacje zewnętrznego 
wejścia). Jeśli wybrano nowy projekt, ekran początkowy pokaże 
ustawienia fabryczne dla wybranego typu urządzenia.

Wybierz zakładkę Alarms and relays aby wyświetlić takie dane 
jak zatrzaskiwanie wyjść, testowanie trybu alarmu oraz opóźnienia.

Wybierz zakładkę channels and sensors aby wyświetlić takie 
dane jak ustawienia prędkości wentylatora i blokada kanałów.

Widok ekranu Configuration pokazuje dodatek A.

uwaga: Ze względu na różnice w kontroli i funkcjonowaniu, 
istnieją pewne różnice pomiędzy ekranami graficznymi czujek 
konwencjonalnych i adresowalnych.

Więcej informacji na temat opcji Configuration znajduje się  w 
menu pomocy PipeIQLT.

Aby skonfigurować FAAST LT wykonaj poniższe czynności:

1) Otwórz odpowiedni projekt, zaznacz urządzenie FAAST LT, 
z menu Tools wybierz Connect Device i nawiąż połączenie. 
Kliknij dwukrotnie na urządzenie FAAST LT, aby otworzyć duże 
okno po prawej stronie ekranu. Zobacz ustawienia urządzenia, 
klikając na kartę Configuration. W tym momencie pojawi się 
ekran konfiguracji bieżącego pliku projektu, a nie aktualnej 
konfiguracji urządzenia.

2) Upewniając się, że urządzenie FAAST LT jest zaznaczone 
w lewym oknie, z menu Tools wybierz get configuration, 
przez co aktualne parametry konfiguracyjne FAAST LT 
zostaną przesłane z urządzenia i wyświetlone na ekranie 
komputera. Zauważ, że przesłane dane zastępują wartości 
pliku konfiguracyjnego w aktualnym projekcie.

3) Ustaw pożądaną konfigurację i naciśnij Apply, a potem ok .

4) Aby zapisać konfigurację urządzenia w obecnym projekcie 
wybierz w menu File save lub save As by zapisać jako nowy 
projekt.

5) Aby faktycznie zmienić ustawienia pracy w urządzeniu 
FAAst Lt, konieczne jest podłączenie się do urządzenia 
za pomocą łącza usB i wysłanie pliku konfiguracyjnego; 
patrz Wysyłanie konfiguracji do urządzenia FAAst Lt.

Wysyłanie konfiguracji do urządzenia FAAst Lt
Opcja Send Configuration w PipeIQLT wyśle zapisane ustawienia 
konfiguracyjne z komputera do urządzenia FAAST LT. Przed 
wysłaniem informacji o konfiguracji, upewnij się, że urządzenie jest 
podłączone i komunikuje się z komputerem.

Wybierz zakładkę Configuration . 

W lewym oknie naciśnij prawy klawisz myszy i wybierz opcję send 
configuration lub w menu Tools wybierz send configuration .

W polu dialogowym wprowadź kod dostępu i naciśnij download .

Pojawi się informacja potwierdzająca a wtedy naciśnij ok .

uwaga: Gdy nowa konfiguracja jest wysłana do urządzenia FAAST 
LT nowe ustawienia nie są od razu stosowane. Konieczne jest 
wyjście z trybu konserwacji. Odłącz komputer i odłącz kabel USB, 
zamknij pokrywę przednią, a następnie czekaj na upłynięcie czasu 
wylogowania (lub wciśnij trzy przyciski na panelu czołowym na 2 
sekundy - patrz Instrukcja szybkiej instalacji FAAST LT) i pozwól 
na ponowne uruchomienie urządzenia.

Pamiętaj, że dane przesłane z urządzenia FAAST LT nadpisują plik 
konfiguracji w bieżącym projekcie. Zaleca się, aby zrobić wcześniej 
kopię zapasową oryginalnej konfiguracji przed dokonaniem 
jakichkolwiek zmian (po wybraniu z menu Tools Get Configuration 
wybierz z menu File polecenie Save As).

Wiecej informacji na temat opcji Configuration znajduje się  w 
menu pomocy PipeIQLT.

czas i data: ustawianie zegara czasu rzeczywistego
Czas i data w czujce FAAST LT są ustawiane niezależnie od 
parametrów konfiguracyjnych.

W karcie Monitoring, wybieranej w lewym oknie i przy zaznaczonym 
urządzeniu FAAST LT, upewnij się, że w prawym oknie wybrana 
jest zakładka Actions. Sekcja konfiguracji zegara znajduje się w 
lewym dolnym rogu tego okna.

Aby odświeżyć wyświetlanie daty i czasu naciśnij get .
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Aby ustawić te poziomy, upewnij się, że zakładka Configuration 
została wybrana w lewym oknie, a następnie w zakładce Channels 
and Sensors lub w prawym oknie kliknij przycisk Advanced . W 
rozwijanym menu ustaw żądaną wartość alarmu.

Korzystanie z trybu dzień/noc, drugi zestaw poziomów alarmowych 
i prealarm można skonfigurować.

W wersji FAAST LT ze  wspólną komorą  (1 kanał - 2 czujki),  jest 
możliwe skonfigurowanie czujki aby sygnalizowała alarm, gdy 
tylko 1 czujka (LuB) lub gdy obydwie czujki (I) osiągają poziom 
alarmowy .

ustawianie poziomu alarmu (tylko wersja adresowalna)
W urządzeniu FAAST LT, które używa komunikacji na pętli decyzja 
o alarmie pożarowym zapada w centrali.

uwaga: W wersji ze wspólną komorą (1 kanał - 2 detektory) 
poziom alarmu dla obu detektorów musi być ustawiony na tym 
samym poziomie.

Centrala może aktywować stan alarmu w czujce FAAST LT na 
jeden z dwóch sposobów, wstępnie ustawianych w parametrach 
konfiguracyjnych.

tryb alarmu detektora
W tym trybie urządzenie FAAST LT monitoruje zdalne wyjścia 
detektorów, są one pod kontrolą centrali. Gdy centrala załączy 
wyjście zdalne, to powiązany kanał czujki przejdzie w stan alarmu, 
gdy wyjście zdalne zostanie wyłączone, kanał wyjdzie ze stanu 
alarmu .

tryb alarmu modułu
W tym trybie stan alarmu czujki FAAST LT jest sterowany przez 
moduł kanału. Gdy centrala wysyła polecenie aktywacji wyjścia do 
modułu kanału, powiązany kanał wejdzie w stan alarmu. Aby wyjść 
ze stanu alarmu centrala musi wysłać komendę dezaktywacji 
wyjścia na adres modułu.

uwaga: Gdy czujka FAAST LT jest ustawiona w tryb alarmu 
detektora, a komenda aktywacji wyjścia została wysłana na 
adres modułu, żadna dioda ani przekaźnik alarmu nie zostaną 
wysterowane. Również, gdy czujka FAAST LT jest w trybie alarmu 
modułu zatrzask alarmu nie jest dozwolony.

ustawianie prędkości wentylatora urządzenia FAAst Lt
Przed opuszczeniem fabryki referencyjna wartość prędkości 
powietrza została ustawiona w każdej czujce FAAST. Odpowiada 
to optymalnemu przepływowi powietrza około 45 l/min. Domyślnie 

poziom
preALArm / ALArm  

zaciemnienie w 
% na stopę

zaciemnienie w 
% na metr 

Level 1 0,02 % obs/ft 0,07 % obs/m 
Level 2 0,03 % obs/ft 0,10 % obs/m 
Level 3 0,05 % obs/ft 0,16 % obs/m 
Level 4 0,10 % obs/ft 0,33 % obs/m 
Level 5 0,20 % obs/ft 0,66 % obs/m 
Level 6 0,50 % obs/ft 1,64 % obs/m 
Level 7 1,00 % obs/ft 3,28 % obs/m 
Level 8 1,50 % obs/ft 4,92 % obs/m 
Level 9 2,00 % obs/ft 6,56 % obs/m 

 

Aby ustawić datę i/lub czas kliknij change FAAst Lt clock . 
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a 
następnie kliknij przycisk update. Kliknij ok, aby zakończyć. 
Zegar jest natychmiast resetowany.

ustawianie poziomu alarmu (tylko wersja konwencjonalna)
Czujka FAAST LT na każdym kanale wykorzystuje wewnętrzny 
laserowy detektor dymu. Detektor laserowy ma 9 poziomów 
czułości pozwalających na 9 różnych ustawień alarmów lub 
prealarmów dostępnych w czujce, jak pokazano w poniższej tabeli:

wysokie/niskie progi przepływu są ustawione by błąd przepływu  
powietrza wynosił ± 20% strumienia odniesienia. Prędkość 
wentylatora FAAST LT w każdym kanale można ustawić na 
sterowanie automatyczne lub ręczne .

tryb Auto 
W automatycznym trybie prędkości wentylatora, urządzenie 
automatycznie dopasuje najlepszą prędkość wentylatora w celu 
odzwierciedlenia wartości przepływu odniesienia

tryb manual
W trybie ręcznym urządzenie używa zdefiniowanej prędkości 
wentylatora i nie dopasowuje tej wartości w stosunku do przepływu 
odniesienia. Prędkość wentylatora może być ustawiona w zakresie 
od 1 do 10 (najwyższa prędkość).

test prędkości wentylatora
Możliwe jest przetestowanie prędkości wentylatora w PipeIQLT.

Urządzenie FAAST LT musi być podłączone i komunikować się z 
komputerem.

Wybierz kartę Monitoring w lewym oknie i zaznacz urządzenie 
FAAST LT do testowania. Zakładka Actions wyświetli się w prawym 
oknie. W polu test Fans speed na suwaku danego kanału wybierz 
żądaną prędkość wentylatora. Kliknij test Fan, a po krótkim czasie 
wyświetli się przepływ. Aby zakończyć test, kliknij przycisk stop .

dALsze możLiWości pipeiQLt

tworzenie projektu
Aby utworzyć projekt wybierz w menu File new lub kliknij na pasek 
narzędzi. 

Pojawi się okno dialogowe New Project .

W polu File name wprowadź nazwę projektu i naciśnij save . 

Zostanie utworzony plik projektu PipeIQ LT.

Projekt może zawierać miejsca, budynki, poziomy i urządzenia. 
Podczas tworzenia projektu, elementy te są tworzone domyślnie, 
muszą być zdefiniowane przed zaprojektowaniem układu rur. Aby 
uzyskać informacje na temat konfigurowania elementów zobacz 
pomoc PipeIQLT (wybierz pipeiQLt help z menu Help).

uwaga: Możliwe jest dodanie nowych budynków, poziomów 
i urządzeń do projektu po zakończeniu wstępnej konfiguracji 
miejsca. Edycja lub modyfikacja projektu odbywa się w trybie 
Configuration, aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania 
elementów do projektu, zajrzyj do pomocy PipeIQLT.

projektowanie systemu rur
Aby stworzyć skuteczny układ, projektant musi posiadać wiedzę o 
następujących rzeczach:

Lokalnych przepisach i normach dla miejsca

Projekcie systemu rur

Stworzonych podkładach przy użyciu programów graficznych (np. 
AutoCAD®) i podobnych narzędzi tworzących pliki w formacie DXF.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzi do 
projektowania systemu rur zobacz menu pomocy PipeIQLT.

tworzenie raportów
PipeIQLT może generować poniższe raporty: 

Configuration Reports (Raport konfiguracji)

Event Log Report (Raport dziennika zdarzeń)

Pipe Layout (Sieć rur)

Bill of Materials. (Zestawienie materiałowe).

Po więcej informacji na temat używania Raportów, patrz menu 
pomoc pipeiQLt .

pomoc pipeiQ Lt
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Pomoc online jest przewodnikiem po zastosowaniach PipeIQLT.
Pomoc otwiera się w osobnym oknie, w których możliwe jest 
wyszukiwanie i nawigacja po informacjach na różne tematy.

W menu Help wybierz PipeIQLT Help lub naciśnij F1. Po naciśnięciu 
F1 wyświetlany jest temat pomocy dla aktywnego okna.

używanie pomocy - okno nawigacji (lewe okno)
To okno zawiera zakładki Contents, Search i Index. Naciśnij na 
zakładkę każdego z nich by do niego przejść.

index: Zakładka ta zawiera wielopoziomową listę słów kluczowych 
i fraz. Aby otworzyć temat w oknie Display (prawe okno) związany 
z hasłem, dwukrotnie kliknij słowo kluczowe. Jeśli parametr jest 
używany w więcej niż jednym temacie, zostanie wyświetlone okno 
dialogowe, dzięki któremu można wybrać temat do wyświetlenia, a 
następnie kliknij przycisk display lub dwukrotnie kliknij na temat.

search: Zakładka ta pozwala na wyszukanie tematu lub treści. 
Wpisz słowo do wyszukiwania i naciśnij na klawiaturze klawisz 
enter. Lista tematów jest wyświetlana poniżej. Kliknij dwukrotnie 
temat, aby pokazać go w oknie Display  . 

contents: Zakładka ta zawiera spis treści, który zawiera spis 
ksiąg kategorii i stron. Po dwukrotnym kliknięciu na zamkniętą 
księgę wyświetlają się jej tematy, a po kliknięciu na otwartą księgę 
zamyka się ją. Kliknij dwukrotnie temat, aby zobaczyć go w oknie 
Display .

używanie pomocy - okno display (prawe okno)
Prawe okno pomocy online wyświetlające zawartość wybranego 
tematu to okno Display .

niebieski podkreślony tekst wyświetla link do innego tematu. 

zielony tekst kursywą wyświetla link do bardziej szczegółowych 
danych lub obrazków na ten sam temat. Ponowne kilknięcie chowa 
informację lub obrazek.
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A1: podłączenie urządzeniA

dodAtek A
interFejs monitoroWAniA i konFigurAcji

Urządzenie podłączone
(zielony znaczek na ikonie)

A2: okno tryBu monitoroWAniA
zakładka Actions - wersja konwencjonalna

Urządzenie nie podłączone
(czerwony znaczek na ikonie)
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zakładka Actions - wersja adresowalna

zakładka Log
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ustawianie zegara
(Obiekt znajduje się w zakładce Actions)

Użyj get, aby pobrać aktualny czas i datę.

Użyj change FAAst Lt clock aby zresetować datę i godzinę 
(widok Clock Set obok).

Wyświetlenie informacji o urządzeniu

Okno Device Information (1) Okno Device Information (2)
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A3: okno i opcje tryBu konFigurAcji

opcje configuration

opcje:
Send Configuration (wyślij konfigurację)

Get Configuration (pobierz konfigurację)

Configuration Reports (raport konfiguracji)

Device Information (informacje o urządzeniu)

Disconnect Device (odłącz urządzenie)

zakładka general

Naciśnięcie przycisku Advanced w oknie General wyświetla 
dodatkowe ustawienia konfiguracyjne - pojawią się różne opcje dla 
czujki konwencjonalnej i dla czujki adresowalnej.

zaawansowane parametry konfiguracyjne - wersja konwencjonalna

Wybierz wymagane zakładki w tym oknie.
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zaawansowane parametry konfiguracyjne - wersja adresowalna

Wybierz wymagane zakładki w tym oknie.

zakładka channels and sensors

zakładka Alarms and relays
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A4: inne Funkcje

generowanie raportu konfiguracji

przeglądanie raportu pipeiQ

Raport konfiguracji zajmuje kilka stron. Po stronach poruszaj się 
za pomocą strzałek na pasku narzędzi, powiększ lub drukuj raport. 
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Wysyłanie konfiguracji do urządzenia FAAst Lt

pomoc pipeiQLt

zakładka contents

zakładka index
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B1: pArAmetry konFigurAcyjne FAAst Lt
Wszystkie parametry konfiguracyjne FAAST LT opisano poniżej 
w tabeli AB1. Wartości domyślne ustawione w urządzeniu są 
wymienione w tabelach AB2 i AB3. Użytkownik może zmieniać 
wartości parametrów za pomocą programu PipeIQLT, który działa 
na PC, a następnie przesłać nową konfigurację do urządzenia.

SA oznacza czujkę konwencjonalną

LB oznacza czujkę adresowalną

a oznacza, że dotyczy

dodAtek B
pArAmetry konFigurAcyjne i WArtości domyśLne FAAst Lt

Tabela AB1: Parametry konfiguracyjne FAAST LT

# pArAmetr zAkres 
pArAmetru sA LB opis uWAgi 

1 Maintenance 
Password 

1111 - 9999   W celu aktywowania przycisków na panelu 
czołowym oraz przejścia w tryb konserwacji 
należy podać 4-cyfrowy kod.  

 Hasło fabryczne 3111. 

2 Current configuration 
number 

0 . .255   Numer używany do identyfikacji aktualnej 
konfiguracji urządzenia. Za każdym razem, 
gdy konfiguracja zostanie zmieniona, liczba 
jest zwiększana o 1. 

Domyślnie jest 1.  
Po osiągnięciu 255 numeracja 
znowu zaczyna się od 0 . 

3 Current configuration 
date 

DD/MM/YY 
HH:MM:SS 

  Data/czas ostatnio przesłanej konfiguracji. 

4 Channel 1 enabled YES/NO   YES: Kanał jest włączony i pracuje jako 
czujka dymu. 
NO: Kanał wyłączony. 

Możliwe tylko w jednostkach 
dwukanałowych. Nie można 
wyłączyć obu kanałów na raz. 

5 Channel 2 enabled YES/NO  

6 Sensor 1 enabled YES/NO   YES: Detektor jest włączony i pracuje jako 
czujka dymu. 
NO: Detektor wyłączony 

Tylko dla wersji 1 kanał 2 detektory; 
nie można wyłączyć obu 
detektorów. 7 Sensor 2 enabled YES/NO  

8 Daylight saving 
enabled 

YES/NO/AUTO   Zezwala zegarowi czasu rzeczywistego na 
zmianę czasu na okres letni (+1 godzina) 

NO: Czas letni wyłączony. 
YES: Okres jest określony przez 
parametry 9 i 10. 
AUTO: ustawia datę początkową na 
ostatnią niedzielę marca, a datę
końcową na ostatnią niedzielę
października. 

9 Daylight saving start 
date  

DD/MM HH:MM   Początek czasu letniego Używane, gdy czas letni ustawiony 
jest na YES.  

10 Daylight saving end 
date  

DD/MM HH:MM   Koniec czasu letniego 

11 Disable time 1..240 min   Gdy urządzenie jest zablokowane 
zatrzymuje ono raportowanie alarmów i 
usterek w tym okresie. 

Urządzenie wraca do trybu 
normalnego po upływie czasu lub 
po naciśnięciu przycisku RESET. 

12 Maintenance timeout 1..30 min lub 0 (Nie 
używane) 

  Ustawia czas bezczynności, po którym 
urządzenie powróci z trybu konserwacji do 
trybu normalnego. 

W zdalnej konserwacji (połączenie 
USB) nie ma limitu czasu..  

13 Trend log interval 1..240 min lub 0 (Nie 
używane) 

  Interwał czasowy wykorzystywany przez 
urządzenie do regularnego rejestrowania 
swojego stanu. 

Zdarzenia są rejestrowane również
po ich wystąpieniu. 

14 Sensors blinking 
replicated  

YES/NO   NO: Nie miga 
YES: Gdy czujka jest w stanie normalnym, 
dioda LED kanału miga na zielono 

Gdy kanał jest w stanie alarmu, 
dioda LED zmieni się na czerwony. 

15 Both supplies 
monitored 

YES/NO   NO: Tylko wejście 1 zasilania jest 
monitorowane 
YES: Wejście 2 też jest monitorowane 

  

16 Common chamber 
sensors required for 
alarm 

1,2   Logika alarmowania detektorów we 
wspólnej komorze (1 kanał 2 detektory):   
1. funkcja OR – dowolny detektor w alarmie 
2. funkcja AND – oba detektory muszą być
w stanie alarmu. 

Jeżeli detektor jest wyłączony lub 
ma awarię, ten parametr jest 
ignorowany. 

17 Sounder automatic 
cut-off time 

0 (Nie używane), 
5,10,15,…,600 s 

  Sygnalizatory, podążając za aktywacją, po 
tym czasie zostaną wyłączone. 

  



D200-100-00 15 I56-3888-002

# pArAmetr zAkres
pArAmetru sA LB opis uWAgi 

18 Channel 1 alarm is 
latched 

YES/NO   NO: Gdy alarm, urządzenie aktywuje 
przekaźnik alarmowy. Gdy stan alarmu 
ustaje, przekaźnik alarmowy jest wyłączany. 
YES: Gdy alarm, urządzenie aktywuje 
przekaźnik alarmowy. Gdy stan alarmu 
ustaje przekaźnik alarmowy pozostaje 
zatrzaśnięty aż do zresetowania urządzenia. 

  

19 Channel 2 alarm is 
latched 

YES/NO  

20 Alarm delay 0..240 s   Gdy stan alarmu zostanie osiągnięty 
wprowadzane jest opóźnienie włączenia 
alarmu . 

Jeśli stan alarmu czujki zaniknie 
przed aktywacją, opóźnienie jest 
resetowane. 

21 Auxiliary relay is used 
for channel 2 faults 

YES/NO   NO: Awarie urządzenia są raportowane na 
przekaźniku awarii; przekaźnik ten jest 
wspólny dla jednostek dwukanałowych.  
YES: przekaźnik AUX osobno raportuje 
awarie CH2; awarie CH1 dalej są
raportowane przekaźnikiem awarii. Wspólne 
awarie raportowane są na obu. 

Wspólna awarie dla obu 
kanałów, np.: awaria pamięci 
EEPROM, awaria wejścia 
zewnętrznego itp. 

22 Channel 1 label 16 znaków (kod 
ASCII dziesiętnie od 
32 do 127) 

  Tekstowa etykietka z nazwą kanału. Przykład: „Budynek A", 
„Budynek B" 

23 Channel 2 label 16 znaków (kod 
ASCII dziesiętnie od 
32 do 127) 

 

24 Channel 1 fan speed 
mode 

Manual, Auto   Wybór trybu sterowania prędkością
wentylatora. 

Optymalny przepływ urządzenia 
wynosi około 45 litrów / minutę . 
Zazwyczaj, odpowiada to 5 
prędkości wentylatora. 

Niski i wysoki próg przepływu 
jest w celu spełnienia wymagań
EN54. Błąd przepływu 
występuje, gdy strumień
przekracza o ±20% wartość
zakresu przepływu odniesienia. 

W trybie auto urządzenie 
ustawia prędkość wentylatora, 
aby osiągnąć zaprogramowany 
przepływ odniesienia. W trybie 
ręcznym, użytkownik ustawia 
prędkość wentylatora. 

Użyj PipeIQ LT aby zmienić
domyślną konfigurację
przepływu odniesienia (oba 
tryby) oraz prędkość obrotową
wentylatora (tryb ręczny). 

25 Channel 2 fan speed 
mode 

Manual, Auto  

26 Channel 1 manual fan 
speed 

1 . .10   Definiuje prędkość wentylatora w trybie 
ręcznym. 

27 Channel 2 manual fan 
speed 

1 . .10  

28 Reference flow for 
channel 1 

32 – 65 litrów/min   Wartość ta określa prawidłowy poziom 
przepływu do utrzymania. 

29 Reference flow for 
channel 2 

32 – 65 litrów/min  

30 High flow threshold for 
channel 1 

Ustawienia wew.   Wysoki próg przepływu 

31 High flow threshold for 
channel 2 

Ustawienia wew.  

32 Low flow threshold for 
channel 1 

Ustawienia wew.   Niski próg przepływu 

33 Low flow threshold for 
channel 2 

Ustawienia wew.  

34 Flow fault delay 0..240 s   Opóźnienie to ustawia zwłokę w 
raportowaniu błędu przepływu.  

Jeżeli awaria zaniknie przed 
aktywacją, opóźnienie jest 
resetowane. 

35 Channel 1 filter due date DD/MM/YY   Data czyszczenia filtrów powietrza. Gdy 
termin zostanie osiągnięty, urządzenie 
zgłasza błąd filtra. 

  

36 Channel 2 filter due date DD/MM/YY  

37 General fault is latched YES/NO   NO: Przekaźnik awarii wspólnej jest 
aktywowany, gdy pojawi się usterka i 
dezaktywowany po jej zniknięciu.  
YES: Przekaźnik awarii wspólnej jest 
aktywowany, gdy pojawi się usterka 
pozostaje w tym stanie aż do zresetowania 
urządzenia. 

38 General fault delay 0..240 s   Można ustawić opóźnienie raportowania 
awarii ogólnej przez określony czas. 
Jeżeli awaria zaniknie przed aktywacją, 
opóźnienie jest resetowane. 

39 Pressure 68758 – 110000 Pa   Nie używane.  

40 Power restart alert time 0 (Nie używane), 
1..240 s, 
255 (bez limitu) 

  Gdy urządzenie jest włączone, może dać
alarm zasilania. Okres tego sygnału może 
być ustawiony przez użytkownika. 
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# pArAmetr zAkres 
pArAmetru sA LB opis uWAgi 

41 Auxiliary relay set on 
low/high temperature 
alert 

YES/NO   Użytkownik wybiera zdarzenie(-a), który 
spowoduje uruchomienie przekaźnika 
pomocniczego. 
NO: nie używane 
YES: aktywuje przekaźnik AUX 

Możliwe jest ustawienie więcej niż
jednego zdarzenia dla przekaźnika 
AUX. W przypadku wystąpienia 
jednego z wybranych zdarzeń, 
przekaźnik AUX zostanie 
uruchomiony (są połączone funkcją
LUB). 

42 Auxiliary relay set on 
external input in not 
normal state 

YES/NO  

43 Auxiliary relay set on 
low power alert / high 
power fault 

YES/NO  

44 Auxiliary relay set on 
flow fault 

YES/NO  

45 Auxiliary relay set on 
sensor communication 
fault  

YES/NO  

46 Auxiliary relay set on 
power restart alert  

YES/NO  

47 Auxiliary relay is 
latched 

YES/NO   NO: Przekaźnik AUX jest aktywowany, 
gdy występuje wybrane zdarzenie i 
zresetowany, gdy ono zaniknie.  
YES: Przekaźnik AUX jest aktywowany, 
gdy występuje wybrane zdarzenie i 
pozostaje w tym stanie do momentu 
zresetowania czujki. 

  

48 External input normal 
state 

OPEN, SHORT   Brak reakcji, gdy wejście jest w tym 
stanie. 
OPEN: wymaga zamknięcia obwodu, by 
spowodować reakcję wejścia. 
SHORT: wymaga rozwarcia obwodu, by 
spowodować reakcję wejścia. 

  

49 External input triggers 
fault  

YES/NO   Użytkownik wybiera działanie, które jest 
wywołane przez wejście zewnętrzne.  
NO: Nie używane 
YES: aktywowane przez wejście zew.  
Należy zauważyć, że można wybrać tylko 
jedną czynność . 

Uwaga: Wejście zewnętrzne 
aktywne jest tylko w trybie 
normalnym . 50 External input silences 

sounders 
YES/NO  

51 External input resets 
device 

YES/NO  

52 External input disables 
device 

YES/NO  

53 External input disabling 
time 

1..1440 min   W przypadku wybrania opcji blokowania 
urządzenia wejściem zewnętrznych, tutaj 
nastawiany jest jego czas. 

  

54 Pre-alarm delay 0 (OFF), 1..240 s    Można ustawić opóźnienie raportowania 
alarmu wstępnego o określony czas. 
Jeśli stan alarmu wstępnego ustanie 
przed aktywacją stanu pre-alarm, 
opóźnienie jest resetowane. 

  

55 Pre-alarm and Alarm 
are in cascade 

YES, NO    NO: Alarm (lub jego opóźnienie) zostanie 
włączone natychmiast w stanie alarmu.  
YES: Stan alarmu nie włączy się dopóki 
stan pre-alarm (i związane z nim 
opóźnienie) nie zostanie zakończony. 

  

58 Day start time HH:MI      Rozpoczęcie pracy w trybie dziennym Minimalny okres dnia = 1 godzina. 

59 Day end time HH:MI    Zakończenie pracy w trybie dziennym 

60 Holiday day #1 date DD/MM    W tych dniach, urządzenie pracuje w 
trybie nocnym (co roku). 

00/00 = nie używane 
Tryb dzień/noc (parametr 81) musi 
być ustawiony jako YES.  Holidays #2…#19 DD/MM    

79 Holiday day #20 date DD/MM    

80 Sounder activation 
mode 

On Pre-alarm, On 
Alarm 

   Opcja ta określa, które zdarzenie 
spowoduje uruchomienie przekaźnika 
sygnalizatora. 

Jeżeli wybrano “On Pre-Alarm, 
sygnalizatory pozostają aktywne w 
alarmie. 

81 Day/night mode 
enabled 

YES/NO    Pozwala na użycie 2 różnych ustawień
poziomów alarmu i pre-alarmu. 
NO: Ustawienia dzień są zawsze używane 
YES: Urządzenie przełącza się między 
dniem i nocą w wyznaczonych okresach. 
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# pArAmetr zAkres
pArAmetru sA LB opis uWAgi 

82 Monday is holiday YES/NO    Umożliwia korzystanie z różnych 
poziomów alarmów i alarmów wstępnych 
w jednym lub więcej dni tygodnia 
NO: Urządzenie zmieni tryb między dniem 
a nocą według wybranego czasu (jeśli 
ustawiono parametr 81). 
TAK: zawsze stosowany jest tryb noc 

  

83 Tuesday is holiday YES/NO    

84 Wednesday is holiday YES/NO    
85 Thursday is holiday YES/NO    

86 Friday is holiday YES/NO    
87 Saturday is holiday YES/NO    

88 Sunday is holiday YES/NO    
89 Sensor 1 day alarm 

level 
1..9    Ustawienia poziomów alarmu i pre-alarmu 

trybów dzień i noc. 
  

90 Sensor 2 day alarm 
level 

1..9    

91 Sensor 1 day pre-alarm 
level 

1..9    

92 Sensor 2 day pre-alarm 
level 

1..9    

93 Sensor 1 night alarm 
level 

1..9    

94 Sensor 2 night alarm 
level 

1..9    

95 Sensor 1 night pre-
alarm level 

1..9    

96 Sensor 2 night pre-
alarm level 

1..9    

97 Alarm mode Sensor Mode, 
Module Mode 

   Ustawia metodę wskazywania alarmu. 

SENSOR MODE: Gdy detektor 
przechodzi w tryb alarmu dla 
zaprogramowanego czasu, ten kanał 
czujki przejdzie w stan alarmu. Gdy 
czujka wyjdzie ze stanu alarmu, kanał też
przestaje sygnalizować alarm . 

MODULE MODE: Jeżeli aktywowano 
wyjście modułu, kanał wchodzi w tryb 
alarmu. Aby wyjść z alarmu, musi być
wysłana komenda Wyłączenie wyjścia. 

Zauważ, że polecenie Aktywacja 
wyjścia nie będzie ustawić alarmu 
w SENSOR MODE, a włączeniu 
wyjścia detektora nie będzie 
ustawić alarmu w MODULE MODE. 

Należy pamiętać, że w trybie 
modułu, alarm nie zostanie 
zatrzaśnięty . 

W wersji ze wspólną komorą (2 
detektory) – wymagany jest tryb 
SENSOR MODE w celu aktywacji 
logiki AND/OR. 

98 Sensor communication 
timeout 

0 (Not Used), 
1…240 s 

   Urządzenie daje błąd komunikacji, gdy 
detektor nie odpowiada w określonym 
czasie. 

Detektor nie odpowiada oznacza, 
że wyjście detektora jest wyłączone 
i czujka nie miga. 

99 Remote output time for 
alarm 

50, 100, . . .10000ms    Urządzenie przejdzie do alarmu, jeśli 
wyjście detektora będzie aktywne co 
najmniej przez taki czas. 

Nie ma zastosowania, gdy tryb 
alarmu jest ustawiony na MODULE 
MODE. 
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B2: WArtości domyśLne FAAst Lt

Wszystkie ustawienia domyślne są wymienione w dwóch tabelach. 
Tabela AB2 dotyczy czujki konwencjonalnej, podczas gdy Tabela 
AB3 odnosi się do czujki adresowalnej.

X oznacza, że parametr nie ma zastosowania

* wartość ustawiona dla włoskiej strefy czasowej

Tabela AB2: Wersja konwencjonalna

# pArAmetr zAkres pArAmetru 1 kanał     
1 detektor 

1 kanał     
2 detekt. 

2 kanały   
2 detekt. 

1 Maintenance Password 1111 - 9999 3111 3111 3111 
2 Current configuration number 0..255 1 1 1 
3 Current configuration date DD/MM/YY HH:MM:SS * * * 
4 Channel 1 enabled YES/NO YES YES YES 
5 Channel 2 enabled YES/NO X X YES 
6 Sensor 1 enabled YES/NO YES YES YES 
7 Sensor 2 enabled YES/NO X YES YES 
8 Daylight saving enabled YES/NO/AUTO NO NO NO 
9 Daylight saving start date  DD/MM HH:MM 25/02 02:00 25/02 02:00 25/02 02:00 
10 Daylight saving end date  DD/MM HH:MM 28/10 02:00 28/10 02:00 28/10 02:00 

11 Disable time 1..240 min 60 60 60 
12 Maintenance timeout 1..30 min lub 0 (WYŁĄCZONE) 5 5 5 
13 Trend log interval 1..240 min lub 0 (WYŁĄCZONE) 0 0 0 
14 Sensors blinking replicated  YES/NO YES YES YES 
15 Both supplies monitored YES/NO NO NO NO 
16 Number of sensors required in 

alarm 
1,2 1 1 1 

17 Sounder automatic cut-off time 0 (wyłączone), 5,10,15,…,600 s 0 0 0 
18 Channel 1 alarm is latched YES/NO YES YES YES 
19 Channel 2 alarm is latched YES/NO YES YES YES 
20 Alarm delay 0 ..240 s 0 0 0 

21 Auxiliary relay is used for channel 2 
faults 

YES/NO YES YES YES 

22 Channel 1 label 16 znaków (kody ASCII od 32 do 127) “1” “1” “1” 
23 Channel 2 label 16 znaków (kody ASCII od 32 do 127) X X “2” 
24 Channel 1 fan speed mode Manual, Auto Auto Auto Auto
25 Channel 2 fan speed mode Manual, Auto X X Auto 
26 Channel 1 manual fan speed 0..10 X X X 
27 Channel 2 manual fan speed 0..10 X X X 
28 Reference flow for channel 1 32 – 65 l/min 45 l/min 45 l/min 45 l/min 
29 Reference flow for channel 2 32 – 65 l/min X X 45 l/min 
30 High flow threshold for channel 1 Ustawienia wewnętrzne ustawienia wg wymagań EN54-20 (±20%) 
31 High flow threshold for channel 2 Ustawienia wewnętrzne X X Jak powyżej 
32 Low flow threshold for channel 1 Ustawienia wewnętrzne ustawienia wg wymagań EN54-20 (±20%)  
33 Low flow threshold for channel 2 Ustawienia wewnętrzne X X Jak powyżej 
34 Flow fault delay 0..240 s 60 60 60 
35 Channel 1 filter due date DD/MM/YY 01/01/99 01/01/99 01/01/99 
36 Channel 2 filter due date DD/MM/YY X X 01/01/99 
37 General fault is latched YES/NO NO NO NO 
38 General fault delay 0..240 s 60 60 60 
39 Pressure 68758 – 110000 Pa 101325 101325 101325 
40 Power restart alert time 0 (alarm wyłączony), 1..240 s, 

255 (brak limitu czasu) 
0 0 0 

41 Auxiliary relay set on low/high 
temperature alert 

YES/NO NO NO NO 

42 Auxiliary relay set on external input 
in not normal state 

YES/NO NO NO NO 

43 Auxiliary relay set on low power 
alert / high power fault 

YES/NO NO NO NO 
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# pArAmetr zAkres pArAmetru 1 kanał     
1 detektor 

1 kanał     
2 detekt. 

2 kanały   
2 detekt. 

44 Auxiliary relay set on flow fault YES/NO NO NO NO 
45 Auxiliary relay set on sensor 

communication fault  
YES/NO NO NO NO 

46 Auxiliary relay set on power restart 
alert  

YES/NO NO NO NO 

47 Auxiliary relay is latched YES/NO NO NO NO 
48 External input normal state OPEN, SHORT OPEN OPEN OPEN 
49 External input triggers fault  YES/NO NO NO NO 
50 External input silences sounders YES/NO NO NO NO 
51 External input reset device YES/NO YES YES YES
52 External input disables ASD YES/NO NO NO NO 
53 External input ASD disabling time 1..1440 min 60 60 60 
54 Pre-alarm delay 0 (OFF), 1..240 s 0 0 0 
55 Pre-alarm and Alarm are in 

cascade 
YES, NO NO NO NO 

58 Day start time HH:MI 08:00 08:00 08:00 
59 Day end time HH:MI 17:00 17:00 17:00 
60 Holiday day #1 date DD/MM puste puste puste 
 … DD/MM puste puste puste 
79 Holiday day #20 date DD/MM puste puste puste 
80 Sounder activation mode On Pre-alarm, On Alarm Alarm Alarm Alarm
81 Day/night mode enabled YES/NO NO NO NO 
82 Monday is holiday YES/NO NO NO NO 
83 Tuesday is holiday YES/NO NO NO NO 
84 Wednesday is holiday YES/NO NO NO NO 
85 Thursday is holiday YES/NO NO NO NO 
86 Friday is holiday YES/NO NO NO NO 
87 Saturday is holiday YES/NO NO NO NO 
88 Sunday is holiday YES/NO NO NO NO 
89 Sensor 1 day alarm level 1..9 1 1 1 
90 Sensor 2 day alarm level 1..9 1 1 1 
91 Sensor 1 day pre-alarm level 1..9 1 1 1 
92 Sensor 2 day pre-alarm level 1..9 1 1 1 
93 Sensor 1 night alarm level 1..9 1 1 1 
94 Sensor 2 night alarm level 1..9 1 1 1 
95 Sensor 1 night pre-alarm level 1..9 1 1 1 
96 Sensor 2 night pre-alarm level 1..9 1 1 1 
97 Alarm mode Sensor alarm mode, module alarm 

mode 
X X X  

98 Sensor communication timeout 0 (wyłączone),1…240 s X X X 
99 Remote output time for alarm 50, 100,...10000ms X X X  



D200-100-00 20 I56-3888-002  
Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto 19/3, 34147 TRIESTE, Italy

Table AB3: Wersja adresowalna

# pArAmetr zAkres pArAmetru 1 kanał     
1 detektor 

1 kanał     
2 detekt. 

2 kanały   
2 detekt. 

1 Maintenance Password 1111 - 9999 3111 3111 3111 
2 Current configuration number 0..255 1 1 1 
3 Current configuration date DD/MM/YY HH:MM:SS * * * 
4 Channel 1 enabled YES/NO YES YES YES 
5 Channel 2 enabled YES/NO X X YES 
6 Sensor 1 enabled YES/NO YES YES YES 
7 Sensor 2 enabled YES/NO X YES YES 
8 Daylight saving enabled YES/NO/AUTO NO NO NO 
9 Daylight saving start date  DD/MM HH:MM 25/02  02:00 25/02  02:00 25/02  02:00 
10 Daylight saving end date  DD/MM HH:MM 28/10  02:00 28/10  02:00 28/10  02:00 

11 Disable time 1..240 min 60 60 60 
12 Maintenance timeout 1..30 min lub 0 (WYŁĄCZONE) 5 5 5 
13 Trend log interval 1..240 min or 0 (WYŁĄCZONE) 0 0 0 
14 Sensors blinking replicated  YES/NO YES YES YES 
15 Both supplies monitored YES/NO NO NO NO 
16 Common chamber sensors 

required for alarm 
1,2 1 1 1 

17 Sounder automatic cut-off time 0 (wyłączone), 5,10,15,…,600 s 0 0 0 
18 Channel 1 alarm is latched YES/NO NO NO NO 
19 Channel 2 alarm is latched YES/NO NO NO NO 
20 Alarm delay 0 ..240 s 0 0 0 

21 Auxiliary relay is used for channel 2 
faults 

YES/NO YES YES YES 

22 Channel 1 label 16 znaków (kody ASCII od 32 do 127) “1” “1” “1” 
23 Channel 2 label 16 znaków (kody ASCII od 32 do 127) X X “2” 
24 Channel 1 fan speed mode Manual, Auto Auto Auto Auto
25 Channel 2 fan speed mode Manual, Auto X X Auto 
26 Channel 1 manual fan speed 0..10 X X X 
27 Channel 2 manual fan speed 0..10 X X X 
28 Reference flow for channel 1 32 – 65 l/min 45 l/min 45 l/min 45 l/min 
29 Reference flow for channel 2 32 – 65 l/min X X 45 l/min 
30 High flow threshold for channel 1 Ustawienia wewnętrzne ustawienia wg wymagań EN54-20 (±20%) 
31 High flow threshold for channel 2 Ustawienia wewnętrzne X X Jak powyżej 
32 Low flow threshold for channel 1 Ustawienia wewnętrzne ustawienia wg wymagań EN54-20 (±20%)  
33 Low flow threshold for channel 2 Ustawienia wewnętrzne X X Jak powyżej 
34 Flow fault delay 0..240 s 60 60 60 
35 Channel 1 filter due date DD/MM/YY 01/01/99 01/01/99 01/01/99 
36 Channel 2 filter due date DD/MM/YY X X 01/01/99 
37 General fault is latched YES/NO NO NO NO 
38 General fault delay 0..240 s 0 0 0 
39 Pressure 68758 – 110000 Pa 101325 101325 101325 
40 Power restart alert time 0 (alarm wyłączony), 1..240 s, 

255 (brak limitu czasu) 
0 0 0 

41 Auxiliary relay set on low/high 
temperature alert 

YES/NO NO NO NO 

42 Auxiliary relay set on external input 
in not normal state 

YES/NO NO NO NO 

43 Auxiliary relay set on low power 
alert / high power fault 

YES/NO NO NO NO 

44 Auxiliary relay set on flow fault YES/NO NO NO NO 
45 Auxiliary relay set on sensor 

communication fault  
YES/NO NO NO NO 

46 Auxiliary relay set on power restart 
alert  

YES/NO NO NO NO 

47 Auxiliary relay is latched YES/NO NO NO NO 
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# pArAmetr zAkres pArAmetru 1 kanał     
1 detektor 

1 kanał     
2 detekt. 

2 kanały   
2 detekt. 

48 External input normal state OPEN, SHORT OPEN OPEN OPEN 
49 External input triggers fault  YES/NO NO NO NO 
50 External input silences sounders YES/NO NO NO NO 
51 External input reset device YES/NO YES YES YES
52 External input disables ASD YES/NO NO NO NO 
53 External input ASD disabling time 1..1440 min 60 60 60 
54 Pre-alarm delay 0 (OFF), 1..240 s X X X 
55 Pre-alarm and Alarm are in 

cascade 
YES, NO X X X  

58 Day start time HH:MI X X X  
59 Day end time HH:MI X X X 
60 Holiday day #1 date DD/MM X X X  
 … DD/MM X X X 
79 Holiday day #20 date DD/MM X X X  
80 Sounder activation mode On Pre-alarm, On Alarm X X X 
81 Day/night mode enabled YES/NO X X X  
82 Monday is holiday YES/NO X X X 
83 Tuesday is holiday YES/NO X X X 
84 Wednesday is holiday YES/NO X X X 
85 Thursday is holiday YES/NO X X X 
86 Friday is holiday YES/NO X X X 
87 Saturday is holiday YES/NO X X X 
88 Sunday is holiday YES/NO X X X 
89 Sensor 1 day alarm level 1..9 X X X 
90 Sensor 2 day alarm level 1..9 X X X  
91 Sensor 1 day pre-alarm level 1..9 X X X  
92 Sensor 2 day pre-alarm level 1..9 X X X 
93 Sensor 1 night alarm level 1..9 X X X  
94 Sensor 2 night alarm level 1..9 X X X  
95 Sensor 1 night pre-alarm level 1..9 X X X 
96 Sensor 2 night pre-alarm level 1..9 X X X  
97 Alarm mode Sensor alarm mode, module alarm 

mode 
Sensor Sensor Sensor 

98 Sensor communication timeout 0 (wyłączone),1…240 s 0 0 0 
99 Remote output time for alarm 50, 100,...10000ms 3000 3000 3000 
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dodAtek c
przykłAdoWe konFigurAcje rur - 1 kAnAł (mogą być zduplikowane dla jednostek 2-kanałowych)
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Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto 19/3, 34147 TRIESTE, Italy

Przykładowa konguracja rur 1 kanał, pojedyncza rura
z ltrem - klasa B

Otwór końc.

(Otwór 2)

  Prędkość 
wentylat.
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Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
Lubieszyn 8, 72-002 Dołuje

www.adiglobal.com/pl


