
MONTAŻ 5

 Do modułu centrali alarmowej INTEGRA 24 podłącz niezbędne elementy systemu alarmowego takie
jak: czujki ruchu, manipulator INT-KLCDS oraz sygnalizator akustyczno – optyczny SPW-220R. Aby pra-
widłowo wykonać połączenia wykorzystaj opis zacisków centrali ze strony 14 instrukcji instalatora oraz
wskazówki zawarte w kolejnych podpunktach.

 Zaciski manipulatora INT-KLCDS podłącz do centrali zgodnie z rysunkiem 5 na stronie 15 instrukcji in-
stalatora. Zaciski Z5 i Z6 manipulatora są dodatkowymi wejściami centrali identyfikowanymi przez sys-
tem jako wejścia numer 5 i 6. Należy je podłączyć bezpośrednio do kostki (centrala nie posiada takich
zacisków), które oznaczone są jako Z5 i Z6. Wejścia te można wykorzystywać do podłączania czujek lub
obwodów sabotażowych.

 Zaciski wyjścia 2EOL czujki nr 1 podłącz do wejścia Z1 centrali. Dla czujki nr 2 zaciski wyjścia detekcji ru-
chu NCP, zaciski wyjścia detekcji zbicia szyby NCG oraz wyjście sabotażowe TMP podłącz do kolejnych
wejść centrali: Z2, Z3, Z4. Do zasilenia czujek wykorzystaj wyjście zasilające AUX.

 Obwód  sygnalizacji  optycznej  (+SO,  -SO)  należy  podłączyć  do  jednego  z  wyjść  wysokoprądowych
(OUT1), a obwód sygnalizacji akustycznej (+SA, -SA) do wyjścia OUT2. W pierwszej fazie ćwiczenia nie
podłączaj sygnalizacji akustycznej, bo jest bardzo głośna. Styki NC łącznika sabotażowego sygnalizatora
(TMP) podłącz do wejścia Z5.

 Wykorzystując ostatnie z wolnych wejść centrali należy podłączyć styk sabotażowy NC obudowy cen-
trali.

 Opis wymagań co do funkcjonowania instalacji alarmowej:
Droga między manipulatorem, a wyjściem z budynku wiedzie przez strefę chronioną przez czujkę 1, na-
leży zapewnić możliwość włączania i wyłączenia czuwania bez wywołania alarmu.
Czujka 2 powinna wywoływać alarm bez żadnych opóźnień.
Podczas sabotażu któregokolwiek urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, alarm powi-
nien być wywołany natychmiastowo zarówno podczas czuwania (uzbrojony alarm), jak i  wyłączonym
czuwaniu.

 Na podstawie analizy połączeń poszczególnych elementów do wejść wypełnij kolumnę „Rola spełniana
przez wejście” oraz „Typ linii”, a na podstawie analizy wymagań funkcjonowania systemu alarmowego
i opisów funkcji wejść ze strony 49 instrukcji programowania wypełnij kolumnę „Typ reakcji wejścia”.

Wejście Rola spełniana przez wejście
Funkcja programowa wej-

ścia
(FS26 - typ reakcji wejścia)

Typ wejścia
(FS25 - typ linii)

Wejście Z1

Wejście Z2

Wejście Z3

Wejście Z4 Obwód sabotażowy czujki 2 NC

Wejście Z5

Wejście Z6

 Po podłączeniu wszystkich elementów systemu i wypełnieniu powyższej tabeli należy w odpowiedniej
kolejności załączyć zasilanie. Najpierw podłączamy zasilanie awaryjne z akumulatora (centrala nie uru-
chomi  się  jeszcze),  następnie  zamykamy  obudowę,  a  dopiero  potem  załączamy  napięcie  230  V.
W przypadku konieczności dokonania zmian w połączeniach należy całkowicie odłączyć zasilanie w od-
wrotnej kolejności: najpierw 230 V, potem akumulator.



 Hasła fabryczne dostępne z manipulatora:
hasło serwisowe: 12345 – programowanie, załączanie/wyłączanie czuwania, kasowanie alarmów, kaso-
wanie sabotaży,
hasło administratora partycji nr 1: 1111 - załączanie/wyłączanie czuwania, kasowanie alarmów.

 Menu dostępne z manipulatora:
[Hasło]＊  –  menu użytkownika, lista dostępnych funkcji na stronach 10 – 14 instrukcji użytkownika.
Najważniejsze to: tryb serwisowy (skrót 9),
[Hasło] # – menu załączenia/wyłączenia czuwania.

 Posługując się hasłem serwisowym wejdź do trybu programowania i zaprogramuj dla poszczególnych
wejść typ linii i typ reakcji wejścia zgodnie z wypełnioną tabelką.

 Wyjścia zaprogramuj tak, aby alarmowały za pomocą sygnalizatora po wykryciu ruchu przez czujki lub
sabotażu.

 Ustaw czas na wejście 10 sekund, a czas na wyjście 10 sekund.

 Sprawdź w obecności nauczyciela działanie zaprogramowanej centralki.

Zadanie zaliczeniowe
 Wykonaj połączenia elementów systemu alarmowego: czujek, manipulatora i sygnalizatora.
 Czujkę 1 podłącz do wejścia Z1, czujkę 2 (NCP, NCG, TMP) podłącz do wejść Z2, Z3, Z4. Sabotaż sygnali -

zatora do wejścia Z5, a sabotaż obudowy centrali do wejścia Z6.
 Obwód sygnalizacji optycznej podłącz do wyjścia OUT1.
 Zaprogramuj centralę według następujących wymagań:

 droga między manipulatorem, a wyjściem z budynku wiedzie przez strefę chronioną przez czujkę 1,
należy zapewnić możliwość włączania i wyłączenia czuwania bez wywołania alarmu,

 czujka 2 powinna wywoływać alarm bez żadnych opóźnień,
 podczas sabotażu któregokolwiek urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, alarm po-

winien być wywołany natychmiastowo zarówno podczas czuwania (uzbrojony alarm), jak i wyłączo-
nym czuwaniu.

 Po wejściu w tryb programowania zaprogramuj dla poszczególnych wejść typ linii i typ reakcji. Ustaw
czas na wejście 10 sekund, a czas na wyjście 15 sekund.

 Załącz czuwanie centrali i wywołaj alarm sabotażowy. Skasuj alarm sabotażowy, ponownie włącz czu-
wanie i wywołaj alarm włamaniowy. Skasuj alarm bez wyłączania czuwania.


