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Program ćwiczenia.

U
1. Wykonanie niezbędnych połączeń.

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

1.2. Zaciski manipulatora INT-KLCDS podłącz do centrali zgodnie z rysunkiem 5 na stronie 15
instrukcji instalatora.

1.3. Podłączenie przewodowej czujki ruchu.
Zaciski  wyjścia  2EOL czujki  nr  1  podłącz  do  wejścia  Z1  centrali.  Do  zasilenia  czujki
wykorzystaj wyjście zasilające AUX.

1.4. Podłączenie sygnalizatora optyczno – akustycznego.
Obwód  sygnalizacji  optycznej  (+SO,  -SO)  należy  podłączyć  do  jednego  z  wyjść
wysokoprądowych (OUT1).

1.5. Podłączenie kontrolera systemu bezprzewodowego ABAX.
Kontroler bezprzewodowy ACU-120 połącz zgodnie z rysunkiem 2 na stronie 7 instrukcji
kontrolera.  Uwzględnij  uwagi  zawarte  w  punktach  9  i  10  instrukcji  na  stronach
6 – 7.

2. Uruchomienie i programowanie systemu alarmowego.

2.1. Połącz najpierw przewód biały  przetwornika  SATEL USB-RS do portu  RS-232 centrali,
a następnie przewód USB do komputera.

2.2. Po podłączeniu wszystkich elementów systemu należy w odpowiedniej kolejności załączyć
zasilanie. Najpierw podłączamy zasilanie awaryjne z akumulatora (centrala nie uruchomi
się jeszcze), następnie zamykamy obudowę, a dopiero potem załączamy napięcie 230 V.
W przypadku konieczności dokonania zmian w połączeniach należy całkowicie odłączyć
zasilanie w odwrotnej kolejności: najpierw 230 V, potem akumulator.

2.3. Uruchom program  DLOADX (hasło:1234) i  w menu  Plik/Export/Import  zaimportuj  plik
Ust fabryczne Integra24.XCX znajdujący się na pulpicie. Zgodnie z sugestią programu
zapisz nowy plik danych pod swoją nazwą.

2.4. Wybierz w programie DLOADX port komunikacyjny (menu Połączenie/Konfiguracja/Port
RS-232) sprawdzony wcześniej w Menadżerze urządzeń.

2.5. Hasła fabryczne dostępne z manipulatora:
hasło serwisowe: 12345
hasło administratora partycji nr 1: 1111

2.6. Menu dostępne z manipulatora:
[Hasło]＊  –  menu użytkownika, lista dostępnych funkcji na stronach 10 – 14 instrukcji
użytkownika.  Najważniejsze to:  tryb serwisowy (skrót  9),  start  programowania   (01),
koniec programowania (02),
[Hasło] # – menu załączenia/wyłączenia czuwania.

2.7. Warunkiem komunikacji programu z centralą są identyczne identyfikatory komunikacji.
W przypadku problemów z komunikacją należy przeczytać rozdział  3.2.1 na stronie 28
instrukcji programowania i sprawdzić, ewentualnie zapewnić zgodność identyfikatorów.



2.8. Jeżeli  identyfikatory  są  zgodne,  a  port  COM właściwy,  dioda  portu  COM w programie
DLOADX będzie świecić się na zielono (gotowość do programowania).  Programowanie
inicjujemy  z  menu  użytkownika  serwisowego  skrótem  01  (12345 ＊ 01) .Podczas
programowania  centrala  pozostaje  w  pełni  funkcjonalna  (nie  trzeba  wychodzić  z  trybu
programowania),  zakończenie  programowania  skrótem  02  przeprowadzamy  na  koniec
zajęć.

2.9. Jeżeli program nawiąże komunikację z centralą, pojawi się komunikat o zapisanie danych,
który  zatwierdzamy,  a  w  oknie  Nowy   system   alarmowy zaznaczamy  opcję  Zapisz
aktualnie otwarte dane i zatwierdzamy. Następnie w menu Struktura i sprzęt w zakładce
Sprzęt rozwijamy  pozycję  Ekspandery i  jeżeli  okno  modułu  ACU-120  nie  zawiera
urządzeń  bezprzewodowych  klikamy  Zapisz.  Po  pojawieniu  się  okna  z  komunikatem:
„Informacje   o   urządzeniach   bezprzewodowych   są   nieaktualne.  Odczytać   dane?”
klikamy  klawisz  Nie.  Następnie  klikamy  w  pozycję  Ekspandery i  przeprowadzamy
identyfikację  ekspanderów  klikając  w  klawisz  Identyfikacja ekspanderów.  Nie
odczytujemy danych o urządzaniach bezprzewodowych i jeszcze raz zapisujemy w oknie
modułu.  Za  pomocą  menu  załączenia/wyłączenia  czuwania  z  hasłem  serwisowym
kasujemy  ewentualne  alarmy  i  sabotaże  powstałe  podczas  nadpisywania  ustawień
kontrolera systemu bezprzewodowego ACU-120.

2.10. Na wstępie należy skonfigurować manipulator.  W tym celu w menu  Struktura i  sprzęt
w zakładce  Sprzęt kliknij  w  pozycję  Manipulatory i  przeprowadź  identyfikację  klikając
w klawisz Identyfikacja LCD.

2.11. Następnie wyłączamy większość uciążliwych dźwięków rozwijając pozycję  Manipulatory
i klikając  w  pozycję  INT-KLCD.  Teraz  wyłącz  opcje  dotyczące  dźwięków manipulatora,
zwłaszcza Dźwięki klawiszy i odznacz wszystkie wejścia sygnalizacji GONG.

2.12. Należy  teraz  odpowiednio  skonfigurować  używane  w  systemie  wejście  w  menu  Dane
wejść i dla konkretnego wejścia przyciskając przycisk Szczegóły. Należy określić:
Nazwę wejścia (np. Czujka 1 PIR);
Typ linii;
Typ reakcji (czujka ma działać natychmiastowo). Opisy funkcji wejść znajdują się na stronie
49 instrukcji programowania;
Opcje wejść (np. dla wejść 2EOL i sabotażowych zaznaczyć opcję  Alarm sabotażowy
zawsze głośny, a dla wszystkich wejść odznaczyć opcję Tylko 3 alarmy).

2.13. Zaprogramuj parametry podstawowe takie jak czasy globalne.
W menu Opcje i czasy globalne ustaw czas na wejście 5 s oraz czas alarmowania 60 s,
w  menu  Struktura   i   sprzęt rozwiń  pozycję  Partycja   1 i  kliknij  w  pozycję  Strefa   1,
a następnie ustaw czas na wyjście ze strefy: 5 s.

2.14. Należy jeszcze odpowiednio skonfigurować wyjścia w menu Dane wyjść:
Wyjście 1 – typ 1 (Alarm włamaniowy),
Wyjście 2 – typ 0 (Niewykorzystane)
Dla pozycji  Wyzwalanie wyjścia pozostawiamy tylko te wejścia, które mają wywoływać
alarmy, pozostałe opcje konfiguracji wyjść pozostawiamy na wartościach fabrycznych.

2.15. Zapisujemy konfigurację ikoną Zapis do centrali.

2.16. W  przypadku  braku  awarii  można  załączyć  czuwanie  strefy 1  używając  hasła
administratora  tej  strefy:  1111 (z  menu  załączenia/wyłączenia  czuwania  lub  menu
użytkownika).  Kasowanie  alarmu  i  wyłączanie  czuwania  odbywa  się  za  pomocą  tego
samego hasła. Kasowanie sabotaży jest możliwe tylko za pomocą hasła serwisowego.

2.17. Sprawdź zgodność działania czujki 1.



3. programowanie  i  Uruchomienie  bezprzewodowego  systemu
alarmowego Abax.

3.1. Dodawanie nowych urządzeń bezprzewodowych.
Na podstawie strony 13 instrukcji kontrolera ABAX dodaj następujące urządzenia: dualną
czujkę  ruchu  z  czujnikiem zmierzchu  AOD-200,  czujkę  magnetyczną  AMD-103,  czujkę
dymu i ciepła ASD-110, czujkę zalania AFD-100 i sterownik ASW-100.

3.2. Po  dodaniu  każdego  z  urządzeń  należy  przeprowadzić  identyfikację  ekspandera.  Po
identyfikacji pojawi się okno Porównanie danych: zapis, w którym zaznaczamy pierwszą
pozycję i klikamy klawisz Przepisz wszystko, a następnie  Dalej. Po dodaniu wszystkich
urządzeń zapisujemy konfigurację w oknie modułu ACU-120 przyciskiem Zapisz.

3.3. Konfiguracja parametrów i opcji.
Dla czujki AOD-200 należy ustawić czułości czujników na 2-4-2, dla sterownika ASW-100
wybrać tryb pracy 1 oraz ustawić dla wszystkich urządzeń czas odpytywania na 12 sekund.

3.4. Należy  teraz  odpowiednio  skonfigurować  wejścia  czujek  bezprzewodowych  w  oknie
modułu ACU-120 przyciskając przycisk Szczegóły dla odpowiedniego wejścia lub w menu
Dane wejść i dla konkretnego wejścia przyciskając przycisk Szczegóły. Należy określić:
Nazwę wejścia (dodając do nazwy czujki jej funkcję np. RUCH ZEW AOD-200);
Typ linii aby wejścia informowały o naruszeniu i sabotażu (instrukcja ACU-120 punkt 7.4.1,
strona 19);
Typ  reakcji  według  opisanych  poniżej  wymagań  funkcjonowania.  Opisy  funkcji  wejść
znajdują się na stronach 49 – 50 instrukcji programowania.

3.5. Czujki  AOD-200  i  AMD-103  powinny  wyzwalać  alarm  bez  żadnych  opóźnień,  czujki
ASD-110  i  AFD-100  są  czujkami  pożarowymi,  które  wywołują  alarm  natychmiastowo
zarówno podczas czuwania, jak i wyłączonym czuwaniu. Wejście zmierzchowe AOD-200
oraz wejście ASW-100 zdefiniuj jako „47 – Bez akcji alarmowej”.

3.6. Dla  wyjścia  obsługującego  sygnalizację  optyczną  należy  zaprogramować  odpowiednią
funkcję wyjściową tak, aby sygnalizowane były alarmy włamaniowe i pożarowe.

3.7. Dla  użytkownika  Administrator 1  dodaj  pilot  APT-100  za  pomocą  menu
Użytkownicy/Piloty  ABAX,  a  następnie przypisz dwóm dowolnym przyciskom,  wejścia
wirtualne nr 17 i 18, które będą pełnić funkcje kasowania alarmów i załączania/wyłączania
czuwania. Zdefiniuj odpowiednio typ linii i typ reakcji tych wejść (instrukcja programowanie,
strona 51 oraz odpowiednią opcję załączania/wyłączania czuwania – strona 52).

3.8. Pamiętaj o zapisaniu konfiguracji w oknie modułu ACU-120 przyciskiem Zapisz.

3.9. Sprawdź  działanie  czujek  odpowiednio  wywołując  alarmy oraz  działanie  pilota  kasując
alarmy oraz włączając i wyłączając czuwanie.

4. Przykłady zastosowania bezprzewodowego sterownika 230 V.

4.1. Załączanie przez ASW-100 z czujnika zmierzchowego w AOD-200 (gdy ciemno).
Jeżeli  dla  wyjścia  zajętego  przez  sterownik  ASW-100  użyjemy funkcji  24: Przełącznik
MONO, a wyzwalać je będzie tylko wejście zajęte przez czujnik zmierzchowy AOD-200,
kiedy  zakryjemy  czujkę  (ciemno)  sterownik  załączy  napięcie  230  V  na  czas  działania
ustawiony dla wyjścia. Gdy czas ustawimy na 0 sekund, a zaznaczymy opcję  Aktywne
podczas naruszenia, sterownik będzie podawał napięcie, aż nie stanie się jasno. 
Zastosowany  w  AOD-200  czujnik  zmierzchowy  jest  czujnikiem  zewnętrznym
z  15  minutowym opóźnieniem,  które  pozwala  uniknąć  wyzwalania  przez  przypadkowe
zmiany  natężenia  oświetlenia.  Podczas  testowania  działania  układów  z  jego  użyciem,



należy ustawić w oknie kontrolera ACU-120 tryb testowy, w którym czas zwłoki wynosi tylko
3 sekundy.

4.2. Załączanie przez ASW-100 sterowane z pilota.
Podobnie jak w punkcie 3.7 dla użytkownika Administrator 1 do kolejnego przycisku pilota
przypisz wirtualne wejście nr 19 z typem reakcji 47:Bez akcji alarmowej, które posłuży do
wyzwalania wyjścia zajętego przez ASW-100. Wyjście to możemy zdefiniować jako typ:
24: Przełącznik   MONO –  naciśnięcie  przycisku  pilota  spowoduje  załączenie  przez
sterownik napięcia na czas działania ustawiony dla wyjścia;
25: Przełącznik   BI –  kolejne  naciśnięcia  przycisku  pilota  będą  załączać  i  wyłączać
napięcie przez sterownik.

4.3. Załączanie przez ASW-100 z czujnika zmierzchowego w AOD-200 (gdy ciemno) i czujka
przewodowa wykryje ruch.
Należy utworzyć dwa wirtualne wyjścia o numerach np. 5 i 6 wyzwalane wejściami zajętymi
przez czujnik zmierzchowy i czujkę przewodową, których iloczyn logiczny będzie sterować
wyjściem zajętym przez ASW-100.
Wyjście  5  powinno  odwzorowywać  stan  wejścia  zajętego  przez  czujnik  zmierzchowy.
Można to zrealizować za pomocą funkcji  109:  Iloczyn logiczny wejść (w tym przypadku
tylko jednego wejścia). Należy pamiętać o wyzwalaniu tylko z odpowiedniego wejścia.
Wyjście 6 powinno odwzorowywać stan wejścia zajętego przez czujkę ruchu i jednocześnie
wydłużać jego czas działania (będzie to jednocześnie czas załączenia wyjścia sterownika).
Można  to  zrealizować  za  pomocą  znanej  już  funkcji  24: Przełącznik  MONO.  Należy
pamiętać o wyzwalaniu tylko z odpowiedniego wejścia.
Dla wyjścia zajętego przez sterownik ASW-100 definiujemy funkcję 46:  Iloczyn logiczny
wyjść (wyzwalanie tylko z utworzonych wyjść wirtualnych).

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Wykonaj  niezbędne  połączenia  instalacji  systemu  alarmowego  zawierającego  centralę
alarmową, jedną czujkę ruchu, manipulator, sygnalizator i kontroler ABAX. W połączeniach
uwzględnij sygnalizację optyczną.

 Zaprogramuj centralę tak, aby umożliwić ochronę antywłamaniową z czujką reagującą bez
żadnych opóźnień. Ustaw czas na wyjście 10 sekund.

 Zaprogramuj  centralę  tak,  aby  działała  jedna  z  czujek  bezprzewodowych  oraz  pilot
realizujący dowolną funkcję.

 Zaprogramuj centralę tak, aby działało dowolne sterowanie za pomocą bezprzewodowego
sterownika ASW-100.


