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OSTRZE ENIA
Ze wzgl dów bezpiecze stwa system alarmowy powinien by  instalowany przez
wykwalifikowanych specjalistów.
Centrala wspó pracuje tylko z analogowymi czami abonenckimi. Pod czenie obwodu
telefonicznego bezpo rednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urz dzenia.
W sk ad systemu alarmowego wchodzi  mog  urz dzenia stwarzaj ce niebezpiecze stwo,
w zwi zku z czym, komponenty powinny by  przechowywane w sposób uniemo liwiaj cy
dost p do nich osobom nieupowa nionym.
Aby unikn  ryzyka pora enia elektrycznego nale y przed przyst pieniem do monta u
zapozna  si  z powy sz  instrukcj , czynno ci po czeniowe nale y wykonywa  bez
pod czonego zasilania.
W wypadku wykonywania czynno ci serwisowych polegaj cych na wymianie bezpieczników,
czynno  powy sz  nale y wykonywa  przy od czonym napi ciu zasilania. Nale y
stosowa  wy cznie bezpieczniki o identycznych parametrach jak oryginalne.
Zaleca si  u ywanie obudów i zasilaczy przewidzianych do u ytkowania przez producenta.
Nie wolno ingerowa  w konstrukcj , b  przeprowadza  samodzielnych napraw. Dotyczy to
w szczególno ci dokonywania wymiany zespo ów i elementów.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest pod czanie do centrali ca kowicie roz adowanego akumulatora
(napi cie na zaciskach akumulatora bez pod czonego obci enia mniejsze od 11 V). Aby
unikn  uszkodzenia sprz tu, mocno roz adowany b  nigdy nie u ywany akumulator
nale y wst pnie do adowa  odpowiedni adowark .

ywane w systemach alarmowych akumulatory zawieraj  o ów. Zu ytych akumulatorów nie
wolno wyrzuca , nale y z nimi post powa  w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami
(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

DEKLARACJA ZGODNO CI
Wyrób:
CA6P – p yta g ówna centrali

alarmowej CA-6

Producent: SATEL spó ka z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gda sk, POLSKA
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

Opis wyrobu: yta g ówna centrali alarmowej przeznaczona do instalacji w systemach sygnalizacji
amania i napadu.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:
LVD 73/23/EEC+93/68/EEC
EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC
R&TTE 1999/5/EC (network connection, TBR21)
Wyrób spe nia wymagania norm zharmonizowanych:
LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B
EMC: EN 55022:1998; EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11
R&TTE: TBR 21(1998)

Gda sk, Polska 06.05.2004 Kierownik Dzia u Bada :
Micha  Konarski

Aktualn  tre  deklaracji zgodno ci EC i certyfikatów mo na pobra  ze strony internetowej www.satel.pl

http://www.satel.pl/
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WST P – INFORMACJE OGÓLNE

Centrala alarmowa CA-6 jest mikroprocesorow  central  alarmow  wykonan  w technologii
automatycznego monta u powierzchniowego.
Centrala CA-6 mo e by  stosowana do ochrony zarówno ma ych jak i rednich obiektów,
a szerokie mo liwo ci programowe, u atwiaj  zastosowanie jej w systemach o specyficznych
wymaganiach.
Podstawowe mo liwo ci funkcjonalne:

 obs uga centrali ze zdalnych manipulatorów typu LED,
 zdalna obs uga systemu przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje) –

wspó praca z modu em MST-1,
 mo liwo  podzia u na dwie strefy: ca kowicie odr bne systemy alarmowe lub strefy

o wspólnych wej ciach czy strefy wewn trzne,
8 dowolnie programowanych wej , ka de mo e pe ni  jedn  z 20 funkcji,

 obs uga dowolnych czujek w konfiguracji: NO, NC, EOL oraz 2EOL,
5 wyj  o programowanym przeznaczeniu, ka de mo e pe ni  jedn  z 41 funkcji,

 wbudowany komunikator telefoniczny umo liwia:
 przekazywanie informacji do dwóch stacji monitoruj cych,
 przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywo awcze (pager),
 poinformowanie o alarmie komunikatem s ownym,

zdaln  obs ug  serwisow  z komputera wyposa onego w modem,
 analiza sygna ów centrali telefonicznej, startuj ca przes anie komunikatu s ownego

o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu,
 wspó praca z powiadamianiem radiowym NOKTON w formacie PC16OUT,
 wbudowane cze RS-232 w standardzie TTL (laminat w wersji v5.2 posiada gniazdo

typu RJ) umo liwiaj ce bezpo rednie programowanie centrali z komputera,
wewn trzny zegar umo liwiaj cy mi dzy innymi automatyczne uzbrajanie lub
rozbrajanie stref za pomoc  funkcji TIMER,

 obs uga przez 13 u ytkowników, has a mog  mie  ró ne uprawnienia, mog  by
przypisane do jednej lub do obu stref,

 mo liwo  kontroli u ytkowników poprzez odnotowywanie w pami ci operacji
wprowadzenia has a,

 mo liwo nadzoru pracy wartowników poprzez funkcj  TIMER,
 nieulotna pami  255 ostatnich zdarze  gromadz ca informacje o w czeniach,

wy czeniach, alarmach, awariach itp., z dat  i czasem wyst pienia, z numerem
ytkownika obs uguj cego central ,

 nieulotna pami  wszystkich parametrów i ostatniego stanu centrali.

CHARAKTERYSTYKA CENTRALI

Wej cia
Centrala CA-6 w podstawowej konfiguracji posiada 8 wej : 6 na p ycie centrali
i 2 w manipulatorze. Do wej  centrali mo na pod czy  dowolne czujki w konfiguracji NC,
NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Zastosowanie konfiguracji dwuparametrycznej umo liwia
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centrali jednoczesn  kontrol  czujki i jej obwodu antysabota owego przy wykorzystaniu
jednej pary przewodów.
Wej cia (linie wej ciowe) mog  pe ni  w systemie nast puj ce funkcje:
00 – wej cia/wyj cia (EXIT/ENTRY) – naruszenie wej cia w trakcie czuwania spowoduje

rozpocz cie odliczania "czasu na wej cie" oraz odblokowanie opó nienia dla wej cia
"opó nione wewn trzne" (naruszenie wej cia "opó nione wewn trzne" bez
wcze niejszego naruszenia wej cia "wej cia/wyj cia" spowoduje natychmiastowy alarm).
W momencie naruszenia do stacji wysy any jest kod "naruszenie wej cia" (mo liwe jest
pomini cie wysy ania tej informacji), a po odliczeniu "czasu na wej cie" i wywo aniu
alarmu, kod "alarm z wej cia". Odliczanie "czasu na wej cie" mo e by  sygnalizowane
w manipulatorze. Mo liwe jest wyznaczenie wej  automatycznie blokuj cych si , je li
w czasie na wyj cie nie zostanie naruszone wej cie o funkcji „wej cia/wyj cia”. Ze
wzgl du na dodatkowe funkcje, wej cie takie nie mo e by  stosowane jako wej cie
wspólne dla obu stref.

01 – opó nione (DELAY) – naruszone w trakcie czuwania powoduje rozpocz cie odliczania
opó nienia, po którym wywo ywany jest alarm. Nie nast pi on, je li wy czone zostanie
czuwanie wej cia przed ko cem odliczania opó nienia. W momencie naruszenia, do stacji
wysy any jest kod "naruszenie wej cia”, a po odliczeniu opó nienia i wywo aniu alarmu –
kod "alarm z wej cia". Opó nienie nie jest sygnalizowane w manipulatorach.

02 – opó nione wewn trzne (INTERIOR DELAY) – naruszone w trakcie czuwania po
naruszeniu wej cia "wej cia/wyj cia", zachowuje si  jak wej cie "opó nione". Naruszone
w trakcie czuwania bez wcze niejszego naruszenia wej cia o funkcji "wej cia/wyj cia",
zachowuje si  jak "natychmiastowe".

03 – natychmiastowe zwyk e (INSTANT) – naruszone w trakcie czuwania powoduje
natychmiastowe wywo anie alarmu i wys anie do stacji monitoruj cej kodu "alarm
z wej cia".

04 – natychmiastowe ciche/g ne (DAY/NIGHT) – naruszone podczas czuwania zachowuje
si  jak "natychmiastowe", natomiast gdy nie czuwa, jego naruszenie powoduje
sygnalizacj  w manipulatorze (je li nie jest wy czona – FS20, drugi zestaw, opcja 3)
i wys anie do stacji kodu "naruszenie wej cia".

05 – natychmiastowe licznikowe L1 – naruszone w trakcie czuwania powoduje zwi kszanie
pierwszego z trzech liczników narusze  (do stacji wysy any jest kod "naruszenie wej cia"),

 do przekroczenia zaprogramowanej dla tego licznika ilo ci narusze  (programowanie
w FS7). Wówczas naruszenie wywo uje alarm (do stacji wysy any jest kod "alarm
z wej cia"). Fabrycznie czas naliczania ustawiony jest na 30 sekund. Mo liwe jest
zaprogramowanie innego czasu naliczania liczników (FS123). Je eli licznik narusze
nie zostanie w tym czasie przepe niony, to nast puje jego wyzerowanie (alarm nie
zostanie wywo any). Kolejne naruszenie wej cia rozpoczyna procedur  zliczania od
pocz tku. Zliczanie narusze  rozpoczyna si  od zera, a czas naliczania startowany jest
w momencie wyst pienia pierwszego naruszenia po wyzerowaniu licznika. Mo liwe jest
przydzielenie kilku wej ciom funkcji "licznikowe L1". Wówczas naruszenia z tych wej

 si  sumowa . Linia wywo uje alarm gdy zaprogramowana liczba narusze  zostanie
przekroczona w czasie naliczania danego licznika. Alarm wywo uje si  równie  po
wyzerowaniu si  timera linii licz cej, je eli nadal jest naruszona linia zwi zana z danym
timerem. Naruszenie linii licznikowej w czuwaniu mo e by  sygnalizowane
w manipulatorze w sposób identyczny jak wej cia „ciche/g ne”.

06 – natychmiastowe licznikowe L2 – dzia anie identyczne jak dla wej cia "licznikowe L1", ale
zmienia stan drugiego z trzech liczników.

07 – natychmiastowe licznikowe L3 – dzia anie identyczne jak dla wej cia "licznikowe L1", ale
zmienia stan trzeciego licznika.

08 – 24H g ne – czuwaj ce ca y czas niezale nie od tego, czy strefa do której nale y czuwa, czy
nie. Ka de naruszenie spowoduje wywo anie alarmu na wyj ciach typu "alarm

amaniowy", w manipulatorach oraz wys anie kodu "alarm z wej cia". Umo liwia
tworzenie obwodów sabota owych i przycisków napadowych.
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09 – 24H pomocnicze (AUXILIARY) – czuwaj ce ca y czas niezale nie od tego, czy strefa do
której nale y czuwa, czy nie. Ka de naruszenie powoduje wywo anie alarmu
w manipulatorach oraz wys anie kodu "alarm z wej cia". Przeznaczone do pod czania
takich czujników, jak czujniki gazu, zalania lub inne.

10 – 24H ciche (SILENT) – czuwaj ce ca y czas niezale nie od tego, czy strefa do której nale y
czuwa, czy nie. Naruszenie powoduje jedynie wys anie kodu "alarm z wej cia" do stacji
monitoruj cej.

11 – 24H po arowe (FIRE) – czuwaj ce ca y czas niezale nie od tego, czy strefa do której nale y
czuwa, czy nie. Przeznaczone do obs ugi czujników po arowych.
Je li jedno z wyj  centrali jest oprogramowane jako "wyj cie zasilaj ce czujki po arowe",
naruszenie wej cia powoduje uruchomienie weryfikacji alarmu. Weryfikacja polega na
chwilowym wy czeniu zasilania czujek po arowych i sprawdzeniu, czy po za czeniu
zasilania, w ci gu 90 sekund, naruszenie zostanie powtórzone. Je eli tak, centrala wy le
komunikat "alarm z wej cia" do stacji monitoruj cej, uruchomi wyj cia typu "alarm
po arowy" i "alarm w amaniowy/po arowy" oraz w czy sygna  alarmu po arowego
(sygna  przerywany) w manipulatorze.
Je li nie ma wyj  zasilaj cych czujki po arowe, naruszenie wej cia powoduje
natychmiastowe wys anie kodu "alarm z wej cia" do stacji monitoruj cej, uruchomienie
wyj  typu "alarm po arowy" i "alarm w amaniowy/po arowy" oraz w czenie sygna u
alarmu po arowego (sygna  przerywany) w manipulatorze.

12 – za czaj ce czuwanie – naruszenie powoduje za czenie czuwania w strefach, do których
nale y wej cie.

13 – za czaj ce czuwanie ciche – naruszenie powoduje za czenie czuwania cichego
w strefach, do których nale y wej cie.

14 – wy czaj ce czuwanie – naruszenie powoduje wy czenie czuwania w strefach, do których
nale y wej cie.

15 – bez akcji alarmowej – naruszenie powoduje uaktywnienie wyj  zaprogramowanych jako
typ 23 (reaguj cych na "naruszenie wej ").

16 – za czaj ce/wy czaj ce czuwanie – naruszenie wej cia za cza czuwanie strefy, do której
nale y wej cie, koniec naruszenia wy cza czuwanie.

17 – opó nione z sygnalizacj  – wej cie opó nione o funkcji identycznej jak typ 01, ale
z mo liwo ci  sygnalizacji odliczania czasu opó nienia w manipulatorach.

18 – za czaj ce czuwanie z automatyczn  blokad  wej – naruszenie za cza czuwanie
w strefach, do których nale y wej cie z jednoczesnym zablokowaniem wej
zaprogramowanych jako automatycznie blokowane (patrz: FS16,17).

19 – obwodowe – wej cie czuwaj ce natychmiast od momentu wprowadzenia has a
i zatwierdzenia go klawiszem [#] (uzbrojenia strefy). Naruszenie podczas odliczania
„czasu na wyj cie” wywo a alarm.

Czas reakcji ka dego wej cia mo na zaprogramowa  od 0,016 s do 4,08 s. Dla ka dego
z wej  opó nionych mo na okre li  indywidualny czas opó nienia. Wej cia mo na
selektywnie blokowa  oraz przypisywa  dowolnie do stref. W przypadku monitorowania do
telefonicznej stacji monitoruj cej, dla ka dego wej cia mo na okre li  pi  kodów zdarze
przesy anych do stacji.
CA-6 ma dodatkowe wej cie CTL przeznaczone do za czania lub wy czania czuwania.
Mo na te  wykorzysta  je do pod czenia przycisku napadowego, po arowego lub wezwania
pomocy.

Wyj cia
CA-6 wyposa ona jest w 5 programowanych wyj : 3 wyj cia wysokopr dowe (2,2 A)
i 2 niskopr dowe (50 mA). Wyj cia wysokopr dowe OUT1, OUT2 i OUT3 zabezpieczone s
specjalnymi bezpiecznikami elektronicznymi z ogranicznikami pr du ustawionymi na 2,2 A.
Centrala kontroluje obecno  obci enia na tych wyj ciach, ich przeci enie oraz sygnalizuje
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stany awaryjne. Opisane wyj cia w stanie aktywnym przy dodatniej polaryzacji podaj  +12 V
na obci enie.
Wyj cia OUT4 i OUT5 (niskopr dowe, 50 mA) steruj  mas  obci enia – w stanie aktywnym
przy zaprogramowanej dodatniej polaryzacji (+12 V) wyj cia te s  zwierane do masy (0 V),
w stanie nieaktywnym s  rozwarte.
Wyj cie zasilania manipulatorów +KPD posiada bezpiecznik elektroniczny z ograniczeniem
pr du 2,2 A.
Wszystkie wyj cia posiadaj  zabezpieczenia od obci  indukcyjnych i zak óce
impulsowych.
Poszczególne wyj cia mo na przyporz dkowa  okre lonym wej ciom, strefom lub ca emu
systemowi.
Mo na okre li  czas dzia ania wyj : w sekundach (od 1 do 99 sekund), w minutach (od 1 do
99 minut) lub typu ZATRZASK (LATCH) – do wy czenia. Mo na okre li  polaryzacj  wyj cia
dla stanu aktywnego (czy +12 V czy 0 V na obci eniu), oraz czy ma dzia  pulsuj co, czy
w sposób ci y.
Przeznaczenie wyj  mo na dostosowa  do potrzeb obs ugiwanego przez central  systemu
alarmowego. Pomimo, e niektóre wyj cia maj  odmienn  konstrukcj , ka de z nich mo e
pe ni  jedn  z przedstawionych funkcji:
00 – wyj cie niewykorzystane – pozostaje w stanie nieaktywnym od w czenia zasilania,

zgodnie z ustawieniem opcji "polaryzacja".
01 – sygnalizacja alarmu w amaniowego (BURGLARY) – wyj cie startuje w momencie

wykrycia przez central  alarmu w amaniowego. Alarm wywo uj  czuwaj ce wej cia,
obwody sabota owe wej , styki sabota owe manipulatorów lub u ytkownik (poprzez
funkcj  ALARM NAPADOWY). Je li wskazane zostan  wej cia, na które ma wyj cie
reagowa , alarmy z wej  b  ograniczone do wskazanych na "li cie wej " (pozosta e
alarmy realizowane b  niezale nie od ród a). Mo liwe jest te  wskazanie strefy
(w opcjach wyj cia), z któr  zwi zane jest wyj cie. W takim wypadku, alarmy z wej

 ograniczone do alarmów z wej  nale cych do wskazanej strefy. Gdy "lista wej "
jest pusta i nie s  wskazane strefy, wyj cie reaguje na wszelkie alarmy (oprócz alarmów
z wej  po arowych).
Wyj cie mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut)
lub do skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie dzia ania mo e co sekund
zmienia  swój stan (pulsowa ).

02 – sygnalizacja alarmów w amaniowego i po arowego (FIRE/BURGLARY) – wyj cie
startuje w momencie wykrycia przez central  alarmu w amaniowego (sygna  ci y)
i alarmu po arowego (sygna  przerywany). Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do
wskazanej "listy wej " lub okre lonej strefy (identycznie jak dla wyj cia typu 01). Wyj cie
mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do
skasowania alarmu przez u ytkownika.

03 – sygnalizacja alarmu po arowego (FIRE) – wyj cie startuje w momencie wykrycia przez
central  alarmu po arowego. Alarm taki wywo uj  wej cia po arowe lub u ytkownik
(poprzez funkcj ALARM PO AROWY). Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do
wskazanej "listy wej " lub okre lonej strefy (identycznie jak dla wyj cia typu 01), przy
czym wskazanie wej  innych ni  po arowe nie ma sensu – nie b dzie z nich alarmu
po arowego. Wyj cie mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01
do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie dzia ania mo e co
sekund  zmienia  swój stan (pulsowa ).

04 – sygnalizacja alarmu z klawiatury – wyj cie startuje w momencie wywo ania dowolnego
alarmu z klawiatury. Wyj cie mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub
od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie dzia ania
mo e co sekund  zmienia  swój stan (pulsowa ).

05 – sygnalizacja alarmu po arowego z klawiatury – wyj cie startuje w momencie wywo ania
alarmu po arowego przez u ytkownika (funkcj  ALARM PO AROWY). Wyj cie mo e
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dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do
skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie dzia ania mo e co sekund  zmienia
swój stan (pulsowa ).

06 – sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury – wyj cie startuje w momencie
wywo ania alarmu napadowego przez u ytkownika. Wyj cie mo e dzia  przez okre lony
czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez

ytkownika. W trakcie dzia ania mo e co sekund  zmienia  swój stan (pulsowa ).
07 – sygnalizacja alarmu pomocniczego z klawiatury – wyj cie startuje w momencie

wywo ania alarmu przez u ytkownika funkcj  ALARM POMOCNICZY. Wyj cie mo e
dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do
skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie dzia ania mo e co sekund  zmienia
swój stan (pulsowa ).

08 – sygnalizacja alarmu sabota owego manipulator – wyj cie startuje w momencie
wykrycia naruszenia styku sabota owego lub zmiany adresu manipulatora oraz po
3 b dnych has ach. Wyj cie mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub
od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie dzia ania
mo e co sekund  zmienia  swój stan (pulsowa ).

09 – sygnalizacja narusze  wej  "ciche/g ne" i "licznikowe" – wyj cie startuje
w momencie naruszenia nieczuwaj cego wej cia "ciche/g ne" i narusze  (nie
powoduj cych alarmu) wej  licznikowych. Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do
wskazanej "listy wej " lub okre lonej strefy (identycznie jak dla wyj cia typu 01).
Wskazanie wej  innych ni  testowane przez ten typ wyj cia, nie ma sensu – nie b dzie
z nich sygna u naruszenia. Wyj cie mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99
sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez u ytkownika. W trakcie
dzia ania mo e co sekund  zmienia  swój stan (pulsowa ).

10 – sygnalizacja alarmu PRZYMUS (DURESS) – wyj cie startuje w momencie u ycia has a
o uprawnieniach 4 (has o PRZYMUS) w celu wy czenia czuwania lub alarmu. Has o to

y do wywo ania specjalnego alarmu – "wy czenie pod przymusem". Dzia anie wyj cia
mo na ograniczy  do alarmów z okre lonej strefy. Wyj cie mo e dzia  przez okre lony
czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez

ytkownika. W trakcie dzia ania mo e co sekund  zmienia  swój stan (pulsowa ).
11 – sygnalizacja gongu (CHIME) – wyj cie startuje w momencie naruszenia nieczuwaj cych

wej , dla których w czono opcj  "gongu". Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do
wskazanej "listy wej " lub okre lonej strefy (identycznie jak dla wyj cia typu 01). Wyj cie
mo e dzia  przez okre lony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut). Je eli dla
wyj cia jest za czona opcja ZATRZASK (dzia anie do wy czenia), wyj cie wy czy
skasowanie alarmu przez u ytkownika. Wyj cie sygnalizuje naruszenia niezale nie od
ustawienia blokady gongu w manipulatorze (blokad  w cza i wy cza d sze naci ni cie
klawisza [8]).

12 – prze cznik monostabilny – wyj cie startuje w momencie wywo ania funkcji 7 u ytkownika
([HAS O][*][7]) lub u ycia has a o uprawnieniach 5 ([HAS O][#]). Dzia anie wyj cia mo na
ograniczy  do okre lonej strefy. Wyj cie mo e dzia  przez czas od 01 do 99 sekund lub
od 01 do 99 minut (nie nale y programowa  dla wyj cia opcji ZATRZASK).

13 – prze cznik bistabilny (ON/OFF) – wyj cie zmienia stan na przeciwny w momencie
wywo ania funkcji 8 u ytkownika ([HAS O][*][8]) lub u ycia has a o uprawnieniu 6
([HAS O][#]). Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do okre lonej strefy.

14 – wska nik czuwania – wyj cie aktywne w czasie czuwania. Dzia anie wyj cia mo na
ograniczy  poprzez wskazanie "listy wej " lub okre lonej strefy. Gdy nie wska e si
wej  i stref, wyj cie jest aktywne, gdy dowolna strefa (wej cie) czuwa.

15 – wska nik czuwania cichego – wyj cie aktywne w czasie czuwania cichego. Dzia anie
wyj cia mo na ograniczy  poprzez wskazanie "listy wej " lub okre lonej strefy.

16 – wska nik "czasu na wyj cie" – wyj cie aktywne podczas odliczania przez central  "czasu
na wyj cie". Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do wskazywania "czasu na wyj cie"
okre lonej strefy.
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17 – wska nik "czasu na wej cie" – wyj cie aktywne podczas odliczania "czasu na wej cie".
Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do wskazywania "czasu na wej cie" okre lonej strefy.

18 – wska nik telefonowania – wyj cie aktywne, gdy centrala zajmuje lini  telefoniczn .
19 – sygna  GROUND START – wyj cie uaktywniane przez central  w sytuacji, gdy ma by

generowany sygna  GROUND START (sygna  trwaj cy 2 sekundy, pojawiaj cy si  przed
"podniesieniem s uchawki" przez central , wymagany przez specyficzny typ central
telefonicznych).

20 – sygna  potwierdzenia monitoringu – wyj cie uaktywniane przez central  na 3 sekundy, po
poprawnym zako czeniu czno ci ze stacj  monitoruj .

21 – wska nik BLOKOWA – wyj cie aktywne, gdy w systemie s  zablokowane wej cia.
Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do wskazywania blokady okre lonych przez list
wej  lub blokady wej  wskazanej strefy.

22 – wska nik GOTOWY – wyj cie aktywne, gdy wszystkie wej cia centrali s  nienaruszone.
Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do wskazywania stanu READY okre lonych przez
list  wej  lub stanu READY wej  wskazanej strefy.

23 – sygnalizacja naruszenia wej cia – wyj cie startuje w momencie naruszenia którego
z wej . Dzia anie wyj cia mo na ograniczy  do wskazanej "listy wej " lub okre lonej
strefy (identycznie jak dla wyj cia typu 01). Wyj cie mo e dzia  przez okre lony czas
(od 01 do 99 sek. lub od 01 do 99 min.) lub do momentu wy czenia czuwania lub alarmu.

24 – wska nik awarii linii telefonicznej – wykorzystywane przy dublowaniu powiadamiania
czem telefonicznym przez cze radiowe, umo liwia wys anie informacji

o uszkodzeniach linii telefonicznej.
25 – wska nik awarii sieci 230 V.
26 – wska nik awarii (niskiego napi cia) akumulatora – uaktywniane, gdy napi cie

akumulatora w trzech kolejnych testach spadnie do ok. 11 V.
27 – wyj cie zasilaj ce – wyj cie przeznaczone do zasilania czujek, sterowników radiowych

i innych urz dze  napi ciem sta ym 12 V. Przy programowaniu tego typu wyj cia nale y
zwróci  szczególn  uwag  na dopuszczaln  obci alno  ka dego z wyj  centrali.

28 – wyj cie zasilaj ce czujki po arowe – wyj cie przeznaczone do zasilania czujek
po arowych. Wyj cie ci le wspó dzia a z wej ciami okre lonymi jako „24H po arowe”.
Przypisanie tego typu funkcji dowolnemu z wyj  centrali, uaktywnia weryfikacj  alarmów
po arowych. Weryfikacja dzia a nast puj co: pierwsze naruszenie powoduje od czenie
zasilania czujek po arowych na oko o 15 sekund. Zanik zasilania spowoduje reset
naruszonych czujek. Nast pnie zasilanie za czy si  ponownie, ale centrala przez
kilkana cie sekund nie b dzie obserwowa  wej  "24H po arowe”, ze wzgl du na czas
równowa enia si  czujek. Nast pnie centrala przechodzi w tryb szczególnej kontroli wej
po arowych trwaj cy oko o 90 sekund. Je eli w tym czasie nast pi ponowne naruszenie
czujki, zostanie wywo any alarm po arowy. Je eli nie, centrala przejdzie do normalnego
obserwowania wej  po arowych "24H po arowe" (ca y proces weryfikacji trwa
ok. 2 min.). Wyj cie reaguje na funkcj  "RESET zasilania" (funkcja 9 u ytkownika).

29 – wyj cie zasilaj ce z funkcj  RESET – wyj cie przeznaczone do zasilania czujek
wymagaj cych chwilowego wy czenia zasilania do skasowania pami ci stanu. Funkcja
RESET wywo ywana jest z manipulatora, poprzez funkcj  9 u ytkownika ([HAS O][*][9]).
Napi cie wy czane jest na czas zaprogramowany jako czas dzia ania wyj cia.

30 – TIMER – wyj cie sterowane przez zegar centrali, w cza si  i wy cza w godzinach
wskazanych przez odpowiedni TIMER centrali.

31 – wska nik czuwania g nego – wyj cie sygnalizuje stan czuwania g nego. Dzia anie
wyj cia mo na ograniczy  poprzez wskazanie "listy wej " lub okre lonej strefy.

32 – wska nik czuwania ca ci – wyj cie aktywne tylko wtedy, gdy wszystkie linie lub strefy
przypisane do niego czuwaj .

33 – sygnalizacja za czenia / wy czenia czuwania / wy czenia czuwania i kasowania
alarmu – wyj cie sygnalizuje odpowiednio jednym, dwoma lub czterema impulsami po
0,16 s wykonanie poszczególnych operacji.
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34 – wska nik sygnalizacji alarmu w manipulatorze – sygnalizacja alarmu cichego
w manipulatorze.

35 – wyj cie za czaj ce zasilanie w czuwaniu – dzia a podobnie jak wska nik czuwania, lecz
za cza si  w momencie startu czasu na wyj cie, a nie przej cia z czasu na wyj cie do
czuwania, mo e by  stosowane jako wska nik lub wyj cie do zasilania np. czujek
mikrofalowych w pomieszczeniach, w których znajduj  si  ludzie.

36 – sygnalizacja stanu (LED) – dane wyj cie mo e sterowa  diod  LED, która b dzie
wskazywa  nast puj ce stany:

- nie wieci – centrala nie czuwa
- wiecenie ci e – centrala czuwa
- wiecenie pulsuj ce – centrala czuwa, by  alarm lub awaria

Uwaga: Je li po za czeniu czuwania b  naruszone wej cia w systemie, dioda
dzie miga  i za wieci w sposób ci y dopiero po zako czeniu naruszenia.

37 – sygnalizacja stanu (przeka nik) – dane wyj cie mo e sterowa  przeka nikiem. Wyj cie
uaktywnia si  po za czeniu czuwania, a przestaje by  aktywne po wywo aniu alarmu,
wyst pieniu awarii lub po wy czeniu czuwania.

Uwaga: Je li po za czaniu czuwania b  naruszone wej cia w systemie, wyj cie
uaktywni si  po zako czeniu naruszenia.

38 – nie wykorzystane – (nie programowa ).
39 – sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika – wyj cie uruchamiane przez

TIMER zaprogramowany jako timer kontroli strefy, je li w czasie okre lonym w timerze nie
wprowadzono has a wartownika.

40 – sygnalizacja trybu serwisowego – wyj cie za czone, je li na dowolnym manipulatorze
wywo ano tryb serwisowy centrali.

41 – wska nik niena adowanego akumulatora – wyj cie, którego stan jest uaktualniany po
ka dym te cie napi cia akumulatora.

Strefy
Utworzenie strefy polega na przypisaniu jej minimum jednego wej cia. CA-6 umo liwia
utworzenie dwóch stref, do których mo na przypisa  dowolne wyj cia, numery telefonów
oraz komunikaty do systemów przywo awczych, dzi ki czemu na bazie jednej centrali CA-6
mo na zbudowa  dwa systemy alarmowe. Sterowanie strefami mo liwe jest z manipulatorów
(has a przypisane do stref) oraz przy pomocy wej  steruj cych. Mo liwe jest jednoczesne
sterowanie obiema strefami. Poniewa  sygnalizatory do czone do wyj  mog  by
pobudzane przez wybrane wej cia, przydzia  wej  do stref okre la, które has a mog
kasowa  alarm na poszczególnych sygnalizatorach.
Strefy posiadaj  indywidualne identyfikatory i kody zdarze  do monitoringu.

Has a i uprawnienia
Centrala CA-6 mo e zapami ta 13 hase  (od 4 do 6 cyfr), o ró nych uprawnieniach. Has a

 zwi zane ze strefami, do których je przypisano. Centrala posiada has o g ównego
ytkownika (MASTER), inicjowane w trakcie restartu ustawie  na [1][2][3][4]. Has a tego nie

mo na skasowa , natomiast mo e ono by  zmienione. Umo liwia ono dost p do wszystkich
funkcji u ytkownika.

ytkownik pos uguj cy si  has em g ównym (u ytkownik 0) mo e dodawa  nowych
ytkowników, nadaj c im ró ne uprawnienia i okre laj c, któr  stref  has o steruje Mo liwe

jest przypisanie has a do jednej ze stref lub do obu. Dzi ki temu, jednym has em mo na
uzbroi  obie strefy. Uprawnienie has a okre la, które funkcje centrali s  dost pne przy u yciu
tego has a, a które nie.
Przy wprowadzaniu nowych u ytkowników (nowych hase ), s  oni przez central
automatycznie numerowani. Dzi ki temu mo liwe jest rozró nienie, kto i kiedy obs ugiwa



CA-6 SATEL 9

Rys. 1. Widok manipulatora CA-6 KLED

central , poniewa  numer u ytkownika (has a) zapami tywany jest w pami ci zdarze  razem
z wydanym poleceniem.
Usuni cie has a nie powoduje przenumerowania hase  pozosta ych u ytkowników. Je li
dodawany b dzie nowy u ytkownik, jego has o zajmie pozycj  zwolnion  przez u ytkownika
skasowanego.
Poszczególni u ytkownicy mog  mie  nast puj ce uprawnienia:

1 –  dost pne wszystkie funkcje oprócz tworzenia i kasowania u ytkowników,
2 – dost pne czanie i wy czanie dozoru, zmiana has a,
3 – dost pne czanie dozoru, wy czanie tylko wtedy, gdy to samo has o go

za czy o,
4 – has o-pu apka: w cza i wy cza dozór, ale przy wy czeniu do stacji monitoruj cej

zostanie wys ana informacja o "wy czeniu pod przymusem" (DURESS),
5 – w cza wyj cie typu PRZE CZNIK MONOSTABILNY, ycie jest odnotowane

w pami ci zdarze , mo e pe ni  rol  has a wartownika,
6 – prze cza stan wyj cia typu PRZE CZNIK BISTABILNY,
7 – uzbrojenie cz ciowe – has o za cza czuwanie z jednoczesnym zablokowaniem

grupy wej  (wskazuje je instalator w funkcjach serwisowych), poza tym has o daje
identyczne mo liwo ci jak has o z uprawnieniami 2,

8 – dost pne za czanie i wy czanie czuwania, bez mo liwo ci zmiany w asnego
has a,

9 – dost pne tylko za czanie czuwania,
0 – dost pne tylko kasowanie alarmu, has o nie za cza i nie wy cza czuwania.

Manipulatory
Produkowane s  dwa rodzaje manipulatorów LED wspó pracuj cych z central  CA-6,
oznaczone s  nast puj cymi symbolami: CA-6 KLED i CA-6 KLED-S. Do po owy 2006 r. by
równie  produkowany manipulator CA-6 KLED-M.
Manipulatory s  do obs ugi systemu
(lub strefy) oraz do jego programowania.
Sposób dzia ania manipulatora okre la si
podczas programowania centrali. Mo na
blokowa  niektóre funkcje (na przyk ad
mo liwo  szybkiego za czenia czuwania
poprzez naci ni cie kolejno klawiszy [0]
i [#]) oraz okre li , jakie sygna y d wi ko-
we przekazuje manipulator.
Mo liwe jest sygnalizowanie trwania
czasu na wyj cie lub czasu na wej cie,
sygnalizowanie awarii, naruszenia wej cia
z opcj  "gong" (CHIME), naruszenia wej  typu CICHA/G NA i LICZNIKOWA,
sygnalizowanie alarmu. Mo na te  wy czy  sygnalizacj  przyci ni cia klawisza.
Podstawowe informacje o stanie systemu przekazywane s  za pomoc  diod wiec cych
LED. Wy wietlany jest stan wej , stref (czuwanie, alarm) i informacje o stanie zasilania,
zajmowaniu linii telefonicznej oraz o wykryciu awarii.
Dodatkowo mo liwe jest:

 Ustawianie trybu pod wietlenia klawiatury z pomoc  klawisza 9: brak, automatyczne,
sta e. W manipulatorze CA-6 KLED mo liwe jest w czenie i wy czenie pod wietlenia
przy pomocy ko ków znajduj cych si  obok kostki zaciskowej na p ytce manipulatora.
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 Wizualizacj  dzia ania sygnalizacji d wi kowej klawiatury – brz czyka (manipulatory
CA-6 KLED-S).

Manipulator posiada zworki adresowe utrudniaj ce zamian  lub do czenie innego
manipulatora, styk sabota owy oraz dwa wej cia dzia aj ce identycznie jak wej cia p yty

ównej centrali (mo na je przypisa  do dowolnej strefy). Dane o adresie, stanie styku
sabota owego i stanie wej  przesy ane s  do centrali razem z danymi z klawiatury.
Mo liwe jest do czenie równolegle kilku manipulatorów (nie zwi ksza to liczby wej  CA-6).

Monitoring
Centrala mo e przekazywa  informacje o stanie systemu (strefy) do jednej lub dwóch stacji
monitoruj cych. Komunikacja do stacji monitoruj cych odbywa si  niezale nie od
powiadamiania komunikatem g osowym i do systemów przywo awczych. Ma ona priorytet
i realizowana jest przed powiadamianiem g osowym. W przypadku trudno ci z uzyskaniem
po czenia ze stacj , centrala na 60 sek. zawiesza wybieranie numeru stacji i je li ma tak e
realizowa  powiadomienie dialerem, na ten czas udost pnia lini  telefoniczn  dialerowi.
Przekazywanie informacji do stacji monitoruj cych mo e by  realizowane na kilka sposobów:

Powiadomienie do jednej stacji,
Powiadamianie stacji 1, a gdy ta jest niedost pna, stacji 2 (np.: gdy stacja ma dwa
numery telefonu). W takim przypadku, niezale nie od tego do której stacji dodzwoni a
si  centrala, przekazywane s  wszystkie zdarzenia.
Powiadamianie do dwu stacji z rozdzia em zdarze  – w zale no ci od tego, jakie
zdarzenie zasz o w systemie, na przyk ad informacje o alarmach do stacji 1,
a informacje o awariach do stacji 2 (tryb ten jest przydatny, gdy stacja obs uguje wielu
abonentów i konieczne jest minimalne obci enie numeru, na który mog  nap ywa
informacje najwa niejsze). W trybie tym, podczas programowania centrali okre la si ,
które informacje przesy  do której stacji.
Powiadamiania obu stacji: najpierw stacji 1, a nast pnie stacji 2. Tryb ten osi ga si
przydzielaj c te same zdarzenia obu stacjom.

Mo liwe jest przesy anie informacji o zdarzeniach dotycz cych wej , stref oraz zdarze
systemowych. Kody zdarze  dla obu stacji s  takie same. Mo liwe jest okre lenie sposobu
rozdzia u zdarze  mi dzy obie stacje. Informacje do stacji mog  by  przesy ane w jednym
z pi tnastu formatów transmisji (w tym Contact ID).
Dzi ki analizie sygna ów komutacyjnych (algorytm ToneLOGIC), centrala kontroluje proces
nawi zywania czno ci ze stacj , co w przypadku cz stej zaj to ci cza znacznie skraca
czas pomi dzy pojawieniem si  zdarzenia, a przekazaniem informacji do stacji monitoruj cej.
Kolejne próby wybierania numeru podejmowane s  natychmiast po wykryciu sygna u
niedost pno ci po czenia, dzi ki czemu centrala wielokrotnie szybciej uzyskuje po czenie
ni  inne urz dzenia, które przez okre lony czas czekaj  na sygna  zg oszenia stacji
i ponawiaj  prób  wybierania dopiero po stwierdzeniu, e sygna  ten nie wyst pi .

Dialer
Centrala CA-6 jest wyposa ona w dialer telefoniczny, umo liwiaj cy przekazanie g osowego
komunikatu o alarmie. Komunikat przechowywany jest w zewn trznym syntezerze. Centrala
wspó pracuje bezpo rednio z syntezerem mowy SM-2 produkcji SATEL.
Dialer mo e równie  realizowa  po czenia z systemami przywo awczymi. Mo liwe jest
zaprogramowanie dwóch ró nych komunikatów alfanumerycznych.
CA-6 umo liwia zaprogramowanie czterech numerów telefonicznych, po 16 znaków ka dy.
Mo liwe jest indywidualne przydzielanie numerów strefom, jak równie  przydzia  numeru do
obu stref. Dla ka dego numeru mo na przydzieli  jeden z dwóch komunikatów tekstowych
lub komunikat s owny z syntezera.
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Podczas zestawiania po czenia centrala kontroluje sygna y z linii telefonicznej (algorytm
ToneLOGIC). Dzi ki temu, niezale nie od typu centrali telefonicznej, CA-6 mo e rozpozna
odebranie telefonu. W celu zwi kszenia skuteczno ci powiadamiania mo na zwi kszy
liczb  kolejek telefonowania.
Powiadamianie dla ka dego numeru telefonu jest realizowane zgodnie z parametrami:

ilo  kolejek (1 do 7) – okre la ile razy nale y zatelefonowa  i przekaza  informacj
pod ka dy numer,
maksymalna ilo  prób (1–9) – ilo  prób, po której centrala przestaje wybiera
numer, dla którego niemo liwe jest uzyskanie po czenia (nikt nie odbiera, ci a
zaj to  itp.).

Powiadamianie mo e by  realizowane do skutku. Mo liwe jest te  okre lenie maksymalnej
ilo ci prób (od 1 do 9), po której centrala przestaje wybiera  numer, dla którego niemo liwe
jest uzyskanie po czenia (nikt nie odbiera, ci a zaj to  itp.). Podczas oczekiwania na
sygna  ci y w trakcie wybierania numeru (kod D, gdy centrala pod czona jest do linii
wewn trznej i próbuje wyj  na miasto), wykrycie sygna u zaj to ci nie zmniejsza licznika
kolejek i prób.
Dialer centrali mo e realizowa  funkcj  odpowiadania na telefon i informowania o stanie
systemu komunikatem s ownym (je li od alarmu nie up yn a jeszcze godzina) lub
specjalnymi sygna ami (jeden d wi k co sekund , gdy nie by o alarmu lub pi  krótkich

wi ków co sekund , je li od alarmu up yn a godzina).
Innym sposobem uzyskania informacji przez telefon o stanie systemu jest wspó praca
centrali z modu em MST-1 produkcji SATEL (FS131). Modu  ten umo liwia równie ,
w ograniczonym zakresie, zdalne sterowanie systemem przy pomocy sygna ów DTMF.
Sposób pod czenia i obs ugi zamieszczono w instrukcji przeznaczonej dla modu u MST-1.

Zdalne programowanie – DOWNLOADING
Dla u atwienia programowania central  CA-6 wyposa ono w funkcj  DOWNLOADING-u,
umo liwiaj  zastosowanie komputera do programowania i kontroli systemu alarmowego
przy pomocy programu DLOAD10.
Dostarczany razem z central  program DLOAD10 umo liwia:

 odczytanie wszystkich parametrów centrali,
 zapisanie nowych parametrów do centrali,
 odczytanie pami ci zdarze  systemu,
 prac  w trybie ON LINE.

W trybie ON LINE na ekranie komputera uzyskuje si  bie  informacj  o stanie systemu:
naruszonych wej ciach, aktywnych wyj ciach, zegarze centrali oraz o stanie stref. Mo liwe
jest sterowanie systemem tak, jak poprzez manipulator LED. Manipulator na ekranie
komputera dzia a równolegle z rzeczywistymi manipulatorami w strefach. Tryb ON LINE
umo liwia te  odczytanie awarii i zaprogramowanie zegara.
Program nie odczytuje i nie zmienia hase  u ytkowników – dost p do nich jest mo liwy
tylko przez funkcje u ytkownika z manipulatorów.
Programowanie mo e odbywa  si  bezpo rednio z portu RS-232 komputera przez port RS
centrali (sygna y w standardzie TTL) lub za po rednictwem modemu przez zaciski linii
telefonicznej TIP i RING.
Zainicjowanie czno ci poprzez cze telefoniczne jest mo liwe w trzech trybach:

1. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, która po odebraniu telefonu wymienia
z komputerem has a komunikacji. Gdy s  one poprawne, centrala potwierdza przyj cie
polecenia programowania zdalnego, odk ada ona s uchawk  i oddzwania do komputera
pod zaprogramowany w centrali numer. Centrala powiadamia stacj  monitoruj
o starcie programowania przed oddzwonieniem do komputera.
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2. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, po uzgodnieniu hase  komunikacji centrala
przechodzi od razu do wymiany danych. Taki, uproszczony tryb nawi zywania czno ci
uzyskuje si , gdy w centrali nie wpiszemy numeru telefonu do komputera.
Powiadomienie stacji monitoruj cej nast pi po zako czeniu czno ci z komputerem.

3. Nawi zanie czno ci od strony centrali przy pomocy funkcji 0 g ównego u ytkownika
strefy. Centrala najpierw informuje stacj  monitoruj  o starcie programowania (gdy
aktywny jest monitoring), a nast pnie wybiera numer telefonu do komputera.

Mo na zablokowa  inicjowanie czno ci przez komputer (FS5, 2 zestaw opcji, opcja 1).
W celu zmniejszenia kosztów po cze  telefonicznych mo liwe jest wielokrotne zawieszanie
transmisji. Przy ponownym po czeniu centrala nie informuje stacji monitorujacej o zdalnym
programowaniu. Dopiero po odebraniu polecenia zako czenia komunikacji wysy ana jest do
stacji informacja o zako czeniu programowania zdalnego. Po zawieszeniu czno ci od
strony komputera, centrala przez 4 godziny oczekuje na telefon z komputera nawet, gdy
zablokowane s  funkcje automatycznego odpowiadania na telefon z komputera. Je li nie
zako czono czno ci poleceniem “zako cz” tylko “zawie ”, informacja o zako czeniu

czno ci jest zapisywana do pami ci zdarze  i wys ana do stacji po 4 godzinach.
Poniewa  dost p do CA-6 mo e mie  tylko serwis, przewidziano szereg zabezpiecze
uniemo liwiaj cych w amanie si  do systemu i zmian  danych przez osoby nieupowa nione.
Wszystkie wymiany danych poprzedzane s  wymian  hase , a dane s  kodowane.

MONTA  CENTRALI

Opis p yty g ównej centrali alarmowej
yta g ówna centrali zawiera elementy elektroniczne wra liwe na wy adowania elektro-

statyczne. Przed monta em nale y roz adowa adunki elektrostatyczne, a w czasie monta u
unika  dotykania elementów na p ycie centrali.

Obja nienia do rys. 2:
1. Przewody zasilania awaryjnego – czerwony pod czany jest do zacisku „+” akumulatora

i czarny pod czany do zacisku „-”. Nie nale y obcina  ko cówek kabli akumulatorowych.
2. Ko ki JP13 „RESET” – daj  mo liwo  uruchomienia trybu serwisowego bez podania

has a serwisowego. Funkcja ta mo e by  programowo zablokowana przez instalatora
(patrz: FS 131).

3. Gniazdo typu RJ dla po czenia portu RS-232 centrali z portem COM komputera – z cze
RS-232 (TTL) s y do programowania parametrów systemu alarmowego z komputera.
Centrala podaje i odbiera sygna  w standardzie TTL (0 V, +5 V), dlatego te  do po czenia
portów centrali i komputera nale y u  specjalnego kabla produkcji SATEL. Kabel
zawiera konwerter przetwarzaj cy ten sygna  na standard odpowiadaj cy z czu RS-232
w komputerze (-12 V, +12 V). Dane mog  by  transmitowane przez kabel w obu
kierunkach. W przypadku laminatu w wersji 5.1 i wy ej (p ytka centrali z gniazdem RJ)
niezb dny jest kabel oznaczony symbolem DB9FC/RJ. W przypadku laminatu we
wcze niejszej wersji niezb dny jest kabel oznaczony symbolem DB9FC/PIN3.

Uwaga:
cze RS-232 TTL mo na wykorzystywa  tylko podczas programowania centrali. Nie

nale y pozostawia  kabla RS pod czonego na sta e.
Nie nale y zwiera  ani dotyka  ko ków z cza palcami.
Przed pod czeniem kabla instalator powinien wst pnie roz adowa adunek elektro-
statyczny, np. przez dotkni cie wierzchem d oni uziemionego urz dzenia (kran,
grzejnik itp.).
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Zaleca si , aby kabel pod czy  najpierw do z cza centrali, a nast pnie do z cza
komputera.

4. Dioda LED DIALER – wieci si  podczas telefonowania przez central , miga w czasie
impulsowego wybierania numeru telefonu.

Rysunek 2. Widok schematyczny p yty centrali CA-6

ZACISKI P YTY:
AC – wej cia zasilania mod u (17...24 V AC)
Z1 do Z6 – linie wej ciowe (wej cia dozorowe)
OUT1 do OUT3 – wyj cia programowalne wysokopr dowe (obci alno  wyj cia 2,2 A)
OUT4, OUT5 – wyj cia programowalne niskopr dowe (obci alno  wyj cia 50 mA)
DATA, CLK – zaciski manipulatorów
CTL – wej cie steruj ce
+KPD – wyj cie zasilania manipulatorów (obci alno  wyj cia 1,5 A)
+12V – wyj cia zasilacza
COM – masa

– zacisk uziemienia (pod cza  tylko do obwodu zabezpieczaj cego)
TIP, RING – zaciski zewn trznej linii telefonicznej
T-1, R-1 – zaciski wewn trznej linii telefonicznej (aparatu telefonicznego)

Zaciski AC s  do doprowadzenia zmiennego napi cia zasilaj cego z transformatora
sieciowego. Zasilacz centrali jest dostosowany do napi cia wej ciowego AC 17...24 V.
Centrala wyposa ona jest w nowoczesny impulsowy zasilacz o du ej sprawno ci
energetycznej i niezawodno ci dzia ania, jednak e warunkiem jego poprawnej pracy jest
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zapewnienie, aby napi cie wej ciowe przy maksymalnym obci eniu transformatora przez
central  nie spad o poni ej 16 V (AC).

yta g ówna CA-6 ma mo liwo  pod czenia ochronnego obwodu przeciwpora eniowego
(uziemienia). Zacisk przewodu ochronnego oznaczony jest symbolem: .
Zasilacz centrali (wydajno  pr dowa 1,2 A) posiada:

 uk ad regulacji napi cia (napi cie stabilizowane zasilacza centrali wynosi +13,6 V do
+13,8 V i jest ustawiane w toku produkcji),

 uk ad kontroli stanu na adowania akumulatora z mo liwo ci  od czenia akumulatora
roz adowanego – w czasie testowania procesor obni a napi cie zasilacza, a odbiorniki

 zasilane z akumulatora. Testowanie odbywa si  co 4 minuty przez czas kilkunastu
sekund. Je eli napi cie akumulatora obni y si  do 9,5 V centrala od czy go w celu
ochrony przed ca kowitym roz adowaniem i uszkodzeniem.

Nale y uwa , aby w systemie alarmowym nie spowodowa  przeci enia zasilacza centrali.
Dobrze jest sporz dzi bilans obci enia zasilacza. Suma pr dów pobieranych przez
odbiorniki (czujki, manipulatory) i pr du adowania akumulatora, nie mo e przekroczy
wydajno ci zasilacza. W przypadku wi kszego zapotrzebowania na energi  elektryczn ,
nale y do zasilania cz ci odbiorników w systemie alarmowym wykorzysta  dodatkowy
zasilacz (np.: APS-15, APS-30 produkcji SATEL). W tabeli 1 (na ko cu instrukcji) podano
przyk adowe oszacowanie bilansu pr dów pobieranych przez system, oraz przyk ad
oszacowania doboru akumulatora.
Do ka dego z wyj  wysokopr dowych OUT1 – OUT3 oraz +KPD zastosowano
elektroniczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeci eniowe.
Centrala CA-6 powinna by  montowana w pomieszczeniach zamkni tych, o normalnej
wilgotno ci powietrza. W pomieszczeniu tym powinien by  dost pny sta y (nie od czany)
obwód zasilania 230 V z uziemieniem ochronnym.
Centrala mo e by  montowana w obudowie CA-6 OBU (obudowa z transformatorem
przeznaczonym do wspó pracy z zasilaczem centrali), która pozwala na zainstalowanie
akumulatora o pojemno ci 7 Ah. Przed przymocowaniem obudowy do pod a nale y
zamontowa  w niej ko ki dystansowe (plastikowe) s ce do
pó niejszego zamocowania p yty g ównej.
W przypadku wysuwania si  ko ków z obudowy nale y lekko rozgi
zaczepy blokuj ce pozycj  ko ka w obudowie (Rys. 3) i podczas
wk adania mocno docisn  centraln  cz  g ówki ko ka, aby uleg  on
zablokowaniu w otworze obudowy. Dobrze jest sprawdzi , czy ko ek po
naci ni ciu nie wysuwa si  z otworu. Podczas mocowania obudowy
nale y zwróci  uwag , by nie uszkodzi  przewodów, które prze one

 przez otwór w tylnej ciance.
Po zamontowaniu obudowy mo na zainstalowa  w niej p yt  centrali
i przyst pi  do wykonania pod cze .
WA NE: nie nale y pod cza  zasilania sieciowego i akumulatora,

dopóki nie zostan  wykonane wszystkie pozosta e po czenia.

Poniewa  centrala zasilana jest z sieci ~230 V, nieostro no  podczas
pod czania lub b dne pod czenie mo e grozi  pora eniem i stanowi
zagro enie ycia !
W zwi zku z tym, przy pod czaniu centrali nale y zachowa  szczególn
ostro no . Przewód, którym pod czone b dzie zasilanie sieciowe, w trakcie
monta u i pod czania centrali nie mo e by  pod napi ciem !

   DOCISN

O
D

G
I

O
D

G
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Rysunek 3.



CA-6 SATEL 15

Pod czenie manipulatorów
Manipulator pod cza si  do systemu lini  czteroprzewodow , do z cz COM, +KPD, DATA,
CLK centrali. Przy zastosowaniu typowego przewodu (skr tki), d ugo  kabla mo e wynosi
do 200m. Nie nale y stosowa  przewodu ekranowanego.
Zaleca si  stosowanie kabla prostego nieekranowanego 8x0,5 mm2 (nie nale y u ywa  kabla
typu „skr tka”). Przy u yciu takiego kabla odleg ci manipulatora od centrali dla
zapewnienia poprawnego zasilania mog  by  nast puj ce:

Odleg Doprowadzenie
Ilo

przewodu
manipulatora

do 100 m Zasilanie i masa
Sygna y CLK i DATA

2 x 1
2 x 1

od 100 m
do 200 m

Zasilanie i masa
Sygna y CLK i DATA

2 x 2
2 x 1

Manipulatory nale y zasila  wy cznie ze z cza centrali +KPD. Wyj cie to mo e by  te
yte do zasilenia czujek pod czanych do manipulatorów, pod warunkiem nie przekroczenia

cznej warto ci pr du 1,5 A.

COM +KPD DATA CLK Z1 COM Z2

+KPD CLK Z1 Z2DATA COM

Manipulator

wej cie 7 wej cie 8

yta g ówna centrali
CTL Z2

D C B A
CA-6 KLED

Pod wietlenie
klawiatury

Rys. 4. Sposób pod czenia manipulatora do centrali.

Zworki DCBA w manipulatorze okre laj  adres, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie
antysabota owe. Fabrycznie zwarte s  ko ki D i A, istnieje mo liwo  zmiany adresu (patrz:
FS111, FS124). Centrala nie akceptuje adresów typu „wszystkie zwarte” i „wszystkie
rozwarte”. Adres pami tany jest przez central  w pami ci EEPROM (nieulotnej), razem
z pozosta ymi parametrami systemu.

cza Z1 i Z2 w manipulatorze, umo liwiaj  do czenie dowolnych czujek. S  one
obs ugiwane przez central  identycznie, jak wej cia p yty g ównej. Z cze Z1 manipulatora
traktowane jest jako wej cie 7, Z2 – jako wej cie 8.
Mo liwe jest pod czanie dodatkowych manipulatorów (równolegle do pierwszego).
Ka dy manipulator powinien by  wtedy pod czony osobnym kablem do centrali. Adres
wszystkich manipulatorów powinien by identyczny, wej cie 7 i  8 mo na wykorzysta
tylko w jednym z nich, w pozosta ych nale y je pozostawi  otwarte (nic nie pod cza ).
Produkowane s  dwa typy manipulatorów do centrali CA-6. Wszystkie pod cza si  w sposób
identyczny jak pokazano na Rys. 4 dla manipulatora CA-6 KLED. Opis zacisków
manipulatora CA-6 KLED-S pokazano na kolejnym rysunku.
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Rys. 5. Widok p ytki manipulatora CA-6 KLED-S.
Spr ynka umieszczona na styku sabota owym musi przylega  do pod a tak, aby przy
próbie oderwania manipulatora od ciany styk uleg  rozwarciu. Styk sabota owy
manipulatora nie ma po czenia z obwodem sabota owym systemu. Centrala ustala jego
stan na podstawie danych odebranych z manipulatora. W przypadku pod czenia
równoleg ego dwóch manipulatorów, centrala wykryje sabota , gdy obydwa styki zostan
rozwarte. Styk sabota owy i adres manipulatora nie jest kontrolowany, gdy centrala znajduje
si  w trybie serwisowym. Je li centrala alarmuje w momencie wyj cia z trybu serwisowego,
oznacza to niepoprawnie zaprogramowany adres lub otwarcie styku sabota owego.

Pod czenie czujek
CA-6 mo e pracowa  z dowolnymi czujkami. Ka de wej cie centrali mo e pracowa
w konfiguracji: NC, NO, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC. Gdy wej cie pracuje w konfiguracji
z pojedynczym parametrem (EOL), do zamkni cia obwodu czujki nale y zastosowa  rezystor
2,2 k . Przy wej ciach dwuparametrycznych, obwód czujki zamyka si  dwoma rezystorami
1,1 k . Wej cia tego typu umo liwiaj  centrali jednoczesn  kontrol  stanu czujki i jej styku
sabota owego.
Do zasilania czujek mo na wykorzysta  dowolne z wyj  posiadaj cych zabezpieczenie
elektroniczne (OUT1 do OUT3). Wyj cie to powinno by  oprogramowane jako "WYJ CIE
ZASILAJ CE" (nr funkcji wyj cia 27). Sugerowane jest u ycie OUT3.
Rozdzielenie masy zasilania czujki i wej cia pozwala na wyeliminowanie niekorzystnego
wp ywu rezystancji przewodów. Przy za eniu, e d ugo  przewodu jest niewielka i tylko
jedna czujka jest do niego pod czana, mo na upro ci  instalacj  prowadz c mas  zasilania
(GND/COM) i sygna ow  jednym przewodem. Czujki typu NO i NC w konfiguracji
dwuparametrycznej pod cza si  identycznie, istotne jest tylko prawid owe wskazanie
centrali, jaka czujka jest do wej cia pod czona (2EOL/NO czy 2EOL/NC).
Przyk ady na rysunkach poni ej pokazuj  tylko sposób pod czenia wyj  przeka nika
alarmowego. Prawid owe pod czenie czujek wymaga doprowadzenia zasilania (COM, 12 V)
i pod czenia zacisków TMP (styku sabota owego) czujek z pojedynczym parametrem lub
bez parametru do obwodu sabota owego.

POD CZENIE
PRZEWODÓW

STYK SABOTA OWY

ADRES MANIPULATORA

BRZ CZYK

D
C
B
A

Z2  COM  Z1 KPD CLK DTA

OPIS ZACISKÓW
MANIPULATOR CENTRALA

KPD +KPD
DTA DATA
CLK CLK
COM COM

Z1 – do czujki

Z2 – do czujki

Dodatkowe
wej cia
systemu

 Z2  COM   Z1 KPD CLK DTA
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Rys. 6. Przyk ad pod czenia do centrali czujki typu NC (czujk  typu NO pod cza si
identycznie).

Rys. 7. Przyk ad pod czenia do centrali czujki typu NO w konfiguracji EOL.
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Rys. 8. Przyk ad pod czenia do centrali czujki typu NC w konfiguracji EOL.

Rys. 9. Przyk ad pod czenia do centrali czujki typu NC w konfiguracji 2EOL (czujk  typu NO
pod cza si  identycznie).

Pod czenie sygnalizatorów
Centrala CA-6 mo e sterowa  sygnalizatorami dowolnego rodzaju. Ka de z wyj  centrali
mo e realizowa  dowoln  z 41 ró nych funkcji. Dzi ki temu system jest bardzo elastyczny
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i mo na go dostosowa  do prawie ka dej sytuacji. Je li w systemie b  instalowane
sygnalizatory, odpowiednim wyj ciom trzeba b dzie przypisa  funkcj  alarmowania.

Rys. 10. Schemat wyj  wysokopr dowych.
W przypadku stosowania sygnalizatorów alarmuj cych po podaniu zasilania, funkcj
alarmowania wygodnie jest przypisa  do wyj  OUT1 i OUT2. W takim przypadku
"+ zasilania" sygnalizatora nale y pod czy  do odpowiedniego wyj cia OUT centrali,
a "mas " sygnalizatora do z cza COM centrali. W taki sposób mo na pod czy  dwa
niezale ne sygnalizatory, a po oprogramowaniu jednego wyj cia na dzia anie przez
okre lony czas, a drugiego na prac  do wy czenia – sygnalizator akustyczny i optyczny.
W przypadku stosowania sygnalizatorów z w asnym wewn trznym akumulatorem, wyj cie
OUT1 lub OUT2 nale y przeznaczy  do zasilania sygnalizatorów, a sygna y wyzwalania
wyprowadzi  z wyj  niskopr dowych OUT4 i (lub) OUT5.

Uwaga: Wyj cia OUT1, OUT2 i OUT3 musz  by  obci one rezystorami umieszczonymi
w sygnalizatorach. Jest to niezb dne dla prawid owej pracy uk adu i kontroli
obecno ci obci enia. Zalecamy u ycie rezystorów 2,2 k . W przypadku
wyst powania niepo danych cichych d wi ków w wy czonym sygnalizatorze
akustycznym, do czonym do jednego z tych wyj , nale y zmniejszy  warto
rezystora.

Wyj cia OUT4 i OUT5 mog  by  wykorzystane do sterowania przeka nikami za czaj cymi
dowolne sygnalizatory lub inne urz dzenia. Przeka niki mo na pod cza  wprost do wyj ,
zgodnie z Rys. 11.

Rys. 11. Schemat wyj  niskopr dowych OUT4, OUT5 i pod czenie obci enia.
Wyj cia OUT4 i OUT5 mog  by  te  u yte do sterowania nadajnikiem monitoringu radiowego
typu NR2-DSC (system NEMROD – format PC16OUT) firmy NOKTON. W takim przypadku
nale y zmieni  tryb pracy tych wyj , w czaj c odpowiedni  opcj  w funkcji serwisowej FS5.
W trybie pracy z nadajnikiem NOKTON wyj cia s  do przesy ania szeregu danych o stanie

OUT1 COM OUT2 COM OUT3 COM

+12 V OGRANICZNIK
2,2A

OGRANICZNIK
2,2A

OGRANICZNIK
2,2A

OBCI ENIE OBCI ENIE OBCI ENIE

+KPD

OGRANICZNIK
1,5A
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centrali (alarmy z wej , alarmy po arowe, awarie, czuwania i inne) i nie realizuj  funkcji
zaprogramowanych standardowymi funkcjami serwisowymi.

Rys. 12. Pod czenie nadajnika sterowanego typu NR2-DSC firmy NOKTON.

Pod czaj c do centrali urz dzenia o wi kszym poborze pr du (jak przyk adowo
nadajnik monitoringu radiowego), "+" zasilania tych urz dze  nale y pod cza
do "+" akumulatora (wskazane jest za enie bezpiecznika na przewodzie
zasilaj cym). Natomiast masa musi by  pod czona do dowolnego styku COM
centrali, a nie do "-" akumulatora. Pod czenie masy urz dzenia do
"-" akumulatora spowoduje b dne zadzia anie ogranicznika pr du adowania, co
w konsekwencji doprowadzi do szybkiego roz adowania akumulatora, a nawet
mo e spowodowa  uszkodzenie centrali.

Pod czenie linii telefonicznej
Je li w systemie alarmowym wykorzystany b dzie komunikator telefoniczny centrali
(monitoring, powiadamianie lub programowanie zdalne), konieczne jest doprowadzenie do
centrali linii telefonicznej. Pod cza si  j  do z cza znajduj cego si  w prawym górnym rogu

ytki drukowanej. W celu zapewnienia poprawnej pracy powiadamiania, centrala musi by
pod czona bezpo rednio do linii (z cza oznaczone TIP, RING), a wszelkie pozosta e
urz dzenia (telefon, telefaks) – za central  (z cza oznaczone T-1, R-1). Takie po czenie
umo liwia centrali ca kowite przej cie linii na czas telefonowania, co zapobiega mo liwo ci
zablokowania funkcji powiadamiania przez podniesienie s uchawki. Dodatkowo, do czone
za central  telefony nie sygnalizuj  wybierania numeru przez central .
Linia telefoniczna musi by  doprowadzona kablem czteroprzewodowym, by mo liwe by o
do czenie centrali przed pozosta ymi urz dzeniami (telefon, telefaks i inne).
Uwagi:

Nie nale y przesy  sygna ów telefonicznych i sygna ów systemu alarmowego jednym
wielo owym kablem. Sytuacja ta grozi uszkodzeniem systemu w przypadku przebicia
wysokiego napi cia pochodz cego z linii telefonicznej.

Centrala wspó pracuje tylko z analogowymi czami abonenckimi. Pod czenie obwodu
telefonicznego bezpo rednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie
urz dzenia.

Instalator zobowi zany jest powiadomi  u ytkownika o sposobie pod czenia centrali do
sieci telefonicznej.

cze wyj
niskopr dowych
centrali CA-6

widok gniazda w nadajniku NR2-DSC

bezpiecznik
250 V/2 A

do „+” akumulatora
do zacisku AC p yty g ównej

do zacisku masy COM (obok zacisku OU1)
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Pod czenie syntezera mowy
W przypadku wykorzystania funkcji
telefonicznego powiadamiania o alarmie
komunikatem g osowym, konieczne jest
do czenie do centrali syntezera mowy.
Centrala CA-6 wspó pracuje z syntezerem
SM-2 produkcji SATEL. Gniazdo syntezera
(oznaczone symbolem SM-2 VOICE
SYNTHESIZER) znajduje si  z prawej strony

ytki drukowanej, mi dzy z czem linii
telefonicznej i gniazdem wyj  OUT5, OUT6.
Syntezer SM-2 wpina si  bezpo rednio w to

cze. Posiada on gniazda MINIJACK do
ods uchu komunikatu i "pods uchu" linii
telefonicznej.

Pod czenie zasilania
Centrala alarmowa jest pod czona do zasilania sieciowego na sta e. W zwi zku z tym, przed
przyst pieniem do wykonania okablowania systemu, nale y zapozna  si  z instalacj
elektryczn  obiektu. Do zasilania centrali nale y wybra  obwód, w którym ca y czas obecne

dzie napi cie. Powinien on by  zabezpieczony w ciwym bezpiecznikiem.
Przed do czeniem centrali do obwodu, z którego b dzie ona zasilana, nale y
wy czy  w tym obwodzie napi cie.

Opis po cze  elektrycznych dla obudowy CA-6 OBU.
1. Przewody doprowadzaj ce napi cie zmienne 230 V pod czy  do zacisków transformatora

oznaczonych „AC 230 V”.
2. Przewody napi cia wyj ciowego z uzwojenia wtórnego transformatora pod czy  do zacis-

ków „AC” (~18 V) na p ycie g ównej centrali.
3. Przewód obwodu ochrony przeciwpora eniowej PE pod czy  do kostki zaciskowej

umieszczonej obok transformatora i oznaczonej symbolem    . Obwód ten po czy
równie  z zaciskiem ochronnym centrali.

Do zacisku uziemienia nie wolno pod cza  przewodu „zerowego” obwodu
zasilania sieciowego 230 V AC. Je eli w obiekcie brakuje osobnego obwodu
przeciwpora eniowego, zacisk nale y pozostawi  wolny.

Procedura startu zasilania centrali.
1. Pod czy  przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zacisków akumulatora

(czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). Centrala nie uruchomi si  po
pod czeniu samego akumulatora (bez pod czonego zasilania sieciowego), natomiast

dzie pracowa a w przypadku zaniku napi cia ~230 V – je eli wcze niej by a ju
uruchomiona.

2. Pod czy  zasilanie sieciowe ~230 V – nast puje start pracy centrali.
Wymieniona tu kolejno  w czania zasilania umo liwi prawid ow  prac  zasilacza i uk adów
zabezpiecze  elektronicznych centrali, dzi ki którym unika si  uszkodze  elementów
systemu alarmowego spowodowanych ewentualnymi b dami monta owymi.

Uwaga: Je eli zaistnieje sytuacja, w której konieczne b dzie ca kowite od czenie zasilania
centrali, to nale y wy czy  kolejno sie  i akumulator. Ponowne za czenie zasilania
powinno odby  si  zgodnie z opisan  wcze niej kolejno ci  (najpierw akumulator,
a nast pnie napi cie zmienne 230 V).

masa

sygna  m. cz stotliwo ci

wyzwalanie

pods uch linii telefonicznej

+ zasilania (12 V)

yta centrali

Rys. 13. Gniazdo do pod czenia
syntezera mowy SM-2
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Poniewa  centrala nie posiada wy cznika umo liwiaj cego od czenie zasilania
sieciowego, istotne jest aby w ciciela systemu alarmowego lub jego

ytkownika powiadomi  o sposobie od czenia jej od sieci (np. poprzez
wskazanie bezpiecznika zabezpieczaj cego obwód zasilaj cy central ).

Uruchomienie centrali
Po wykonaniu wszystkich po cze  elektrycznych i upewnieniu si  o ich prawid owo ci,
mo na przyst pi  do uruchomienia systemu. Zaleca si  rozpocz cie pracy z central  bez
pod czonych sygnalizatorów. Mo na je pod czy  dopiero po zako czeniu programowania
parametrów realizowanego systemu alarmowego.
Je li centrala pracuje z manipulatorem, z fabrycznie ustawionym adresem (1001 – zworki na
ko kach „A” i „D”), to po za czeniu zasilania manipulator zg osi gotowo  do pracy czterema
krótkimi i jednym d ugim sygna em.

Uwaga: Centrala z ustawieniami fabrycznymi nie b dzie obs ugiwa a manipulatora, je li
w tym manipulatorze zosta  zmieniony adres fabryczny (1001).

Je eli miga dioda [ALARM] nale y skasowa  j  podaj c has o MASTER [1][2][3][4]
i naciskaj c [#]. Po podaniu fabrycznego has a serwisowego [1][2][3][4][5] i zatwierdzeniu go
klawiszem [#], centrala wejdzie w tryb serwisowy. Diody [ZASILANIE] i [TELEFON] b
miga  na przemian. W tym momencie mo na przej  do programowania centrali.

Uruchomienie trybu serwisowego „z ko ków”
Je li centrala po za czeniu zasilania nie widzi manipulatora i nie reaguje na naci ni cia
klawiszy (wprowadzenie has a) ewentualnie od razu alarmuje i nie pozwala skasowa  alarmu
has em u ytkownika, to konieczne jest przeprowadzenie procedury wej cia w tryb
serwisowy „z ko ków”. Operacja ta pozwoli zaprogramowa  adres manipulatorów, zanim
uruchomi si  normalny tryb pracy. W innym wypadku, centrala w momencie w czenia
zasilania b dzie od razu alarmowa  z powodu wykrycia sabota u manipulatorów.
Procedura ta jest równie  wymagana w przypadku zmiany adresu manipulatora - konieczne
jest najpierw jego zaprogramowanie (patrz: FS111 lub FS124). Je li tego nie zrobimy,
centrala w momencie w czenia zasilania mo e od razu alarmowa  z powodu wykrycia
sabota u manipulatora.
Aby wej  w tryb serwisowy „z ko ków” nale y:
1. Wy czy  zasilanie centrali – kolejno sie  i akumulator.
2. Sprawdzi  prawid owo  ustawienia zworek adresowych i styki sabota owe

manipulatorów.
3. Za  zwork  na ko ki RESET (J13) centrali.
4. W czy  kolejno akumulator i zasilanie sieciowe.
5. Po chwili zdj  zwork  z ko ków RESET (J13). Spowoduje to wywo anie trybu

serwisowego sygnalizowane czterema krótkimi i jednym d ugim d wi kiem.
6. Wywo  potrzebn  funkcj  serwisow . Funkcja FS124 automatycznie odczytuje adres

manipulatora i przystosowuje central  do pracy w nowej konfiguracji. Mo na tak e
przywróci  ustawienia fabryczne (FS107), przeprowadzi  restart hase  u ytkowników
(FS110), skasowa  zawarto  pami ci zdarze (FS108).

Uwaga: Samo zwarcie ko ków i w czenie zasilania nie przywraca adnych
parametrów! Wywo uje natomiast tryb serwisowy, dzi ki czemu mo liwe jest
zaprogramowanie dowolnych parametrów.
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Po zako czeniu procedury nale y wyj  z trybu serwisowego funkcj  FS0 i ponownie
wywo  tryb serwisowy – tym razem z manipulatora – wpisuj c has o fabryczne [1][2][3][4][5]
potwierdzone klawiszem [#].
Je eli centrala wesz a ponownie w tryb serwisowy, oznacza to, e dzia a poprawnie i mo na
przyst pi  do dalszej instalacji systemu (pod czenie czujek, sygnalizatorów, ewentualnie
nawi zanie komunikacji z komputerem) i oprogramowania wszystkich potrzebnych
parametrów.

Je eli wymieniona procedura nie powiod a si , oznacza to, e w centrali zosta a
wcze niej programowo zablokowana mo liwo  wej cia w tryb serwisowy „z ko ków”
(patrz: FS131).

W tym przypadku, aby odblokowa  central  i zarazem przywróci  ustawienia fabryczne,
nale y:
1. Wy czy  kolejno zasilanie sieciowe i zasilanie awaryjne.
2. Za  zwor  na ko ki J13 RESET.
3. W czy  kolejno zasilanie awaryjne i zasilanie sieciowe.
4. Odczeka  ok. 60 sekund (±5 sekund) i zdj  zwork ,
5. Wpisa  z manipulatora has o serwisowe: [1][2][3][4][5] (has o nale y wprowadzi  w ci gu

15 sekund) i potwierdzi  klawiszem [#] lub [*]. Po wpisaniu has a centrala wchodzi w tryb
serwisowy.

URUCHAMIANIE WYBRANYCH FUNKCJI

Realizacja niektórych funkcji centrali wymaga poprawnego zaprogramowania kilku lub
kilkunastu parametrów jednocze nie. Zebrane w tym rozdziale informacje szczegó owo
omawiaj  oprogramowanie takich funkcji jak: obchód wartownika, telefonowanie,
monitorowanie oraz downloading.

Funkcja kontroli wartowników
Dzia anie funkcji kontroli wartowników polega na automatycznym sprawdzaniu, czy z zadan
cz stotliwo ci  jest wpisywane na manipulatorze tzw. has o wartownika. Wprowadzenie
has a jest zapisywane w pami ci zdarze , brak ponownego wpisania has a po okre lonym
czasie jest te  odnotowany w pami ci i mo e by  sygnalizowany na wyj ciu o odpowiedniej
funkcji. Zdarzenia te mog  by  przekazywane do stacji monitoruj cej.
Uruchomienie funkcji wymaga:

 zaprogramowania has a dla wartownika – w funkcji 2 u ytkownika (utworzenie nowego
ytkownika) has a z uprawnieniem 5 (zamiast has a wartownika mo na te  u ywa

funkcji 7 u ytkownika – uaktywnienie wyj cia „prze cznik monostabilny”)
 ustalenie odpowiedniego timera na funkcj  7 – „timer kontroli strefy” (funkcja FS106)
 zaprogramowanie czasu kontrolnego timera (funkcje FS102, 103 w zale no ci od

strefy).

Telefonowanie – powiadamianie o alarmie
Funkcja powiadamiania o alarmie wymaga zaprogramowania:

FS5 i FS131 – za czenia opcji „telefonowanie”, ustawienia opcji „system wybierania”
zgodnie z wymaganiami centrali telefonicznej,
FS87 do FS90 – wpisania co najmniej jednego numeru telefonu,
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FS95 – wskazania z jakich stref alarmy maj  by  raportowane pod zaprogramowane
w funkcjach FS87–90 numery telefonów,
FS100 – ilo ci kolejek telefonowania wi kszej od zera i liczby powtórze  w kolejce.

Uwaga: W FS95 programuje si  te  jakiego rodzaju komunikat b dzie wysy any - je li nie
wybierze si adnego komunikatu do pagera, centrala b dzie powiadamia
komunikatem s ownym z syntezera mowy.

Po poprawnym zaprogramowaniu powy szych parametrów i wywo aniu alarmu dioda LED na
ycie centrali (opisana jako „DIALER”) powinna si  za wieci , co wskazuje, e centrala

rozpocz a telefonowanie (przy impulsowym wybieraniu numeru dioda miga). Zalecane jest
przetestowanie powiadamiania. W tym celu nale y u  typowych s uchawek pod czonych
do gniazdka „pods uch linii telefonicznej” w syntezerze SM-2 (pod czanie równolegle
aparatu telefonicznego do „pods uchiwania” czno ci b dzie zak óca  prac
powiadamiania). Telefonowanie uruchamia si  natychmiast po wywo aniu alarmu.
Skasowanie alarmu przerywa telefonowanie.
Typowe problemy z uruchomieniem powiadamiania komunikatem s ownym:

centrala nie próbuje telefonowa  – nie zaprogramowano wszystkich wy ej
wymienionych pozycji;
centrala pod cza si  do linii telefonicznej ale nie wybiera numeru – brak lub
nietypowy (niezgodny z norm ) sygna  zg oszenia centrali telefonicznej – sprawdzi
przyczyn  braku sygna u lub wy czy  w FS5 opcj  testowania zg oszenia centrali je li
sygna  jest nietypowy,
centrala uzyskuje po czenie ale nie wysy a komunikatu s ownego – b dnie
zaprogramowana FS95 – wybrano wysy anie komunikatu do pagera, a nie komunikatu

ownego z syntezera,
centrala uzyskuje po czenie, wysy a komunikat za wcze nie lub z opó nieniem –
centrala rozpoznaje odebranie telefonu na podstawie sygna ów d wi kowych na linii
telefonicznej, dopuszczalne jest opó nienie wys ania komunikatu do 4 sekund od
podniesienia s uchawki – je li sygna y komutacyjne na linii telefonicznej s  niezgodne
z norm  lub silnie zak ócone (trzaski, przyd wi ki) automatyka centrali mo e nie dzia
poprawnie – mo na wtedy przed  komunikat za czaj c w FS5 opcj  „podwójny
komunikat” lub wy czy  opcj  rozpoznawania odebrania telefonu.
centrala powiadamia o alarmie wi cej razy, ni  zaprogramowana ilo  kolejek –
centrala rozpoznaje odebranie telefonu na podstawie sygna u zwrotnego wywo ania – je li

ytkownik podniesie s uchawk  zbyt szybko (w czasie pierwszego dzwonka) centrala
mo e nie zaliczy  powiadamiania i telefonowa  ponownie

Monitorowanie do telefonicznej stacji monitoruj cej
Operator stacji monitoruj cej powinien przekaza  instalatorowi dane niezb dne do
oprogramowania monitorowania. S  to:

numery telefonów do stacji monitoruj cej,
format transmisji lub list  dost pnych formatów,
identyfikator systemu alarmowego (numer obiektu),
lista kodów zdarze .

W celu uruchomienia monitorowania nale y zaprogramowa :
FS43 – numer telefonu do stacji monitoruj cej, je li s  dwa numery lub dwie stacje
nale y te  zaprogramowa  drugi numer w FS44;
FS45 i FS46 formaty transmisji do stacji, je li stacja jest wieloformatowa nale y wybra
mo liwie najszybszy format (np. Ademco Express lub Radionics 2300 z parzysto ci );
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FS47 – opcje monitorowania;
FS48 i FS54 – identyfikatory dla stacji monitoruj cych, identyfikator powinien mie  3 lub
4 znaki ró ne od zera (znaki od „1”  do  „F”, „0” – brak znaku), niektóre stacje u ywaj
identyfikatorów z onych z cyfr od 0 do 9 – nale y wtedy zamiast cyfry „0” programowa
znak „A” (np.: „A1A2” zamiast „0102”);
FS60 do FS65 oraz FS69, FS70, FS81, FS82, FS126 – kody zdarze  wed ug listy od
operatora stacji monitoruj cej, kody mog  by  jednoznakowe (drugi znak 0) lub
dwuznakowe – zale nie od wymaga  stacji, kody o nieodpowiedniej d ugo ci mog
blokowa czno  ze stacj ;

 je li wybrano w opcjach monitorowanie do dwóch stacji z rozdzia em zdarze , nale y
zaprogramowa  przydzia  zdarze  w funkcjach FS67, FS68, FS73, FS74, FS77, FS78,
FS83, FS84;
FS5 – za czy  opcj  „Monitoring” po oprogramowaniu powy szych pozycji.

Uwaga: Je eli centrala znajduje si  w trybie programowania z komputera
(DOWNLOADING), aby monitoring by  mo liwy, konieczne jest zako czenie
komunikacji przy pomocy odpowiedniej komendy „Zako cz komunikacj ” w menu
„Komunikacja” programu DLOAD10.

Typowe problemy z uruchomieniem monitorowania:
Centrala nie próbuje telefonowa  – nie zaprogramowano poprawnie wszystkich wy ej
wymienionych pozycji – centrala nie b dzie telefonowa  do stacji monitoruj cej je li
zaprogramowane dane nie pozwalaj  na wys anie poprawnej transmisji do stacji, np.: brak
numeru telefonu, identyfikator krótszy ni  3 znaki ró ne od zera, brak kodu zdarzenia itp.
Centrala nie próbuje dzwoni , równie  je li jest w trybie programowania przy pomocy
komputera;
Problemy z wybieraniem numeru – brak lub nietypowy (niezgodny z norm ) sygna
zg oszenia centrali telefonicznej – sprawdzi  przyczyn  braku sygna u lub wy czy  w FS5
opcj  testowania zg oszenia centrali telefonicznej, je li sygna  jest nietypowy;
Centrala nie wysy a kodów po po czeniu si  ze stacj – dnie wybrany format lub

a jako  po czenia telefonicznego (centrala nie „rozumie” tonu zg oszenia stacji);
Stacja nie odbiera (nie potwierdza) kodów wysy anych przez central – b dnie
wybrany format, d ugo  identyfikatora (3 znaki, gdy stacja wymaga 4), d ugo  kodu
zdarzenia (1 znak, gdy stacja wymaga 2) lub niedostateczna jako  po czenia
telefonicznego;

Uwaga: Dla formatu transmisji Ademco Express identyfikator „0000” jest poprawny (mo liwe
jest przes anie cyfry zero) a dla pozosta ych formatów jest to brak identyfikatora
(zero nie jest przesy ane).

W rozpoznaniu przyczyn k opotów z komunikacj  do stacji monitoruj cej mog  by  przydatne
uchawki pod czone do gniazdka „pods uch linii telefonicznej” w syntezerze SM-2.

Po czenie ze stacj  przebiega w nast puj cy sposób:
 stacja odbiera telefon i wysy a tzw. sygna  zach ty (jeden lub kilka kolejno, je li stacja

obs uguje kilka formatów transmisji),
 centrala alarmowa rozpoznaje sygna  stacji i je li odpowiada on zaprogramowanemu

formatowi transmisji, odpowiada wysy aj c identyfikator i kod zdarzenia odpowiednimi
tonami (raz lub dwukrotnie w zale no ci od wybranego formatu) – w s uchawkach
pod czonych do pods uchu linii s  to d wi ki znacznie g niejsze, ni  sygna y stacji
monitoruj cej,

 je li stacja odbierze informacj , potwierdzi j  takim samym sygna em, jak sygna  zach ty,
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 centrala roz cza si  lub wysy a nast pne kody, je li s  jeszcze inne zdarzenia do
przes ania do stacji.

Najcz ciej spotykane problemy z monitorowaniem wynikaj  z nie cis ych informacji
o formatach transmisji obs ugiwanych przez dan  stacj  (np.: niejednoznaczne nazwy
formatów), b dów w danych wpisanych do centrali oraz z ej jako ci po cze  telefonicznych.
Cz sto jedynie „pods uchanie” przebiegu czno ci pozwala okre li  przyczyn  problemów.
Uwaga: Niektóre stacje nie potwierdzaj  odebrania kodu zdarzenia je li jest ono w innym

formacie (np. 4/1 zamiast wymaganego 4/2). W takim przypadku centrala b dzie
ponawia  próby czno ci i wy czone b  telefony w obiekcie – koszty takich
po cze  mog  by  bardzo wysokie. Z tego powodu zaleca si  bardzo dok adne
sprawdzenie wszystkich zaprogramowanych kodów. Mo liwe jest za czenie
opcji 7 i 8 w FS47 dzi ki czemu kody niepotwierdzone w 16 kolejnych próbach
zostan  przez central  pomini te. Problemy tego typu nie wyst puj
w profesjonalnych, wieloformatowych stacjach monitoruj cych (tak e STAM-1
produkcji SATEL).

Downloading – komunikacja z komputerem

Programowanie centrali przez port szeregowy RS TTL
Programowanie centrali przez port szeregowy RS jest mo liwe przy u yciu specjalnego
kabla (patrz: str. 12). Aby uruchomi  programowanie nale y w programie DLOAD10
wybra  odpowiedni numer portu COM (okno „Konfiguracja”). Nast pnie z menu
„Komunikacja” wybra  polecenie „Po cz lokalnie z...”, i w dalszej kolejno ci wybra
typ centrali (np.: „CA6v5 – RS-232(TTL)”). W centrali nale y uruchomi  funkcj  serwisow
FS 112. Wymagana jest zgodno  hase  komunikacji centrali i komputera (FS2 i FS3)
zaprogramowanych w centrali i w opcjach programu DLOAD10.

Programowanie z u yciem modemu
Do komunikacji telefonicznej z komputerem konieczny jest modem. Musi on spe nia  dwa
podstawowe warunki:
1. umo liwia  prac  w formacie transmisji UTI V.21 (CCITT V.21) lub BELL 103 (praca

z pr dko ci  300Bps na linii telefonicznej),
2. pozwala  na skonfigurowanie do pracy wy cznie w jednym z tych formatów

(zablokowanie funkcji automatycznej negocjacji formatu),
Przed pierwszym uruchomieniem czno ci komputera z central  nale y w programie
DLOAD10 wpisa  odpowiednie ustawienia (okno KONFIGURACJA). Informacje na temat
konfigurowania modemu znajduj  si  w programie DLOAD10 w “POMOCY” (funkcja
uruchamiana klawiszem F1) – temat „ CZNO ” oraz w rozdziale: KONFIGURACJA
PROGRAMU W CELU UZYSKANIA CZNO CI Z CENTRAL  niniejszej instrukcji. W przypadku
nietypowych modemów konieczne jest poszukanie informacji o sposobie konfigurowania
modemu w jego dokumentacji.
Wspó praca z komputerem za po rednictwem modemu mo e by  realizowana na dwa
sposoby: w trybie zdalnym (za po rednictwem linii telefonicznej) lub w trybie lokalnym.
Tryb lokalny uzyskuje si  po pod czeniu modemu bezpo rednio do zacisków telefo-
nicznych TIP i RING centrali.
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Rys. 14. Pod czenie centrali do modemu przy programowaniu lokalnym.
Komunikacja lokalna wymaga:
 po czenia modemu komputera ze z czem telefonicznym centrali do zacisków “TIP”

i „RING” (linia telefoniczna musi by  od czona! Pod czenia do zacisków “T-1” i „R-
1” s  nieistotne) i spolaryzowania uk adu wej  sygna u telefonicznego w centrali
zgodnie z rysunkiem (patrz: Rys. 14),

 uruchomienia programu DLOAD10, wybrania typu centrali (np. przez otwarcie danych
takiej centrali), nast pnie z menu „Komunikacja” pozycji „Modem” oraz w oknie
inicjalizacji modemu rodzaju po czenia: „lokalnie” lub „CA-6 bez manipulatora”.
Program podpowie dalsze post powanie. Polecenie „CA-6 bez manip.” pozwala na
automatyczne wystartowanie programowania z komputera bez konieczno ci obs ugi
centrali z manipulatora i wywo ywania funkcji FS112 (np. je li manipulator znajduje si
daleko od komputera). Mo liwo  ta mo e zosta  programowo zablokowana przez
instalatora przy pomocy funkcji FS131 (opcja 2),

 zaprogramowania identyfikatorów – identyfikatory komunikacji musz  by  identyczne
w centrali (FS2 i FS3) i w danych systemu alarmowego w komputerze,

 za czenia opcji „wywo anie downloadingu z zewn trz” (FS5).
Uwaga: Przy starcie komunikacji funkcj  FS112 nale y zwróci  uwag , by wywo ywa

funkcj  FS112 dopiero wtedy, gdy modem zacznie wysy  sygna  do centrali –
niektóre modemy mog  to robi  z opó nieniem kilku sekund.

Komunikacja zdalna wymaga:
 pod czenia linii telefonicznej do zacisków TIP i RING,
 zaprogramowania w centrali:

FS2: identyfikatora centrali, po którym program rozpoznaje system alarmowy,
FS3: identyfikatora komputera, po którym centrala rozpoznaje komputer uprawniony
do czno ci),
FS4: numeru telefonu do komputera (nie jest konieczny, ale zapewnia wi ksze
zabezpieczenie przed niepowo anym dost pem),
FS5: opcji „wywo anie downloadingu z zewn trz”, opcji „podwójne wywo anie”
(dowolne ustawienie) oraz FS101 – ilo  dzwonków przed odpowiedzi  – je li

czno  ma by  inicjowana z komputera,
 uruchomienia programu DLOAD10, wybrania typu centrali (np. przez otwarcie danych)

i wybrania z menu „Komunikacja” pozycji „Modem” i rodzaju po czenia „zdalnie”,
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 zgodno ci prócz hase  komunikacji, równie  wy ej wymienionych opcji w centrali
i w danych systemu alarmowego w komputerze.

Mo na te  startowa czno  po stronie centrali alarmowej funkcj  0 u ytkownika.
Po nawi zaniu czno ci nale y odczyta  dane centrali, a nast pnie mo na przyst pi  do
odczytu zdarze , programowania parametrów itp.

Komunikaty o problemach przy inicjowaniu modemu:
 „modem nie odpowiada” – oznacza to problem techniczny z komunikacj  z modemem,

np.: niepoprawny numer portu COM, konflikt ze sterownikami systemu Windows.
 „ dne polecenie” – niepoprawne polecenie inicjuj ce modem.

Poprawne zainicjowanie modemu nie oznacza, e jest on odpowiednio skonfigurowany do
pracy z central  alarmow . Polecenia inicjuj ce pocz tkowe, zaproponowane w programie

 wystarczaj ce dla poprawnej pracy wi kszo ci modemów starszej generacji (modemy
z maksymaln  pr dko ci  2400 Bps). Szybkie modemy nowej generacji wymagaj
dopisania dodatkowych polece  ograniczaj cych pr dko  ich dzia ania.

Komunikaty o b dach komunikacji telefonicznej:
 “modem nie odpowiada” – modem nie potwierdzi  wybrania numeru telefonu (rzadki

przypadek, zwykle problem sprz towy z modemem lub, np. brak polecenia “V1”
w inicjalizacji),

 “nie uzyskano po czenia”,  “brak sygna ów centrali alarmowej”,  “ a jako
po czenia, brak zg oszenia centrali alarmowej”

 nie po czono si  z central  alarmow ,
 centrala odebra a s uchawk , ale nie odpowiedzia a na sygna  modemu, poniewa

by  on silnie zak ócony,
 centrala odebra a s uchawk , nie odpowiedzia a na sygna  modemu, poniewa  nie

by  to sygna  formatu transmisji V.21 ani BELL 103 (nieodpowiedni lub le
skonfigurowany modem),

 “brak potwierdzenia has a komunikacji” – centrala nawi za a czno , ale has o
komunikacji komputera nie odpowiada zaprogramowanemu w centrali w FS3 – centrala
roz cza si ,

 “przerwano po czenie” – centrala przesta a odpowiada  na sygna y z komputera.

Uwaga: Je li centrala odbierze telefon, nie nawi e czno ci i roz czy si , a jest
wy czona opcja „podwójne wywo anie” – przez nast pne 5 minut nie b dzie
odbiera adnych telefonów.

Program DLOAD10
Dostarczany razem z central  program DLOAD10 przeznaczony jest do programowania
central alarmowych: CA-5, CA-6 i CA-10, sterowników radiowych RX-2K, RX-4K i RE-4K,
modu ów komunikacyjnych GSM-4 i GSM LT-1 oraz kontrolera systemu bezprzewodowego
ACU-100 z komputera. Oprócz tego, program umo liwia tworzenie dokumentacji systemów
alarmowych, tworzenie zbiorów ustawie  dla ró nych konfiguracji ("wzorców", u atwiaj cych
programowanie nowych systemów), tworzenie zbiorów zdarze  dla ka dego systemu oraz
sterowanie zdalne centrali, identyczne jak za pomoc  manipulatorów.
Program przeznaczony jest dla komputerów kompatybilnych z IBM PC/AT. Pracuje
w dowolnej konfiguracji sprz towej komputera, w rodowisku WINDOWS (9x/ME/2000/XP).
Zalecane jest zainstalowanie programu na twardym dysku komputera.
Centrala komunikuje si  z komputerem przez cze RS-232 TTL lub przez cze telefoniczne.
Do czno ci telefonicznej z central , program u ywa modemu sterowanego przez jeden
z portów COM (zewn trzny lub wewn trzny), zgodnego ze standardem HAYES "AT
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Command". Komunikacja z central  jest mo liwa w standardach CCITT V.21 lub BELL 103
(z pr dko ci  300 Bps). Poniewa  centrala przesy a dane wy cznie z szybko ci  300
bodów, modem musi umo liwia  prac  z tak  szybko ci .
Zwykle konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie modemu – zablokowanie funkcji
negocjacji standardu transmisji i wymuszenie pracy z pr dko ci   transmisji 300 Bps.
Instalacja programu polega na uruchomieniu programu D10setup.exe znajduj cego si  na

ycie CD do czonej do centrali. Po zainstalowaniu programu nale y go uruchomi . Dost p
do programu strze ony jest has em. Po zainstalowaniu has o ma posta : 1234 i mo e by
zmienione na dowolny ci g 16 znaków alfanumerycznych. Dopóki has o ma posta
fabryczn , naci ni cie klawisza „ENTER” (bez wpisania has a) uruchamia program z has em
domy lnym (1234).
Po uruchomieniu nale y przeprowadzi  konfiguracj  i zainicjowa  w komputerze prac  portu
RS lub modemu, przy pomocy którego b dzie programowana centrala. Domy lnie program
otwiera okno pozwalaj ce programowa  central  CA-10. W dalszym kroku mo na wybra  typ
centrali CA-6 i uruchomi  po czenie (zdalne lub lokalne).
Program posiada system POMOCY u atwiaj cy jego obs ug  i samo programowanie
parametrów centrali. System ten jest dost pny w menu „POMOC” lub po naci ni ciu klawisza
F1 na klawiaturze komputera. Aby od razu uzyska  dost p do bardziej szczegó owych
informacji, nale y najpierw zaznaczy  wybrany element w oknie programu (przez najechanie
na niego wska nikiem myszki i klikni cie lewym przyciskiem), a nast pnie nacisn
klawisz F1.

Konfiguracja programu w celu uzyskania czno ci z central

Konfiguracj  rozpoczynamy klikni ciem na ikon  – otworzy si  okno o nazwie
„Konfiguracja”. Zak adka „Port RS-232” pozwala wybra  numer portu przy
programowaniu bezpo rednim przez port RS centrali. Je eli centrala jest programowana
za po rednictwem modemu trzeba wybra  zak adk  „Modem” i klikn  na przycisk
„Szczegó y”.

Komunikacj  modemow  mo na wystartowa  klikaj c na ikon  (lub wybieraj c
polecenie „Modem” z menu „Komunikacja”). Program otworzy okno pozwalaj ce na
uzyskanie po czenia i podpowie dalszy sposób post powania.
Typ centrali mo e by  rozpoznawany automatycznie po uzyskaniu po czenia lub mo e
by  wybierany poprzez menu „Plik”.

Wywo anie (po nawi zaniu czno ci) funkcji odczytu danych z centrali (ikona ), mo e
przyspieszy  pó niejszy proces zapisu zmian dokonanych w oprogramowaniu centrali.
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Rysunek 15. Okna dialogowe programu DLOAD10.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Centrala jest wst pnie zaprogramowana do pracy w nast puj cej konfiguracji:
 has o serwisowe: 12345,
 has o g ównego u ytkownika: 1234,
 has o komunikacji (identyfikator) centrali – 3175B9,
 has o komunikacji (identyfikator) komputera – 658709,
 ilo  dzwonków przed odpowiedzi  – 2,
 czas na wyj cie – 60 sekund,
 czas na wej cie – 30 sekund,
 czas alarmu – 60 sekund,
 czasy naliczania liczników – 30 sekund; warto ci liczników – 1,
 jedna strefa obejmuj ca wszystkie dost pne wej cia (Z1 do Z8),
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 wej cie 1 (Z1) – linia WEJ CIA/WYJ CIA, EOL,
 wej cia 2 do 8 (Z2 ... Z8) – linia NATYCHMIASTOWA, EOL,
 za czona opcja PRIORITY dla wszystkich wej  (FS27, pierwsza opcja),
 czu  wszystkich wej  – 480 ms,
 wyj cie OUT1 – sygnalizator akustyczny (ALARM W AMANIOWY, czas dzia ania równy

czasowi globalnemu, podczas alarmowania na wyj ciu +12 V, wyj cie przypisane do
wszystkich wej ),

 wyj cie OUT2 – sygnalizator optyczny (ALARM W AMANIOWY, czas dzia ania – do
skasowania, podczas alarmowania na wyj ciu +12 V, przypisane do wszystkich wej ),

 wyj cie OUT3 – zaprogramowane jako typ 27 – Wyj cie zasilaj ce,
 wyj cie OUT4 – wska nik "GOTOWY" (dla wszystkich wej ),
 wyj cie OUT5 – wska nik "BLOKOWA " (dla wszystkich wej ),
 wszystkie dane zwi zane z monitoringiem i telefonowaniem skasowane,
 wy czona d wi kowa sygnalizacja awarii,
 parametry sygna u stacji pagera zgodne z systemem POLPAGER.

Dane techniczne

yta g ówna
Napi cie zasilania p yty g ównej ................................................................. AC 17...24 V 50 Hz
Nominalne napi cie zasilacza.......................................................................................12 V DC
Pobór pr du przez p yt  g ówn  (min./maks.)........................................................ 50…100 mA
Obci alno  wyj  OUT1 do OUT3..................................................................................2,2 A
Obci alno  wyj  OUT4 i OUT5...................................................................................50 mA
Obci alno  wyj cia +KPD ..............................................................................................2,2 A
Ca kowita wydajno  zasilacza..........................................................................................1,2 A
Zasilanie rezerwowe (zalecane) ..............................................................akumulator 12 V/7 Ah
Pr d adowania akumulatora .........................................................................................350 mA
Napi cie odci cia akumulatora .............................................................................. 9,5 V ±0,3 V
Zabezpieczenie akumulatora (bezpiecznik polimerowy) ....................................................2,5 A
Zakres temperatur pracy centrali ............................................................................ -10…+55ºC
Wymiary p yty g ównej .......................................................................................... 142x101 mm
Masa p yty g ównej............................................................................................................ 180 g

Manipulatory
CA-6 KLED
Napi cie zasilania............................................................................................... 12V DC ±15%

redni pobór pr du ...........................................................................................................15mA
Wymiary obudowy (szeroko  x wysoko  x grubo ) ......................................144x80x27 mm
Masa manipulatora ........................................................................................................... 154 g
CA-6 KLED-S
Napi cie zasilania............................................................................................... 12V DC ±15%

redni pobór pr du ...........................................................................................................15mA
Wymiary obudowy (szeroko  x wysoko  x grubo ) .........................................80x95x20mm
Masa manipulatora ............................................................................................................. 78 g
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Tabela 1. Przyk adowe oszacowanie obci enia zasilacza centrali i dobór akumulatora.

Lp. Odbiorniki Max pr d redni pr d pobierany

1 yta g ówna CA-6 100 mA 70 mA

2 Wyj cie + KPD (manipulator max 90 mA,
za enie: w systemie wyst puj  3
manipulatory)

270 mA 45 mA

3 Wyj cie OUT3 (6 czujek) * 120 mA 80 mA

4 Wyj cie OUT1 i OUT2 4,4 A ** 0,5 A

5 Wyj cia OUT 4 i OUT5 2 x 50 mA 50 mA

6 Pr d adowania akumulatora 350 mA -

Sumaryczny max pr d pobierany przez system
w uk adzie bez sygnalizacji alarmu

I = 100 mA +270 mA+120 mA+100 mA+350 mA=940 mA

Dobór akumulatora na podstawie max. i rednich
pr dów pobieranych przez system, zak adany
czas zaniku napi cia 12h, zak adane wyst pienie
1 alarmu o czasie sygnalizacji 15 min (0,25 h)

AMax=1.25x(0,1x12+0,27x12+0,12x12+4,4x0,25+
+0,1x0,25)  8,8 Ah

AAv= 1.25x(0,07x12+0,12x12+0,08x12+0,5x0,25+
+0,05x0,25)  4,22 Ah

Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7,5 Ah
* Zak adany pobór pr du pojedynczej czujki 20 mA.
** W przypadku przekroczenia wydajno ci zasilacza, pr d pobierany jest z akumulatora.

Uwagi:
Zasilacz centrali zosta  zaprojektowany do wspó pracy z akumulatorami o owiowymi
lub innymi o podobnej charakterystyce adowania.
Niedopuszczalne jest pod czanie do centrali ca kowicie roz adowanego
akumulatora (napi cie na zaciskach akumulatora bez pod czonego obci enia
mniejsze od 11 V). Aby unikn  uszkodzenia sprz tu, mocno roz adowany, b
nigdy nie u ywany akumulator nale y wst pnie do adowa  odpowiedni adowark .

UWAGA!
Sprawny system alarmowy nie stanowi zabezpieczenia przed w amaniem, napadem

lub po arem, jednak zmniejsza ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania i
powiadomienia o tym. Dlatego te  firma SATEL zaleca, aby dzia anie ca ego systemu

alarmowego by o regularnie testowane.



Diagram centrali alarmowej CA-6 (szczegó owy opis zacisków p yty g ównej na s. 13).
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Historia zmian instrukcji

Opisane zmiany odnosz  si  do instrukcji napisanej dla centrali CA-6 v5.05.
DATA WERSJA ZMIANY

czerwiec
2007 6.06

Zamieniono gniazdo portu RS-232 TTL na gniazdo typu RJ (s. 12). W zwi zku
z tym do programowania centrali z komputera niezb dny jest nowy kabel (s. 12).
Zmieniono schematyczny rysunek p yty g ównej (s. 13 i 33).
Zmieniono schematyczny rysunek pod czenia czujek (s. 17).
Zmieniono schematyczny rysunek pod czenie nadajnika sterowanego typu NR2-
DSC firmy NOKTON (s. 20).
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