Zintegrowany System Zabezpieczeñ Gazowych

ALK ASTER

Interfejs miêdzysystemowy IMS-08

Interfejs Miêdzysystemowy IMS-08 jest
urz¹dzeniem pozwalaj¹cym na ³¹czenie ze sob¹
dwóch ró¿nych systemów ZSZG w sytuacjach,
w których z powodu braku dostêpu do central lub
braku kompatybilnoœci nie mo¿na u¿yæ
konektorów (- WE WY). W takiej sytuacji
idealnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie
urz¹dzenia IMS-08 poniewa¿ wykorzystuje on
tylko linie zasilaj¹co-steruj¹ce (- D +) obydwu
systemów. Jedynym ograniczeniem dla jego
zastosowania jest to, ¿e ¿adna z central
³¹czonych systemów nie mo¿e byæ
wyprodukowana przed 2010 rokiem.
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1. D³awik (przepust) PG7
2. Dwukolorowa (zielono/czerwona) dioda LED
3. Prze³¹cznik typu “dip” do ustawienia typu
sygna³ów przesy³anych miêdzy centralami
4. Konektor œrubowy do pod³¹czenia IMS-08 do linii
“-D+”
5. Otwory Fi=3 do mocowania interfejsu na œcianie

Dane techniczne:

Wilgotnoœæ wzglêdna
Temperatura pracy ci¹g³ej
System zasilania i komunikacji
Wymiary (d³ x sz x g³) mm
Stopieñ ochrony

0 - 90 %
-10oC do +40oC
“-D+”
119 x 79 x 37
IP55

Zasada dzia³ania:
Urz¹dzenie IMS-08 loguje siê poprzez t¹ sam¹ szynê (- D +), która jest u¿ywana do po³¹czenia z
detektorami, sterownikami i sygnalizatorami i zajmuje miejsce, które jest przeznaczone dla
sterownika uniwersalnego STU-08S (sygna³y steruj¹ce). Oznacza to zatem, i¿ w tej sytuacji
zabronione jest u¿ywanie sterownika STU-08S. Natomiast sterowniki STU-08W mog¹ byæ nadal
standardowo wykorzystywane - max 1szt. Urz¹dzenie IMS-08 mo¿na pod³¹czyæ w dowolnym
miejscu magistrali (- D +). IMS-08 posiada trzy prze³¹czniki typu DIP-Switch s³u¿¹ce do wyboru
przesy³anych sygna³ów ( A1 - Alarm pierwszego stopnia, A2 - Alarm drugiego stopnia oraz T - alarm
informuj¹cy o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy detektora ). Nastawy S1 to sygna³y
przesy³ane z systemu pierwszego do drugiego i analogicznie - nastawy S2 to sygna³y przesy³ane z
systemu drugiego do systemu pierwszego. Pozycja dolna OFF, górna ON . Urz¹dzenie jest
wyposa¿one w 4 diody dwukolorowe LED ( zielony/czerwony ) . W czasie pod³¹czania ( i w trybie
RESET) diody w górnym rzêdzie pulsuj¹ œwiat³em zielonym a¿ do momentu zalogowania siê w
odpowiednich systemach - S1 w pierwszym i S2 w drugim systemie.
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Po zalogowaniu siê diody œwiec¹ ci¹g³ym œwiat³em zielonym. Diody te sygnalizuj¹ równie¿
wszystkie stany alarmowe wystêpuj¹ce w odpowiednich systemach (w taki sam sposób jak na
centrali). Natomiast diody w dolnym rzêdzie pokazuj¹, które z wybranych sygna³ów pochodz¹cych
z systemu wysy³aj¹cego zosta³y przekazane do systemu odbieraj¹cego. Wyboru, jak wspomniano
wy¿ej, dokonuje siê za pomoc¹ odpowiedniego DIP-Switcha.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e sygna³y wysy³ane z jednego systemu do drugiego s¹ wynikiem
logicznej funkcji “AND” - czyli informacji pochodz¹cej z systemu i wyboru DIP-Switcha.
Na przyk³ad: jeœli podczas alarmu drugiego stopnia “A2” w systemie S1 (lewa górna dioda
pulsuje œwiat³em czerwonym) DIP-Switch oznaczony “S1 do S2” ustawiony ma prze³¹cznik w
pozycji “ON” tylko dla alarmu “A1”, to prawa dolna dioda bêdzie œwieciæ ci¹g³ym œwiat³em
czerwonym sygnalizuj¹c tym samym, ¿e przekaza³a do systemu S2 tylko sygna³ o alarmie “A1”.
Aby zatem przekazywaæ wszystkie sygna³y z systemu nale¿y wszystkie prze³¹czniki
DIP-Switcha ustawiæ w pozycji “ON”.
System, który odebra³ informacjê przeka¿e j¹ na w³asn¹ liniê zasilaj¹co-steruj¹c¹ (- D +) aby
spowodowaæ odpowiedni¹ reakcjê i zasygnalizuje to na w³asnym panelu ci¹g³ym œwieceniem
diody oznaczonej “Sterownik uniwersalny”. Stan ten zostaje a¿ do momentu skasowania w
danej centrali (RESET) informuj¹c u¿ytkowników sk¹d pochodzi³ alarm. Do czasu skasowania
stan ten sygnalizowany jest te¿ przez sterowniki uniwersalne STU-08W oraz SOA-08 w sposób
podobny jak dla awarii - oczywiœcie o ile s¹ pod³¹czone.
Po ka¿dym przekazaniu alarmu wymagany jest RESET w obu centralach, aby wykasowaæ
historiê alarmów. W czasie normalnej pracy urz¹dzenia IMS-08 (bez alarmów) wszystkie 4
diody LED w obu rzêdach œwiec¹ na zielono œwiat³em ci¹g³ym. Równie¿ po ust¹pieniu alarmów
wracaj¹ do tego stanu.
Przyk³ady po³¹czenia dwóch central/systemów:
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centrala
nr 2

centrala
nr 1

IMS-08

centrala
nr 2

Detektor/Sterownik uniwersalny/
Sterownik zaworu
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