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Centrale steruj¹ce CS8X12G i CS8X24G s¹ 
g³ównymi jednostkami Zintegrowanego Systemu 
Zabezpieczeñ Gazowych (ZSZG).  Podstawowym 
ich zadaniem jest zbieranie informacji od detektorów 
gazu, zainstalowanych w pomieszczeniach takich jak 
gara¿e w których kontroluj¹ CO i LPG, oraz w salach 
wyk³adowych, halach widowiskowych gdzie 
monitoruj¹ iloœæ CO2 i O2. W przypadku otrzymania 
informacji o alarmie wyœwietlaj¹ t¹ informacjê na 
czêœci frontowej centrali i przesy³aj¹ j¹ lini¹ 
zasilaj¹co-komunikacyjn¹ “-D+” do urz¹dzeñ 
wykonawczych takich jak sterowniki uniwersalne, 
tablice informacyjne i sygnalizatory optyczno-
akustyczne.

Centrale steruj¹ce CS8X12G/24G
 z wbudowanym akumulatorem

Obie centrale CS8X12G i CS8X24G obs³uguja t¹ sam¹ iloœæ urz¹dzeñ peryferyjnych a ró¿ni¹ siê 
tylko iloœci¹ pod³¹czanych detektorów. Pierwsza obs³uguje do 12 detektorów a druga do 24 
detektorów.

Dane techniczne: 

18W (max)
7Ah/12V

Aby podnieœæ bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ systemu ka¿da centrala posiada wbudowany 
akumulator  7Ah/12V, który umo¿liwia  pracê urz¹dzeñ w przypadku zaniku napiêcia sieciowego. 
Dziêki wspólnej linii zasilaj¹co-komunikacyjnej “-D+” zasilane s¹ wszystkie urz¹dzenia w ramach 
systemu czyli detektory, tablice informacyjne, sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz sterowniki 
uniwersalne. Centrala posiada system antysabota¿owy kontroluj¹cy wszystkie zalogowane do niej 
urz¹dzenia. Ka¿da zmiana w systemie np. od³¹czenie detektora, musi zostaæ potwierdzona kodem 
serwisowym inaczej zostanie za³¹czony alarm sabota¿owy.

Do centrali podùàczone mogà byã nastæpujàce urzàdzenia: detektory gazów LPG DEP-08GWK 
i tlenku wægla DEC-08GWK dwu i trzy progowe, tablice informacyjne TAB-08G (jedno lub 
dwustronne, z syren¹ lub bez), sygnalizatory optyczno-akustyczne SOA-08G oraz sterownik 
uniwersalny STU-08G (posiada wbudowane przekaŸniki, które mog¹ sterowaæ wentylacj¹). 
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Aby uùatwiã konfiguracjæ systemu i okreúliã maksymalnà iloúã urzàdzeñ jakà moýna podùàczyã 
do danej centrali naleýy ustaliã procentowy bilans mocy systemu. Kaýdemu urzàdzeniu 
systemu przydzielono procentowy udziaù w systemie. Suma procentowa wszystkich 
podùàczonych urzàdzeñ dla jednej centrali wynosi 100% 

Dla central oraz wszystkich urz¹dzeñ peryferyjnych przyjêto jeden system po³¹czeñ “ - D + “ , w 
którym mo¿liwe jest do³¹czanie dowolnych urz¹dzeñ systemu  do jednego przewodu zasilaj¹co-
komunikacyjnego w dowolnym miejscu. Najbardziej korzystnym jest zastosowanie “topologii 
drzewa”, czyli kierowanie siê faktycznym rozmieszczeniem urz¹dzeñ w obiektach i takie 
rozga³êzianie systemu aby u¿yæ jak najmniej przewodów  ³¹cz¹cych.  Dla obwodów bardzo 
rozbudowanych system ten daje wielkie oszczêdnoœci w porównaniu z systemem 
“gwiaŸdzistym”.

Przyk³adowy schemat po³¹czeñ (topologia drzewa):

Centrale steruj¹ce CS8X12G/24G
 z wbudowanym akumulatorem

Przyk³ad: 
System detekcji ma sk³adaæ siê z: DEC-08GWK x 10szt, DEP-08GWK x 10 szt, TAB-08G x 4 szt.  
Suma procentowa wynosi: 196 %. Konieczne jest zatem u¿ycie 2 sztuk  central CS8X12G 

CS8X12G/
CS8X24G

DEC-08GWK DEC-08GWK

DEC-08GWK

DEP-08GWK TAB-08G

SOA-08G

STU-08G

Do ka¿dej centrali mo¿na pod³¹czyæ, uwzglêdniaj¹c bilans mocy, maksymalnie :

Typ urz¹dzenia CS8X12G CS8X12G

Detektor gazu
Sterownik uniwersalny
Sygnalizator optyczno-akustyczny

Tablica informacyjna

12 24
1 1
1 1

4 4

W przypadku, gdy z bilansu mocy systemu wynika, ¿e konieczne jest zastosowanie wiêkszej 
iloœci central, nale¿y wówczas wszystkie centrale po³¹czyæ poprzez z³¹cza “- WE WY”. 
Po³¹czone centrale przesy³aj¹ pomiêdzy sob¹ informacje o alarmach, na wzajem siê kontroluj¹ 
a w przypadku przerwania linii ³¹cz¹cej lub uszkodzenia jednej z nich za³¹czaj¹ sygna³ awarii.

Typ urz¹dzenia Udzia³ procentowy %

Detektor DEC-08G (CO)

Detektor DEC-08GW (CO)
(wymienna g³owica)

Detektor DEP-08G (LPG)
Detektor DEP-08GW (LPG)

(wymienna g³owica)

Tablica informacyjna TAB-08G

Sygnalizator opt.-akust. SOA-08G

4

4

10

12

14

10

Sterownik uniwersalny STU-08G 10
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