Zintegrowany System Zabezpieczeñ Gazowych

ALK ASTER

Centrale steruj¹ce CS4X/8X
z wbudowanym akumulatorem

Centrala steruj¹ca CS4X/8X jest g³ówn¹ jednostk¹ Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeñ
Gazowych (ZSZG). Podstawowym jej zadaniem jest zbieranie informacji od detektorów gazu,
zainstalowanych w pomieszczeniach w których mog¹ pojawiæ siê gazy wybuchowe lub toksyczne i
przes³anie obrobionych sygna³ów do urz¹dzeñ wykonawczych takich jak sterowniki zaworowe,
sterowniki uniwersalne i sygnalizatory optyczno-akustyczne.
Wystêpuje w kilku wersjach, jednak podstawowymi s¹: centrala CS4X, która obs³uguje do 4
detektorów i CS8X, która obs³uguje do 8 detektorów. Aby podnieœæ bezpieczeñstwo i
niezawodnoœæ systemu ka¿da centrala posiada wbudowany akumulator. W centrali CS4X mo¿e
byæ zainstalowany akumulator 1,2Ah/12V lub 7Ah/12V, natomiast w centrali CS8X montowany jest
jeden typ akumulatora 7Ah/12V.
Do ka¿dej centrali mo¿na pod³¹czyæ
Typ urz¹dzenia
Detektor gazu
Sterownik zaworu
Sygnalizator optyczno-akustyczny
Sterownik uniwersalny

CS4X
4
2
2
2

CS8X
8
2
2
2

Dla central oraz wszystkich urz¹dzeñ peryferyjnych przyjêto jeden system po³¹czeñ “ - D + “ , w
którym mo¿liwe jest do³¹czanie dowolnych urz¹dzeñ systemu do jednego przewodu zasilaj¹cokomunikacyjnego w dowolnej 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”.
Przyk³adowe schematy po³¹czeñ:
uk³ad “gwiaŸdzisty”
SOA-08

uk³ad “topologii drzewa”
DEC-08

DEM-08

DEM-08

SOA-08

CS4X/8X
CS4X/8X
DEP-08

STZ-08

Zawór
odcinaj¹cy gaz

DEP-08 - detektor LPG
DEM-08 - detektor metanu
DEC-08 - detektor CO

DEP-08 DEM-08

Zawór
STZ-08
odcinaj¹cy gaz

STZ-08 - sterownik zaworu
SOA-08 - sygnalizator optyczno-akustyczny
STU-08W - sterownik uniwersalny
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W przypadku potrzeby pod³¹czenia wiêkszej iloœci detektorów, w ramach jednego systemu, nale¿y
zamontowaæ tak¹ iloœæ central, która uwzglêdnia sumê detektorów. Ka¿da z po³¹czonych ze sob¹
central ma równe uprawnienia tzn. mo¿e zamkn¹æ zawór, za³¹czyæ wentylacjê oraz sygnalizacjê
optyczno akustyczn¹, które s¹ pod³¹czone do innej centrali. Ponadto w przypadku od³¹czenia siê
któreœ z central, która wczeœniej by³a pod³¹czona, sygnalizowane jest to alarmem, oraz powoduje
zamkniêcie zaworu odcinaj¹cego gaz przez wszystkie centrale.
Przyk³adowy schemat blokowy:
Centrala
CS4X

Centrala
CS8X

Centrala
CS8X

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ utworzenia stref, za które odpowiadaj¹ poszczególne centrale
(kontroluj¹ swoje detektory, zamykaj¹ zawór, alarmuj¹). Informacje nie przenosz¹ siê pomiêdzy
centralami tylko przesy³ane s¹ do centrali zbiorczej CS8XZ. Do wspó³pracy z central¹ zbiorcz¹
s³u¿¹ centrale adresowalne typu CS4XA i CS8XA, które funkcjonalnie odpowiadaj¹ centralom
CS4X i CS8X.
Przyk³adowy schemat blokowy:
Centrala
zbiorcza
CS8XZ

Centrala
CS4XA

Centrala
CS8XA

Centrala
CS8XA

Dane techniczne:

18W (max)
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