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Modu³  Zas i la j¹co-Steru j¹cy MZS24V1 
stosowany jest w gara¿ach i parkingach 
zamkniêtych gdzie steruje wentylacj¹ i 
sygnalizuje przekroczenie stanów alarmowych 
CO i  LPG. Modu³ jest uproszczon¹ wersj¹ 
Zintegowanego Systemu Zabezpieczeñ 
Gazowych bazuj¹cego na centrali CS4X/8X. 
Posiada uproszczon¹ wizualizacjê pracy 
systemu oraz nie ma wbudowanego akumulatora 
podtrzymuj¹cego zasilanie w przypadku zaniku 
napiêcia z sieci (opcjonalnie mo¿na pod³¹czyæ 
akumulator zewnêtrzny). Wbudowany uk³ad 
mikroprocesorowy nadzoruje pracê wszystkich 
urz¹dzeñ pod³¹czonych do linii komunikacyjnej 
„–D+” takich jak detektory gazów, tablice 
informacyjne i sygnalizatory optyczno-
akustyczne. Ponadto wysterowuje wyjœcia 
przekaŸnikowe, które mog¹ sterowaæ wentylacj¹, 
sygnalizacj¹ zewnêtrzn¹ itp. Modu³y mo¿na 
³¹czyæ ze sob¹ tworz¹c rozbudowane uk³ady 
detekcji gazów z mo¿liwoœci¹ tworzenia stref. 

Dane techniczne:

Wilgotnoœæ wzglêdna

Napiêcie zasilania

Pobór mocy

0 - 90 %

230 VAC

18W (max)

2 x 315mA WTAT

176 x 125 x 56

Bezpieczniki

Typ styków

Obci¹¿enie indukcyjne

Obci¹¿enie rezystancyjne

2A / 250VAC

8A  30VDC / 250VAC

Temperatura pracy
o o-10 C do +40 C

System zasilania i komunikacji “-D+” 
Obudowa - stopieñ ochrony

Wymiary (d³ x sz x g³) mm

IP 55

A1, A2, A3 / AWARIA - zwierne

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia
akumulatora buforowego TAK max. 7Ah/12V

Do modu³ów podùàczane mogà byã nastæpujàce urzàdzenia: detektory gazów LPG DEP-
08GWK i tlenku wægla DEC-08GWK, tablice sygnalizacyjne TAB-08G oraz sygnalizatory 
optyczno-akustyczne SOA-08G. 
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Aby uùatwiã konfiguracjæ systemu i okreúliã iloúã potrzebnych Moduùów Zasilajàco-Sterujàcych 
naleýy ustaliã procentowy bilans mocy systemu. Kaýdemu urzàdzeniu systemu przydzielono 
procentowy udziaù w systemie. Suma procentowa wszystkich podùàczonych urzàdzeñ dla 
jednego modu³u wynosi 100%. 

Przyk³ad: Do MZS24V1 pod³¹czone s¹: DEC-08GWK x 2szt, DEP-08GWK x 5 szt, TAB-08G x 2 
szt, SOA-08G x 1 szt. Suma procentowa wynosi: 96%. Mo¿liwe jest pod³¹czenie do modu³u 
samych detektorów.  W przypadku pod³¹czenia samych detektorów DEP-08GWK mo¿na 
pod³¹czyæ ich 10 sztuk, w przypadku pod³¹czenia detektorów DEC-08GWK wynosi to 24 sztuki 
(jest to maksymalna iloœæ adresów przeznaczonych dla detektorów). 

Dla modu³ów oraz wszystkich urz¹dzeñ peryferyjnych przyjêto jeden system po³¹czeñ “ - D + “ , w 
którym mo¿liwe jest do³¹czanie dowolnych urz¹dzeñ systemu  do jednego przewodu zasilaj¹co-
komunikacyjnego 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:

Typ urz¹dzenia Udzia³ 
procentowy % 

Detektor DEP-08GWK (LPG) 
(dwa i trzy progi alarmowe) – wymienna g³owica 

10 

Detektor DEC-08GWK (CO)  
(dwa i trzy progi alarmowe) – wymienna g³owica 

4 

Detektor DEM-08GWK (CNG-metan)  
(dwa progi)  - wymienna g³owica 

10 

Sygnalizator opt.-aku. SOA-08G 10 
Tablica informacyjna TAB-08G (GD, GS, GDS) 14 
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