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ГЛАВА

1

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Инструкции за безопасност
Преди да използвате уреда прочетете внимателно тази част, в нея се съдържа
важна информация, отнасяща се до сигурността на потребителя и до коректното
използване на системата.
Газсигнализиращата система е предназначена за експлоатация в
потенциално взривоопасна или токсична среда. Продължителното
излагане на високи концентрации може да доведе до смърт.
Електромонтаж:
✔ Електросвързването трябва да се извършва единствено от
правоспособен електроинсталатор.
✔ Уверете се, че преди свързването всички изводи НЕ СА под напрежение.
✔ Всички електросвързвания трябва да са в съответствие с нормите на
типа на уреда.
✔ Преди да включите уреда, уверете се, че напрежението в мрежата
съответства на предвиденото от производителя.

Експлоатация в потенциално експлозивна среда:
✔ Газсигнализаторът да се използва само в зони, за работа в които е
сертифициран.
✔ При наличие на механични повреди по корпуса на Газсигнализатора,
уреда става негоден за експлоатация в потенциално експлозивна среда.
✔ При необходимост от демонтиране, първо изключете
електрозахранването и едва след най-малко 10 минути пристъпете към
демонтаж.
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1.2. Спецификация
Параметър

Стойност

Размери

483x133x200 mm (483x133x233 mm с дръжки). Закрепване към 19'' rack

Контролирани линии

16

Защита

вериги със собствена защита (за експлозивни газове)

Нива на сигнализация

3

Поддържани сензори

Експлозивни и токсични
серията GS-ADR

Максимален брой
сензори

16 за експлозивни газове / до 48 за токсични (max 4 на линия)

Комуникация

RS-485

Дисплей

LCD буквено-цифров 4 реда x 20 символа

Светодиодна индикация

LED

Релейни изходи

•
•
•
•

16 релета за всяка линия за първо алармено
1 реле за алармено ниво
1 реле за повреда
4 свободно програмируеми релета

всички релейни изходи разполагат с нормално отворен и нормално
затворен контакт с товароспособност 5A / 230VAC
Захранване

мрежово: 220 VAC / 50Hz
буферно: 12 VDC 45Ah (акумулатор)

Работна температура

-20 ÷ 50°C

Относителна влажност

30 ÷ 95 % RH (без кондензация)

Други

•
•
•
•

енергонезависима памет за събития
звукова сигнализация
часовник за астрономическо време
управление на отдалечени изпълнителни устройства

1.3. Сертификати и стандарти
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 е сертифицирана в съответствие с
изискванията на Директива 94/9/EC (ATEX) и притежава маркировъчен код

II 2G EEx ia IIC T5
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ГЛАВА

2

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

2.1. Общ преглед
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 е част от система за откриване,
сигнализиране и противодействие на повишена концентрация на експлозивни и
токсични газове в атмосферния въздух. Закрепва се към стандартен 19'' rack.
Захранва се с мрежово напрежение 220V/50Hz и аварийно (акумулаторно) 12VDC.
Проектирана е да работи с газови сензори от серията GS-ADR, които включват
решения за контрол на над 60 вида газове. Основните й предимства са:
✔ голям брой контролирани линии
✔ управление на отдалечени изпълнителни устройства
✔ серийна комуникация по RS-485 за максимална дължина на линиите
✔ три нива на сигнализация
✔ голям буквено-цифров светещ дисплей
✔ светлинна светодиодна индикация
✔ диференциална звукова сигнализация за различни събития
✔ вградена памет за събития
✔ часовник за астрономическо време
✔ 4 програмируеми релейни изходи

LCD индикация

LED индикация

закрепващи отвори

управляващи бутони
фиг. 2.1 – общ изглед отпред
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16 входни линии за газови сензори

Релейни изходи 230V / 5A

Връзка с компютър

захранващи клеми

фиг. 2.2 – общ изглед заден панел

2.2. Типични приложения
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 е подходяща за места, където е
необходим контрол на газове в големи и/или много помещения. Част от типичните й
приложения са:
✔ подземни гаражи
✔ котелни помещения
✔ газстанции, бензиностанции
✔ производства, в които се отделят токсични вещества
✔ лаборатории
2.3. Дисплей
GA-ADR разполага с голям буквено-цифров дисплей с подсветка. На него се
изписва текущото състояние на централата.
Нормална
15/08/06

работа
16:21

На дисплея се изписват всички текущи събития от включените сензори, като
могат да се разглеждат и стари от енергонезависимата памет. Работата с менюто
също се осъществява на дисплея. Всички настройки на централата се извършват
чрез дисплея и бутоните.
При наличие на алармени събития или работа с менюто подсветката на дисплея
се активира.
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Забележка: подробно описание на показанията на дисплея и настройка
на централата са дадени в глава 4 , т. 4.4. на този документ.

2.4. Управляващи бутони
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 разполага с 6 бутона разположени на
лицевия панел. Пет от тях (ENTER, UP, DOWN, ESC, SET) са за работа с менюто и
настройка на централата:

Основните функции на бутоните са следните:
✔ ENTER – потвърждение/избор/вход
✔ UP – преминаване една позиция нагоре или наляво
✔ DOWN – преминаване една позиция на долу или на дясно
✔ ESC – отказ/изход/отмяна
✔ SET – използва се за промяна на текущо избрано поле. Например за
въвеждане на парола или промяна на настройка.
Шестият бутон RESET е предназначен за безусловно рестартиране на
централата.
2.5. Светодиодна индикация
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 включва 80 светодиода (16 колони по
5), разположени на лицевия панел.
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Значението на всеки от долу на горе е следното:
✔ ON (зелен светодиод) – свети при открити и инциализирани устройства в
съответната линия
✔ DANGER1 (червен светодиод) – свети при концентрация на газ по-висока
от първо предупредително ниво в някой от сензорите в съответната линия
✔ DANGER2 (червен светодиод) – свети при концентрация на газ по-висока
от второ предупредително ниво в някой от сензорите в съответната линия
✔ ALARM (червен светодиод) – свети при достигане на алармено ниво в
някой от сензорите в съответната линия
✔ FAULT (жълт светодиод) – свети при проблем в съответната линия (напр.
прекъснат проводник, дефектирал сензор и т.н.)
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ГЛАВА

3

МОНТАЖ

3.1. Въведение

Внимание: газсигнализиращата централа трябва да се монтира само
от правоспособен техник, запознат с този документ или упълномощен
от фирмата производител.

GA-ADR е предназначена за монтаж на 19'' rack посредством 4 болта на
лицевия панел. Захранва се с мрежово напрежение ~220V/50Hz и акумулатор
12VDC. Комуникира и обслужва до 16 линии с газови сензори от серията GS-ADR на
Инвест Електроникс.
3.2. Транспорт и съхранение
По време на транспорт на газсигнализиращата система GA-ADR трябва да се
вземат мерки за минимално излагане на вибрации и сътресения. Да се транспортира
само в предоставената от фирмата производител опаковка.
Газсигнализиращата централа може да се съхранява в закрити помещения с
температура -20 ÷ +70 °C и относителна влажност 10 ÷ 95% . Да не се излага на
директна слънчева светлина.

Внимание: продължителността на престой не се отразява на
работоспособността на газсигнализиращата централа, но живота на
електрохимичните газови сензори изтича независимо дали са във
включено или изключено състояние и чувствителността им към газа
намалява с времето !
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3.3. Преди монтаж
Преди да започнете монтажа се уверете, че:
✔ сте запознати с инструкциите за безопасност
✔ сте запознати с инструкциите за монтаж (това упътване)
✔ разполагате с всички устройства от комплектността на доставката. При
липса на някои части се обърнете към доставчика Ви или Invest Electronics. За
контакти вижте глава 7.1.
✔ разполагате с необходимите инструменти
3.4. Механично закрепване
Закрепването към rack системата става чрез четирите отвора на лицевия панел,
разположени зад дръжките. Препоръчително е да се използват болтове и гайки φ5.
Междуцентровите разстояния на отворите са показани на фиг. 3.1 .
483

58

132

465

фиг. 3.1 – междуцентрови разстояния на закрепващите отвори

Дълбочината на газсигнализиращата централа GA-ADR.16 е 200 mm . Дръжките за
удобно хващане се показват напред с 33 mm.
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фиг. 3.2 – механични размери на GA-ADR.16

3.5. Електрическо свързване
3.5.1. Свързване на захранващите кабели
Газсигнализиращата централа може да се захранва от два енергийни източника.
1. Мрежово захранване ~ 220 V / 50Hz
2. Акумулаторно захранване 12 VDC
3. Свържете заземителния проводник към заземителната клема
Свързващите клеми са изведени на задния панел.

Заземяване

Стопяем предпазител
Акумулатор
12VDC

+

-

N

L

Мрежово захранване
220VAC/50Hz

фиг. 3.3 – свързване на захранването
Вер.1.2
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Внимание: да се спазва поляритета на акумулатора

При наличие на мрежово захранване централата автоматично дозарежда
акумулатора.
Акумулаторното захранване е предназначено за аварийни случаи и
може да осигури захранване на централата за 24 часа (в зависимост
от натоварването на централата и при капацитет на акумулатора
48Аh). При пълно изтощение на акумулатора е необходимо той да бъде
първоначално зареден с външно зарядно устройство.
При липса на мрежово захранване централата сигнализира за това чрез
съобщение на дисплея.
3.5.2. Свързване на газови сензори
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 е проектирана да работи с
адресируеми газови сензори от серията GS-ADR на Invest Electronics. Сензорите се
свързват чрез четирипроводна линия. Препоръчителното сечение на свързващите
проводници, в зависимост от дължината на линиите е следната:
Дължина

Сечение

до 100 m

4 x 0,5 mm2

до 200 m

4 x 0,75 mm2

200 ÷ 300 m

4 x 1 mm2

табл. 3.1 – дължина и сечение на свързващите проводници

Входните клеми за сензорите са разположени на задния панел на
газсигнализиращата централа GA-ADR.16. Означение са с LINE1 до LINE16. Към
една линия могат да се включат до 4 сензора и/или изпълнителни устройства, ако
линията не е искрозащитена или 1 сензор, ако линията е искрозащитена. При
свързване на повече от едно устройства на линия, то те се свързват паралелно.
При свързването централа ↔ сензор се съединяват едноименните клеми на
двете устройства.
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+↔+
A↔A
B↔B
–↔–

фиг. 3.4 – свързване централа ↔ сензор

За всяка линия се извършват следните операции:
1) Свързващите проводници се подготвят за монтаж, като се заголват
краищата им
2) Изважда се клема 4-ка за съответната линия
3) Поставят се отделните проводници на свързващия кабел в съответните
(едноименни) клеми
4) Посредством плоска отвертка 3mm се затягат винтовете – фиг. 3.5

фиг. 3.5 – свързване на кабел към клема
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5) Клемата заедно със свързания кабел се включва обратно към задния
панел на GA-ADR (фиг. 3.6)

фиг. 3.6 – свързване на клемата към централата

3.5.3. Свързване на изходните релета
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 разполага с 22 релета, разположени на
задния панел. Всяко реле разполага с нормално отворен и нормално затворен
контакт с товароспособност 5A / 220VAC или 10A / 24VDC

NC C NO
230V / 5A

Значенията на релейните изходи са следните:
✔
16 релета – по едно за всяка линия, които превключват при достигане на
второ предупредително ниво (DANGER2) в съответната линия
✔
1 алармено реле – превключва при достигане на алармено ниво в коя да
е от зоните
✔
1 реле за проблем в някоя от зоните – превключва при прекъсване на
някоя линия
✔ 4 релета с програмируеми свойства – превключват при указана от
потребителя настройка. Вижте т.4.4.1. Конфигуриране на програмируеми
релета

Вер.1.2

стр.15 / 34

Газсигнализираща централа
GA-ADR.16

www.gassense.eu

ГЛАВА

4

НАСТРОЙКА

4.1. Първо включване
Преди първо включване на централата проверете следните неща:
✔ Мрежовото захранване е в допустимите граници - ~220V ±10% / 50Hz
✔ Спазен е поляритета на акумулатора
✔ Газовите сензори са свързани съгласно т. 3.4.2.
При включване устройството започва тест на светодиодите и светва дисплея.
Ако това не се случи проверете връзките, захранващите проводници и/или
стопяемия предпазител.
След първоначалното стартиране е необходимо да се извърши Инициализация
на системата, за да се открият всички свързани газови сензори и отдалечени
устройства. Инициализацията е описана детайлно в т. 4.4.8 .
4.2. Работа с менюто
Менюто се управлява посредством пет функционални бутона на лицевия панел
на централата - ENTER, UP, DOWN, ESC, SET.

фиг. 4.1 – Бутони за управление

Забележка: бутонът RESET не е свързан с менюто, а с него се
извършва безусловно рестартиране на централата

В режим МЕНЮ се влиза посредством бутона ENTER.
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МЕНЮ:
------------------->Събития...
Настройки...
Основните функции на бутоните са следните:
✔ ENTER – потвърждение/избор/вход
✔ UP – преминаване една позиция нагоре или наляво
✔ DOWN – преминаване една позиция надолу или надясно
✔ ESC – отказ/изход/отмяна
✔ SET – използва се за промяна на текущо избрано поле. Например за
въвеждане на парола или промяна на настройка.
От режим Меню се излиза чрез бутона ESC или автоматично след 2 минути
неактивоност от страна на потребителя.
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4.3. Блокова схема на менюто

Прелистване на
събития

Събития

Изтриване на
събития

парола

парола

Меню

Настройки

Конфигуриране на
програмируеми
релета

Проверка
светодиоди

Тестове
Проверка вътрешни
релета
Часовник

Смяна парола

Блокиране на
линия

Стоп звук

Конфигуриране на
отдалечени
устройства

Инициализация
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4.4. Меню настройки
За влизане в меню НАСТРОЙКИ е необходимо да се въведе парола.

МЕНЮ
-------------------_
Парола: 0000
Чрез бутоните UP и DOWN се премества маркерът между четирите позиции на
паролата. Чрез бутона SET се променя стойността на текущата позиция. При
натискане на бутона ENTER цялата комбинация се приема за въведена парола и се
проверява. При правилна парола се влиза в меню Настройки, в противен случай се
извежда съобщение „Грешна парола“ и се отказва достъп.
Забележка: първоначално паролата е '1234' и е препоръчително да се
смени от менюто (т. 4.4.4.)

4.4.1. Конфигуриране на програмируеми релета
Газсигнализиращата централа разполага с четири програмируеми релета, които
могат индивидуално да бъдат конфигурирани да задействат по желана комбинация
от всички линии.
Избира се желаното реле за конфигурация и се потвърждава с бутона ENTER.
За да се потвърди желанието за промяна на текущата конфигурация е необходимо
още едно потвърждение с бутона ENTER. За отказ се използва бутона ESC.

Конф. прог. Релета
-------------------Наистина ли желаете?

Всяко реле може да се конфигурира да задейства при едновременно достигане
на алармено ниво на една или няколко линии. Конфигурирането става чрез бутоните
UP (за дясно) и DOWN (за ляво) за предвижване между съответните зони и бутона
SET за промяна на конфигурацията на текущата зона. Положение „0“ означава
неактивна зона, а „X“ активна зона за задействие на съответното програмируемо
реле. Потвърждаването и записването на конфигурацията става чрез бутона ENTER.
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Пример: за задействане на програмируемо реле при задействие в първа, втора
или пета зона се задава следната конфигурация:

X X 0 0>X 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4.4.2. Тестове
4.4.2.1. Проверка светодиоди

Тест светодиоди
-------------------Светодиодите се
активират...
При избиране на това меню се активират всички светодиоди на предния панел
на централата. Ако някой от тях не светне, това означава, че най-вероятно е
дефектирал и е необходимо да се подмени.
4.4.2.2. Проверка вътрешни релета

Тест релета
------------------->Зона 1 Реле DANGER
0
Използва се за проверка работоспособността на изходните релета на
газсигнализиращата централа. На първия ред чрез бутона SET се редуват
последователно всичките 22 релета, а чрез бутона DOWN (надолу) се отива на реда
за контрол на съответното реле. Чрез бутона SET се превключва съответното реле
изписано на горния ред. Знака „0“ означава незадействано, а знака „X“ - задействано.
Чрез бутона UP (нагоре) отново се отива на реда за смяна на текущото тествано
реле.
4.4.3. Часовник
Сверяване на часовника за астрономическо време. При влизане в това меню се
появява текущата дата и час, като тя подлежи на корекция.
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Настройка часовник
-------------------__
15/08/06
16:21

С бутоните UP (наляво) и DOWN (надясно) се премества показалеца между
позициите на датата и часа. На всяка позиция се променя стойността чрез бутона
SET. При натискане на бутона ENTER последно въведената стойност се приема за
текущо време и часовника се сверява.

Настройка часовник
-------------------Часовникът е сверен

За отказ на сверяване на часовника се използва бутона ESC, при който
стойността на часовника за реално време не се променя.
4.4.4. Смяна на парола
Промяна на паролата за достъп до меню настройки и изтриване на списъка със
събития. Паролата съдържа четири символа – комбинация от цифрите 0-9 и
латинските букви A-F. Чрез бутоните UP (наляво) и DOWN (надясно) се движи между
четирите позиции на паролата, а чрез бутона SET се променя стойността на
текущата позиция, като се редуват последователно цифрите и буквите при всяко
натискане.

Въведете нова парола
-------------------_
Парола: 2000
За потвърждение на новата парола се използва бутона ENTER. За отказ и
използване на старата парола – бутона ESC.

Забележка: паролата не може да бъде '0000'
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4.4.5. Блокиране на линия
Блокиране на линията за комуникация. Използва се за сервизни нужди. При
нормална работа комуникацията със сензорите не трябва да се преустановява.
4.4.6. Стоп звук
Блокиране на звуковата сигнализация на централата. Чрез бутона SET се
блокира и активира вградената звукова сигнализация.
При включване/рестартиране на централата звукът по подразбиране е включен.
Забележка: тази настройка не деактивира инициализирани
адресируеми сирени и сирени включени към изходните релета.

4.4.7. Конфигурация на отдалечени устройства
При открити и инициализирани отдалечени устройства (адресируемо реле и/или
адресируема сирена) може да се задава при какво събитие в коя зона да задействат.
При липса на отдалечени устройства се появява съобщение за грешка:
МЕНЮ
-------------------Няма инициализирани
отдалечени у-ва
При инициализирани устройства се появява менюто за конфигурация. С
бутоните UP и DOWN се избира желаното устройство за конфигуриране. За всяко
устройство се показва типа, серийния номер, зоната в която се намира и адресът му.

МЕНЮ
-------------------Реле СН 1234
Зона=16 Адр=16
Чрез бутона ENTER се избира устройството, след което се появява поле с избор
при какви събития да задейства.
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МЕНЮ
-------------------Конф за зона >1
А1 Т1
10% X
С бутона SET на горния ред се редуват всички открити газови сензори. За всеки
се показва адреса (A?) и типа (T?). За всеки сензор може да се избере задействие
на предупредително или алармено ниво. Знака „X“ означава задействие, а „0“ незадействие. Придвижването между полетата за избор става с бутоните UP и
DOWN, а промяна на конфигурацията чрез SET. Потвърждение на цялата
конфигурация и изход става чрез бутона ENTER. За изход без запис – ESC.
4.4.8. Инициализация

Инициализация:
-------------------Желаете ли
инициализация?
Инициализацията е процес на откриване и разпознаване на устройствата,
свързани към линиите на централата. Инициализация трябва да се провежда всеки
път, когато е добавено ново устройство (газов сензор, адресируемо реле,
адресируема сирена и т.н.), или е премахнато съществуващо такова. Преди началото
на инициализация е необходимо тя да се потвърди чрез бутона ENTER.
Инициализацията преминава през няколко стъпки:
1)

Освобождава се линията, ако в момента е заета
Инициализация:
-------------------1: Освобождава
се линията
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2) Извършва се проверка на зоните за повреда

Инициализация:
-------------------2: Проверка зони

3) Търсене на устройства във всяка линия

Инициализация:
-------------------3: Търсене на
устройства
4) Съобщава се общия брой открити устройства

Инициализация:
-------------------4: Намерени 17

След което се показва броя на намерените устройства по зони

Инициализация:
-------------------1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2
5) Инициализацията завършва със обновяване и записване на новата
конфигурация

Инициализация:
-------------------5: Обновяване на
информацията
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При успешна инициализация се появява съобщение
Инициализация:
-------------------Инициализацията
успешна.
С което инициализацията завършва.
При неуспешна инициализация, трябва да се проверят връзките по кабелите до
сензорите, и да се отстрани повредата.
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ГЛАВА

5

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5.1. Режими на работа
В тази глава са описани режимите на работа, в които може да се намира
газсигнализиращата централа GA-ADR.16 по време на своята работа. За всеки
режим са описани всички светлинни, звукови и релейни сигнали, които се генерират.
5.1.1. Режим Нормална работа
Това е състоянието, в което не са открити проблеми и алармени събития в
инициализираните сензори.
На дисплея е изписано съобщението „НОРМАЛНА РАБОТА“ и текущата дата
(ДД/ММ/ГГ) и час (ЧЧ:ММ).

Нормална
15/08/06

работа
16:21

Светят зелените (ON) светодиоди в линиите, в които има инициализирани
устройства (газови сензори и/или изпълнителни устройства).
Всички останали светодиоди са загасени
Звуковата сигнализация е изключена.
Всички изходни релета са в нормално (непревключено) състояние.
5.1.2. Режим Събития
При наличие на събитие (гранична газова концентрация, авария по линията,
липса на мрежово захранване и т.н.), на дисплея се показва аварийното съобщение.
Ако едновременно постъпват повече от едно събитие, то всичките се редуват
циклично на дисплея.
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Събития:
-------------------ALARM Line3/SN4
CH4 20% LEL
Светят зелените (ON) светодиоди в линиите, в които има инициализирани
устройства (газови сензори и/или изпълнителни устройства).
Светят червените (DANGER1) светодиоди в линиите, в които в някои от
сензорите има концентрация на контролирания газ над първо предупредително ниво.
Светят червените (DANGER2) светодиоди в линиите, в които в някои от
сензорите има концентрация на контролирания газ над второ предупредително ниво.
Светят червените (ALARM) светодиоди в линиите, в които в някои от сензорите
има концентрация на контролирания газ над алармено ниво.
Светят жълтите (FAULT) светодиоди в линиите, в които в някои от сензорите
има повреда.
Звуковата сигнализация възпроизвежда диференциален звук за различните
събития.
Забележка: звуковата сигнализация може да бъде изключена от
менюто (т.4.4.6)

Изходните релета DANGER, съответстващи на линиите, в които има
концентрация на газ по-висока от второ предупредително ниво са задействани
(превключени).
Изходното реле ALARM е задействано (превключено) ако в някоя от линиите
има регистрирана концентрация на газ по-висока от аларменото ниво.
Изходното реле FAULT е задействано (превключено) ако в някоя от линиите има
повреда в сензор.
Свободно програмируемите изходни релета OPTIONAL са задействани ако
съвкупността от събития удовлетворява конфигурацията зададена от потребителя.
За настройка на програмируеми релета вижте т. 4.4.1.
Забележка: изходните релета не са със самозадръжка ! Те се
деактивират автоматично при прекратяването на съответното
събитие.
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5.2. Преглед на събития
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 приема за „събитие“ всяка една от
следните ситуации:
✔ стартиране на системата
✔ спиране на системата
✔ концентрация на газ над първо предупредително ниво
✔ прекратяване на концентрация на газ над първо предупредително ниво
✔ концентрация на газ над второ предупредително ниво
✔ прекратяване на концентрация на газ над второ предупредително ниво
✔ концентрация на газ над алармено ниво
✔ прекратяване на концентрация на газ над алармено ниво
✔ грешка в сензор
✔ липса на мрежово захранване
Всяко едно от тези събития се записва в енергонезависимата памет на
централата. Запомнят се последните 512 събития на ротационен принцип – при
постъпване на нови събития след достигане на тази граница, започват да се
изтриват най-старите.
Записаните в паметта събития могат да се разглеждат чрез менюто на LCD
дисплея. Избира се Меню → Събития → Списък събития.
Списък събития
-------------------Събитие 508/510
31/08/06
10:33
За разглеждане на събития се използват бутоните UP и DOWN, като на дисплея
се показва номера на текущото събитие, както датата и часа на неговото настъпване.
Текста на събитието се показва при натискане на бутона ENTER. Връщането става
чрез бутона ESC.
Списък събития
-------------------ALARM
Зона 5 Тип CH4
Възможно е и преглеждане през 10 събития, като се натискат бутоните UP и
DOWN докато се задържа натиснат бутона SET.
5.3. Изтриване на събития
Газсигнализиращата централа GA-ADR.16 позволява едновременно изтриване
на всички събития запаметени в енергонезависимата памет. За целта се използва
Вер.1.2
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потребителското меню. Избира се Меню → Събития → Изтриване събития. За да
се потвърди изтриването е необходимо да се въведе системната парола

Въведете паролата
-------------------_
Парола: 0000
Чрез бутоните UP и DOWN се премества маркера между четирите позиции на
паролата. Чрез бутона SET се променя стойността на текущата позиция. При
натискане на бутона ENTER цялата комбинация се приема за въведена парола и се
проверява.
При въвеждане на правилна парола събитията се изтриват
Въведете паролата
-------------------Файлът със събитията
е изтрит !
При въвеждане на грешна парола събитията не се изтриват.

Забележка: събитията не могат да се изтриват поединично

5.4. Нужда от калибрация
Централата постоянно следи за изтичане времето за прекалибрация на
сензорите. Ако в един или повече сензори времето до следващата калибрация е помалко от 1 месец, на дисплея се показва съобщение „Нужда от калибрация“.

Нужда от калибрация!
15/08/06

16:21

Забележка: съобщението „нужда от калибрация“ се появява само когато в
системата няма текущи алармени събития.
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За да се провери кой/кои сензори подлежат на прекалибрация или да се
провери след колко дни трябва да е следващата профилактика се използва бутона
„DOWN“. За проверка централата трябва да бъде в режим „Нормална работа“ (т.
5.1.1.) или „Нужда от калибрация“ (т. 5.4). При натискане на бутона „DOWN“ се
появява първия инициализиран сензор заедно с оставащото му време (в дни) до
калибрация.
Дата на калибрация:
-------------------Зона:1, SN:47
след 159 дни
С бутоните „LEFT“ и „RIGHT“ се редуват всички инициализирани сензори. За
изход от режима се използва бутона „ESC“.

Вер.1.2
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ГЛАВА

6

ПОДДРЪЖКА

6.1. Диагностика на чести проблеми
Симптом

Проблем

Решение

Не светват светодиодите и
дисплея при стартиране

Липса на мрежово захранване

Проверете свързващите кабели

Липса на захранващо
напрежение в линия

Изгоряла искробезопасна верига Подмяна на искробезопасна
верига

Централата не открива всички
сензори и/или устройства
закачени за линиите

Няма комуникация със
сензорите/устройствата

Проверете свързващите кабели.
Извършете повторна
инициализация на системата (т.
4.4.8.)

6.2. Профилактика
Газсигнализиращата система, част от която е централата GA-ADR.16, трябва да
минава на профилактичен преглед и пренастройка (на газовите сензори) на всеки 6
месеца. По време на профилактиката централата може да бъде преведена в
сервизен режим, в който комуникацията със сензорите се преустановява (вижте т.
4.4.5.). В този режим сензорите могат да бъдат изключвани от системата или да им
се подава еталонен газ, което няма да предизвика фалшиви задействия от страна на
централата.
Внимание: в режим на прекъсната комуникация със сензорите, цялата
газсигнализираща система е нефукционираща !

Тестове на самата газсигнализираща централа GA-ADR.16 може да се
извършват от менюто.
✔ Тест на светодиодната индикация (т. 4.4.2.1.)
✔ Тест на изходните релета (т. 4.4.2.2.)
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ГЛАВА

7

ПОМОЩ ЗА КЛИЕНТА

7.1. Контакти за връзка
ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД
ул. „Брезовско шосе“ №145
Пловдив 4003
тел. +359-32-960143
факс +359-32-960144
e-mail: info@investelectronics.com
web: http://www.gassense.eu
7.2. Гаранция
Гаранционния срок е 12 месеца , но не повече от 18 месеца от датата на
издаване на гаранционната карта.
➔ Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали по време на експлоатация
през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна
изработка. Такива се отстраняват безплатно след доставяне на изделието в
сервизната база на производителя.
➔ Гаранцията се признава само срещу предоставена гаранционна карта,
попълнена четливо и съдържаща подписите на продавача и купувача и датата
на покупка.
➔

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано при следните
случаи:
➔ Несъответствие между данните в документа и самата стока или когато
маркировката за сериен номер е отстранена или заменена;
➔ не са спазени условията за съхранение, монтаж и експлоатация
➔ при опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица или
когато е повреден гаранционния стикер или пломба;
➔ повреди възникнали вследствие на сътресения, механични повреди,
удари или претоварвания, получени от небрежно отношение;
➔ повреди, настъпили вследствие на природни бедствия – мълнии,
наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
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Гаранцията не покрива: акумулаторни батерии, адаптери и други консумативи.
Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по външната страна на корпуса,
както и за нормално износване на механични или електрохимични компоненти,
получено в процеса на нормална работа. Производителят не поема отговорност за
загуба на печалба или данни за последвали загуби и щети. Тази гаранция е
допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското
законодателство.
7.3. Код за поръчка
За поръчка на газсигнализираща централа GA-ADR.16 използвайте следния код
за поръчка при заявка от InvestElectrnics.

GA-ADR.L.16
16 линии
Лицев монтаж
Адресируема
Газсигнализираща централа

За поръчка и допълнителни въпроси използвайте координатите в т. 7.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

А

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Абревиатура
А
AC

Значение
Ампер
Alternating Current / променлив ток

ACC

Акумулатор

ATEX

Atmospheres Explosibles – Европейска директива за устройства работещи в
експлозивна среда

BAT
C

Common / общ (извод на реле)

CE

Използва се за знак, че продукта отговаря на всички европейски директиви

DC

Direct Current / постоянен ток

g

Грам

Hz

Херц

IP

Ingress Protection – единица за защитата от пропускане на прах и вода

LCD

Liquid crystal display / Течно-кристален дисплей

LED

Light Emitting Diode / светодиод

LEL

Lower Explosive Limit / Долна граница на взривяемост (ДГВ)

LNG

Liquefied Natural Gas / Втечнен природен газ

LPG

Пропан-Бутан. Втечнен петролен газ съставен от пропан и бутан

kg

Килограм

mA

милиампер (1/1000 от Ампера)

mm

милиметър

NC

Normally Closed / Нормално затворен

NO

Normally Open / Нормално отворен

ppm

parts per million – концентрация в атмосферата (една милионна част)

RH

Относителна влажност

V

Вер.1.2

Battery / Акумулатор

Volt / Волт

VAC

Voltage Alternating Current

VDC

Voltage Direct Current
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