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1. Zastosowanie. 
 
 

Głosowy System Ewakuacyjny  GSE - 2000   znajduje zastosowanie w 
obiektach, w których z mocy prawa wymagana jest instalacja Systemu 
Sygnalizacji Pożaru ( SSP ). Centralę ( urządzenia stacyjne )  GSE – 2000  łączy 
się w sposób trwały z centralą SSP  -  tzw. sztywne łącze.   
    GSE - 2000  spełnia wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 60849 
oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów,  - w części dotyczącej Dźwiękowych Systemów 
Ostrzegawczych ( DSO ).  Tym samym Głosowy System Ewakuacyjny  
GSE – 2000 jest Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym ( DSO ) w rozumieniu 
ww przepisów. 

GSE – 2000 umożliwia nadawanie zrozumiałej informacji w jednym 
określonym obszarze (strefie) lub w większej liczbie określonych obszarów (stref). 

GSE – 2000 jest zdolny generować dźwięki ostrzegawcze i komunikaty 
głosowe (również kombinacje) w trybie ręcznym i automatycznym.  
Jest przygotowany do współpracy przede wszystkim z Systemem Sygnalizacji 
Pożaru ( SSP) ale może współpracować również z innymi, elektronicznymi 
systemami bezpieczeństwa.  

GSE – 2000 jest systemem liniowym. 
 

 
 
2. Budowa 
 

System składa się z modułów i możliwa jest dowolna jego rozbudowa.  
Po połączeniu z  centralą SSP staje się jego częścią – elementem wykonawczym 
w zakresie emisji głosowych komunikatów ewakuacyjnych: automatycznych ( z 
pamięci systemu ) oraz  „na żywo” poprzez terminal mikrofonowy „Mikrofon 
Strażaka” posiadający najwyższy priorytet ). 
Poszczególne elementy systemu ( z wyjątkiem terminali mikrofonowych i 
głośników )  montowane są w szafie metalowej AUDIOTECH -  rack, typ SRZ 19”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2.1    Moduł wejściowy mikrofonowy – typ MWA-20 
 

 
Moduł MWA-20 jest przeznaczony do współpracy z  
zewnętrznymi elementami elektroakustycznymi takimi 
jak terminale mikrofonowe, oraz mikrofon specjalny tzw. 
mikrofon strażaka – dla osób kierujących akcją 
gaśniczo - ewakuacyjną. Sterowanie modułem odbywa 
się w technice cyfrowej I2C. Moduł spełnia również 
funkcję kontroli ciągłości pracy mikrofonu. 
 

          Sygnalizacja i przyciski: 
    

• wyświetlacz cyfrowy LED – wskazuje wartość 
poszczególnych parametrów ( numer wejścia, głośność, 
barwa dźwięku 

• wskaźnik złożony z diod LED ( 10 szt. ułożone pionowo ), 
opisanych od „– 40 do + 5” (w decybelach) – wskazuje 
wartość chwilową poziomu dźwięku 

• dioda LED opisana „Wzmocnienie” – sygnalizuje tryb 
ustawiania głośności 

• dioda LED opisana „Wysokie” – sygnalizuje tryb 
ustawiania barwy dźwięku w zakresie wysokich tonów 

• dioda LED opisana „Niskie” -  sygnalizuje tryb ustawiania 
barwy dźwięku w zakresie niskich tonów 

• dioda LED opisana „Sygnał” - sygnalizuje tryb wyboru 
źródła dźwięku 

• dioda LED opisana „Wycisz” – sygnalizuje wyciszenie – 
blokadę modułu 

• przyciski oznaczone strzałkami służą do zmiany ustawień 
(+/-)  poszczególnych parametrów 

• przycisk opisany „Tryb” służy do wyboru trybu 
• przycisk opisany „Wycisz” – służy do wyciszenia / blokady 

modułu 
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Modu³ wejœciowy mikrofonowy -  typ MWA-20



Algorytm programowania modu³u audio
MWA-20 i MWA-40

UWAGA!!!!

Wszystkie nastawy parametrów toru s¹ 
automatycznie zapamiêtywane w  
pamiêcie EEPROM

Regulacja poziomu wzmocnienia 
w zakresie od 0 do 64

Regulacja tonów wysokich (10kHz)
w zakresie od -12 do +12 dB

Regulacja tonów niskich (100 Hz)
w zakresie od -12 do +15 dB

Wybór Ÿród³a sygna³u od 01, 02, 03
standardowe ustawienie 01

Niezale¿ne wyciszenie ca³ego
toru akustycznego

VOLUME

TREBLE

BASS

SIGNAL

MUTE



 
2.2     Moduł wejściowy audio – typ MWA-40 
 

        
Moduł MWA-40 jest przeznaczony do współpracy z 
modułem komunikatów cyfrowych MKC oraz z 
zewnętrznymi urządzeniami audio takimi jak: 
odtwarzacz CD, tuner radiowy, magnetofon kasetowy, 
odtwarzacz mp3, itp. Sterowanie modułem odbywa się 
w technice cyfrowej I2C. 

 
Sygnalizacja i przyciski: 

    
• wyświetlacz cyfrowy LED – wskazuje wartość 

poszczególnych parametrów ( numer wejścia, głośność, 
barwa dźwięku 

• wskaźnik złożony z diod LED ( 10 szt. ułożone pionowo ), 
opisanych od „– 40 do + 5” (w decybelach) – wskazuje 
wartość chwilową poziomu dźwięku 

• dioda LED opisana „Wzmocnienie” – sygnalizuje tryb 
ustawiania głośności 

• dioda LED opisana „Wysokie” – sygnalizuje tryb 
ustawiania barwy dźwięku w zakresie wysokich tonów 

• dioda LED opisana „Niskie” -  sygnalizuje tryb ustawiania 
barwy dźwięku w zakresie niskich tonów 

• dioda LED opisana „Sygnał” - sygnalizuje tryb wyboru 
źródła dźwięku 

• dioda LED opisana „Wycisz” – sygnalizuje wyciszenie – 
blokadę modułu 

• przyciski oznaczone strzałkami służą do zmiany ustawień 
(+/-)  poszczególnych parametrów 

• przycisk opisany „Tryb” służy do wyboru trybu 
• przycisk opisany „Wycisz” – służy do wyciszenia / blokady 

modułu 
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2.3     Moduł pola komutacyjnego – typ MPK 2/8 
 

 
Moduł MPK 2/8 stanowi zespół macierzy komutacyjnej 
umożliwiający odpowiednie połączenie źródeł dźwięku 
systemu z  wejściami wzmacniaczy liniowych (końcówki 
mocy).  W jednym module pracują dwie niezależne 
sekcje - po 8 wejść każda. 

 
Sygnalizacja: 

    
• diody LED ( 16 szt. ) oznaczone „1a” do „8a” i „1b” do „8b” – 

sygnalizują załączenie kanału audio 
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2.4    Moduł sprzęgu pożarowego wejściowy – typ MPP 16 IN 

 
 
Moduł MPP 16 IN umożliwia połączenie  GSE – 2000 z 
dowolnym, elektronicznym systemem bezpieczeństwa – 
wejścia/linie nieparametryzowane. Moduł ten gwarantuje 
pełną galwaniczną izolację pomiędzy tymi systemami. 
Jednostką bazową jest  moduł składający się z  16 
niezależnych wejść. 

  
Sygnalizacja: 

    
• diody LED ( 16 szt. ) opisane „1” do „16”  – sygnalizują 

przyjęcie sygnału alarmowego/informacyjnego z innego 
systemu bezpieczeństwa. 
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Modu³ sprzêgu po¿arowego wejœciowy - typ MPP 16 IN



 
2.5    Moduł sprzęgu pożarowego wejściowy, parametryczny –  

   typ MPP 16 IN P 
 

 
Moduł MPP 16 IN umożliwia połączenie i bieżącą 
(automatyczną) współpracę  systemu sygnalizacji pożaru 
z systemem nagłośnienia  obiektowego. Kontroluje 
jednocześnie parametry linii. Moduł ten gwarantuje pełną 
galwaniczną izolację pomiędzy tymi systemami. 
Jednostką bazową jest moduł składający się z 16 
niezależnych wejść.  

  
Sygnalizacja: 

    
• diody LED ( 16 szt. ) opisane „1” do „16”  – sygnalizują 

przyjęcie przez GSE – 2000 alarmowego sygnału strefowego 
z centrali systemu sygnalizacji pożaru.  
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2.6   Moduł sprzęgu pożarowego wyjściowy – typ MPP 16 OUT 
 

Moduł MPP 16 OUT jest modułem sterującym dowolnymi 
urządzeniami zewnętrznymi.  Wyjścia modułu 
wyposażone są w przekaźnik ze stykiem NO.  Jednostkę 
bazową stanowi moduł  16 niezależnych wyjść. 

 
Sygnalizacja: 

    
• diody LED ( 16 szt. ) opisane „1” do „16”  – sygnalizują 

wysłanie  sygnału sterującego do zewnętrznego urządzenia 
wykonawczego. 
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2.7  Moduł krosownicy – typ MKR  

 

 
 
Moduł MKR przeznaczony jest do komutacji wyjściowych 
obwodów głośnikowych (linii głośnikowych ). Może być 
konfigurowany następująco: a) 1 wyj. wzmacniacza – 1 
linia głośnikowa, b) 1 wyj. wzmacniacza – 4 linie 
głośnikowe, c) 1 wyj. wzmacniacza – 8 linii głośnikowych. 
 

 
Sygnalizacja, przyciski, regulacje: 
    

• diody LED ( 8 szt. ) znajdujące się przy łączówkach – 
sygnalizują badanie ( sprawdzanie ) linii głośnikowych 

• dioda LED opisana „Awaria” – sygnalizuje uszkodzenie  
linii głośnikowej: 1) dioda pulsuje - sygnalizuje 
uszkodzenie w trybie automatycznego badania linii  
2) dioda świeci – sygnalizuje uszkodzenie w trybie 
ręcznego badania linii  

• dioda LED opisana „Strojenie” – sygnalizuje zestrojenie 
badanej linii głośnikowej 

• przycisk opisany „Przycisk” – służy do ręcznego badania 
linii  głośnikowej 

• gniazdo opisane „Interfejs” – umożliwia podłączenie 
komputera 

  
 

 



 
2.8 Moduł kontroli sterowania  – typ MKS 

 
Moduł MKS jest centralną jednostką 
sterowania i zarządzania systemem 
nagłośnienia. Realizuje obsługę 
sterowania wewnętrznego w obrębie 
urządzeń stacyjnych zainstalowanych w 
stojaku radiofonicznym  RACK oraz 
zewnętrznych transmisji cyfrowych. 
Użytkownik  po wprowadzeniu 
odpowiednich kodów dostępu uzyskuje 
możliwość zmiany ustawień. 

 
 
Sygnalizacja, przyciski: 
    

• Wyświetlacz LCD – w normalnym stanie ( praca systemu ) 
wyświetlany jest napis „AUDIOTECH” oraz podawany jest 
aktualny czas. W trybie serwisowym pokazywane są 
nastawy główne systemu 

• Dioda LED opisana „Test” – sygnalizuje ( ogólnie ) pracę 
systemu 

• Dioda LED opisana „Praca” – sygnalizuje połączenie 
systemu z centralą SAP 

• Dioda LED opisana „Terminale” – sygnalizuje komunikację 
pomiędzy urządzeniami stacyjnymi systemu i terminalami 
mikrofonowymi 

• Diody LED opisane: „Zapis pamięci” „Peryferia” 
„Połączenia” „Komunikat” „Awaria”   – służą ( w 
szczególnych przypadkach ) do głębokiej diagnostyki, 
testów i kontroli systemu, które może wykonać wyłącznie 
serwis producenta 

• Przycisk „Reset” – służy do wykonania resetu systemu 
(tylko dla serwisu) 

• Przycisk „Tryb” – służy ( przy pomocy kodu dostępu ) do 
wyboru trybu ( wejście do menu: czas, data, nr gongu, nr 
komunikatu, wybór linii odsłuchowej, wybór źródła 
globalnego ( opcja : sygnał z jednego źródło wchodzi na 
wejścia wszystkich wzmacniaczy ) 

• Przycisk „Zmiana” – służy ( wraz z przyciskami 
opisanymi:”F1”, „F2”, „F3”, „F4” ) do poruszania się po 
menu oraz do wprowadzania kodu dostępu 

• Przycisk „Wyjście” – służy do wyjścia z menu 
• Przycisk „Zatwierdź” – służy do zatwierdzania nastaw 
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Zmiana

ZatwierdŸ

ZatwierdŸ

ZatwierdŸ

WyjœcieKod
poprawny

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N
Opcja

wybrana
popr.

Wybór ¿¹danej wartoœci
F2, F3 (sekwenc.)

Zerowanie zawartoœci
pamiêci danego

wejœcia - kursor F1

Zerowanie zawartoœci
pamiêci danego

wejœcia - kursor F1

Dalsza
zmiana

Dalsza
zmiana

Opcja 
wybrana 

popr.

Dalszy
wybór
we Pp

Dalszy 
wybór
wyj.

Kod serwisanta

TRYB

Kod producenta
zastrze¿ony

ALGORYTM PROGRAMOWANIA FUNKCJI JEDNOSTKI CENTRALNEJ MKS

Stan wolnego rejestru sygnalizowany jest znakiem !

Wykonuje siê ka¿dorazowo dla wszystkich wejœæ Pp
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Sekwencyjny wybór opcji programowania
dostêpny z poziomu kodu serwisanta:

T-dla poz.1-9

1.  Linia monitorowania  ( opcja )

2.  Wybór komunikatu 

3.  Wejscie ogólne

4.  Ustaw godz.

5.  Ustaw min.

6.  Ustaw rok

7.  Ustaw mies.

8.  Ustaw dzieñ

9.  Gong

10.  We. Pp1 -> Sekt.

11.  We. Pp2 -> Sekt.

12.  We. Pp3 -> Sekt.

14.  We. Pp4 -> Sekt.

15.  We. Pp5 -> Sekt.

16.  We. Pp6 -> Sekt.

17.  We. Pp7 -> Sekt.

18.  We. Pp8 -> Sekt.

19.  We. Pp9 -> Sekt.

20.  We. Pp10 -> Sekt.

21.  We. Pp11 -> Sekt.

22.  We. Pp12 -> Sekt.

23.  We. Pp13 -> Sekt.

24.  We. Pp14 -> Sekt.

25.  We. Pp15 -> Sekt.

26.  We. Pp16 -> Sekt.

T-dla poz.10-26



 
2.9   Moduł zasilająco-kontrolny – typ MZK 

 

 
 

 
Moduł MZK składa się z dwóch sekcji: a) sekcja 
zasilacza, b) sekcja pomiarowo-sygnalizacyjna 
Sekcja zasilacza wytwarza wszystkie potrzebne napięcia, 
natomiast sekcja pomiarowo-sygnalizacyjna przyjmuje 
informacje o stanie technicznym systemu. W przypadku 
pojawienia się informacji o awarii sygnalizuje ten fakt 
przy pomocy sygnalizatora dźwiękowego. 

 
 
Sygnalizacja, przyciski, regulacje: 
    

• Wyświetlacz LED opisany „Numer linii” ( OPCJA )  
• Dioda LED opisana „Kontroler”  ( OPCJA ) 
• Dioda LED opisana „Test linii gł.”  ( OPCJA ) 
• Dioda LED opisana „Awaria wzm.”  ( OPCJA ) 
• Dioda LED opisana „Awaria linii gł.”  ( OPCJA ) 
• Diody LED ( 8 szt. nieopisane ), ułożone pionowo – są 

aktualnie niewykorzystywane – stanowią rezerwę   
• Dioda LED opisana „+12V” – sygnalizuje obecność 

napięcia  + 12 V DC 
• Dioda LED opisana „+9V” – sygnalizuje obecność 

napięcia  + 9V DC 
• Dioda LED opisana „+18V” – sygnalizuje obecność 

napięcia  + 18V DC 
• Dioda LED opisana „-18V” – sygnalizuje obecność 

napięcia  - 18V DC 
• Dioda LED opisana „48V” – sygnalizuje obecność 

napięcia  48V AC 
• Dioda LED nieopisana ( poniżej diody LED „48V” ) – 

sygnalizuje obecność napięcia zasilania modułu ( 230V 
AC ) 

• Potencjometr opisany „Głośność ( OPCJA )  
• Głośnik opisany „Głośnik kontrolny” ( OPCJA )  
• Przycisk opisany „Strojenie” – służy do uruchomienia 

przetwornicy 
• Przycisk opisany „Zerowanie” ( OPCJA )  

 
 

 

 



 MODU£ ZASILAJ¥CO
KONTROLNY - MZK

5

4
3

2

1

0 6

Kontroler + 12V

48V+ 9V

+ 18V

 - 18V

Numer linii

Strojenie Zerowanie

G³oœnoœæ

Test linii g³.

Awaria wzm.

Awaria linii g³.

G³oœnik kontrolny Zasilanie

Dioda LED  sygnalizuje wejœcie modu³u 
krosownicy w tryb automatycznego lub 
rêcznego testowania linii g³oœnikowych

Dioda LED opisana „Awaria wzm.”  
sygnalizuje (zbiorczo) uszkodzenie linii 
g³oœnikowych

Dioda LED opisana „Awaria wzm.”  
sygnalizuje (zbiorczo) uszkodzenie 
wzmacniaczy

Dioda LED sygnalizuje prawid³ow¹ 
pracê pomiêdzy modu³em MKZ i 
modu³em MKR

Dioda LED sygnalizuje obecnoœæ 
napiêcia zasilania modu³u ( 230V AC )

Dioda LED sygnalizuje obecnoœæ 
napiêcia  48V AC

Wyœwietlacz LED w trybie normalnym 
wskazuje numer ods³uchiwanej linii, w 
trybie serwisowym wskazuje numer 
aktualnie badanej linii

Diody LED obecnie nie wykorzystywane

Przycisk s³u¿y do za³¹czenia zasilania 
230 V AC MZK

Potencjometr opisany s³u¿y do regulacji 
g³oœnoœci sygna³u ods³uchiwanego 
poprzez g³oœnik kontrolny modu³u

G³oœnik  s³u¿y do ods³uchu sygna³ów w 
poszczególnych liniach

Modu³ zasilaj¹co kontrolny - typ MZK

Dioda LED sygnalizuje stan alarmowy

Przycisk s ³u¿y do wy³¹czania 
minibuzzera

Przycisk s³u¿y do uruchomienia 
przetwornicy

Diody LED sygnalizuj¹ obecnoœæ 
napiêæ  + 12 V DC,  + 9V DC, + 18V DC, 
- 18V DC

Legenda:
- opis w kolorze jasno szarym oznacza i¿ 
  dany element jest opcj¹ urz¹dzenia



 
2.11 Moduł sygnalizacji awarii – typ MSA 

 
Moduł MSA zbiera i przetwarza informacje o stanie 
technicznym poszczególnych modułów GSE - 2000 

     
Sygnalizacja: 

    
• Diody LED opisane: „Zwarcie CSP”, „Przerwa CSP”  – 

sygnalizują ( zbiorczo ) rodzaj uszkodzenia linii 
parametrycznych łączących DSO z centralą SAP 

• Dioda LED opisana „Linia gł.” – sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie linii głośnikowych 

• Dioda LED opisana „Sabotaż” – sygnalizuje 
nieuprawnione otwarcie stojaka radiofonicznego 

• Dioda LED opisana „Sieć 230V” – sygnalizuje zanik 
zasilania podstawowego 230 V AC 

• Dioda LED opisana „Zasilacz rezer.” – sygnalizuje awarię 
zasilania awaryjnego 

• Dioda LED opisana „Ład.baterii” – dioda nieaktywna 
• Dioda LED opisana „Krosownica” – sygnalizuje 

uszkodzenie modułu krosownicy MKR 
• Dioda LED opisana „Terminal mikr.” – sygnalizuje  

( zbiorczo ) uszkodzenie terminali mikrofonowych 
• Dioda LED opisana „MPK” – sygnalizuje ( zbiorczo ) 

uszkodzenie modułów komutacyjnego MPK 
• Dioda LED opisana „MPP IN” – sygnalizuje ( zbiorczo ) 

uszkodzenie modułów MPP IN 
• Dioda LED opisana „MPP OUT” – sygnalizuje ( zbiorczo ) 

uszkodzenie modułów MPP OUT 
• Dioda LED opisana „MWA” – sygnalizuje ( zbiorczo )  

uszkodzenie modułów MWA 
• Dioda LED opisana „MKC” - sygnalizuje  uszkodzenie 

modułu MKC 
• Dioda LED opisana „Mikr.strażaka” – sygnalizuje 

uszkodzenie Mikrofonu Strażaka ( łącznie z główką 
mikrofonu ) 

• Dioda LED opisana „Wzmacniacz” – sygnalizuje  
( zbiorczo ) uszkodzenie wzmacniaczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wzmacniacz

Mikr. stra¿aka

MKC

MWA

MPP-OUT

MPP-IN

MPK

Terminal mikr.

Krosownica

£ad. baterii

Zasilacz rezer.

Sieæ 230V

Sabota¿

Linia g³.

Przerwa CSP

Zwarcie CSP

MSA

Dioda LED opisane: sygnalizuje 
(zbiorczo) zwarcie linii parametrycznych 
³¹cz¹cych DSO z central¹ SAP

Dioda LED sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie linii g³oœnikowych

Dioda LED sygnalizuje zanik zasilania 
podstawowego 230 V AC

dioda nieaktywna

Dioda LED sygnalizuje 
( zbiorczo ) uszkodzenie terminali 
mikrofonowych

Dioda LED  sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie modu³ów  MPP IN

Dioda LED  sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie modu³ów  MWA

Dioda LED sygnalizuje uszkodzenie 
Mikrofonu Stra¿aka ( ³¹cznie z g³ówk¹ 
mikrofonu )

Dioda LED opisane: sygnalizuje 
(zbiorczo)przerwê linii parametrycznych 
³¹cz¹cych DSO z central¹ SAP

Dioda LED sygnalizuje nieuprawnione 
otwarcie stojaka radiofonicznego

Dioda LED  sygnalizuje awariê zasilania 
awaryjnego

Dioda LED sygnalizuje uszkodzenie 
modu³u krosownicy MKR

Dioda LED  sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie modu³ów  komutacyjnych 
MPK

Dioda LED  sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie modu³ów MPP OUT

Dioda LED  sygnalizuje ( zbiorczo ) 
uszkodzenie modu³ów  MKC

Dioda LED sygnalizuje 
( zbiorczo ) uszkodzenie wzmacniaczy

Modu³ pola komutacyjnego - typ MPK 2/8



  
2.10 Moduł komunikatów cyfrowych – typ MKC  
 
 

 
 
 
Moduł MKC służy do rejestracji,  przechowywania i 
odtwarzania dowolnych komunikatów głosowych, 
gongów, pregongów, sygnałów alarmowych i 
ostrzegawczych, oraz reklam. Wszystkie informacje są 
zarejestrowane na półprzewodnikom  dysku krzemowym 
, uniemożliwiającym przypadkowe skasowanie. 
Zarządzanie całym systemem odbywa się z poziomu 
jednostki centralnej z  zachowaniem  priorytetów i 
„hierarchii”.  Dostęp do wewnętrznej  pamięci modułu  
przez  użytkownika jest możliwy za pośrednictwem  
złącza  USB po wprowadzeniu  odpowiedniego kodu.  

 
 
Sygnalizacja, przyciski: 
    

• Wyświetlacz LCD opisany „Wyświetlacz”- a) w stanie 
spoczynku wyświetla napis „AUDIOTECH”  b) w stanie 
alarmu wyświetla informację dotyczącą odtwarzanego 
pliku 

• Dioda LED opisana „Transmisja” – sygnalizuje gotowość 
urządzenia do nadawania komunikatów 

• Dioda LED opisana „Zasilanie” – sygnalizuje zasilanie 
modułu 

• Przycisk opisany „Otwórz” – w wersji dla DSO przycisk 
nieaktywny 

• Przycisk opisany „”Następny” – w wersji dla DSO przycisk 
nieaktywny 

• Przycisk opisany „Poprzedni” - w wersji dla DSO przycisk 
nieaktywny 

• Przycisk opisany „Skan” - w wersji dla DSO przycisk 
nieaktywny 

• Przycisk opisany „Stop” - w wersji dla DSO przycisk 
nieaktywny 

• Przycisk opisany „Reset” - w wersji dla DSO przycisk 
nieaktywny  

 
 
 
 

 



Wyœwietlacz

Nastêpny

Zasilanie

Poprzedni

Odtwórz Stop Reset

Transmisja

Skan

 MODU£ KOMUNIKATÓW
CYFROWYCH - MKC

AUDIOTECH
KOMUNIKAT NUMER: 01

Dioda LED sygnalizuje zasilanie 
modu³u

Dioda LED sygnalizuje gotowoœæ 
urz¹dzenia do nadawanie komunikatu

Przycisk  w wersji dla DSO -nieaktywny

Modu³ komunikatów cyfrowych - typ MKC

Wyœwietlacz LCD w stanie spoczynku 
wyœwietla napis „AUDIOTECH” , w 
stanie alarmu wyœwietla informacjê 
dotycz¹c¹ odtwarzanego pliku

Przycisk  w wersji dla DSO -nieaktywnyPrzycisk  w wersji dla DSO -nieaktywny

Przycisk  w wersji dla DSO -nieaktywny

Przycisk  w wersji dla DSO -nieaktywnyPrzycisk  w wersji dla DSO -nieaktywny



 
2.12 Terminal mikrofonowy „Mikrofon Strażaka”– typ MTS 24/16 
 

 
 
 

Terminal mikrofonowy umożliwia pełne, zdalne sterowanie całym 
systemem nagłośnieniowym. Pozwala na wybór stref głośnikowych, 
generowanie sygnałów alarmowych, programowanie systemów, 
kontrolę pracy systemu, oraz nadawanie komunikatów słownych do 
wybranych stref. Spełnia rolę menedżera systemu. 
W opcji master   za pośrednictwem terminala można kontrolować i 
monitorować wszystkie niezbędne obwody sytemu. Terminal może 
być wykonany w wersji z tzw. Mikrofonem Strażaka. 

 
Sygnalizacja, przyciski: 
    

• Przyciski opisane od „01” do „16” – służą do wyboru strefy 
nadawania komunikatu 

• Przycisk opisany „ALL” – służy do jednoczesnego 
włączenia wszystkich stref nadawania komunikatu 

• Przycisk opisany „MIC” – służy do włączania i wyłączania 
mikrofonu 

• Przyciski opisane „Program”, „ON”, „STOP”, „MESSAGE”, 
„TALK”, „ESC” – stanowią blok programowania 

• Diody LED czerwone znajdujące się przy przyciskach 
opisanych od „01” do „16” – sygnalizują zajętość strefy/linii 
nadawania komunikatu 

• Diody LED zielone znajdujące się przy przyciskach 
opisanych od „01” do „16” – sygnalizują gotowość 
mikrofonu ( połączenie mikrofonu z wybranym 
torem/strefą ) 

• Dioda LED czerwona znajdująca się przy przycisku 
opisanym „ALL” – sygnalizuje zajęcie wszystkich stref 
nadawania 

• Dioda LED zielona znajdująca się przy przycisku 
opisanym „ALL” – sygnalizuje gotowość mikrofonu  
( połączenie mikrofonu z wszystkimi torami/strefami  
nadawania ) 

• Dioda LED zielona znajdująca się przy przycisku 
opisanym „MIC” – sygnalizuje włączenie mikrofonu  

 



4. Nadawanie komunikatów automatycznych zapisanych w pamiêci cyfrowej
    urz¹dzenia MKC

5. Nadawanie sygna³ów ostrzegawczych zapisanych w pamiêci cyfrowej
    urz¹dzenia MKC

(OPCJA)





(OPCJA)

3. Nadawanie komunikatu ewakuacyjnego zapisanego w pamiêci MKC 
     na ca³y obiekt:

4. Nadawanie komunikatów zapisanych w pamiêci urz¹dzenia MKC:

2. Naciœnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz ESC





(OPCJA)



Algorytm wyboru nadawania komunikatów z 
terminala mikrofonowego

ALL

(wszystkie)

MIC

MIC

WYBÓR
LINII

WYJŒCIOWEJ
N z 12

Wszystkie LEDy Z N - zielonych diod

Pal¹ siê: LED Z (MIC)
               LEDy Z i C na wybranych wyjœciach

Na pozosta³ych terminalach pal¹ siê diody
czerwone - sygnalizacja zajêtoœci

POCZ¥TEK

KONIEC





2.13 Wzmacniacz mocy – typ Axxxx 
 

 
 
Seria wzmacniaczy mocy od A2100 do A2300  to 
profesjonalny zestaw dwóch niezależnie sterowanych 
wzmacniaczy liniowych  o mocy znamionowej  
2 x 100W lub 2 x 200 W lub 2 x 300 W RMS każdy. 
Wzmacniacz posiada unikalny układ kontroli 
podłączonych linii głośnikowych. Każdy wzmacniacz 
posiada niezależną regulację wzmocnienia, oraz 
indywidualne wskaźniki wysterowania. 
 
 

Sygnalizacja, przyciski, regulacje: 
    

• Diody LED ( 2 x 10 szt ) opisane „Wzm. 1 (i 2)”, 
zakres od „-40” do „+5” ( w decybelach ) – 
sygnalizują chwilowy poziom wysterowania 
wzmacniaczy 

• Dioda LED opisana „Temp2” – sygnalizuje 
przekroczenie temperatury wzmacniacza 
drugiego 

• Dioda LED opisana „Temp1” - sygnalizuje 
przekroczenie temperatury wzmacniacza 
pierwszego 

• Dioda LED opisana „Ochrona2” – sygnalizuje 
uszkodzenie wzmacniacza drugiego 

• Dioda LED opisana „Ochrona1” - sygnalizuje 
uszkodzenie wzmacniacza pierwszego 

• Dioda LED opisana „Gotowy” – sygnalizuje 
gotowość wzmacniaczy 

• Dioda LED opisana „Zasilanie” – sygnalizuje 
napięcie zasilania wzmacniaczy 230 V AC 

• Potencjometr opisany „Wzm. 1” – służy do 
regulacji poziomu głośności wzmacniacza 
pierwszego 

• Potencjometr opisany „Wzm. 2” – służy do 
regulacji poziomu głośności wzmacniacza 
drugiego 
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Diody LED  sygnalizuj¹ chwilowy 
poziom wysterowania wzmacniaczy

Dioda LED  sygnalizuje przekroczenie 
temperatury wzmacniacza drugiego

Dioda LED  sygnalizuje przekroczenie 
temperatury wzmacniacza pierwszego

Potencjometr  s³u¿y do regulacji 
poziomu g³oœnoœci wzmacniacza 
pierwszego

Potencjometr  s³u¿y do regulacji 
poziomu g³oœnoœci wzmacniacza 
drugiego

Przycisk s³u¿y do za³¹czenia zasilania 
230 V AC wzmacniaczy

Dioda LED sygnalizuje gotowoœæ 
wzmacniaczy do pracy

Wzmacniacz mocy  typ Axxxx

Dioda LED sygnalizuje uszkodzenie 
wzmacniacza pierwszego

Dioda LED sygnalizuje uszkodzenie 
wzmacniacza pierwszego



 
2.14 Zespół zasilania awaryjnego – typ ZZA xkVA  

 

 
 
 

Zespół Zasilania Awaryjnego ZZA stanowi zasilanie 
awaryjne dla systemu. Moc zespołu może się 
zawierać w przedziale 2 – 6 kVA ( zależnie od 
wielkości systemu ) 
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1. Wstęp. 
 

Niniejsza DTR jest dokumentem dla użytkownika zasilacza systemów sygnalizacji i automatyki pożarowej 
oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych z zewnętrznym podtrzymaniem bateryjnym. Zawiera dane oraz 
wskazówki niezbędne do zapoznania się z zasadami funkcjonowania, sposobem instalowania i obsługą tego 
urządzenia 

Zasilacz ZSP1000-E spełnia wymagania następujących norm: 
1. PN-EN 54-4:2001 – Systemy sygnalizacji pożarowej, część 4 Zasilacze. 
2. PN-EN 60849:2001 – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

 
2. Formularz techniczny. 

2.1. Wykaz kompletności zasilacza systemów sygnalizacji i automatyki pożarowej. 
Odbiorca otrzymuje zasilacz w opakowaniu jednostkowym. Wraz z zasilaczem dostarcza się: 

 
 dokumentację techniczno-ruchową; 
 świadectwo kontroli jakości; 
 kartę gwarancyjną; 
 sondę temperaturową; 
 wtyki do podłączenia obwodów sygnalizacji ( 5 szt. wtyków dwubiegunowych PHOENIX); 
 mostek łączący zaciski zasilania do współpracy z siecią jednofazową. 

 
Wyposażeniem opcjonalnym jest: 
 
 rezystor obciążenia testowego; 
 wewnętrzny modem telefoniczny; 
 wewnętrzny moduł łącza szeregowej komunikacji cyfrowej RS-232 lub RS-485; 
 zewnętrzny moduł komunikacji na podczerwień pomiędzy zasilaczem a komputerem PC (ZSP1000-E-IR). 

 
W przypadku wyposażenia zasilacza w urządzenie komunikacji na podczerwień producent dostarcza 

jednocześnie firmowe oprogramowanie dla komputera klasy PC. 

2.2. Typy zasilacza ZSP1000-E 
 

Poszczególne typy zasilaczy różnią się ilością zamontowanych prostowników (a co za tym idzie 
maksymalnym prądem wyjściowym) oraz rodzajem wyposażenia opcjonalnego.  
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ZSP1000-E-41 4 28A - - - 
ZSP1000-E-42 4 28A + - - 
ZSP1000-E-43 4 28A - + - 
ZSP1000-E-44 4 28A - - + 
ZSP1000-E-31 3 21A - - - 
ZSP1000-E-32 3 21A + - - 
ZSP1000-E-33 3 21A - + - 
ZSP1000-E-34 3 21A - - + 
ZSP1000-E-21 2 14A - - - 
ZSP1000-E-22 2 14A + - - 
ZSP1000-E-23 2 14A - + - 
ZSP1000-E-24 2 14A - - + 
ZSP1000-E-11 1 7A - - - 
ZSP1000-E-12 1 7A + - - 
ZSP1000-E-13 1 7A - + - 
ZSP1000-E-14 1 7A - - + 

 
Na specjalne życzenie użytkownika liczba prostowników oraz rodzaj zainstalowanego modułu 

komunikacyjnego może być zmieniona w dowolnym czasie przez serwis producenta.  



2.3. Warunki eksploatacji. 
 

Wilgotność względna (bez kondensacji)      30...80% 
Wibracje w czasie pracy 

 amplituda       <0.1gn 
 częstotliwość      10...150Hz 

Udary w czasie pracy      niedopuszczalne 
Nasłonecznienie bezpośrednie     niedopuszczalne 
Temperatury otoczenia 

 graniczna, dopuszczalna temperatura składowania  -40…+85°C 
 zalecana temperatura składowania     +5…+40°C 
 temperatura pracy      -25…+55°C 

 
W przypadku zastosowania zasilacza ZSP1000-E we wspólnej obudowie z baterią akumulatorów 

odpowiednie temperatury wynikać będą z zalecanych dla niej warunków pracy, typowo są to: 
 
 temperatura składowania     -15...+40°C 
 temperatura otoczenia w cyklu ładowania samoczynnego     0...+40°C 
 temperatura otoczenia w cyklu pracy buforowej i bateryjnej -15…+50°C 

 
 

3. Opis techniczny 

3.1.  Przeznaczenie.  
Zasilacz przeznaczony jest do zasilania urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej oraz dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych. Zasilacz typu ZSP1000-E dostarcza gwarantowanego napięcia 48V z sieci 
elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z zewnętrznej baterii akumulatorów. Wyposażony jest w dwa wyjścia 
zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami. Przy przejściu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na 
wyjściach nie obserwuje się chwilowych zaników napięcia. Zasilacz, w zależności od wielkości wymaganego 
obciążenia, może być wyposażany od jednego do czterech zespołów prostownikowych. 

Czas podtrzymania napięcia gwarantowanego i maksymalny, dysponowany prąd wyjściowy uzależniony jest 
od pojemności dołączonej baterii akumulatorów. Wzrost pojemności powoduje zwiększenie czasu podtrzymania 
lecz jednocześnie, ze względu na konieczność naładowania baterii w odpowiednim czasie, zmniejsza maksymalny, 
dysponowany prąd wyjściowy. 

Konstrukcja zasilacza umożliwia jego współpracę zarówno z siecią jednofazową jak i trójfazową. Sieć 
jednofazowa jest podłączana z wykorzystaniem zwory znajdującej się na wyposażeniu zasilacza. 

 

3.2. Dane techniczne. 

3.2.1. Znamionowe parametry napięciowo-prądowe zasilacza ZSP1000-E  

 znamionowe napięcie wyjściowe w cyklu pracy  
buforowej w temperaturze 20°C    53.5V (2.23V/ogn) 

 zakres zmian napięcia wyjściowego   40…57.6V 
 prąd wyjściowy przy pełnej konfiguracji 4 zespołów prostownikowych 

(bez zachowania rezerwy na ładowanie baterii akumulatorów)  max 28A 
 liczba współpracujących ogniw baterii kwasowych lub regulowanych 

wentylami   24 
 

Dopuszczalne obciążenie zasilacza uzależnione jest od temperatury otoczenia zgodnie z poniższą 
charakterystyką. W temperaturach otoczenia powyżej 40°C i obciążeniu na poziomie zbliżonym do maksymalnego 
zalecane jest uruchomienie chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza np. z wykorzystaniem panelu 
wentylacyjnego. 

 
 
 



 
 

Rys.1. Dopuszczalne obciążenie zasilacza w funkcji 
temperatury otoczenia 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Bezpieczeństwo użytkowania PN-EN 60950:2000 (IEC 950) 
 klasa ochronności         I 
 stopień ochrony       IP30 
 wytrzymałość elektryczna izolacji: 

 pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym)   4200Vdc  
a wszystkimi pozostałymi obwodami zasilacza    

 pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym)   2800Vdc 
a obudową           

 pomiędzy obwodem wyjściowym    1400Vdc 
a obudową           

 pomiędzy wyjściem komunikacji cyfrowej a obwodami  500Vdc 
wyjściowymi i obudową       

 pomiędzy wyjściami zdalnej sygnalizacji   500Vdc 
a obwodami wyjściowymi i obudową      

 prąd upływu do obudowy (w pełnej konfiguracji 4 prostowników)  max 6mA  
 rezystancja połączeń ochronnych max 0.1Ω 

3.2.3.  Parametry elektryczne. 
 

Zasilacz może posiadać niektóre parametry dobierane indywidualnie, w zależności od właściwości obiektu 
i baterii akumulatorów z którymi będzie współpracował. W poniższym zestawieniu  podkreśloną czcionką 
zaznaczono wartości typowe, możliwe do wyboru w podanym zakresie. Zarówno ilość zespołów prostownikowych 
jak i zestaw konkretnych parametrów wybierane są w zależności od życzenia użytkownika w procesie produkcji 
zasilacza. 
 
Parametry wejściowe  
Napięcie zasilania *1) 
- zakres zmienności napięcia na jednej fazie względem przewodu neutralnego 184...230...253V 

Częstotliwość napięcia zasilania 47...53Hz 
Pobór prądu z sieci w stanie ustalonym i 100% obciążeniu 
 - w pełnej konfiguracji 4 prostowników max 12A 

Współczynnik mocy w warunkach nominalnych > 0.95 
Udar prądu przy załączeniu do sieci 
 - w pełnej konfiguracji 4 prostowników max 120A 

Zakłócenia radioelektryczne poziom klasy B 
wg PN-EN 55022:2000 

Kompatybilność elektromagnetyczna wg PN-EN-54-4:2001 
Sprawność 
 - dla warunków nominalnych / dla obciążenia 50 % 

 
min 87% / min 86% 

Parametry wyjściowe  
Zakres napięć wyjściowych 

 praca bez baterii akumulatorów 
 praca z baterią akumulatorów *2) 

 
44.0...48.0...65.0V 

40.8…53.5…57.6V 
Maksymalne napięcie wyjściowe – poziom sygnalizacji 

 praca bez baterii akumulatorów 
 praca z baterią akumulatorów  

 
54.0...54.0...68.0V 

55.0…58.8…65.0V 



Minimalne napięcie wyjściowe – poziom sygnalizacji 
 praca bez baterii akumulatorów 
 praca z baterią akumulatorów  

 
36.0...43.0...43.0V 

36.0…44.4…48.0V 
Maksymalny prąd wyjściowy  - w pełnej konfiguracji 4 prostowników 28A 
Dokładność podziału obciążenia pomiędzy prostownikami 5% 
Spadek napięcia w obwodach prądu stałego max 0.5V 
Obsługa baterii akumulatorów  
Napięcie pracy buforowej w temperaturze 25°C 46…53.5…56V 
Kompensacja temperaturowa napięcia pracy buforowej 0...-96...-144mV/°C 
Prąd końca ładowania w pracy buforowej – zezwolenie na test *3) 0.5…4…8A 
Maksymalny prąd ładowania baterii w pracy buforowej *3) 2…10…15A 
Napięcie ładowania samoczynnego 48...57.6...58V 
Ograniczenie prądu ładowania samoczynnego baterii *3) 2…10…28A 
Czas zaniku zasilania uruchamiający ładowanie samoczynne 1...5...30 min 
Napięcie baterii uruchamiające ładowanie samoczynne 40.0...45.6...48.0V 
Prąd końca ładowania samoczynnego *3) 0.5...2.5...5A 
Temperatura awaryjnego zakończenia ładowania samoczynnego 30...40...50°C 
Maksymalny czas ładowania samoczynnego 12...24...48 godz. 
Napięcie odłączenia rozładowanej baterii 36.0…40.8…48.0V 
Napięcie bezwzględnego odłączenia RGR 35.0V 
Maksymalna temperatura baterii 40...45...65°C 
Minimalna temperatura baterii -35...-10...5°C 
Spadek napięcia pomiędzy baterią akumulatorów a wyjściem <0.5V 
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora 50A 
Układ testu obwodu akumulatora  
Dopuszczalne napięcie testu baterii  43...45.6...48V 
Rezystancja układu obciążającego 4...5...8Ω 
Okres próby 5...10...15min 
Czas trwania próby 5...10...30s 
Komunikacja cyfrowa (opcja)  
Modem telefoniczny 

 prędkość transmisji 
 protokół 
 dodatkowy pobór mocy 

 
2400 b/s 
V.22 bis 
0.27W 

Łącze RS-232 (SI-RS232) 
 prędkość transmisji 
 dodatkowy pobór mocy 

 
19200 b/s 

0.15W 
Łącze RS-485 (SI-RS485) 

 prędkość transmisji 
 dodatkowy pobór mocy 

 
19200 b/s 

0.34W 
Ogólne  
Moc pobierana przez zasilacz na potrzeby własne przy rozłączonym RGR (po 
zaniku sieci prąd jest pobierany z dołączonej baterii).  16.5W 

Temperatura załączenia obwodu sterowania wentylatorem  80...90...95°C 
Sygnalizacja zdalna  - przekaźniki trzy styki przełączalne (NO i NC) 
Wejście zewnętrznego sygnału dwustanowego  5V/1mA 
Sygnalizacja dźwiękowa Tak 
Zewnętrzna sonda temperaturowa (na wyposażeniu zasilacza) 

 parametry elektryczne 
 zakres mierzonych temperatur 
 dokładność pomiaru 

 
2kΩ ±1% przy 25°C 

-40...+80°C 
±2°C 

 
*1) Podany zakres napięć odnosi się do napięcia jednej fazy względem przewodu neutralnego. Dla zasilania trójfazowego 

bezwzględnie wymagane jest podłączenie przewodu neutralnego. W obu przypadkach zasilacz można podłączyć jedynie 
poprzez wyłączniki sieciowe (np. typu S300) odłączające wszystkie przewody zasilania sieciowego.  

*2) Podany zakres obejmuje napięcia pomiędzy napięciem rozładowanej baterii akumulatorów (pod koniec cyklu pracy 
bateryjnej) do napięcia ładowania samoczynnego.  

*3) Parametry domyślne podane dla zasilacza z czterema prostownikami ZPA 48/7 



W zależności od ilości zamontowanych w zasilaczu zespołów prostownikowych zmianie ulegają poniższe 
parametry domyślne: 
 Liczba prostowników 
 1 2 3 4 
Prąd końca ładowania w pracy buforowej – zezwolenie na test 0.7A 1.4A 2.8A 4.0A 
Maksymalny prąd ładowania baterii w pracy buforowej 1.7A 3.5A 7.0A 10.0A 
Ograniczenie prądu ładowania samoczynnego baterii  1.7A 3.5A 7.0A 10.0A 
Prąd końca ładowania samoczynnego 0.5A 0.9A 1.8A 2.5A 

 

3.2.4. Parametry mechaniczne. 
 obudowa       kaseta 19”  EUROCARD 3U/220 
 masa (z czterema zespołami prostownikowymi ZPA 48/7) ~12.5kg  
 wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)  483×132.5× 313 

Rys.2. Wymiary gabarytowe zasilacza ZSP1000-E. 
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Rys.3. Widok płyty czołowej i tylnej zasilacza ZSP1000-E z czterema zespołami prostownikowymi. 



3.3. Konstrukcja. 
Zasilacz ZSP1000-E jest urządzeniem wykonanym w postaci kasety EUROCARD przeznaczonej do  

zabudowania w typowym stojaku lub szafie 19”. Urządzenie przystosowane jest do współpracy z zewnętrzną baterią 
akumulatorów dobieraną przez użytkownika indywidualnie do potrzeb zasilanego obiektu. Z tego powodu 
umożliwiono wybór konfiguracji zasilacza i określenie ilości zamontowanych w zasilaczu prostowników. 

Wszystkie podłączenia elektryczne wykonuje się w obszarze tylnej płyty zasilacza. Z przodu znajdują się 
jedynie wyłączniki poszczególnych obwodów oraz zespół sygnalizacji świetlnej wraz z przyciskiem kasowania 
alarmów. Od przodu możliwa jest także ewentualna wymiana uszkodzonego prostownika. W takim przypadku nie 
jest wymagane wyłączanie układu – wymiany można dokonać „pod prądem”.  

3.4. Zasada działania. 
Na rysunku 4 zamieszczono uproszczony schemat obrazujący układ elektryczny zasilacza ZSP1000-E. 

-

-
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+

Rys.4. Schemat blokowy zasilacza sygnalizacji pożarowej ZSP1000-E. 
 

Układ elektryczny zasilacza wykorzystuje zespół prostowników połączonych równolegle z dodatkowym 
źródłem napięcia w postaci baterii akumulatorów. System taki, pracy na wprost (buforowej), wyklucza jakiekolwiek 
przerwy w zasilaniu odbiorów w przypadku zaników zasilania sieciowego. Wymaga jednak by odbiory tolerowały 
stosunkowo duże wahania napięcia: od wysokiego poziomu napięcia ładowania baterii akumulatorów do niskiego 
stanu napięcia rozładowanej baterii. Aby zapewnić właściwą współpracę pomiędzy prostownikami a baterią 
akumulatorów w celu jej szybkiego doładowania, utrzymania w pełnej gotowości oraz zagwarantowania 
dostatecznej żywotność baterii, napięcie wyjściowe prostowników i prąd ładowania baterii akumulatorów powinny 
być ściśle kontrolowane z uwzględnieniem typu baterii, jej temperatury i aktualnego stanu naładowania.  

Zastosowany w zasilaczu sterownik mikroprocesorowy typu ST-20-1 prowadzi pełny nadzór nad jego pracą. 
W przypadku wyposażenia zasilacza w moduły komunikacji cyfrowej RS-232 lub RS-485 lub modem telefoniczny; 
możliwe jest prowadzenie przez użytkownika zdalnego nadzoru oraz ustawianie parametrów pracy zasilacza 
z oddalonego komputera.  

W celach serwisowych, w swej przedniej części, zasilacz wyposażony jest w cyfrowe łącze komunikacji 
optycznej na podczerwień (IR). Tą drogą można wykonać pełną diagnostykę urządzenia i skorygować nastawy 
parametrów pracy bez konieczności wyłączania zasilacza z ruchu. 



Zasilacz ZSP1000-E wykorzystuje prostowniki typu ZPA 48/7 pozwalające na sterowanie ich przez układ 
mikroprocesorowy. Sterownik może ustawić wielkość ich napięcia wyjściowego i wyłączyć w przypadku 
uszkodzenia. Prostowniki natomiast przekazują do sterownika informację o poprawności pracy i ewentualnym 
wejściu w stan ograniczenia prądu oraz dodatkowo o swojej temperaturze wewnętrznej. Wszystkie prostowniki 
wyposażone są w układy współpracy równoległej gwarantujące równomierny podział obciążenia pomiędzy nimi. 
Prostownik ZPA 48/7 jest samodzielnym wyrobem a jego DTR stanowi odrębny dokument. 

W celu zabezpieczenia się przed przypadkowym odłączeniem baterii akumulatorów oraz rozpoznaniem jej 
uszkodzenia, zasilacz ZSP1000-E wykorzystuje system cyklicznego testowania obwodu baterii. Jego praca polega 
na obniżeniu napięcia wyjściowego prostowników poniżej napięcia naładowanej baterii, tak by możliwy był pobór 
prądu z samej baterii akumulatorów. Występujące wtedy obniżenie napięcia jest wykrywane przez sterownik 
mikroprocesorowy i powoduje uruchomienie odpowiedniego alarmu. Obciążenie baterii akumulatorów możliwe jest 
na dwa sposoby: z wykorzystaniem prądu pobieranego aktualnie przez odbiory lub prze dołączenie dodatkowego, 
zewnętrznego rezystora. 

Zasilacz ZSP1000-E posiada dwa wyjścia zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami umieszczonymi na 
płycie czołowej. Tam też znajdują się wyłączniki obwodu baterii akumulatorów i obwodu zewnętrznego rezystora 
obciążającego. W sposób ciągły sprawdzany jest stan wszystkich wyłączników i w przypadku ich nieprawidłowego 
ustawienia generowane są odpowiednie alarmy. 

Sterownik mikroprocesorowy zabudowany wewnątrz zasilacza prowadzi samodzielny nadzór nad baterią 
akumulatorów utrzymując na niej napięcie pracy buforowej z uwzględnieniem temperatury otoczenia. Uzależnienie 
napięcia pracy buforowej od temperatury otoczenia baterii wymaga dołączenia do zasilacza sondy temperaturowej 
i umieszczenia jej w pobliżu baterii. W przypadku zaniku zasilania sieciowego odbiory zasilane są wprost z baterii 
akumulatorów - cykl pracy bateryjnej. W tym stanie w sposób ciągły kontrolowane jest napięcie na rozładowywanej 
baterii i po jego spadku poniżej ustalonego poziomu minimalnego generowany jest alarm. W przypadku osiągnięcia 
napięcia odłączenia rozładowanej baterii przekaźnik RGR odłącza baterie akumulatorów w celu ich ochrony przed 
zbyt głębokim rozładowaniem. Gdy zanik zasilania trwa dostatecznie długo, jego powrót powoduje przejście 
zasilacza w tryb tzw. ładowania samoczynnego. Tryb ten cechuje ograniczenie prądu ładowania z jednoczesnym 
podwyższeniem napięcia w stosunku do pracy buforowej. Koniec ładowania samoczynnego wyznaczony jest 
obniżeniem prądu poniżej ustalonego poziomu lub w sposób nadrzędny po zbyt długim jego trwaniu. 

Konstrukcja zasilacza umożliwia sterowanie zewnętrznym panelem wentylatorów chłodzenia wymuszonego. 
Wentylatory załączane są w oparciu o dodatkowy, wewnętrzny pomiar temperatury prostowników. Wykorzystanie 
panelu jest szczególnie celowe w przypadku pracy zasilacza w podwyższonej temperaturze otoczenia i częstych 
zanikach zasilania wymuszających intensywne ładowanie baterii akumulatorów. 

W przypadku pracy zasilacza jako urządzenia do ładowania w układzie, w którym główne obciążenie jest 
dołączone do baterii, istnieje możliwość dołączenia zewnętrznego Rozłącznika Głębokiego Rozładowania przez 
podłączenie cewki rozłącznika do zacisków znajdujących się z tyłu zasilacza zgodnie z rysunkiem 6.  

Zasilacz pozwala na przyjęcie dwóch dwustanowych sygnałów o alarmach zewnętrznych 
Wykryte, awaryjne stany pracy znajdują swoje odzwierciedlenie w sygnalizowanych alarmach: świetlnych - 

na płycie czołowej zasilacza i zdalnych - w postaci zespołu wyjść przekaźnikowych.  

3.5. Autokonfiguracja. 
Zasilacz ZSP1000-E konfiguruje się automatycznie przy włączeniu zasilania: rozpoznaje liczbę 

prostowników umieszczonych w kasecie zasilacza; obecność lub brak sondy temperaturowej; dołączenie rezystora 
obciążenia testowego oraz typ modułu komunikacyjnego (modem, RS-232, RS-485). Do przeprowadzenia tej 
konfiguracji wymagane jest wstępne, całkowite odłączenie zasilania, zarówno sieciowego jak i dołączonych baterii 
akumulatorów przez ich fizyczne odłączenie.  

Wszelkie zmiany dokonane w konfiguracji urządzenia podczas jego pracy spowodują wygenerowanie 
odpowiedniego alarmu. 

 

3.6. Sygnalizacja stanu pracy. 
Zasilacz ZSP1000-E wyposażony jest w system sygnalizacji dźwiękowej, świetlnej i zdalnej. Sygnalizacja 

stanów alarmowych jest zapamiętywana i utrzymuje się pomimo zaniku przyczyny alarmu do czasu ich skasowania 
przyciskiem umieszczonym na płycie czołowej zasilacza. Jedynie sygnalizacja zaniku zasilania zanika 
automatycznie po powrocie zasilania sieciowego. 

3.6.1. Sygnalizacja dźwiękowa. 
Zasilacz wyposażony jest w sygnalizację dźwiękową, która załącza się każdorazowo przy wystąpieniu 

alarmu. Podstawowym celem sygnalizacji jest przywołanie obsługi. Sygnał dźwiękowy można skasować przez 
krótkie naciśnięcie przycisku KASOWANIE jednak zostanie on załączony ponownie, gdy wystąpi nowy alarm. 



3.6.2. Sygnalizacja świetlna. 
Sygnalizacja świetlna zasilacza wykorzystuje diody świecące LED umieszczone na panelu wyświetlacza 

cyfrowego i diody LED prostowników ZPA 48/7. Celem zastosowania sygnalizacji świetlnej jest zwrócenie uwagi 
obsłudze na stan pracy urządzenia. 

Poniższa tabela przedstawia sygnalizację stanu pracy prostownika wchodzącego w skład zasilacza przy 
obecności napięcia na jego wyjściu, pochodzącego z sąsiednich prostowników lub baterii akumulatorów. 
 

Sygnalizator LED Legenda: 
1  - światło ciągłe 
— - światło wyłączone PRACA OGR PRĄDU AWARIA 

Poprawna praca 1 — — 
Prostownik w ograniczeniu prądu i w ograniczeniu mocy 1 1 — 
Prostownik uszkodzony 1 — 1 
Prostownik został wyłączony przez sterownik — — 1 
Prostownik wyłączony wyłącznikiem na płycie czołowej — — — 

3.6.3. Sygnalizacja zdalna. 
Celem sygnalizacji zdalnej jest umożliwienie kontroli pracy zasilacza z oddalonego miejsca przez obsługę 

lub centrum nadzoru. Wszystkie wyjścia sygnalizacyjne wykorzystują przekaźniki elektromagnetyczne. Dla 
każdego z nich dostępne są trzy styki całkowicie odizolowane od pozostałych obwodów. Zastosowane w zasilaczu 
trójbiegunowe gniazda współpracują z dołączonymi do wyposażenia zasilacza dwubiegunowymi wtykami. Przez 
odpowiednie umieszczenie ich w gniazdach zasilacza można korzystać ze styków normalnie zwartych lub normalnie 
rozwartych. Umieszczone w pobliżu gniazd rysunki obrazują położenie styków w stanie beznapięciowym. 

Podstawowym elementem sygnalizacji zdalnej jest przekaźnik ALARM ZBIORCZY uruchamiany 
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia alarmowego. Dodatkowo zasilacz wyposażony jest w dwa 
przekaźniki sygnalizujące wyróżnione zdarzenia alarmowe: ZANIK ZASILANIA GŁÓWNEGO i ZANIK ZASILANIA 
REZERWOWEGO. 

 
Sygnalizacja zaniku zasilania sieciowego. 

Po zaniku zasilania sieciowego sygnalizacja zdalna i świetlna jest zgodna z przedstawioną w poniższej tabeli 
a krótki sygnał dźwiękowy jest generowany co około 15 s. Jednak powrót zasilania powoduje całkowite wyłączenia 
sygnalizacji. 

Wszystkie inne stany alarmowe, które zostały wygenerowane przed zanikiem zasilania lub w trakcie jego 
trwania nie są kasowane samoczynnie i pozostają do czasu ich obsłużenia.  

Jeżeli zasilacz ZSP1000-E zasilany jest z sieci 3 fazowej, zanik napięcia na jednej lub dwóch liniach 
zasilających tej sieci nie jest traktowany jako zanik zasilania, lecz stanowi podstawę do wygenerowania 
odpowiedniego alarmu. Uszkodzoną linię zasilania można rozpoznać ze względu na jednoznaczne przypisanie 
poszczególnych faz do kolejnych prostowników ZPA 48/7. Linii L1 odpowiada prostownik pierwszy (licząc od 
lewej do prawej), linii L2 prostownik drugi, a linii L3 prostownik trzeci i czwarty. 

 
 
 

Sposób sygnalizacji świetlnej oraz zdalnej. 
 

 Sygnalizacja LED Sygnalizacja zdalna 

Legenda: 
1     - sygnalizacja ciągła 
1/1  - sygnalizacja pulsująca (1Hz) 
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Praca bez zdarzeń alarmowych 1        
SIEĆ 

Zanik zasilania sieciowego 1 1    1  1 
Zanik jednej fazy zasilania 1 1    1  1 

BATERIA  
Błąd ładowania samoczynnego 1   1/1    1 
Niskie napięcie baterii (bat. rozładowana) 1    1   1 
Odłączenie baterii 1   1   1 1 
Błąd konfiguracji baterii 1   1/1    1 
Błąd konfiguracji zewnętrznego RGR 1   1/1    1 
Błąd konfiguracji sondy temperaturowej 1   1/1    1 
Przekroczenie temperatury maksymalnej 1   1/1    1 
Przekroczenie temperatury minimalnej    1/1    1 

TEST  
Niskie napięcie baterii 1   1   1 1 
Błąd testu baterii 1   1/1    1 



WYJŚCIA  
Odłączenie wyjścia, brak napięcia na 
wyjściu 1 1/1      1 

Przekroczenie max. napięcia wyjściowego 1 1/1      1 
Przekroczenie min. napięcia wyjściowego 1 1/1      1 
Przeciążenie 1 1/1      1 

PROSTOWNIK  
Przegrzany 1  1     1 
Uszkodzony 1  1     1 
Brak 1  1     1 
Wyłączony 1  1     1 
Błąd konfiguracji prostownika 1  1/1     1 

ALARMY ZEWNĘTRZNE  
Pierwszy 1/1       1/1 
Drugi 1/1       1/1 
 

3.7. Wejścia sygnalizacji alarmów zewnętrznych 
 

Zasilacz ZSP1000-E posiada dwa wejścia mogące przyjąć dwustanowe sygnały z jego otoczenia. Można 
w ten sposób doprowadzić informację z układu ochrony antywłamaniowej lub dowolnego urządzenia z wyjściem 
dwustanowym, które chcemy wprowadzić pod nadzór zasilacza. 

Stanem aktywnym (uruchamiającym alarm) domyślnie jest rozwarcie obu biegunów wejściowych alarmu 
pierwszego ALARM ZEW 1 lub zwarcie biegunów wejścia alarmu zewnętrznego drugiego ALARM ZEW 2 
(szczegółowe parametry elektryczne wejść zawiera pkt. 3.2.3). 

Oba wejścia są galwanicznie połączone swymi ujemnymi biegunami ze wspólną szyną ujemną zasilacza co 
oznaczone jest na jej tylnej płycie grubą linią łączącą odpowiednie zaciski alarmów z biegunami ujemnymi wyjść  
i obwodów bateryjnych. 

W przypadku niewykorzystywania alarmu zewnętrznego pierwszego styki wejściowe tego alarmu powinny 
być zwarte. 

 
 

4. Instalowanie, obsługa eksploatacja.  

4.1. Bezpieczeństwo pracy i obsługi. 
 

Zasilacz jako urządzenie klasy I wg PN-EN 60950: 2000 jest przeznaczony do podłączenia do instalacji stałej 
jedno lub trójfazowej z wykorzystaniem przewodu ochronnego. Metalowa obudowa zespołu połączona jest 
z zaciskiem ochronnym. Urządzenie musi być przyłączone do sieci elektroenergetycznej, w której jako ochronę 
przed porażeniem stosuje się uziemienie ochronne zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41: 2000 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych”. Obwody wyjściowe służące do podłączenia akumulatora i sondy 
temperaturowej są odizolowane od obwodów sieciowych i obudowy. Styki przekaźników zdalnej sygnalizacji oraz 
łącze komunikacji cyfrowej są całkowicie odizolowane od wszystkich obwodów (także wyjściowych). Odpowiednie 
wielkości wytrzymałości elektrycznej izolacji podane są w punkcie 3.2.2 

 Zespoły prostownikowe zastosowane w urządzeniu wyposażone są w kondensatory przeciwzakłóceniowe 
klasy Y. Prąd upływu w przewodzie ochronnym może dochodzić do 6 mA. W związku z tym na płycie bocznej 
w pobliżu przyłącza sieci umieszczono napis:  
DUŻY PRĄD UPŁYWU. NIEZBĘDNE UZIEMIENIE PRZED PODŁĄCZENIEM DO SIECI.  

4.2. Instalowanie  

4.2.1. Wskazówki ogólne 
Zasilacz przewidziany jest do wbudowania do wnętrza szafy przystosowanej do zamocowania kaset 19” 

EUROCARD 3U/220. Ze względu na usytuowanie zacisków w tylnej części urządzenia zalecane jest korzystanie 
z szaf o zapewnionym dostępie od tylnej strony.  
 
UWAGA:  
1. Zasilacz nie jest wyposażony we własny wyłącznik instalacyjny z zabezpieczeniami. Należy go zainstalować na 

zewnątrz zasilacza i podłączyć wg schematu zawartego w pkt 4.2.2 niniejszej DTR 
2. Wewnątrz zasilacza znajdują się elementy ochronnika III stopnia ochrony przepięciowej w postaci 

warystorów mogących przejąć energię 303J (10/1000µs) zamontowanych wewnątrz każdego zespołu 
prostownikowego pomiędzy zaciskami L, N. Uzyskanie odpowiedniej ochrony przepięciowej zasilacza 



wymaga zamontowania poza nim w rozdzielnicy niskiego napięcia – ochronnika II stopnia ochrony 
przepięciowej. 

 Podłączenia obwodów wyjściowych, bateryjnych oraz sieci zasilającej wykonane są przy pomocy złącz 
typu PHOENIX, do których można montować przewody sieciowe o maksymalnym przekroju 4 mm2 i wyjściowe 
oraz bateryjne o maksymalnym przekroju 6mm2. Przewody sieciowe należy odizolować na końcu na długości 
11mm, a wyjściowe na długości 7mm. 

4.2.2. Podłączenie sieci elektroenergetycznej 
 

Zasilacz ZSP1000-E może być zasilany zarówno z sieci trójfazowej jak i jednofazowej. Podłączenie do sieci 
jednofazowej wykonuje się z wykorzystaniem zwory znajdującej się na wyposażeniu zasilacza. Schematy 
odpowiednich połączeń przedstawia rysunek 5. 

W obu przypadkach zasilanie powinno być doprowadzone poprzez zewnętrzny wyłącznik instalacyjny 
(np. typu S300 : 4x6A dla sieci trójfazowej i 2x16A dla sieci jednofazowej). Dla podłączenia jednofazowego należy 
zastosować zworę zacisków sieciowych dostarczaną wraz z zasilaczem. Zaciski zasilania umożliwiają podłączenie 
przewodów o maksymalnym przekroju 4mm2. 

Obudowa zasilacza musi być bezwzględnie uziemiona albo lokalnie, niezależnie od uziomów zasilania (jeśli 
takie uziemienie istnieje) albo poprzez przewód uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej PE - jak na 
powyższych schematach. Zacisk uziemienia siłowni wykonany jest w postaci zacisku śrubowego M5 i wymaga 
wyposażenia przewodu uziemiającego o minimalnym przekroju 1.5mm2 w odpowiednią końcówkę oczkową. 

Sieć trójfazowa       Sieć jednofazowa 

 
Rys.5 Schemat podłączenia zasilania zasilacza ZSP1000-E. 

 

4.2.3. Podłączenie baterii akumulatorów 
Zasilacz pozwala na dołączenie pojedynczej baterii akumulatorów do zacisków oznaczonych BATERIA 48V.  

W obwodzie baterii umieszczony jest wyłącznik instalacyjny typu S301C50A. Na życzenie użytkownika możliwe 
jest zastosowanie innej wartości zabezpieczenia. Podłączenie należy wykonać przewodem o przekroju nie większym 
niż 6 mm2. Przed podłączeniem należy upewnić się, że bateria jest w pełni sprawna najlepiej przez pomiar jej 
rzeczywistej pojemności (zgodnie z odpowiednią instrukcją producenta akumulatorów). 

4.2.4. Podłączenie obciążenia 
Zasilacz przystosowany jest do podłączenia dwóch odrębnych obwodów obciążenia z których każdy posiada 

swoje zabezpieczenie w postaci wyłącznika instalacyjnego: obwód pierwszy S301C32A i obwód drugi S301C25A.  
Podłączenie obciążenia należy wykonać przewodem o przekroju nie większym niż 6 mm2. 

4.2.5. Podłączenie obwodu zewnętrznego rezystora testu baterii akumulatorów 
W przypadku pracy zasilacza w układzie, w którym główne obciążenie jest dołączone do baterii konieczne 

jest dołączenie dodatkowego obciążenia testowego gdyż wymagane jest sprawdzanie obwodu baterii dużym 
prądem. W takim wypadku do zacisków TEST OBCIĄŻENIA należy dołączyć zewnętrzny rezystor o wartości 
dobranej ze względu na to wymaganie. Rezystor taki, po uzgodnieniu z producentem, może być dostarczony jako 
wyposażenie opcjonalne. Podłączenie rezystora może być dokonane jedynie do wskazanych zacisków. 
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jedynie jednego z nich wraz z zaciskami obwodów wyjściowych lub baterii 
akumulatorów. 

Obwód testu baterii posiada łącznik elektroniczny (tranzystor mocy typu MOS) wyposażony we własne 
zabezpieczenie elektroniczne; stąd zwarcie rezystora nie powoduje uszkodzenia układu, jest natomiast 
rozpoznawane jako jedno z uszkodzeń w otoczeniu zasilacza. Na płycie czołowej zasilacza umieszczony jest 
wyłącznik z oznaczeniem TEST. Pełni on jednak głównie rolę elementu pozwalającego rozłączyć obwód 
w przypadku gdy nie jest wymagane użycie zewnętrznego rezystora obciążenia baterii. 



4.2.6. Podłączenie sondy temperaturowej 
Zasilacz ZSP1000-E  umożliwia ładowanie baterii akumulatorów napięciem zależnym od temperatury. 

W celu realizacji tej funkcji należy podłączyć przewód sondy temperaturowej do gniazda umieszczonego na płycie 
tylnej zasilacza oznaczonego jako SONDA TEMP a jej końcówkę, w której znajduje się czujnik umieścić w pobliżu 
baterii. 

4.2.7. Podłączenie wentylatora 
Zasilacz umożliwia sterowanie dołączonym  zewnętrznym  panelem wentylatorów poprzez styki przekaźnika 

wyprowadzone na zaciski umieszczone na tylnej płycie zasilacza i oznaczone WENT. Wentylatory załączane są 
w oparciu o dodatkowy, wewnętrzny pomiar temperatury prostowników.  

Wykorzystanie panelu jest szczególnie celowe w przypadku zastosowania w zasilaczu co najmniej trzech 
prostowników ZPA 48/7 oraz pracy zasilacza w podwyższonej temperaturze otoczenia i częstych zanikach zasilania 
wymuszających intensywne ładowanie baterii akumulatorów. 

4.2.8. Podłączenie zewnętrznego przekaźnika RGR 
Zasilacz umożliwia dołączenie zewnętrznego Rozłącznika Głębokiego Rozładowania baterii do złącza 

oznaczonego RGR i znajdującego się na tylnej płycie. Zastosowanie zewnętrznego układu RGR, dołączonego 
w szereg pomiędzy akumulatorem a obciążeniem jest celowe w przypadku podłączenia głównego obciążenia wprost 
do baterii akumulatorów (zamiast do wyjść na tylnej płycie zasilacza). Podłączenia cewki przekaźnika oraz 
przewodu pomiarowego dołączonego do zacisku dodatniego złącza, należy wykonać przewodem o przekroju 
0.5mm2÷1.5mm2. 

Sposób dołączenia zewnętrznego przekaźnika RGR przedstawia poniższy rysunek. 
 

+

+

+

Rys. 6. Dołączenie baterii akumulatorów przy wykorzystaniu zewnętrznego RGR. 

4.2.9. Wyprowadzenia sygnałów i alarmów 
Wszystkie podłączenia sygnałów i alarmów wykonano za pomocą złącz PHOENIX typu COMBICON 

MSTB 2.5. Podłączenia należy wykonać przewodami o przekroju 0.5mm2÷1.5mm2. 
W obwodach wyjściowych przekaźników sygnalizacji zdalnej zastosowano trójbiegunowe gniazda do 

współpracy z dołączonymi do wyposażenia zasilacza dwubiegunowymi wtykami. Przez odpowiednie umieszczenie 
wtyku w gnieździe zasilacza można korzystać ze styków normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. 
Umieszczone w pobliżu gniazd rysunki obrazują położenie styków w stanie beznapięciowym. 

4.2.10. Podłączenie łącza komunikacji cyfrowej 
Zasilacz posiada gniazdo telefoniczne typu 6/6 RJ12 do zewnętrznej komunikacji cyfrowej znajdujące się na 

płycie tylnej oznaczone jako COM. Jeżeli zasilacz został wyposażony w moduł komunikacji cyfrowej (modem lub 
RS232 czy RS485) na złącze wyprowadzone są sygnały zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Kontakt Modem RS-232 RS-485 
1 nc nc nc 
2 nc GND GND 
3 TIP RxD A 
4 RING TxD B 
5 nc GND GND 
6 nc nc nc 

1 6

 
Widok gniazda od 

przodu 
 
Montaż modułu komunikacyjnego jest opcjonalny i powinien być przeprowadzony przez producenta. 
 
 



 

4.3. Dobór pojemności baterii akumulatorów 
Zasilacz ZSP1000-E przystosowany jest do współpracy z zewnętrzną baterią akumulatorów. Pojemność 

baterii powinna być każdorazowo dobrana odpowiednio do wymagań obiektu na którym system zasilania 
awaryjnego jest instalowany. Podczas obliczania pojemności baterii akumulatorów należy uwzględnić pobory 
prądów zarówno podczas różnych stanów pracy zasilanego urządzenia jak i dodatkowe pobory na potrzeby własne 
np. praca wentylatora. 

Wymaganą pojemność baterii akumulatorów można wyznaczyć na podstawie poniższego wzoru: 
 

QAKU = 1.25*[(ID + IZ)*TD + (IAL. + IZ )*0.5 + IWYK*T3] 
 

gdzie: QAKU - pojemność akumulatora [Ah] 
1.25 - współczynnik uwzględniający spadek pojemności baterii wskutek starzenia 

 ID - prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A] 
 IZ - prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza [A] (patrz punkt 3.2.3) 
 TD - wymagany czas trwania dozoru [h] (wg PN-EN 54-4:2001, PN-EN 60849:2001) 
 IAL. - prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A] 

0.5 - czas trwania alarmu [h] 
IWYK - prąd pobierany przez urządzenia wykonawcze w czasie trwania alarmu [A] 
T3 - czas trzech pełnych cykli pracy urządzeń wykonawczych [h] 

4.4. Wyznaczenie prądu dysponowanego zasilacza 
Ze względu na wymagania związane z koniecznością  dostatecznie szybkiego naładowania baterii 

akumulatorów, dysponowany prąd zasilacza zmniejsza się o prąd ładowania. Rozładowaną  do napięcia końcowego 
baterię akumulatorów należy naładować do co najmniej 80% jej pojemności w czasie 24h i do 100% jej pojemności 
przez następne 48h (zgodnie z PN-EN 54-4:2001). Druga część tego wymagania określa raczej jakość baterii niż 
narzuca wymagania na pracę zasilacza. Wymagany prąd ładowania można wyznaczyć z poniższego wzoru: 

 
IŁAD = QAKU *0.8/(0.9*24) 
 
gdzie: IŁAD - wymagany prąd ładowania [A] 
 QAKU - pojemność akumulatora [Ah] 

0.8 - wymagana część pojemności uzupełniana w czasie 24h 
24 - wymagany czas uzupełnienia 80% pojemności [h] 

 
Następnie można wyznaczyć prąd dysponowany zasilacza, czyli prąd jaki można skierować do 

bezpośredniego zasilania odbiorów. 
 
IODYS = n* IPR - IŁAD
 
gdzie: IODYS - prąd dysponowany zasilacza [A] 
 n - ilość zamontowanych w zasilaczu prostowników ZSP 48/7 
 IPR - maksymalny prąd pojedynczego prostownika równy 7A 
 IŁAD - prąd ładowania baterii akumulatorów [A] 
 

Wymagania na systemy sygnalizacji i automatyki pożarowej określają konieczność zapewnienia pracy 
urządzeń niezależnie od stanu rezerwowego źródła energii – baterii akumulatorów. W związku z tym prąd 
dysponowany zasilacza powinien w pełni pokrywać maksymalny prąd mogący pojawić się po stronie odbiorów, 
czyli obowiązującym jest warunek: 

 
IODYS $ ID + IZ + IAL. + IWYK 

 
gdzie: IODYS - prąd dysponowany zasilacza [A] 

 ID - prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A] 
 IZ - prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza  [A] (patrz punkt 3.2.3) 
 IAL. - prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A] 

IWYK - prąd pobierany przez urządzenia wykonawcze w czasie trwania alarmu [A] 
  



4.5. Obsługa. 
Wszystkie parametry elektryczne zasilacza oraz deklaracje alarmów ustawione są fabrycznie przez producenta. 
Szczegółowa diagnostyka i zmiana nastaw zasilacza prowadzona jest przez serwis producenta bez konieczności 

ingerencji w układ pracującego urządzenia przez łącze optyczne na podczerwień (IR) umieszczone na przednim panelu 
zasilacza. Użytkownik przy pomocy zewnętrznego modułu komunikacji na podczerwień typu ZSP1000-IR wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem ma możliwość prowadzenia diagnostyki i nastaw zasilacza. 

 
Zasilacz konfiguruje się automatycznie przy włączeniu zasilania: rozpoznaje liczbę prostowników 

umieszczonych w kasecie siłowni; obecność lub brak sondy temperaturowej oraz typ modułu komunikacyjnego 
(modem, RS-232, RS-485). Do przeprowadzenia tej konfiguracji wymagane jest wstępne, całkowite odłączenie 
zasilania, zarówno sieciowego jak i dołączonych baterii akumulatorów przez ich fizyczne odłączenie. 

4.6. Konserwacja i naprawy. 

4.6.1. Konserwacja. 
Urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas 

normalnej eksploatacji należy jedynie dbać o zachowanie należytej czystości w otoczeniu zasilacza. 
Podczas eksploatacji urządzenia należy uwzględnić, że deklarowana przez producenta trwałość 

akumulatorów wynosząca np. 10 lat w temperaturze 20°C zmniejsza się do 6 lat w temperaturze 25°C i dalej spada 
dwukrotnie przy wzroście temperatury o 8°C. 
 
Uwaga: Zgodnie z odrębnymi przepisami akumulatory mogą podlegać wymianie bez względu na ich stan 
w określonych przez te przepisy odstępach czasu (przykładowo 4 lata). 

4.6.2. Usuwanie uszkodzeń. 
Większość sytuacji awaryjnych mogących wystąpić w trakcie pracy jest sygnalizowana i obsługiwana przez 

zastosowany sterownik mikroprocesorowy. Poza dostępnym na płycie tylnej zasilacza bezpiecznikiem obwodu 
wentylatora chłodzenia wymuszonego oraz bezpiecznikiem obwodu zewnętrznego układu RGR, urządzenie nie 
posiada innych bezpieczników które mogą być wymieniane przez obsługę. 

W przypadku uszkodzeń w obwodach zasilania odbiorów prowadzących do wystąpienia zwarć, możliwe jest 
zadziałanie odpowiednich wyłączników umieszczonych na płycie czołowej zasilacza. Po usunięciu przyczyny 
uszkodzenia można ponownie załączyć dany wyłącznik. 

Ewentualne uszkodzenie jednego z prostowników może stworzyć konieczność jego wymiany. Można tego 
dokonać bez konieczności odłączania układu - wymiany można dokonać "pod prądem". 

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje służba serwisowa producenta lub wyspecjalizowana 
jednostka upoważniona przez producenta. 

 
 

5. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

5.1. Pakowanie. 
Zasilacze powinny być pakowane w opakowania fabryczne, zgodnie z odpowiednią instrukcją. Pakowanie 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych w których temperatura powietrza nie jest niższa od +15°C, 
wilgotność względna nie przekracza 80% a stopień agresywności atmosfery osiąga najwyżej wartość B  
wg PN-H-04651:1971. 

Na opakowaniu powinny być podane w sposób trwały i czytelny: 
- nazwa lub znak producenta 
- oznaczenie typu 
- oznaczenie masy 
- rok produkcji 
- znak kontroli technicznej 
- napis: OSTROŻNIE KRUCHE, CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ, GÓRA NIE PRZEWRACAĆ 

5.2. Przechowywanie. 
Zasilacze powinny być przechowywane w opakowaniach indywidualnych w pomieszczeniach krytych, 

pozbawionych par, wyziewów chemicznych i substancji agresywnych.  



5.3. Transport. 
Transport powinien odbywać się krytymi, lądowymi środkami transportu w opakowaniach indywidualnych. 

Środki transportu muszą zapewniać eliminację bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych. 
Uwaga: transport akumulatorów musi odbywać się w oddzielnym opakowaniu transportowym. 

 
6.  Informacje dodatkowe. 

6.1. Uwagi producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie 

pogarszających parametrów i jakości wyrobu. Dotyczy to także zmian w sposobie obsługi i oprogramowaniu. 

6.2. Dokumenty związane 
1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa prostowników ZPA 48/7 



 
2.15 Stojak radiofoniczny – typ SRZ 19/200 
 

 
Stojak radiofoniczny SRZ 19/200 
wykonany jest z lekkich elementów  
aluminiowych umożliwiających szybki 
montaż. Stojak umożliwia montaż  
wszystkich urządzeń stacyjnych 
systemu - w standardzie RACK 19”. 
Wszystkie metalowe elementy 
składowe stojaka są połączone 
przewodem uziemiającym, który jest 
wyprowadzony na zewnątrz obudowy. 
 

 



 
2.16 Głośnik sufitowy – typ LR-DL 18/100/P 

 
 

 LR-DL 18/100/P jest głośnikiem liniowym, pożarowym, 
wyposażonym w transformator liniowy z odczepami. 
Posiada metalową osłonę ( od strony magnesu ).  
Moc maksymalna 10 W. Pasmo przenoszenia ( - 10 dB ) 
85 – 20000 Hz. Przeznaczony do montażu w suficie 
podwieszanym. 

 
 

2.17 Głośnik naścienny – typ LR-25/10/100/P 
 
 

 LR-25/10/100/P jest głośnikiem liniowym, pożarowym, 
wyposażonym w transformator liniowy z odczepami. 
Posiada metalową osłonę ( od strony magnesu ).  
Moc maksymalna 20 W. Pasmo przenoszenia ( - 10 dB ) 
100 – 18000 Hz. Przeznaczony do montażu naściennego i 
jako wiszący. 

 
 
 
 

2.18 Głośnik kulisty – typ LR-GK 21/xx/100/P 
 
 

LR-GK21/xx/100/P jest głośnikiem liniowym, pożarowym, 
wyposażonym w transformator liniowy z odczepami. Cała 
obudowa jest wykonana z metalu. Moc maksymalna 20 W. 
Pasmo przenoszenia ( - 10 dB ) 90 – 20000 Hz. 
Przeznaczony do montażu jako wiszący. 

 



 
3. Dane techniczne 
 
3.1 Możliwości techniczne systemu. 
 

Możliwości techniczne ( maksymalne wartości i ilości ) Głosowego Systemu 
Ewakuacyjnego GSE – 2000 są następujące: 
 

• Ilość terminali mikrofonowych – 5 
• Ilość wejść audio – 3 
• Ilość linii głośnikowych - 160 
• Łączna moc wzmacniaczy – 6000 W ( np.10 x A2300 ) 
• Ilość głośników na pojedynczej linii głośnikowej jest 

równa ilorazowi mocy maksymalnej wzmacniacza i 
mocy pojedynczego głośnika. Np. w przypadku 
wzmacniacza A2100 ( 2 x 100 W – pojedyncze wyjście 
– 100 W ) i głośników o mocy 10 W otrzymujemy ilość 
10 szt. 

• Łączny czas zarejestrowanych w pamięci systemu 
komunikatów, gongów i innych – 60 minut 

• Ilość gongów – 30 
• Ilość komunikatów ewakuacyjnych – 30 
• Ilość innych informacji, np. reklam – 30 
• Ilość wejść parametrycznych ( np. sygnały strefowe z 

centrali SAP – 32 ) 
• Ilość wejść nieparametrycznych ( np. sygnały strefowe 

z centrali SAP – 16 ) 
• Ilość wyjść informacyjnych do centrali SAP – 2, z 

czego na pierwszym wyjście wystawiany jest zbiorczy 
sygnał o awarii systemu, a na drugim zbiorczy sygnał o 
awarii linii parametrycznych 

• Ilość wyjść sterujących dodatkowymi urządzeniami  
zewnętrznymi – 32 
 

 
4. Oprogramowanie 
 
 

Głosowy System Ewakuacyjny GSE – 2000 jest systemem 
mikroprocesorowym i został fabrycznie zaprogramowany. 

 
 
 
 
 

 



 
5. Opis działania 
 
5.1   Sygnały akustyczne 
 

Początek toru akustycznego w GSE – 2000 ma miejsce w terminalu 
mikrofonowym – główka mikrofonu. Dodatkowo w terminalu MTS ( w którym 
znajduje się Mikrofon Strażaka ) realizowana jest kontrola ciągłości pracy 
mikrofonu metodą ciągłego pomiaru częstotliwości ( ponadakustycznej ). 

Terminal mikrofonowy jest połączony z  urządzeniami stacyjnymi 
systemu za pomocą kabla firmowego PPHU  AUDIOTECH typu KMT, który 
jest zakończony ( od strony terminala ) złączem typu DB.  

Sygnał wychodzący z mikrofonu nie jest poddawany w terminalu żadnej 
obróbce w zakresie barwy dźwięku. Sygnał  trafia do modułu MWA 20, który 
umożliwia indywidualną korekcję barwy i poziomu ( kompleksowa obróbka 
dźwięku ) sygnału. 

Sygnał akustyczny po korekcji przechodzi przez moduł MPK 2/8, który 
komutuje źródła wejściowe z wejściami poszczególnych wzmacniaczy – dla 
sygnału akustycznego jest „niewidzialny” ( nie wprowadza żadnych zmian 
parametrów ustawionych w module MWA 20 ). 

Następnym elementem systemu, do którego trafia sygnał akustyczny 
jest liniowy wzmacniacz mocy. We wzmacniaczu mocy ma miejsce tylko 
wzmocnienie sygnału ( na poziomie wzmacniacza nie możliwości zmiany 
barwy dźwięku ) oraz zamiana, za pośrednictwem transformatorów liniowych 
sygnału niskonapięciowego na sygnał o napięciu 100 V.   
Wzmacniacz posiada potencjometr do regulacji wzmocnienia ( nastawa 
ręczna ). Wyjście  wzmacniacza stanowi początek części liniowej toru audio  
( napięcie w torze wynosi 100 V ). 

Ostatnim urządzeniem stacyjnym ( przed wejściem sygnału w linię 
głośnikową ), przez który przechodzi sygnał akustyczny jest moduł  
krosownicy MKR.  Moduł MKR komutuje linie głośnikowe z wyjściem 
wzmacniacza.  Dla sygnału audio jest „niewidzialny”  
( nie zmienia parametrów ). 
 Linia głośnikowa składa się z przewodu typu HDGs 2 x1 oraz głośników 
wyposażonych w transformatory liniowe. Każdy transformator głośnikowy jest 
włączony ( uzwojeniem pierwotnym ) równoległe do linii – poprzez 
bezpiecznik termiczny. Zadaniem ww transformatorów jest zamiana sygnału o 
napięciu 100 V na sygnał niskonapięciowy ( po stronie wtórnej  
transformatora ). Cewka głośnika jest dołączona do uzwojenia wtórnego 
transformatora.  Głośnikowe transformatory liniowe posiadają tzw.odczepy, 
które umożliwiają skokowa regulację maksymalnego poziomu sygnału 
dochodzącego do cewki głośnika. 
 

5.2   Sygnały sterujące i kontrolne. 
 
 
Jednym z najważniejszych elementów GSE – 2000 jest terminal 

mikrofonowy MTS, który posiada następujące możliwości sterowania i 
kontroli: 

• selektywny wybór strefy nadawania 

 



• nadawanie globalne ( do wszystkich stref jednocześnie ) 
przy użyciu jednego przycisku 

• programowanie ( przeprogramowanie ) modułów MPK 2/8 
• kontrola ciągłości pracy mikrofonu – z wykorzystaniem 

metody ciągłego nadawania i odbioru częstotliwości 
ponadakustycznej 

• funkcja kontroli całego modułu 
 
Informacje o stanie technicznym, poprawności pracy modułu, w tym o ciągłości 
pracy mikrofonu są przekazywane kablem typu KMT ( PPHU  AUDIOTECH ) 
do modułu kontroli sterowania typu MKS. 
 Moduł kontroli sterowania MKS stanowi jednostkę centralną  
Głosowego Systemu Ewakuacyjnego GSE – 2000.  Moduł MKS zarządza 
pracą systemu, a w szczególności: 
 

• zbiera i przetwarza informacje z poszczególnych modułów 
• dokonuje oceny poprawności pracy systemu 
• decyduje o rodzaju i momencie wygenerowania sygnału 

informującego o nieprawidłowej pracy, awarii 
• zarządza nadawaniem komunikatów ewakuacyjnych 

zgodnie z założonym priorytetem 
• przyjmuje za pośrednictwem modułu MPP 16 IN P  

alarmowe sygnały strefowe z centrali systemu sygnalizacji 
pożaru SAP 

• wystawia za pośrednictwem modułu MPP 16 OUT sygnały 
sterujące do zewnętrznych urządzeń/systemów –  
np. system oświetlenia wspomagającego 

 
W ramach funkcji zarządzania nadawaniem komunikatów, w części dotyczącej 
komunikatów głosowych przechowywanych w pamięci systemu wydaje rozkazy 
modułowi komunikatów cyfrowych MKC 
  Moduł komunikatów cyfrowych MKC jest urządzeniem, w którym 
przechowywane są komunikaty głosowe. Podstawę tego modułu stanowi przetwornik 
cyfrowo-analogowy, kontroler zarządzający oraz nieulotna pamięć krzemowa. Łączna 
długość komunikatów przechowywanych w tym urządzeniu wynosi 60 minut.  
O kolejności emisji komunikatów decyduje wspomniany wcześniej moduł MKS.  
  Wszystkie informacje o awarii z poszczególnych modułów z wyjątkiem 
wzmacniaczy przekazywane są bezpośrednio do modułu MKS. Informacja o awarii 
wzmacniacza trafia wpierw do modułu zasilająco kontrolnego MZK, który sygnalizuje 
ten fakt diodą LED. Następnie moduł MZK przekazuje odpowiedni sygnał do modułu 
krosownicy MKR, która odłącza uszkodzony wzmacniacz a linie głośnikowe do niego 
przyłączone komutuje ze wzmacniaczem rezerwowym. Informację o uszkodzonym 
wzmacniaczu przekazuje do modułu MKS. Wszystkie informacje ( zbiorczo ) o 
uszkodzeniach poszczególnych grup urządzeń moduł MKS sygnalizuje za pomocą 
diod LED umieszczonych w module sygnalizacji awarii typu MSA, który jest modułem 
wyłącznie sygnalizacyjnym. 
  Kolejnym ( wspomnianym wyżej ) modułem podporządkowanym modułowi 
centralnemu jest moduł zasilająco-kontrolny MZK, który realizuje następujące 
funkcje: 
 

 



• wytwarza i dostarcza wszystkie niezbędne napięcia 
zasilania ( z pominięciem zasilania głównego 230 V AC ) 

• sygnalizuje, przy pomocy wyświetlacza i diod LED stan 
pracy modułu krosownicy MKR 

• umożliwia za pomocą wbudowanego głośnika selektywny 
odsłuch rzeczywistego sygnału audio w poszczególnych 
liniach głośnikowych. Wybór odsłuchiwanej linii możliwy 
jest z poziomu modułu MKS 

 
 

 



 
6. Instalacja i uruchomienie systemu 
 
 

 Instalację i pierwsze uruchomienie GSE – 2000 powinni wykonać 
przedstawiciele producenta ( PPHU  AUDIOTECH ) lub autoryzowana przez 
producenta firma instalacyjna. 

 
 
 

6.1 Urządzenia stacyjne 
 
6.1.1 Montaż i łączenie elementów 
 
    
   Wszystkie urządzenia Głosowego Systemu Ewakuacyjnego  
GSE – 2000 z wyjątkiem terminali mikrofonowych i głośników są wykonane w 
standardzie 19”. Należy je umieścić w sposób trwały ( przy pomocy dołączonych 
do urządzeń śrub )  w stojaku radiofonicznym typ SRZ 19”/40 U  – usytuowanie 
poszczególnych elementów pokazano na  rysunkach.   Poszczególne moduły 
należy połączyć według załączonych schematów.  Następnie należy podłączyć 
terminal ( lub terminale ) mikrofonowy. Kolejną czynnością jest podłączenie linii 
głośnikowych.  
Uwaga – przed podłączeniem należy każdą linię sprawdzić na 
ciągłość, przerwę i  zwarcie. . 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 Włączenie i wyłączenie zasilania, wstępna ocena poprawności  
      montażu 
 
    
   Po prawidłowym wykonaniu czynności opisanych w rozdziale 6.1.1 
można przystąpić do włączania zasilania systemu wykonując następujące 
czynności: 
 
6.1.2.1 Pierwszy etap 
 
 

• Rozłącznik baterii znajdujący się na tylnej płycie 
zasilającej ustawić w pozycję „OFF” 

• Wyłącznik opisany „Zasilanie Główne” ustawić w pozycję 
„OFF” 

• Wszystkie wtyczki zasilania 230 V oraz zasilania 
awaryjnego umieścić odpowiednio w gniazdach 
zasilających i gniazdach wzmacniaczy 

 



• Po wykonaniu ww czynności można włączyć zasilanie 
główne ( w tym momencie nastąpi uruchomienie 
wzmacniaczy ) 

• Należy przez ok. 5 sekund  przytrzymać wciśnięty przycisk 
opisany „Strojenie” znajdujący się na płycie czołowej 
modułu MZA ( przednia, górna część stojaka 
radiofonicznego ) 

 
    6.1.2.2 Drugi etap 

 
 

• Rozłącznik baterii znajdujący się na tylnej płycie 
zasilającej ustawić w pozycję „ON” 

 
 

    6.1.2.3 Wyłączenie zasilania 
 
 

• Rozłącznik znajdujący się na tylnej płycie zasilającej 
ustawić w pozycję „OFF” 

• Wyłącznik opisany „Zasilanie Główne” ustawić w pozycję 
„OFF” 

 
 
 Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 6.1.2.1 i 6.1.2.2  należy odczekać ok. 
10 sekund w celu ustabilizowania się pracy wszystkich urządzeń.   
 
Za poprawny uznaje się stan, w  którym: 
 

• wyświetlacz LCD na module MKS w sposób ciągły 
wyświetla napis „AUDIOTECH OK”, dioda LED opisana 
„Test” świeci się w sposób ciągły, diody LED opisane: 
„Praca” i „Terminale” pulsują naprzemiennie 

• wyświetlacz LCD na module MKC w sposób trwały 
wyświetla napis „AUDIOTECH STOP”, diody LED opisane 
„Transmisja” i „Zasilanie” świecą się w sposób ciągły 

• na module MZK świecą się w sposób ciągły diody LED 
opisane: „+12”, „+9V”, „+18V”, „-18V”, „48V”, oraz dioda 
nieopisana (poniżej diody LED „48V”)  

• na module MWA 20 i MWA 40 świecą się w sposób ciągły: 
wyświetlacz LED wskazujący fabrycznie ustawiony 
poziom głośności oraz dioda LED opisana „Wzmocnienie” 

• na module MPK możliwe są dwa stany ( prawidłowe ):  
a) nie świeci się żadna dioda LED  b) świecą się dwie 
diody LED 

• na module MPP IN P oraz MPP IN – nie świeci się żadna 
dioda LED 

• na module MPP OUT – nie świeci się żadna dioda LED 
• na module MSA – nie świeci się żadna dioda LED 
 

 



• na wzmacniaczach A2xxx – świecą się diody LED opisane 
„Gotowy” 

• Zespół Zasilania Awaryjnego ZZA: a) ładowarki – diody 
LED opisane „Zasilanie” i „Praca” 
 

      
Uwaga - jeżeli włączony system zachowuje się tak jak opisano wyżej to 
oznacza, że wszystkie elementy są technicznie sprawne a instalacja została 
wykonana prawidłowo i można przystąpić do ustawiania parametrów pracy 
systemu. 
 
 
6.1.3  Przygotowanie systemu do pracy. 
 
6.1.3.1  Kalibrowanie linii głośnikowych 
 
 
  System GSE – 2000 jest przygotowany do ciągłej kontroli/badania linii 
głośnikowych metodą dynamicznego pomiaru impedancji.  Dla poprawnego działania 
układu badającego wymagane jest kalibrowanie linii po wykonaniu instalacji i 
włączeniu poszczególnych linii do modułu krosownicy MKR. 
W celu wykonania kalibrowania pojedynczej linii głośnikowej należy: 
  

 
• Określić ( np. zmierzyć ) impedancję linii głośnikowej 
• Podłączyć komputer (z programem „GSE – 2000 KROS) do 

systemu poprzez interfejs znajdujący się module krosownicy  
     ( MKR ) i wykonać kalibrację.  

 
6.1.3.2 Ustawianie parametrów pracy systemu 
 
  Ustawianie parametrów pracy systemu możliwe jest z poziomu modułu kontroli 
sterowania MKS. Możliwe są nastawy następujących parametrów: 
 

• Czas 
• Data 
• Rodzaj gongu 
• Rodzaj komunikatu 
• Wybór odsłuchiwanej linii  

 
 
  Procedurę zmian nastaw poszczególnych parametrów można przeprowadzić 
następująco: 
 
( Uwaga – każdorazowo wejście do menu modułu MKS możliwe jest po  
wprowadzeniu kodu dostępu Użytkownika. Kod Użytkownika określony przez 
producenta zostaje przekazany bezpośrednio ( jako informacja poufna ) 
Użytkownikowi systemu. Kod dostępu podaje się binarnie przy pomocy 
przycisków opisanych;  
„F1”, „F2”, „F3”, „F4”)  

 



 
 

F1 F2 F3 F4 
KOD BINARNY - WAŻONY 

8 4 2 1 
 

• Wprowadzić kod dostępu – na wyświetlaczu LCD pojawi się 
napis „Kod ok” 

• Po wejściu do menu przyciskiem opisanym „Tryb” oraz 
kursorami ( przyciskami ) opisanymi „F2” i „F3” wybrać jeden 
z pięciu dostępnych parametrów/trybów: czas („Czas”), data 
(„Data”), rodzaj gongu („Rodzaj gongu”), rodzaj komunikatu 
(„Rodzaj komunikatu”), wybór odsłuchiwanej linii („Monitor 
linii”) 

• Po wybraniu żądanego trybu, przy pomocy ww kursorów 
dokonać zmiany aktualnych nastaw 

• Po wykonaniu zmiany nastaw należy zatwierdzić wykonane 
czynności przyciskiem opisanym „Zatwierdź” 

• Wyjście z menu następuje przyciskiem opisanym „Wyjście” ( 
lub przyciskiem opisanym „Tryb” można przejść do innego 
trybu ) 

 
 
6.1.3.3 Testowanie systemu 
 
  Po wykonaniu wyżej opisanych czynności należy bezwzględnie wykonać test 
systemu. W skład czynności testowych wchodzą: 
 

• Kontrola pracy „Mikrofonu Strażaka”  
• Kontrola emisji poszczególnych komunikatów ewakuacyjnych  
• Kontrola pracy wszystkich zainstalowanych w systemie 

głośników – odsłuch na obiekcie np. w trybie „Mikrofonu 
Strażaka” ( włączone wszystkie strefy nadawania / linie 
głośnikowe ) 

• Kontrola współpracy GSE - 2000 z centralą SAP – symulacja 
pożaru w poszczególnych strefach pożarowych, wystawienie 
przez centralę SAP do GSE – 2000 strefowych sygnałów 
alarmowych i wygenerowanie przez GSE – 2000 
odpowiednich ( strefowych ) komunikatów ewakuacyjnych 

• Kontrola pracy Zespołu Zasilania Awaryjnego – należy 
odłączyć zasilanie systemu 230 V AC i sprawdzić czy 
nastąpiło automatyczne przełączenie systemu na zasilanie 
awaryjne ( z akumulatorów ) 

 
 

 



7. Przeglądy i  konserwacje 
 
 
  Dźwiękowy System Ostrzegawczy połączony w sposób trwały z centralą 
Systemu Alarmowania Pożarowego podlega obowiązkowi wykonywania czynności 
związanych z przeglądami i konserwacją. Nw czynności może wykonać tylko 
wykwalifikowany personel producenta lub autoryzowanej przez niego firmy. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Użytkownika ( bez zgody producenta ) 
jakichkolwiek modyfikacji w poszczególnych urządzeniach i okablowaniu systemu. 
 
Ww czynności należy wykonywać wg poniższego harmonogramu: 
 

• Sprawdzenie systemu  – 1 raz / m-c 
• Sprawdzenie okablowania krosownicy – 1 raz / m – c 
• Odkurzenie stojaka radiofonicznego – 1 raz / rok 
• Kontrola wentylatorów – 1 raz / kw. 
• Kontrola terminali mikrofonowych – 1 raz / 2 m-ce 
• Kontrola napięć zasilających – 1 raz / 6 m-cy 
• Sprawdzenie modułów elektronicznych –  
      1 raz / 6 m-cy 
• Przegląd urządzeń audio – 1 raz / m-c 
• Test alarmowy – 1 raz / 6 m-cy 
• Kontrola linii głośnikowych – 1 raz / 12 m-cy  

Uwaga – producent udziela standardowo gwarancji w wymiarze 12 miesięcy 
pod warunkiem wykonywania ww czynności. Istnieje możliwość przedłużenia 
okresu gwarancji do 36 miesięcy pod warunkiem wykonania w 13 i 25 
miesiącu odpłatnego przeglądu fabrycznego systemu ( wykonywanego przez 
ekipę serwisową producenta ) niezależnie od prowadzenia bieżących 
czynności konserwacyjnych. 
Producent świadczy również serwis pogwarancyjny. 
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