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WSTĘP
Dziękuje za wybór systemu Labradora standard. Jeśli jeszcze nie jesteś nabywcą, a tylko
zastanawiasz się nad wyborem systemu to zapraszam do lektury.
System automatyki Labrador-standard z założenia miał być i jest systemem ostrzegawczym
ukierunkowanym na bezpieczeństwo monitorując mieszkanie pod kątem pożaru, zalania wodą
czy pojawienia się czadu. Systemu w rodzaju psa stróżującego, pilnującego naszego dobytku
pod naszą nieobecność i nas samych w czasie snu, w czasie jak zajmujemy się swoim hobby,
rodziną czy jak jesteśmy sami w domu.
Rozdzielnice można zabudować i ukryć w szafce, ale można i ją też zostawić na wierzchu na
ścianie. Dzięki innowacyjnej grafice nie szpeci Ona jak to było za czasów PRL, lecz pokazuje
się jako element nowoczesności nowego stylu urządzania mieszkania. Ostatnio nawet
powstaje moda eksponowania takich elementów automatyki budynkowej. Robi to się na różne
sposoby, ale dzięki nowej stylizacji wzornictwa elementy automatyki wchodzą w nową erę
wyposażenia mieszkania.
W codziennej eksploatacji systemu, docenimy zastosowaną funkcje wyjścia. Każdemu z Nas
zapewne nie raz się zdarzyło zastanowić się po wyjściu z domu, czy lokówka do włosów jest
wyłączona z prądu, czy światło pogaszone czy kuchenka wyłączona to są takie tylko
drobiazgi, ale jeśli chodzi o lokówkę czy kuchenkę to zazwyczaj kończy się powrotem do
domu i sprawdzeniu ich.
Całe sterowanie jest przewodowe w obrębie samej rozdzielnicy. Sterowane są obwody
elektryczne wychodzące z rozdzielni. W czasie Pożaru poza rozdzielnie nie wychodzi żaden
obwód elektryczny pod napięciem poza jednym systemowym kinkietem co pulsacyjnie świeci
światłem. Ma to decydujące znaczenie w przypadku kiedy pojawia się zagrożenie pożaru jest
pod nieobecność domowników. W chwili kiedy zagrożenie pojawiło się jak jesteśmy w domu,
to dzięki temu bez obaw można przystąpić do akcji gaśniczej.
Instalacja elektryczna bez przeróbek z mała kosmetyczna tylko modyfikacją i nie ma
potrzeby stosowania technologii wi-fi co wcale nie wyklucza jej zastosowania.

I . Instalacja sytemu i parametryzacja
Po otrzymaniu systemu i rozpakowaniu, należy przeprowadzić testy wstępne zanim system zostanie
zainstalowany w miejscu docelowym. Sprawdzenia dokonać w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania
kurierem.
W celu przeprowadzenia testów wstępnych instalator przygotowuje 4 oprawki z żarówkami 40W na 230V i
podłączonymi do nich przewodami oraz giętki przewód zakończony wtyczką do gniazdka. Rozdzielnie
testujemy na stole . W czasie tych czynności instalator powinien skonfigurować system pod potrzeby klienta
zanim usadowiony zostanie w docelowym miejscu.

Testy
Utworzono trzy funkcje testowe do celów:


Sprawdzenia poprawności działania systemu tymczasowo zasilanego giętkim
przewodem elektrycznym zakończonym wtyczką do gniazdka. Testy tylko samej
rozdzielnicy , symulując również działanie czujek.



T –Funkcje w dwóch testach są pomocne w czasie lokalizacji uszkodzenia sieci
teletechnicznej aby ustalić czy przyczyna niesprawności jest po stronie:
rozdzielnicy, czujek czy przewodów instalacyjnych. Natomiast obwody
elektryczne zabezpieczane są RCD i zabezpieczeniem nadprądowym w części
rozdzielni RE. Lokalizacje uszkodzenia tych obwodów należy zostawić
elektrykowi

Do wywołania funkcji testowych używamy wbudowanych przycisków przekaźnika easy
o oznaczeniach systemowych: P1,P2,P3,P4

Rys 01. przekaźnik easy z rozmieszczeniem przycisków funkcji testowych

Test 1

(pierwszy rozruch systemu)

Na listwie przyłączeń (poziom pierwszy) pod zaciskami L3 i N podłączyć giętki przewód
zasilający całą rozdzielnie. Drugi koniec przewodu wetknąć do gniazdka. Przewód PE
podłączyć pod listwę PE.

Rys.02 Zugi przyłączeniowe zasilania siły

 Po włożeniu wtyczki sprawdzić pojawienie się napięcia na zacisku L3
 Podłączyć żarówkę 40W pod zacisk Elektrozawór w grupie WODA
 Podłączyć żarówki 40W pod zaciski obwodów Nr. 02,05,11
 Jeśli jest napięcie na L3,włączyć zasilanie automatyki. Wyłącznik nadprądowy Nr.
ob-14. oraz część RE ob.-02 ,ob.-05 ,ob.-11
Funkcję testową należy wykonywać co roku

 P1 - funkcja serwisowa. Czas życia funkcji to czas trzymania przycisku P1. powoduje
zadziałanie wszystkich obwodów wyjściowych na przekaźniku easy719+R.
Zapalają się wszystkie lampki LED , zadziałają St1,St2,St3 co spowoduje
zaświecenie żarówek obwodów 02,05 i11, sygnał akustyczny i żarówkę
elektrozaworu. Nie zapalą się LED week i LED zegar. Sprawdza się je przyciskami
funkcyjnymi „week” i „zegar
Po wykonaniu Testu rozruchowego usunąć testowe żarówki robiąc miejsce pod
załączenie obwodów.

Rys.03 Formatka informacyjna po wywolaniu funkcji P1

Test 2.


P4 – funkcja serwisowa. Czas życia ,włączona trwa do chwili skasowania jej
przyciskiem Reset.

Rys.04 Formatka informacyjna po wywolaniu funkcji P4



Po włączeniu funkcji przyciskiem P4 usuwa się zwory kolejno obserwując okno
wyświetlacza na LCD



Przykład: Dla czujki nr 1 (tryb czujki dymu) usunięto zworę i pojawia się
formatka. Pojawienie się jej świadczy o właściwych połączeniach wewnątrz
rozdzielni oraz o prawidłowym działaniu systemu ponieważ rozwarcie zwory
symuluje rozwarcie styku w przekaźniku czujki. Tak należy sprawdzić każde z
wejść czujek.

Rys.05 Formatka po wyciągnięciu zwory z wejścia 1 dla czujki dymu

zwora

UWAGA:
Zwory tylko na czas wykonania
testów i rozruchu systemu. W
chwili przyłączenia pod te
zaciski przewodów czujek oraz
w drugim koocu przewodu
dołączane do nich czujki,
zwory na stale usuwamy.

Rys.06 Zugi grupy czujki pod przyłączenie obwodów czujek



Eksploatacyjnie sztucznym testowym zadymieniu czujki, sprawdzenie obwodów
czujek w mieszkaniu oraz samego wejścia czujki do przekaźnika easy. Zadziałanie
nie wywołuje alarmu oraz nie wysyła komunikatu zdalnego powiadomienia.
Powinno się ją aktywować przy corocznym sprawdzeniu systemu

Test 3
2.31 P2 funkcja serwisowa. Dla trybu Pożar i b. wody. Czas życia to czas trzymania

przycisku P2. Powoduje zadziałanie styków zdalnego powiadomienia bez sygnału
dźwiękowego. Testuje się tą funkcją moduł GPRS-T2 o ile jest podłączony do systemu
automatyki

OHM

Rys.07 Zugi zdalnego powiadamiania

W grupie zdalne powiadamianie testujemy pary „pożar” i „b.wody”. Dla przykladu
pod parę „pożar” podłączony jest multimetr z funkcją ciągłosci obwodów lub
pomiaru rezystancji OHM. Prawidłowe zadzialanie to zamkniecie obwodu i
wskazanie rezystancji bliskiej zeru.

Opis obwodów 04 i 13

Obwody prądowe w instalacji elektrycznej mieszkania wg obecnych standardów dzielą się
na trzy grupy:


Obwody gniazd wtykowych



Obwody oświetleniowe



Obwody dedykowanych urządzeń do : pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki

Instalacja elektryczna - konfiguracja pod systemem Labrador -standard
Instalacja systemu wykonywana jest na podbudowie tradycyjnej instalacji elektrycznej
Dodatkowo wprowadzane są :


Obwód do elektrozaworu .



Obwód Nr. 04 - Osobne Gniazda wtykowe w kuchni ,łazience, WC. zasilane jest z
RE W odróżnieniu od standardowej instalacji gniazda te muszą być w grupie
sterowania kuchenno-łazienkowej.



Obwód Nr. 13. żarówki do kinkietu i zasilania elektrozaworu ( obwód jest częścią
automatyki , nie wchodzi w skład instalacji mieszkaniowej)



Dedykowany obwód do wyłącznika instalacyjnego (dzwonkowy) . Systemowo
opisany jako ”wyłącznik kinkietu”

Na uwagę zasługuje rys 11 . Zasilanie automatyki jest z głównej szyny zasilającej L3,
zabezpieczone jest wyłącznikiem nadprądowym o symbolu systemowym ob-14,
Zasilanie kinkietu oraz elektrozaworu jest z szyny L3 przez RCD3 omija styki stycznika St3
(pożarowe wyłączenie) i poprzez zabezpieczenie nadprądowe ob-13 zasila
 Żarówkę kinkietu obwód [13]
 Elektrozawór [e-z] grupa ”woda” połączenie wewnętrzne w RA
Dzięki temu w czasie wyłączenia pożarowego, obwód kinkietu jako jedyny świeci
światłem pulsującym, aż do chwili kiedy parametry kabla na wskutek temperatury ulegną
zmianie co wywoła wzrost prądu upływu i ostateczne rozłączenie obwodu przez RCD3.
Linia zasilająca elektrozawór mimo że również zasilana jest z ob -13 sterowana jest przez
przekaźnik pk6. W czasie pożaru nie jest załączany. Obwód do elektrozaworu
teoretycznie może być ułożony przez obszar teoretycznego „pożaru”. Nie wpłynie to
jednak na zadziałanie RCD3 ponieważ jego żyły L i N będą obwodem beznapięciowym.

Stycznik St3 nie jest załączany
funkcją wyjścia. Styki St3 typu NC.
W czasie Alarmu POZAR St3
rozłącza obwody 11 i 12. Obwody
13, e-z są przekierowane do
automatyki i tam algorytm
decyduje w jakim trybie mają
pozostad. Obwód 14 jest obwodem
wewnętrznym RA, zasilającą
automatykę.

Rys.08 Fragment schematu RE . Pokazuje sposób zasilania automatyki, kinkietu i elektrozaworu

Remont – modernizacja instalacji elektrycznej
Zakłada się: układ sieci TN-S, zasilanie 3 fazowe, mieszkanie posiada instalacje
elektryczna zgodna z obowiązującymi normami, sprawną, wykonaną z miedzi z
wydzielonymi obwodami do pralki, lodówki, zmywarki oraz kuchenki elektrycznej,
zakończonymi zabezpieczeniami nadprądowymi w RE
W przypadku niesprawności instalacji, uszkodzone przewody wymienić na nowe. Jest to
czas, gdzie również można dołożyć dodatkowe punkty świetlne jak i gniazdowe.
Sprawdzenie odpowiednim testerem do instalacji elektrycznej parametrów przewodów, w
przypadku przekroczenia norm zaplanować wymianę obwodu na nowy
Wymagane jest miejsce na ścianie pod nową rozdzielnice automatyki RA o wymiarach
rozdzielnicy 590x770x134 typ np. BF-U-4/96-P 4x24 moduły.

Wszystkie wyłączniki nadprądowe jak i RCD w nowej RA muszą być w pozycji wyłącz
Plan wykonania montażu i uruchomienie części RE
Zakłada się użycia kuchenki indukcyjnej do mocy łącznej 7 kW
 Na torze wodnym, montaż przez hydraulika elektrozaworu, Powinien się
znajdować bezpośrednio za licznikiem rozliczeniowym.
 Ułożenie przewodu elektrycznego YDY 3x1 pomiędzy RA a elektrozaworem
 Ułożenie przewodu YDY 3x1.5 elektrycznego do punktu świetlnego kinkietu
od RA (Rozdzielnia Automatyki).
 Ułożenie przewodu YDY 2x1.5 elektrycznego do wyłącznika
światła(schodowy), wykucie otworu pod puszkę.
 Ułożenie przewodów YDY 3x2.5 pod gniazda wtykowe w łazience kuchni i
WC oraz wykucie otworów pod puszki o ile nie wykorzysta się
dotychczasowych. (dotychczasowe gniazda ze starej instalacji w kuchni,
łazience i WC powinny być wyłączone. Labrador inaczej zasila gniazda,
sterowane i zasilane są przez stycznik st1)
 Ułożenie przewodów teletechnicznych do czujek i sondy zalania w miejsca
przeznaczenia ich.
 Montaż jednego końca przewodu do czujki dymu/czadu, instalacja zgodnie z
instrukcją montażu producenta czujki.
 Podłączenie elektryczne jednego końca przewodu do elektrozaworu ,kinkietu i
wyłącznika kinkietu. Elektrozawór sterowany napięciem 230V

 Montaż i podłączenie czujek, Polaryzacje zasilania czujki sprawdzić z
polaryzacją na zugach w grupie „czujki” w RA.
 Wyłączenie z prądu „starej” RE głównym zabezpieczeniem znajdującym się
zazwyczaj na klatce schodowej, sprawdzić braku napięcia w RE.
 Oznaczenie i wypięcie wszystkich przewodów z „starej” RE
 Montaż mechaniczny nowej już rozdzielni RA
 Podłączenie elektryczne wszystkich obwodów w miejsca ich przeznaczenia w
nowej RA
 Optyczne sprawdzenie całego montażu przed włączeniem prądu
 Podłączenie czujek dymu /czadu w RA pod zugi . Zwory usunąć

-12V
+12V
czujka

Styk, tryb NC

Rys. 09 podłączenie czujek
 Podłączyć w RA sondy przeciwzalaniu
 Jeśli jest OK., to włączamy główne zabezpieczenie prądu na klatce schodowej
 Sprawdzamy pojawienie się napięcia na L1,L2,L3 na listwie przyłączeń w
grupie SIŁA
 Załączamy kolejno RCD1, RCD2, RCD3
 Załączamy kolejno obwody od ob.-01 do ob.-12, Obwód ob.-13 i ob.-14 są
jeszcze wyłączone
 Sprawdzenie testerem nowo dołożonych obwodów
 Sprawdzamy przyciskiem TEST wszystkie RCD
 Przy wyłączonym ob.-14 i ob.-13 instalacja elektryczna działa jak
standardowa. Należy w mieszkaniu posprawdzać wszystkie punkty świetlne
czy się świecą oraz gniazda wtykowe czy jest napięcie. Nie działa tylko nowo

dołożony punkt świetlny kinkietu i elektrozawór. Zadziała dopiero po
włączeniu ob.-13 i ob-14
Jeżeli wszystkie próby wyszły pozytywnie, RE uznać należy za uruchomioną.
Dokonujemy teraz pomiary i testy pod kątem zabezpieczeń obwodów.
Uruchamiamy część rozdzielni RA dotyczącej automatyki
W tym celu:
 Załączyć wyłączniki nadprądowe ob.-13 i ob.-14.
Włączona Automatyka realizuje algorytm systemu.

Rys.10 Po włączeniu zasilania automatyki przez 3 s pojawi się

formatka startowa na LCD przekaźnika.
Sprawdzamy tryb kinkiet: przycisk jest chwilowy czyli klikamy :
1 x - to reset funkcji wyjścia i wyłącz kinkiet,
2 x - to załącz kinkiet (pali się światło),
1x [ 3 s] - to załącz funkcje wyjścia. Należy przytrzymać przycisk przez
około 3 sekundy ,

Konfiguracja wyboru czujki dymu lub czadu

 Są 3 czujki dymu i 1 czujkę czadu. Podłączenie czujki dokonujemy zgodnie z Rys.09
dot. podłączania czujek.
 Wejściem czujki o podwójnej roli jest zgodne z opisem : czujka czadu /dymu 4
 Czujki nie wchodzą w skład zestawu. Zamawiamy indywidualnie we własnym
zakresie lub domawia się osobno do zestawu Labradora standard . To samo dotyczy
elektrozaworu.

Wejście czujki
czad/dym

Rys. 11 Wejście do wpięcia czujki dymu lub czujki czadu


Systemowo ustawia się podając napięcie 230V lub pozostawić
beznapięciowo wejście i8 w przekaźniku easy719

230V czujka dymu



Podanie napięcia 230V na i8 – czujka dymu



Brak napięcia 230V na i8 - czujka czadu

i8 wybór czujka dymu widoczny na
LCD



Zmiany konfiguracji rodzaju czujki wykonuje elektryk instalator na
etapie uruchamiania systemu automatyki

Automatyka –Panel

Optyczny status
Zadziałania
stycznika

Ustawianie
progu czułości
sondy zalania od
stopnia
twardości wody

Rys.12 Panel sygnalizacji i
sterowania

Opis automatyka-panel
St1 – stycznik 63A , Aktywny przy funkcji wyjścia. Obwód z RCD1.
Zakres : grupa obwody wtykowe w kuchni, WC, łazience poza tym
kuchenka, pralka, zmywarka
St2 –stycznik 25A. Aktywny przy funkcji wyjścia. Obwód RCD2. Zakres
grupa obwody wtykowe mieszkaniowe i oświetlenie.
St3 – stycznik 25A. Nieaktywny przy funkcji wyjścia. Obwód RCD3.
Zakres grupa obwody: system alarmowy, ogrzewanie, lodówka
Ster. Sondy - Sterownik sondy zalania, Posiada w sobie potencjometr do
regulacji czułości sondy zależnej od twardości wody. Komponent firmy
F&F
Zegar week – posiada isostat bistabilny do załączania zegara
astronomicznego. Zegar wstępnie ustawiony: poniedziałek-piątek , godz
08:00 -12:00. W przypadku załączenia „zegar week” system
automatycznie załączy funkcje wyjścia o ile nie była włączona przez
klienta
LED week(zielony) – optyczny wskaźnik aktywnej funkcji „zegar week”
Zegar –posiada isostat bistabilny do załączania zegara astronomicznego 2
. Zegar wstępnie ustawiony: sobota-niedziela, godz. 08:00 – 14:00. W
przypadku załączenia „zegar” system automatycznie załączy funkcje
wyjścia o ile nie była włączona przez klienta.
LED zegar(zielony) – optyczny wskaźnik aktywnej funkcji „zegar”
Buzzer – komponent akustyczny, daje sygnał dźwiękowy przywoławczy
lub ostrzegawczy.
ROP – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy. Isostat monostabilny (impulsowy).
Aktywacja II stopnia alarmu pożarowego
LED pożar (czerwony) – optyczny wskaźnik alarmu II stopnia, POŻAR
!!!
Reset - kasowanie alarmu I i II stopnia, Kasowanie funkcji testowej T2
Wył Głosu – wyłączenie sygnalizacji akustycznej, przyjęcie alarmu I
stopnia.
Czad (biał y)- optyczna sygnalizacja czadu.
Zdal.pow.(pomarańczowa) - optyczna sygnalizacja zdalnego
powiadomienia.

Synchro – posiada isostat monostabilny. Po aktywacji funkcji włącza się
tryb Timera który zacznie odliczać czas dopiero po aktywacji funkcji
wyjścia. W trybie synchro, wbudowanym Timerem opóźniamy
zadziałanie St1 i pk6 od elektrozaworu a tym samym jest możliwość
dokończenia cyklu prania przy wstawionej pralce i zmywania w
zmywarce o zaprogramowany czas opóźnienia. Ustawione wstępne jest
na 45 min. W trybie timer blokada wody jest synchroniczna z tą funkcja,
czyli zablokowany będzie przepływ wody po uruchomieniu funkcji
wyjścia dopiero po 45 min, jak również w tej samej chwili zadziała
stycznik St1 odcinając dopływ prądu kuchenno-łazienkowego. Przy
braku aktywacji funkcji synchro zadziała jednocześnie(synchronicznie)
St1, pk6, St2.
LED synchro (pomarańczowa) – optyczna sygnalizacja aktywnej funkcji
synchro
Kas. Wody – posiada isostat monostabilny (impulsowy) kasowanie
blokady przepływu wody
LED blok.woda (niebieska) – optyczna sygnalizacja zadziałania blokady
przepływu wody.

Panel Logiki
Opis panelu logicznego
Zasilacz 12V DC – zasilanie czujek dymu, czadu , zewnętrznej
sygnalizacji dźwięku, wyjścia 12V pod GPRS-T2 firmy Satel
easyS – przekaźnik programowalny easy719 DC RC . Zawarty w nim jest
algorytm sterowania
easyR – rozszerzenie przekaźnika easyS, dodatkowe wejścia i wyjścia
pk1- przekaźnik 230V do sterowania punktem świetlnym kinkietu
pk2 – przekaźnik 12V DC czujka dymu 4 / czujka czadu
pk3 –przekaźnik 12V DC czujka dymu 1
pk4 – przekaźnik 12V DC czujka dymu 2
pk5 – przekaźnik 12V DC czujka dymu 3
pk6 – przekaźnik 230V sterowanie elektrozaworem
pk7 – przekaźnik 230V sygnalizacja akustyczna zewnętrzna

Rys.13 Panel logiczny

Ustawienie zegara
Ustawienie bieżącej daty i godziny na przekaźniku easy jest jedną z czynności
wykonywanych przy uruchomieniu systemu. Nie prawidłowa data i godzina jest elementem
rozstrojenia systemu, ponieważ na tych parametrach opierają się dwie ważne funkcje
związane z obsługą czasu. Są nimi


Timer z funkcji scynchro



Harmonogram tygodniowy związanym z automatycznym włączaniem
funkcji wyjścia.

Przeszkolenie klienta w zakresie ustawiania parametrów zegara, Timera. Harmonogramu
spoczywa na barkach instalatora.
Krotka instrukcja ustawiania parametrów
Do zmiany parametrów używamy 4 wbudowane przyciski na easy. Oznaczone one są
systemowo jako : P1,P2,P3,P4

P2

P1

P3

P4

Rys.14 Manipulator na easy719

 P1,P3
 P2,P4
 ESC wyjście z funkcji
 OK. wejście w menu, zatwierdzenie
 DEL i ALT nie używane

Zmiana parametru czasu
Formatka spoczynkowa .

Wejście w menu przyciskiem „OK.” do chwili otrzymania formatki.

Kursorem P2 lub P4 przewijamy menu do chwili uzyskania „Ust. Zegar.” I
naciskamy „OK.”

Otrzymujemy formatkę potwierdzająca w wejście w podmenu zegara i
naciskamy „OK.”

Jesteśmy w ustawieniach zegara.

GG:MM:

17:12 miga czarny kursor i przysłania „1” : GG godziny MM minuty

DD:MM:

15.11 DD dzień MM miesiąc (15 listopad)

ROK:

2019

 Wejście w ustawienie godziny, na migającym kursorze wciskamy „OK.”. Znika
czarny kwadrat i odsłania się aktualna cyfra. W tym przypadku „1” Zmianę cyfry na
inną P2 lub P4. Przejście do następnej cyfry na poziomie godziny lub cofniecie P1
lub P3. Po ustawieniu właściwej godziny wciskamy „OK.”. Pojawia się ponownie
czarny migający kwadrat. Przejście do ustawienia daty P4.
 Ustawienie daty tak samo jak wyżej . Po ustawieniu „OK.” potem P4 do ustawienia
roku
 Ustawienie roku jak wyżej.
 Wyjście z menu ustawienia zegara 3 x ESC do formatki spoczynkowej

Timer – ustawienie czasu

W systemie jest 16 Timerów z czego tylko cztery Timery przeznaczone są do zmiany
parametrów przez klienta. TimeryT2,T3,T4,T5,T6,T7,T9,T10,T12,T13,T14,T15
objęte są bezwzględnym zakazem zmian parametrów.
Uwaga: 12 Timerów mimo że są w trybie możliwych zmian, nie można pod rygorem
rozstrojenia systemu i utraty gwarancji dokonywać żadnych zmian ustawień.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje przypadku spowodowanym nieuważnym
wprowadzeniem parametru do Timera objętym zakazem. Naprawa na koszt klienta.

Zmiana parametrów Timera przeznaczona dla użytkownika:
T8 – Timer funkcji „synchro” , ustawiamy czas w minutach. Wstępnie
ustawiony jest czas na 41 min. Jest to opisywana już zwłoka czasowa po
aktywacji funkcji wyjścia i czasu po jakim ma się załączyć St1
wyłączając z prądu obwody kuchenno-łazienkowe i przepływ wody
przez zablokowanie elektrozaworu.
T11 – Timer zdalnego powiadomienia. Ustawia się czas w minutach
uruchomiając styk zdalnego powiadomienia. Z chwilą wystąpienia
blokady wody zaczyna działać T11 . W tym czasie oczekiwany jest reset
blokady przez klienta, Jeśli brak jest resetu, to po zadanym czasie T11
system wystawi zestyk.
T1 – Timer rozpoczęcia odmierzenia pomiaru czasu po wykrycia dymu
przez czujkę. W chwili osiągnięcia przez timer zadanego czasu (50s)
system przechodzi w tryb alarm II stopnia. Odmierzanie może przerwać
klient przyjmując zgłoszenie alarmu wciskając „wył. Głosu”.
T16 – w chwili wciśnięcia „wyłGłos” system zatrzymuje i kasuje
wskazania T1 , rozpoczyna T16 (5 min) się odliczanie czasu do
osiągnięcia alarmu II stopnia. Timera odmierzającym go jest T16
nastawiony wstępnie na 5 min po czym nastąpi wyłączenie St1,St2,St3

Zmiana parametrów Timer

Formatka początkowa jako punkt wyjścia. Klikamy 2 x „OK.” aby mieć
menu.

Przyciskiem P2 lub P4 wybieramy „PARAMETRY” , po wybraniu
wciskamy „OK.”

W formatce parametrów wybieramy T1,T8 lub T11 zatwierdzając wybór
„OK.”

Po wyborze Timera (w tym przypadku wybrano T8) ustawiamy żądana wartość
na migającym czarnym kursorze zatwierdzając wybór zmiany parametru „OK.”

Zmiana parametru „minuty”
Format czasu: M minuty : S sekundy

Wybrany Timer T8

Jeśli funkcja aktywna, to jej bieżący czas

Zmiany P2,P4 wartości minut zaczynamy od dziesiętnej jej części czyli np. 4 jako 40 po
czym przyciskiem P3 na cześć jednostek ( w tym przypadku 1) . wartość sekund
pozostawiamy ma : 00 Ostatecznie ustawiona wartość czasu to 41:00 (41 minut) Wyjście z
ustawień przyciskiem „ESC” aż do formatki początkowe.

Harmonogram tygodniowy - ustawienia

Funkcja opcjonalna. Klient może, ale nie musi używać, ma do dyspozycji dwa
harmonogramy.
 week – ustawienia tygodniowe od poniedziałku do piątku w godzinach np.
08:00 do 12:00.
 zegar – ustawienia weekendowe na sobotę i niedziele np. w godzinach np.
08:00 do 14:00.

Aktywacja week

Aktywacja zegar

Rys. 15 komponenty do aktywowania harmonogramu z optycznym wskazaniem
działania LED
Aktywacja harmonogramu ma na celu automatycznego włączania funkcji wyjścia o ustalonych
godzinach czuwania w przypadku kiedy f. wyjścia nie była włączona przez klienta za pomocą przycisku
„kinkiet” np. nie włączył klient f. wyjścia bo się spieszył, zapomniał albo dziecko idąc do szkoły
również zapomniało.
Czas aktywności funkcji do chwili zwolnienie izostatu „week : zegar” i zgaśniecie LED , w godzinach i
dniach ustawionych.
W czasie aktywności harmonogramów status f. wyjścia sprawdzany jest co 30s. Przy wykryciu nie
włączenia f. wyjścia harmonogram automatycznie załącza ją.

Ustawienie parametrów harmonogramu
Z formatki stanu początkowego przechodzimy do „parametrów” wyszukując
tam ikon harmonogramu. Po wybraniu harmonogramu wciskamy „OK.”

Harmonogram „zegar”
Harmonogram „week”

Ustawiania parametrów dni tygodnia i godzin aktywności w harmonogramie „zegar”

Harmonogram posiada cztery kanały A,B,C D.
Kanał „A”

Aktualny czas systemu

Dni tygodnia: SO sobota – N niedziela
Włączony
wyłączony

Okno aktywności
harmonogramu

Po ukazaniu się formatki harmonogramu „zegar”.
Pulsująca literka kanału „A”, zatwierdzamy kanał „OK.” Jeśli potrzeba to robimy
zmianę kanału na inny przyciskami P2,P4.
Po wciśnięciu „OK.” zaczyna pulsowad „SO”. Zmianę dnia tygodnia P2,P4, jeśli
bez zmian wciskamy P3 przechodząc na migający „N”. Jeśli bez zmian ponownie
wciskamy P3 i przechodzi kursor na dziesiętna częśd godziny dla ON czyli
pulsuje czarny kwadrat na „0”.Jeśli ma byd zmiana wciskamy „OK.” a potem.
zmianę P2,P4 itd.. Jeśli godz. ON właściwa to przechodzimy do OFF kursorem
P4 Każda zmiana godziny musi byd zatwierdzona „OK.”
Po aktualizacji czasu harmonogramu wychodzimy do formatki startu „ESC”.

II. Eksploatacja
------------------------------------------------------------------------------Po uruchomieniu części elektrycznej w RE i w części RA sparametryzowaniu
komponentów, po tych czynnościach system jest gotowy do eksploatacji pracując
zgodnie z tabelą stanów.

Tabela STANÓW

elementy systemu

Funkcja wyjścia ON

Funkcja wyjścia OFF

Stan normalny eksploatacyjny
St1 - gniazda kuchenno-łazienkowe

Synchro (OFF)

ON

St2 - gniazda wtykowe i oświetlenie

OFF

ON

St3 - lodówka, C.O, alarm włam. SATEL

ON

ON

czuwa

czuwa

Buzzer

OFF

OFF

LED PoŻar

OFF

OFF

LED czad

OFF

OFF

Led zdalne powiadom

OFF

OFF

Led Blokada wody / elektrozawór

ON

OFF

Ster. ręczne

Normal –ster. ręczne

sterownik sondy PZ-828 F&F

kinkiet

St1 - gniazda kuchenno-łazienkowe

Aktywna czujka dymu
OFF - alarm II st

ON - alarm I st /OFF alarm II st

St2 - gniazda wtykowe i oświetlenie

OFF - alarm II st

ON - alarm I st /OFF alarm II st

St3 - lodówka, C.O, alarm włam. SATEL

OFF - alarm II st

ON - alarm I st /OFF alarm II st

czuwa

czuwa

ON - 3 min

ON ręczne wył.

ON

puls alarm I st / ON alarm II st

sterownik sondy PZ-828 F&F
Buzzer
LED PoŻar
LED czad
Led zdalne powiadom
Led Blokada wody / elektrozawór
kinkiet

OFF

OFF

Timer 11

OFF

OFF

OFF

puls alarm II st

puls alarm II st

Aktywna czujka czadu
Buzzer

ON

ON 1/3 oktawy

LED czad

ON

ON

Wyciek wody
St1 - gniazda kuchenno-łazienkowe

OFF

OFF

St2 - gniazda wtykowe i oświetlenie

OFF

ON

St3 - lodówka, C.O, alarm włam. SATEL

ON

OFF

sterownik sondy PZ-828 F&F

ON

ON

Buzzer

OFF

PULS 1/3 oktawy

LED PoŻar

OFF

OFF

LED czad

OFF

OFF

timer 11

timer11

Led Blokada wody / elektrozawór

ON

ON

kinkiet

OFF

normal

Led zdalne powiadom

St1 - gniazda kuchenno-łazienkowe

Użycie ROP
nd

OFF - alarm II st

St2 - gniazda wtykowe i oświetlenie

nd

OFF - alarm II st

St3 - lodówka, C.O, alarm włam. SATEL

nd

OFF - alarm II st

sterownik sondy PZ-828 F&F

nd

czuwa

Buzzer

nd

ON ręczne wył.

LED PoŻar

nd

ON

LED czad

nd

OFF

Led zdalne powiadom

nd

ON

Led Blokada wody / elektrozawór

nd

OFF

kinkiet

nd

puls alarm II st

Legenda:


puls – punkt świetlny kinkietu pulsuje światłem zmiennych w czasie alarmu pożarowego II
stopnia. Sterowany automatycznie algorytmem.



normal –Tryb pracy eksploatacyjny, punkt świetlny kinkietu załączany ręcznie z wyłącznika o
systemowej nazwie „włącznik kinkietu”.



Czuwa- komponent do detekcji poziomu wody włączony i na czuwaniu.



ON – dla Stx załączone obwody elektryczne, dla LED zaświecenie się lampki kontrolnej.



OFF – dla Stx rozłączone obwody elektryczne, brak zasiania w obwodach, dla LED zgaszona
lampka.



nd – nie dotyczy.



funkcja wyjścia ON – załączenie funkcji przy wyjściu z domu. W mieszkaniu nikogo nie ma.



funkcja wyjścia OFF - wyłączenie funkcji. Teoretycznie klient powinien byd w mieszkaniu.



Synchro – włączenie lub nie aktywny Timer od opóźnienia załączenia St1.



Alarm I st – wykrycie dymu przez czujkę, wystawienie sygnału dźwiękowego celem
przywołania klienta.



Alarm II st – brak reakcji klienta na przywołanie klienta , system przechodzi w tryb POŻAR.



Kinkiet – punkt oświetlenia . w trybie normal pracuje jak standardowe oświetlenie
sterowanie ręczne przez klienta, natomiast w trybie pożar sterowanie automatyczne.

Stan normalny systemu
Klient w domu.
System w trybie „ funkcji wyjścia OFF” w opcji z czujką czadu.
Wszystkie obwody prądu i oświetlenia są załączone, czujki i sonda zalania na czuwaniu.
System może mieć aktywna funkcje „zegar” i „week”, Pozostałe LED wygaszone. Instalacja
elektryczna mieszkania w stanie normalnym działa jak tradycyjna.

Numeryczne oznaczenia
wejśd czujek
czujka nie podłączona lub z
sygnałem alarmu w miejscu
cyfry jest kropka „.”

Czujki:
1- czujka czadu
2- czujka dymu 1
3- czujka dymu 2
4- czujka dymu 3

Funkcja wyjścia
System w trybie: „f. wyjścia ON”
Funkcje wyjście uruchamiamy za pomocą „włącznik kinkietu” opisywany wcześniej.

Działania: przycisk jest chwilowy czyli klikamy :
1 x - to reset funkcji wyjścia i wyłącz kinkiet,
2 x - to załącz kinkiet (pali się światło),
1 [ 3 s] - to załącz funkcje wyjścia. Należy przytrzymać przycisk przez
około 3 sekundy ,

W przypadku posiadania systemu alarmowego SATEL funkcja wyjścia
automatycznie załączy się w chwili „uzbrojenia alarmu”, Wyłączy się przy
rozbrojeniu.

Po uruchomieniu funkcji wyjścia status systemu przedstawia się następująco:

Obwody czujek na czuwaniu

Obwody sterujące
widoczne na LCD



1- pk6, elektrozawór zablokował przepływ wody.



2 - St1 stycznik. Wyłączone obwody z prądu dla gniazda kuchni, WC , łazienki oraz
kuchenka, pralka, zmywarka.



3 -St2 stycznik. Wyłączone obwody z prądu dla gniazd wtykowych mieszkaniowych i
Oświetlenia.

Na Automatyka-panel :


Podświetla się: LED blok. Woda (LED: kolor niebieski).



St1 i St2 w okienku statusu stycznika zmienia się kolor na „czerwony”.

Opcjonalnie klient może aktywować: week, zegar, synchro (LED: kolor zielony).

Serwisowo:
Tylko w czasie trwania działania funkcji wyjścia „serwis” uruchamia się w zgodnie z
harmonogramem 3


poniedziałek -piątek w godz. 09:00 do 09:01



poniedziałek-piątek w godz. 18:00 do 18:01



Sobota -niedziela w godz. 11:00 do 11:01



Sobota-niedziela w godz. 18:00 do 18:01

proces oczyszczania elektrozaworu. System wykonuje po12 impulsów naprzemiennie
otwierając i zamykając elektrozawór celem przeciwdziałaniu osadzenia się kamienia
kotłowego w zaworze. Może to mieć miejsce kiedy klienta na dłużej nie ma w domu czyli nie
ma żadnego poboru wody a tym samym nie wykonuje pracy elektrozawór.
W przypadku wykrycia wycieku przez sondę w czasie trwania serwisowego impulsowania,
system przerywa proces i na stałe zablokuje przepływ wody aż do powrotu klienta.

Funkcja ostrzegania pożarowego „STRAŻAK”

Strażak w systemie pracuje 24godz/dobę w dwóch trybach zależnych od funkcji
wyjścia. Funkcje te opisane są w Tabeli Stanów. Funkcji strażaka nie można
wyłączyć systemowo, ale działa tylko przy włączonym zasilaniu ob.-14
automatyki.
Ma algorytm bardzo podobny do komercyjnych centralek przeciwpożarowych,
lecz z punktu widzenia lokatora mieszkania LABRADOR-system jest o wiele
bardziej praktyczniejszym systemem, niż komercyjny system będącym
ewentualnie przystosowanym do warunków domowych.

Rys.16 Panel obsługi funkcji Strażaka

Gdzie:
 ROP – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy. Naciśnięcie powoduje przejście natychmiastowe
w alarm II stopnia (POŻAR).
 led POŻAR – sygnalizuje światłem PULS alarm I stopnia , światłem ciągłym alarm II
stopnia
 reset – kasuje alarm I stopnia i alarm II stopnia oraz test czujek
 wyłGłos - wyłącza buzzer, przyjęcie alarmu I stopnia
 led czad – optyczny sygnalizator przekroczenia bezpiecznego progu stężenia czadu
 Zdal.pow. - zdalne powiadomienia w przypadku zalania, pożaru

POŻAR
Przypadek 1. Klient w mieszkaniu. Funkcja wyjścia OFF (wyłączona)
system
 Wykrycie dymu przez np. czujkę dymu 2, system przywołuje klienta
dźwiękiem za pomocą buzzera lub zewnętrznego głośnika. led POŻAR
pulsuje. Na LCD komunikat:

 po usłyszeniu alarmu klient może na dwa sposoby podjąd reakcje
klient- pierwszy przypadek
 widzi zagrożenie i podejmuje bezpośrednią akcje ratowniczo-gaśniczą, nie ma
czasu na czytanie komunikatu.

system
 system „czeka” [50s] na wciśniecie „wyłGłosu”. LED pożar pulsuje,
wszystkie obwody są załączone przez okres T1, Po czasie T1 jest rozłączenie
wszystkich obwodów stycznikami St1,St2,St3

klient – drugi przypadek
 słysząc alarm, klient podchodzi do rozdzielnicy, czyta komunikat na LCD i
wciska „wyłGlosu” idąc zweryfikować alarm czujki dymu 2

system
 system po otrzymaniu impulsu „wyłGłosu” wycisza sygnał dźwiękowy, kasuje
wartość licznika T1 i uruchamia kolejny timer T16 [5min]. Z chwila kiedy
timer osiąga czas 5 min , system wyłącza wszystkie obwody za pomocą
styczników St1,St2,St3. Pulsuje punkt świetlny kinkiet

Klient- po weryfikacji alarmu 1



zadymienie okazało się groźne w skutkach gdzie pojawił się ogieo.
Klient wraca do rozdzielni i wciska „ROP”

system
 po otrzymaniu komendy ROP , natychmiastowe rozłączenie wszystkich
obwodów, brak światła, Pulsuje jedynie światło ewakuacji „kinkiet” i
wystawiony jest styk na sygnalizacje zdalną (LED pomaraoczowy)
klient – po weryfikacji alarmu 2
 zadymienie opanowane, okna otwarte i przewietrza się mieszkanie.
Klient wraca i musi zresetowad system naciskając „reset” . jeśli tego
nie zrobi dobiegnie czas kooca T16 i uruchomi alarm II stopni
system
 stan resetu alarmu (POŻAR) zostanie przyjęty dopiero wtedy kiedy
żadna z czujek dymu nie będzie w stanie aktywnym.

Uwaga:
Jeśli nadal nie można zresetowad systemu z uwagi na sporą ilośd dymu w
mieszkaniu. Mieszkanie po ugaszeniu pożaru. Obecność dymu sprawia
zadziałanie czujek, należałoby wyłączyd zasilanie automatyki (ob.-14).
Wówczas powróci światło i prąd do wszystkich obwodów gniazdowych .
Załączamy ob.-14 dopiero wtedy ,kiedy wszystkie czujki nie będą już
aktywne.

Przypadek 2. Klient poza mieszkaniem. Funkcja wyjścia ON

Przy załączonej funkcji wyjścia, obwody prądu dla gniazd wtykowych oraz światła są
wyłączone. Czynna jest : lodówka, ogrzewanie, system antywłamaniowy .
Wykrycie dymu :
System
przy pomocy St3 system natychmiastowo wyłącza obwody prądu dla lodówki, C.O. i
alarmu antywłamaniowego. Podany jest 3 minutowy sygnał dźwiękowy i wystawia
zestyk zdalnego powiadamiania. Pulsuje ostrzegawczo światłem punkt kinkietu.

Czad

Przekroczone stężenie czadu
System
Za wykrycie tlenku węgla(czad) odpowiada czujka czadu. Po wykryciu niebezpiecznego
stężenia gazu czujnik przekazuje alarm do systemu RA . Sygnalizacja niezależna czujki i
systemu. Dźwięk w systemie na 15 min wyłączamy przyciskiem „wyłGos”, LED czad nadal
sygnalizuje aktywacje czujki. Po tym czasie ponownie sprawdzane jest stężenie czadu w
powietrzu, jeśli po przewietrzeniu mieszkania jest bezpiecznie stężenie, sygnał alarmu już się
nie włączy. W Przeciwnym wypadku ponownie załączy sygnalizacje optyczno- dźwiękową

Zabezpieczenie przed zalaniem wodą
Podstawowym modułem do lokalizacji wycieku jest moduł firmy F&F PZ-828 do którego
podpięte są sondy rozlania wody. PZ.. zadziała dopiero w chwili, kiedy na dwóch
końcówkach sondy pojawi się woda. Zadziałanie modułu jest sygnalizowanie LED czerwoną
na tym module. Sygnał przekazany jest dalej do easy719 i dalej do elektrozaworu
blokującego przepływ wody. Jednocześnie zapala LED niebieski na panelu operatora
informująca o zadziałaniu elektrozaworu.
Po czasie 45min pojawi się zdalne powiadomienie

Sygnalizator akustyczny
Zadziałanie sondy zalania

Kasowanie Alarmu zalania
Zadziałanie elektrozaworu

Rys. 17 Fragment panelu operatora z zaznaczonymi komponentami biorącymi
udział w funkcji zadziałania zabezpieczenia przed zalaniem.
Pojawia się również sygnalizacja akustyczna . Układ blokuje dalszy przepływ wody. Z chwilą
blokady przepływu przez elektrozawór system wyłącza również obwody prądu stycznikami
st1 i st3 od urządzeń mocy w kuchni, gniazd wtykowych w kuchni, łazience i WC oraz
obwodu gdzie była podłączona lodówka, CO i alarm. Odblokować blokadę można wciskając
isostat „kasowanie alarmu zalania” Zwalnia się przepływ o ile sonda rozlania nie jest w stanie
aktywności.

Parametry fabrycznie timera i harmonogramu
T1

- 50 s AL. I stopnia

T8

- 45 min funkcja synchro

T11 - 45 min zdalne powiadamianie
T16 - 5 min AL. II stopień <POŻAR>

H1 So-Pt zał. 08:00 wył. 14:00

zegar

H2 Pn –Pt zał 08:00 wył 12:00 week

Współpraca z systemem alarmowym
1. System projektowany do współpracy z zdalnym powiadamianiem GPRS –T2 firmy Satel
lub podobnym znajdującym się w aktualnie ofercie producenta systemów alarmowych.
W tym celu zostały wyprowadzone na zewnątrz styki przekaźnika <bezpotencjałowe> pod
zugi:
59 i 60 Pożar
61 i 62 blokada wody
63 i 64 zasilanie 12V do z urządzenia GPRS-T2
Instalator odbiera ze wskazanych miejsc sygnały powiadomienia i wprowadza do systemu
GPRS-T2 odpowiednio parametryzując te wejścia
Uruchamianie samego GPRS-T2 nie wchodzi w zakres uruchamiania automatyki, potrzeba
jest użycia karty SIM z numerem operatora sieci komórkowej. Uruchomienie samego GPRST2 wykonuje instalator od systemów alarmowych
2. w przypadku potrzeby synchronizowania automatyki z systemem alarmowych instalator
tych systemów przygotowuje zewnętrzny przekaźnik elektromechaniczny z cewka 12V i
jednym bezpotencjałowym zestykiem
Cewka sterowana z centralki pojedynczymi impulsami o czasie trwania:
 1 s – alarm rozbrojony
 3 s- alarm uzbrojony
Stan spoczynkowy styków ”izolacja” .Oba końce tych styków podpinamy pod zugi 35,36 w
rozdzielnicy automatyki które współdzielą z obwodem włącznika kinkietu. Nie ma znaczenia
kolejność. Zestyk przekaźnika ma imitować wyłącznik impulsowy kinkietu.

Przeglądy serwisowe
System automatyki przynajmniej raz w roku i po każdej naprawie musi być przetestowany
pod kątem poprawności działania. W tym celu za pomocą funkcji testowych 1,2, 3
sprawdzamy
 Obwody czujek dymu symulując zadymienie
 Obwód czujki czadu, specjalnym gazem testowym do sprawdzenia czujek czadu
 Sondy zalania na obecność wody
 Obwody zdalnej sygnalizacji
 O ile jest podłączony system alarmowy sprawdzenie komunikacje z nim o raz
przetestować wysyłanie komunikatu SMS
Uwaga:
System nie posiada pamięci stałej. Oznacza to że, wszystkie zdarzenia pamiętane są tylko w czasie bieżącego
zasilania systemu. Ma to miejsce np. w chwili awaryjnego zaniku prądu i np. włączona funkcja wyjścia sama się
nie ustawi ponownie w tryb ON w chwili powrotu napięcia. Aby temu zaradzić, powstał między innymi w
systemie tryb zegara astronomicznego „week” i „zegar” Jeśli będą one aktywne (wciśnięte isostaty) to zawarty w
nich harmonogram włączy z automatu funkcje wyjścia
Po powrocie napięcia wszystkie parametry z czujników są aktualizowane. Jeśli system wykryje aktywność
jednego z nich uruchamiany zostaje alarm

