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Uwagi i zastrzeżenia
Podłączanie  i  eksploatacja  urządzenia/systemu  dopuszczalne  jest  jedynie  po  przeczytaniu
i zrozumieniu  treści  niniejszego  dokumentu.  Należy  zachować  Podręcznik  Użytkownika  wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy,  uszkodzenia  i  awarie  spowodowane
nieprawidłowym doborem urządzeń, przewodów, wadliwym montażem i niezrozumieniem treści
niniejszego dokumentu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przeróbek w urządzeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

Zbyt  duże  narażenia  mechaniczne,  elektryczne  bądź  środowiskowe  mogą  spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Niedopuszczalne jest używanie urządzeń uszkodzonych bądź niekompletnych.

Projekt  systemu detekcji  gazu chronionego obiektu  może narzucać  inne wymagania  dotyczące
wszystkich faz życia produktu.

Niedopuszczalne jest stosowanie części innych, niż te wymienione w tabeli 19. 

Jak używać tego podręcznika?
W całym dokumencie przyjęto następującą symbolikę oznaczania kontrolek:

Symbol Znaczenie

Kontrolka świeci

Kontrolka mruga

Kontrolka wygaszona

Stan kontrolki nie jest określony (zależny od innych czynników)

Tabela 1: Znaczenie symboli użytych w dokumencie

Wyróżnienia tekstu użyte w dokumencie:

Na informacje zawarte w takim akapicie należy zwrócić szczególną uwagę.

Podręcznik  Użytkownika składa się  z  tekstu głównego i  załączników.  Załączniki  są  niezależnymi
dokumentami które mogą występować bez Podręcznika Użytkownika. Załączniki posiadają własną
numerację stron nie związaną z numeracją stron podręcznika. Dokumenty te mogą także posiadać
własny spis treści.  Każdy dokument podręcznika jest oznaczony w prawym dolnym rogu nazwą
(symbolem) i rewizją (numerem wydania).
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1 Informacje wstępne

Jednostka Sterująca  EcoAlpa odpowiada za wizualizację pracy całego Systemu Bezpieczeństwa Gazowego
oraz  wypracowanie odpowiednich sygnałów wyjściowych. 

EcoAlpa jest  dwukanałową jednostką  sterującą  przeznaczoną  do  pracy  z  czujnikami  gazu  z  interfejsem
4 – 20 mA.  Udostępnia  wyjścia  do  podłączenia  sygnalizatora  optyczno  –  akustycznego  oraz  sygnały
dwustanowe  przekazujące  informacje  o  stanie  systemu.  Dodatkową  funkcją  jednostki  sterującej  jest
możliwość integracji z zewnętrznym systemem automatyki np. BMS. W zależności od odmiany urządzenie
umożliwia sterowanie zaworem odcinającym dopływ gazu.

Jednostka Sterująca EcoAlpa odczytuje:

sygnały z czujników gazu,

sygnał z wejścia dwustanowego (np. BMS),

polecenia operatora (klawiatura).

Bazując na tych informacjach EcoAlpa odpowiada za:

aktywację podłączonych sygnalizatorów (akustycznych i optycznych),

generowanie wskazań optycznych oraz akustycznych dla użytkowników,

aktywację sygnałów wyjściowych do zewnętrznych systemów (np. do DCS lub systemu wentylacji),

generowaniem sygnałów służących do zamykania zaworu.

2 Bezpieczeństwo

Wszystkie czynności związane z podłączaniem czujników, sygnalizatorów i innych elementów
systemu należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania jednostki sterującej.

Mimo  wyłączenia  zasilania  Systemu  Bezpieczeństwa  Gazowego  istnieje  możliwość,  że
źródłem niebezpiecznego napięcia na zaciskach jednostki sterującej może być inny system
(np. system wentylacji wykorzystujący wyjścia stykowe).

W czasie  wykonywania  prac  remontowo-budowlanych lub konserwacyjnych  odpowiednio
zabezpieczyć urządzenie. 

Przed malowaniem ścian zabezpieczyć urządzenie.
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3 Opis budowy

Ilustracja 1: Budowa urządzenia EcoAlpa i jego wymiary

Ilustracja 2: Budowa urządzenia współpracującego ZMZ (Zewnętrzny Moduł Zamykający) i jego wymiary

4 Odmiany jednostki sterującej

Jednostka Sterująca EcoAlpa występuje w kilku odmianach realizując wybrane funkcjonalności systemu takie
jak:

sterowanie zaworem odcinającym dopływ gazu (różne rodzaje),

podtrzymanie pracy systemu po zaniku zasilania sieciowego.

Poniższa tabela opisuje szczegółowo typy oraz odmiany:

Lp. Kod produktu
Rodzaj współpracującego

zaworu
Możliwa odległość do zaworu

Podtrzymanie
zasilania

Akumulator
Ilość

kanałów

1 PW-054-0-0 - - - - 1, 2

2 PW-054-0-UPS - - Tak 12 V 1,3 Ah 1, 2

3 PW-054-VL-0 12 V, rezystancja cewki  ≥ 4 Ω, 
moc ≤ 36 W

Mała - 12 V 1,3 Ah 1, 2

4 PW-054-VR-UPS 12 V, rezystancja cewki ≥ 1 Ω, 
moc ≤ 144 W

Duża  (podłączenie  zaworu  za
pośrednictwem ZMZ)

Tak 12 V 5 Ah1 1, 2

5 PW-054-V230-0 230 V Duża - - 1, 2

Tabela 2: Typy oraz odmiany Jednostki Sterującej EcoAlpa

1 Dla PW-054-VR-UPS akumulator znajduje się w module ZMZ
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5 Interfejsy wejścia – wyjścia 

5.1 Interfejsy elektryczne

Ilustracja 3: Listwa zaciskowa Jednostki Sterującej EcoAlpa

Oznaczenie portu Nr zacisku Nazwa zacisku Opis

Kanał 1 Port podłączenia czujnika

1 + Dodatni biegun zasilania czujnika

2 S Wejście prądowe czujnika

3 - Ujemny biegun zasilania czujnika

Kanał 2 Port podłączenia czujnika

4 + Dodatni biegun zasilania czujnika

5 S Wejście prądowe czujnika

6 - Ujemny biegun zasilania czujnika

Wejście  alarmu
zewn.

Wejście alarmu zewnętrznego

7 S1 Wejście sygnału zewnętrznego 

8 S2 Wejście sygnału zewnętrznego 

Port sygnalizatorów 12 V

9 + Dodatni biegun sygnalizatora

10 0- Wyjście zasilające sygnalizator optyczny

11 A- Wyjście zasilające sygnalizator akustyczny

Port zaworu

12 - Ujemny biegun wyjścia zaworu

13 + Dodatni biegun wyjścia zaworu

ZMZ Port podłączenia Zewnętrznego Modułu Zamykającego

14 - Ujemny biegun ZMZ

15 Aku+ Dodatni biegun akumulatora modułu ZMZ

16 + Dodatni biegun ZMZ

Alarm   Wyjście przekaźnikowe Alarmu

17 COM Zacisk wspólny przekaźnika

18 NO Zacisk normalnie otwarty przekaźnika
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Oznaczenie portu Nr zacisku Nazwa zacisku Opis

Ostrz.  Wyjście przekaźnikowe Ostrzeżenia / Sterowania Zaworem 230V

19 COM Zacisk wspólny przekaźnika

20 NO Zacisk normalnie otwarty przekaźnika

Neg.Awaria  Wyjście przekaźnikowe Awarii (zanegowane)

21 COM Zacisk wspólny przekaźnika

22 NO Zacisk normalnie otwarty przekaźnika

23 NC Zacisk normalnie zamknięty przekaźnika

230VAC Port zasilania urządzenia. Parametry – patrz rozdział 10.

24 L Przewód fazowy

25 N Przewód neutralny

26 L Przewód fazowy

27 N Przewód neutralny

Tabela 3: Opis listwy zaciskowej

5.2 Wyjścia przekaźnikowe

Jednostka Sterująca EcoAlpa wyposażona jest w trzy wyjścia przekaźnikowe:

PK1 – Awaria 

Wyjście to może znajdować się w jednym z dwóch stanów: zwarte – gdy w systemie detekcji gazu
nie występuje żadna awaria, bądź rozwarte – gdy wykryto w którymkolwiek z urządzeń systemu co
najmniej jedną awarię lub w przypadku braku zasilania. Stan zacisków przedstawia ilustracja 4:

Ilustracja 4: Stan styków przekaźnika awarii
Przekaźniki PK2 – PK3 – wyjścia te mogą znajdować się w jednym z dwóch stanów – aktywacji bądź
dezaktywacji:

Ilustracja 5: Przekaźniki PK2 – PK3 w stanie aktywacji i dezaktywacji
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Przekaźnik Opis

PK1 Awaria Przekaźnik aktywowany w przypadku awarii jakiegokolwiek z elementów systemu.

PK2 Ostrzeżenie Aktywny w przypadku,  gdy  któryś  z  czujników zarejestruje  wzrost  stężenia  powyżej  progu
Ostrzeżenia. 

Zawór
Dla odmiany EcoAlpa  PW-054-V230-0  przekaźnik  ten wykorzystywany jest  do
sterowania zaworem odcinającym 230 V.  Przekaźnik generuje trzy impulsy gdy
którykolwiek  z  czujników zarejestruje  wzrost  stężenia  powyżej  progu  alarmu.
Procedura sterowania zaworem opisana jest w pkt. 5.4

PK3 Alarm Aktywny w przypadku,  gdy  któryś  z  czujników zarejestruje  wzrost  stężenia  powyżej  progu
Alarmu.

Tabela 4: Opis funkcji przekaźników PK1 – PK3

5.3 Wyjście sygnalizatora optycznego i akustycznego

Jednostka sterująca została wyposażona w dedykowane wyjście do sterowania sygnalizatorem optycznym
i akustycznym  (OC1  –  optyka,  OC2  –  akustyka).  Przekroczenie  progu  ostrzeżenia  aktywuje  wyjście
sygnalizacji  optycznej  natomiast  przekroczenie  progu  alarmu  generuje  sygnał  modulowany  na  wyjściu
sygnalizacji akustycznej (parametry wyjść patrz punkt 10).

5.4 Wyjście sterujące zaworem

Wyjście do podłączenia zaworu, służy do wyzwalania spustu zaworu – jest przystosowane do podłączenia
jednego zaworu grzybkowego, kulowego lub klapowego (dotyczy modułu ZMZ) –  parametry wyjść patrz
punkt 10. W przypadku chwilowego wzrostu stężenia wykrywanego gazu odcięcie dopływu gazu (zamknięcie
zaworu) nastąpi dopiero po upływie określonego czasu (około 2 sekund) po których generowane są trzy
impulsy zamykające zawór. 

5.5 Wyjście modułu ZMZ

Wyjście to służy do podłączenia dodatkowego Zewnętrznego Modułu Zamykającego ZMZ (patrz punkt 7).

5.6 Wejście alarmu zewnętrznego

Wejście alarmu zewnętrznego umożliwia współpracę systemu detekcji  gazów z zewnętrznymi systemami
automatyki np. PPOŻ, BMS. Aktywacja zewnętrznego wejścia powoduje załączenie sygnalizatora optyczno
-akustycznego,  zamknięcie  zaworu  oraz  załączenie  wyjść  przekaźnikowych  ostrzeżenia  i  alarmu.  Stan
pobudzenia wejścia sygnalizowany jest za pomocą dedykowanej kontrolki na panelu jednostki sterującej.

6 Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika składa się z:

Kontrolek Statusu czujników,

Kontrolek Zaworu,

Kontrolek Zasilania,

Przycisków Klawiatura,

Kontrolki Pamięć, 

Kontrolki Alarm Zewnętrzny

oraz
wewnętrznego buczka (wewnętrzny sygnalizator akustyczny).
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Ilustracja 6: Panel przedni Jednostki Sterującej EcoAlpa

6.1 Kontrolki Status czujników

Kontrolki te prezentują stany pracy współpracujących z jednostką sterującą czujników.

6.1.1 Kontrolka Praca

Kontrolka  Praca widoczna  na  panelu  jednostki  sterującej  informuje  o  poprawnej  pracy  oraz  o  braku
przekroczenia progów detekcji współpracujących czujników gazu.

Symbol /  barwa Znaczenie

  / zielona Czujnik Gazu dokonuje pomiarów i nie zostały przekroczone progi detekcji.

Czujnik Gazu sygnalizuje awarię lub przekroczony został próg detekcji.

Tabela 5: Opis kontrolki Praca

6.1.2 Kontrolka Alarm

Jednostka  sterująca  za  pomocą  kontrolki  Alarmu  informuje  o  przekroczeniu  dopuszczalnej  wartości
progowej na danym czujniku gazu – szczegółowy opis w tabeli poniżej:

Symbol / barwa Znaczenie

 / czerwona Kontrolka świeci – przekroczono II próg gazowy (Alarm)

 / czerwona Kontrolka mruga – przekroczono I próg (Ostrzeżenie)

Kontrolka wygaszona – brak przekroczenia progu

Tabela 6: Opis kontrolki Alarm

6.1.3 Kontrolka Awaria

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w podłączeniu któregoś z czujników, sygnalizowany jest stan
uszkodzenia, poprzez zapalenie się na kolor pomarańczowy diody Awaria odpowiednio dla każdego czujnika.
Awaria sygnalizowana jest również w przypadku uszkodzenia detektora.
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Symbol / barwa Znaczenie

 / żółta Kontrolka świeci – sygnalizowany jest stan Awarii

Kontrolka wygaszona – brak Awarii

Tabela 7: Opis kontrolki Awaria

6.2 Kontrolki Zawór

Kontrolki te dostępne są dla jednostek sterujących EcoAlpa przeznaczonych do współpracy
z zaworami.

6.2.1 Awaria Zaworu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości  w podłączeniu zaworu sygnalizowana jest  „Awaria Zaworu”.
Należy sprawdzić prawidłowość połączeń i usunąć przyczynę.

Symbol / barwa Znaczenie

 / żółta Kontrolka świeci – sygnalizowany jest stan Awarii

Kontrolka wygaszona – brak Awarii

Tabela 8: Opis kontrolki Awaria Zaworu

6.2.2 Wykonaj Test

Kontrolka  Wykonaj  Test  informuje  o  konieczności  przeprowadzenia  testu  zaworu  –  jednostka  sterująca
przypomina użytkownikowi o teście co 90 dni (procedurę testu zaworu szczegółowo opisano w pkt. 9.5.2).

Symbol / barwa Znaczenie

 / żółta Kontrolka świeci – konieczność przeprowadzenia testu zaworu

Kontrolka wygaszona – poprawna praca

Tabela 9: Opis kontrolki Wykonaj Test

6.2.3 Awaria akumulatora

W  przypadku  spadku  napięcia  na  akumulatorze  poniżej  wartości  dopuszczalnej  jednostka  sterująca
zasygnalizuje zdarzenie za pomocą kontrolki Awaria Akumulatora.

W przypadku odmiany jednostki sterującej współpracującej z zaworem z cewką 230 V AC kontrolka ta jest
nieaktywna.

Symbol / barwa Znaczenie

 / żółta Kontrolka świeci – sygnalizowany jest stan Awarii akumulatora

Kontrolka wygaszona – brak Awarii akumulatora

Tabela 10: Opis kontrolki Awaria akumulatora
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6.3 Kontrolki Zasilanie

Kontrolki te informują o rodzaju zasilania jednostki sterującej.

Symbol / barwa Znaczenie

         / zielona Kontrolka świeci – jednostka sterująca zasilana jest z napięcia 230 V AC

    / zielona Kontrolka świeci – jednostka sterująca pracuje na podtrzymaniu akumulatorowym

Tabela 11: Opis kontrolek Zasilanie

6.4 Klawiatura

Klawiatura składa się z trzech przycisków:

PRZEŁĄCZ – przełącza widok panelu,

KASUJ/POTW – służy kasowaniu pamięci oraz potwierdza buczek (następuje jego wyciszenie),

TEST – przycisk ten służy do przeprowadzania testu zaworu.

6.5 Kontrolka Pamięć

Symbol / barwa Znaczenie

 / zielona Kontrolka świeci – podgląd stanów historycznych

 / zielona Kontrolka mruga – w historii zapamiętane zdarzenie

Kontrolka wygaszona – historia zdarzeń pusta

Tabela 12: Opis kontrolki Pamięć

6.5.1 Obsługa pamięci

W przypadku, gdy na którymkolwiek z kanałów wystąpi stan alarmu, ostrzeżenia, awarii lub aktywowany
zostanie  alarm  zewnętrzny,  jednostka  sterująca  zasygnalizuje  to  zapaleniem  odpowiedniej  kontrolki.  Po
zaniku zdarzenia urządzenie wróci do stanu pracy a na wyświetlaczu zapali się mrugająca kontrolka Pamięć
oznaczająca, iż w pamięci zawarta jest historia uprzednich zdarzeń:

wciśnięcie klawisza  PRZEŁĄCZ spowoduje wyświetlenie zawartości  pamięci,  a  kontrolka  Pamięć
zapali się światłem ciągłym,

ponowne wciśnięcie klawisza PRZEŁĄCZ spowoduje powrót do wyświetlania stanu aktualnego,

wciśnięcie klawisza KASUJ/POTW na okres 5 sekund oznacza, iż obsługa odczytała zaistniałe stany
i tym samym pamięć zostaje  wyczyszczona –  jednostka sterująca  automatycznie  przechodzi  do
trybu pracy,

jeżeli przez okres 30 sekund od wejścia w tryb podglądu historii nie nastąpi reakcja operatora lub
w  przypadku  wejścia  systemu  w  stan  awarii,  ostrzeżenia  bądź  alarmu  jednostka  sterująca
automatycznie wychodzi z trybu podglądu pamięci.

6.6 Kontrolka Alarm Zewnętrzny

Kontrolka ta sygnalizuje wystąpienie alarmu z zewnętrznego systemu.

Symbol / barwa Znaczenie

 / czerwona Kontrolka świeci – Alarm Zewnętrzny aktywny

Kontrolka wygaszona – brak Alarmu zewnętrznego

Tabela 13: Opis kontrolki Alarm Zewnętrzny
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6.7 Buczek – wewnętrzny sygnalizator akustyczny

Jednostka Sterująca EcoAlpa posiada wbudowany wewnętrzny sygnalizator  akustyczny,  zwany buczkiem.
Jego  zadaniem  jest  generowanie  sygnału  akustycznego  w przypadkach,  w  których  konieczna  może  być
interwencja operatora, takich jak zagrożenie gazowe czy awaria części systemu.

Buczek uruchamiany jest w przypadku:

alarmów gazowych, czyli pojawienia się ostrzeżenia lub alarmu raportowanego przez którykolwiek
z podłączonych czujników,

awarii,  czyli  pojawienia  się  awarii  na  którymkolwiek  z  podłączonych  czujników  lub  zaniku
komunikacji z nimi,

aktywacji alarmu zewnętrznego.

Aktywowany buczek generuje sygnał dźwiękowy modulowany 0,5 s dźwięku 0,5 s ciszy.

Buczek może zostać wyciszony po przyciśnięciu klawisza KASUJ/POTW (zdezaktywowany czasowo na okres
około 30 min).  Wtedy, mimo że sygnał pobudzający go jest aktywny, buczek nie generuje dźwięku. Jeśli
jednak upłynie czas dezaktywacji, a sygnał pobudzający jest aktywny, buczek wznawia działanie (reaktywuje
się). Jeśli w czasie dezaktywacji buczka nastąpi nowy alarm gazowy2 lub awaria, buczek wznowi działanie. Po
zaniku źródła wzbudzenia, buczek się wyłącza.

7 Zewnętrzny Moduł Zamykający – ZMZ

Zewnętrzny Moduł Zamykający jest to urządzenie w które wyposażana jest Jednostka Sterująca EcoAlpa
w przypadku, gdy zawór odcinający musi być zamontowany w znacznej odległości – rozwiązanie to eliminuje
konieczność stosowania dużych przekrojów przewodu łączącego zawór z jednostką sterującą. Linia łącząca
jednostkę  sterującą  z  modułem  jest  linią  niskoprądową.  Dodatkowo  ZMZ  odpowiedzialny  jest  za
podtrzymanie pracy systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

7.1 Interfejs elektryczny ZMZ

Ilustracja 7: Listwa zaciskowa ZMZ

Oznaczenie portu Nazwa zacisku Opis

CENTRALKA Port podłączenia jednostki sterującej

- Ujemny biegun ZMZ

Aku+ Dodatni biegun akumulatora modułu ZMZ

+ Dodatni biegun ZMZ

ZAWÓR Port podłączenia zaworu

- Ujemny biegun zaworu

+ Dodatni biegun zaworu

Tabela 14: Opis listwy zaciskowej ZMZ

2 Nowy alarm gazowy to przekroczenie wyższego progu alarmowego na danym czujniku lub pojawianie się przekroczenia w innym czujniku.
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8 Schematy podłączeń

Poniżej przedstawione są podstawowe schematy systemów opartych o Jednostkę Sterującą EcoAlpa.

8.1 Jednostka Sterująca EcoAlpa PW-054-0-X 

Ilustracja 8: Schemat systemu EcoAlpa PW-054-0-X
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8.2 Jednostka Sterująca EcoAlpa PW-054-V230-0

Ilustracja 9: Schemat systemu EcoAlpa PW-054-V230-0
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8.3 Jednostka Sterująca EcoAlpa PW-054-VL-0

Ilustracja 10: Schemat systemu EcoAlpa PW-054-VL-0
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8.4 Jednostka Sterująca EcoAlpa PW-054-VR-UPS

Ilustracja 11: Schemat systemu EcoAlpa PW-054-VR-UPS
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9 Cykl życia

9.1 Transport

Urządzenie powinno być transportowane w sposób taki jak nowe urządzenia tego typu. Jeżeli oryginalne
pudełko, wytłoczka lub inne zabezpieczenia (np. korki) nie są dostępne, należy samodzielnie zabezpieczyć
urządzenie przed wstrząsami, drganiami i wilgocią innymi równoważnymi metodami.

Transport powinien odbywać się w warunkach środowiskowych opisanych w tabeli 18.

9.2 Montaż

Urządzenie powinno być zamontowane na płaskiej, pionowej ścianie dławikami w dół w orientacji tak jak na
ilustracji  1.  Zaleca  się  zastosowanie  takiej  wysokości  montażu,  by  umożliwić  swobodny  dostęp  do
urządzenia. 

Jeżeli  do  podłączenia  użyto  przewodów  wielodrutowych  (potocznie  nazywanych  „linką”),  końce  tych
przewodów należy zakończyć tulejkami zaciskowymi.

Jeżeli istnieje potrzeba połączenia dwóch przewodów w jednym zacisku urządzenia dopuszczalne jest tylko
i wyłącznie połączenie we wspólnej tulejce zaciskowej (szczegóły podano w tabeli 18).

Niedopuszczalne  jest  łączenie  w  jednym  zacisku  urządzenia  dwóch  przewodów  nie
zaciśniętych w jednej tulejce.

Nie umieszczać zapasu kabla w urządzeniu. Odizolowane przewody lub ich nadmiar mogą
stanowić niebezpieczeństwo porażenia lub uszkodzenie urządzenia.

Nie zostawiać niepodłączonych kabli wewnątrz urządzenia.

Niepoprawne ułożenie  kabli  może  doprowadzić  do  zmniejszania  odporności  urządzeń  na
zakłócenia elektromagnetyczne.

Nieużyte styki śrubowe muszą być zaciśnięte.
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Ilustracja 12: Przykładowe podłączenie kabli do urządzenia

9.2.1 Połączenie czujników gazu z jednostką sterującą

Czujniki łączy się z jednostką sterującą za pomocą przewodu trójżyłowego do odpowiednich zacisków. Zaleca
się,  by łączna rezystancja przewodów zasilających nie przekraczała 7  Ω (3,5  Ω dla pojedynczej  żyły).  Do
połączenia można użyć dowolnego przewodu spełniającego powyższy warunek, przy czym, ze względu na
łatwość montażu, zaleca się stosowanie możliwie małych przekrojów, np. 3x0,5 mm2 (patrz pkt. 8). 

Lp. Maksymalna rezystancja
przewodu [Ω]

Przekrój przewodu
[mm2]

Max długość kabla 
[m]

1

7

0,5 75

2 1 150

3 1,5 250

4 2,5 450

Tabela 15: Dobór przewodów łączących czujniki gazów z jednostką sterującą

9.2.2 Podłączenie ZMZ do Jednostki Sterującej EcoAlpa

Podłączenie  modułu  z  jednostką  sterującą  należy  wykonać  przewodem  trójżyłowym  tak  by  łączna
rezystancja przewodów nie przekraczała 0,2 Ω (0,1 Ω dla pojedynczej żyły). Schemat podłączenia urządzeń
został  przedstawiony na Ilustracji  11.Poniższa tabela przedstawia dobór przekroju przewodu do długości
kabla.

Lp. Maksymalna rezystancja
przewodu [Ω]

Przekrój 
[mm2]

Max długość kabla 
[m]

1
0,2

1,00 5
2 1,50 8
3 2,50 13

Tabela 16: Dobór przewodu łączącego zdalny moduł zamykający z jednostką sterującą

9.2.3 Podłączenie zaworu 12 V do Jednostki Sterującej EcoAlpa / modułu ZMZ

Przy  projektowaniu  instalacji  łączącej  zawór  odcinający  z  jednostką  sterującą  bądź  ZMZ należy  zwrócić
uwagę na staranny dobór kabla,  tak by  nie  przekroczyć  dozwolonej  rezystancji  lini i  (0,2 Ω dla  zaworów
o mocy mniejszej lub równiej 144 W bądź 0,5 Ω dla zaworów o mocy mniejszej lub równej 36 W). Należy
pamiętać,  iż  łączna  długość  przewodu  jest  dwa  razy  większa  niż  długość  kabla.  W tabeli  poniżej
przedstawiono dobór przekroju przewodu do długości kabla dla różnych typów zaworów:
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Lp. Przekrój przewodu
[mm2]

Przekrój przewodu
(połączenie równoległe)

[mm2]

Dopuszczalna długość kabla
dla zaworów o mocy ≤ 144 W

[m]

Dopuszczalna długość kabla
dla zaworów o mocy ≤ 36 W

[m]
1 1,5 2x1,0 nie zaleca się 20

2 2,5 2x1,5 10 30

3 4 2x2,5 20 50

4 6 2x4 30 -

Tabela 17: Dobór przewodu łączącego zaworu 12V z jednostką sterującą

W przypadku, gdy jest problem z dostępem do kabla o odpowiednim przekroju, dopuszcza się równoległe
łączenie żył kabla wielożyłowego, pod warunkiem, iż sumaryczny przekrój jest nie mniejszy od wymaganego.
Np. zamiast 30 m YDY 2x6,0 można zastosować 30 m YDY 4x4, łącząc parami po dwie żyły. Stosując taki
kabel,  na  obydwu  jego  końcach  należy  zastosować  skrzynki  instalacyjne,  w  których  wykonane  zostaną
odpowiednie połączenia.

9.2.4 Podłączanie zewnętrznego sygnału alarmowego

Do wejścia alarmu zewnętrznego należy podłączyć styk bezpotencjałowy. Alarm zewnętrzny jest aktywny po
rozwarciu styku (patrz ilustracja 13).

Ilustracja 13: Stan styków przełącznika podłączonego do wejść alarmu zewnętrznego

W przypadku gdy wejście to nie jest używane należy między zaciski S1 i S2 wpiąć zworę.
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9.3 Uruchomienie

Po  sprawdzeniu  poprawności  wykonania  połączeń  można  przystąpić  do  włączenia  zasilania  sieciowego
230 V. Na urządzeniu powinny zapalić się kolejno kolumny diod a następnie jednostka sterująca przechodzi
do stanu poprawnej pracy sygnalizowanej w następujący sposób:

świeci się kontrolka Praca na kanałach czujników, 

świeci się kontrolka Zasilanie informująca o pracy urządzenia z napięcia sieciowego 230 V AC.

W celu zweryfikowania montażu należy wykonać test poprawności działania całego systemu poprzez ręczne
wyzwolenie alarmu przez okres minimum 30 s na jednym z podłączonych czujników (procedura wyzwolenia
progów alarmowych opisana jest w podręczniku użytkownika do danego czujnika gazu). Po aktywacji wyżej
opisanej  procedury  jednostka  sterująca  powinna zasygnalizować  przekroczenie  progu  alarmu na  danym
kanale, załączyć sygnalizację optyczno-akustyczną, aktywować przekaźniki odpowiedzialne za przekroczenie
progów detekcji  oraz  zamknąć  zawór.  Po  przeprowadzonym teście  należy  wykasować  stany  historyczne
z pamięci urządzenia oraz otworzyć zawór (patrz pkt. 6.5.1).

9.4 Konfiguracja urządzenia – ilość kanałów

Wybór  ilości  kanałów  pomiarowych  (ilości  czujników)  dokonuje  się  poprzez  wykonanie  następującej
sekwencji czynności:

jednoczesne wciśniecie i przytrzymanie przycisków KASUJ/POTW i PRZEŁĄCZ,

włączenie zasilania,

zwolnienie przycisków po pojawieniu się sygnału dźwiękowego,

wybór ilości kanałów przyciskiem PRZEŁĄCZ,

potwierdzenie wyboru przyciskiem KASUJ/POTW. Jeżeli użytkownik nie wykona tej czynności przez
5 sekund, to operacja jest anulowana i urządzenie przechodzi do normalnej pracy.

9.5 Diagnostyka

9.5.1 Autodiagnostyka

Jednostka Sterująca EcoAlpa posiada podstawowe funkcje autodiagnostyki umożliwiające:

monitoring linii czujników, przerwy na liniach, 

kontrolę poprawności podłączenia zaworu 12 V oraz modułu ZMZ:

• przerwy na linii zamykającej zawór,

• uszkodzenie linii służącej do podłączenia dodatkowego modułu ZMZ,

• odłączenie akumulatora w module ZMZ (sygnalizowana w momencie przeprowadzania testu
zamykania zaworu).

9.5.2 Test zaworu i akumulatora

Urządzenie zostało wyposażone w tryb testowania zaworu i akumulatora. Test wykonywany jest z poziomu
jednostki sterującej przez użytkownika. Przed przystąpieniem do wykonania testu należy upewnić się czy
możliwe jest  chwilowe odcięcie dopływu gazu (należy przestrzegać obowiązujących procedur obsługi na
danej instalacji). W celu przeprowadzenia testu należy wykonać następujące czynności:

wcisnąć klawisz Test na około pięć sekund, kontrolka Wykonaj Test powinna się zapalić światłem
ciągłym,

sprawdzić czy zawór się zamknął,
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sprawdzić czy nie zapaliła się dioda Awaria Akumulatora,

otworzyć zawór.

W  przypadku  stwierdzenia  jakiejkolwiek  nieprawidłowości  w  procesie  zamykania  zaworu  użytkownik
zobowiązany jest skontaktować się z producentem bądź serwisem.

Jednostka sterująca podczas procedury zamykania zaworu dodatkowo testuje akumulator – zapalenie się
diody Awaria Akumulatora sygnalizuje uszkodzenie akumulatora. W celu potwierdzenia powyższej diagnozy
należy  odczekać  kilka  godzin  na  ewentualne  doładowanie  akumulatora.  W  kolejnym  kroku  wygasić
informację  o  awarii  akumulatora  poprzez  wciśnięcie  klawisza  POTW na  około  pięć  sekund a  następnie
wykonać  test  ponownie.  Gdy  ponownie  wystąpi  Awaria  akumulatora  –  akumulator  kwalifikuje  się  do
wymiany.

9.6 Czynności okresowe

Urządzenie  powinno  być  poddawane  okresowej  kontroli  stanu  technicznego.  Za  kontrolę  tą  jest
odpowiedzialny  użytkownik.  Użytkownik  zobowiązany  jest  do  bieżącego  nadzoru  nad  instalacją  wg.
poniższego programu:

codziennie: sprawdzenie wskazań urządzenia przez użytkownika,

raz na kwartał - gdy zapali się dioda „Wykonaj Test”

• przeprowadzić  test  zamknięcia  zaworu  (patrz  punkt  9.5.2).  Pozwoli  to  na  przetestowanie
zaworu  oraz  stanu  akumulatora.  Jest  to  bardzo  ważne  szczególnie  w  przypadku  zaworów
kulowych lub klapowych. Okresowe zamykanie zaworu zapobiega jego „zastaniu się”, usuwa
gromadzące się na jego powierzchniach roboczych zanieczyszczenia,

• sprawdzenie poprawności połączeń, braku uszkodzeń mechanicznych,

• optyczne sprawdzenie stanu zaworu (uszkodzenia mechaniczne, korozja).

Próby te wykonuje uprawniony i  przeszkolony pracownik użytkownika. Zobowiązany jest on do
natychmiastowego zgłaszania do producenta wszelkich uwag i podejrzeń, co do stanu urządzenia.
Jednostka  Sterująca  EcoAlpa  automatycznie  przypomina  o  konieczności  przeprowadzenia
powyższych testów.

Coroczne  przeglądy  wykonywane  przez  Autoryzowany  Serwis  producenta,  po  zgłoszeniu  tej
potrzeby przez użytkownika.

9.6.1 Wymiana elementów eksploatacyjnych

Czas życia elementów eksploatacyjnych podano w tabeli 18.

9.6.1.1 Wymiana akumulatora w Jednostce Sterującej EcoAlpa

W przypadku konieczności wymiany akumulatora w Jednostce Sterującej EcoAlpa należy:

odłączyć zasilanie urządzenia,

odkręcić pokrywę,

poluzować śrubki elementu mocującego akumulator,

odłączyć akumulator,

wymienić akumulator na nowy,

wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
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9.6.1.2 Wymiana akumulatora w module ZMZ

W przypadku konieczności wymiany akumulatora w module ZMZ należy:

odłączyć zasilanie urządzenia,

odkręcić pokrywę modułu,

odłączyć akumulator,

wymienić akumulator na nowy,

wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

9.6.2 Konserwacja

Poza  czyszczeniem  zewnętrznej  części  obudowy  urządzenie  nie  wymaga  konserwacji.  Zewnętrzną
powierzchnię obudowy należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą i odrobiną delikatnego detergentu.

9.7 Utylizacja

Ten  symbol  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,  że  nie  wolno
wyrzucać go wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. W tym wypadku
użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą utylizację przez dostarczenie
urządzenia  lub  jego  części  do  wyznaczonego  punktu,  który  zajmie  się
dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie
i przetwarzanie  wtórne  niepotrzebnych  urządzeń  ułatwia  ochronę
środowiska  naturalnego i  zapewnia,  że  utylizacja  odbywa  się  w  sposób
chroniący  zdrowie  człowieka  i  środowisko.  Więcej  informacji  na  temat
miejsc, do których można dostarczać niepotrzebne urządzenia i ich części
do utylizacji, można uzyskać od władz lokalnych, lokalnej firmy utylizacyjnej
oraz  w  miejscu  zakupu  produktu.  Urządzenia  oraz  ich  niedziałające
elementy można również odesłać do producenta.

s. 24|26 Podręcznik Użytkownika: POD-017-PL R08



www.atestgaz.pl

10 Dane techniczne

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS

• Moc PZAS

230 V ~  ± 10%
10 W

Warunki środowiskowe Praca Przechowywanie

• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

0 – 40OC
10 – 90 % ciągle
0 – 99 % chwilowo

0 – 40OC
30 – 90 % ciągle

Stopień IP IP 65

Parametry wejść analogowych
• RWE

• Uz

• Iz

200 Ω
10,5 – 14 V
160 mA3

Ilość wejść analogowych 1 – 2

Parametry wejścia alarmu zewnętrznego Podłączenie poprzez styk bezpotencjałowy
Poniżej 10 Ω nieaktywne 
Powyżej 5000 Ω aktywne
Czas trwania impulsu potrzebnego do zmiany stanu > 1 s

Parametry wyjść cyfrowych
• Przekaźniki PK1 – PK3

• Wyjścia napięciowe OC1, OC2

Styki niezabezpieczone
230 V ~ / 1 A
230 V     / 0,25 A
24 V       / 1 A
Napięcie 14 V
Prąd sumaryczny I < 300 mA3

Wyjście sterujące zaworu odcinającego
• Zakres rezystancji / mocy obciążenia

• Gwarantowana  wartość  napięcia
zamykającego

• Maksymalna rezystancja linii zasilającej
• Czas trwania impulsu zamykającego

PW-054-VL-0: większa lub równa 4 Ω / mniejsza lub równa 36 W
PW-054-VR-UPS: większa lub równa 1 Ω / mniejsza lub równa 144 W
10,5 V

Patrz rozdział 9.2.3
0,5 s

Wbudowana sygnalizacja optyczna Kontrolki typu LED

Wbudowana sygnalizacja akustyczna 60 dB w odległości 1 m

Klasa ochronności elektrycznej II

Wymagane zabezpieczenie
• Zasilanie Wyłącznik nadprądowy C2 na przewodach L i N

Czas podtrzymania pracy (wersja z UPS) 1h

Wymiary Patrz Ilustracja 1

Wpusty kablowe
• Zakres dławionych średnic kabla
• Ilość wpustów

5 – 10 mm
5

3 Sumaryczny prąd pobierany przez urządzenia podłączone do jednostki sterującej (przez zaciski czujników i sygnalizatorów) nie może przekroczyć 
wartości 500 mA, przy czym prąd pobierany przez zaciski sygnalizatorów nie może przekroczyć 300 mA.
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Przekrój kabla złącz zaciskowych 
Przekrój kabla złącza zaworu

1 – 2,5 mm2 

1,5 – 4 mm2 

Materiał obudowy ABS

Czas życia urządzenia 10 lat 

Częstotliwość  obowiązkowych  przeglądów
serwisowych

Raz na rok

Czas życia elementów eksploatacyjnych Patrz tabela 19, rozdział 11 

Tabela 18: Dane techniczne

11 Lista elementów eksploatacyjnych

Element eksploatacyjny Czas życia Nr elementu Producent Kod produktu

Akumulator 12V 1,3 Ah
(EcoAlpa)

1 rok - - -

Bezpieczniki 3,15 A - B2 - Topikowy, szklany 20 x 5 
mm, T3,15 A (zwłoczny)

Akumulator  12V  5  Ah
(ZMZ)

1 rok - - -

Bezpieczniki 10 A - B1 - Topikowy, szklany 20 x 5 
mm, T10 A (zwłoczny)

Tabela 19: Lista elementów eksploatacyjnych 

12 Sposób oznaczania produktu

Dostępne wersje urządzenia opisano w punkcie 4.

13 Załączniki

[1] DEZG008-PL Deklaracja Zgodności UE – EcoAlpa
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Deklaracja Zgodności UE
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 

(Rodzaj) 
Jednostka Sterująca

(Nazwa handlowa produktu) 
EcoAlpa

(Typ lub Kod produktu) 
PW-054

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
w zakresie dyrektywy 2014/30/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej:
• PN-EN 50270:2015-04
w zakresie dyrektywy 2014/35/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia:
• PN-EN 60335-1:2012
w  zakresie  dyrektywy  2011/65/UE  –  w  sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• PN-EN 50581:2013-03
pozostałe:
• PN-EN 60529:2003

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przeznaczenie i zakres stosowania: produkt przeznaczony jest do pracy w systemach gazometrycznych dla
środowiska mieszkalnego, handlowego i przemysłowego.

Ta Deklaracja Zgodności UE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez
naszej zgody.

Gliwice, 6.06.2019 

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Współwłaściciel
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(Nazwisko i Podpis)
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Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71

e-mail: biuro@atestgaz.pl

Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą 
Państwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl
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