
INSTRUKCJA OBS£UGI CENTRALI ALARMOWEJ DT 3/ DT3K

-INFORMACJE OGÓLNE.

Centralka DT3 jest nowoczesn¹ i niezawodn¹ centralk¹ alarmow¹ przeznaczon¹ do ma³ych 
systemów alarmowych. Po prawid³owym zainstalowaniu obs³uga centralki sprowadza siê 
jedynie do wizualnej kontroli stanu LED-ów na p³ycie czo³owej. 
Centrala DT3 jest na tyle sprawna i wydajna, ¿e mo¿e byæ u¿ywana do sterowania systemów z 
kilkunastoma czujkami i kilkoma sygnalizatorami.
Centralka przeznaczona do pracy wewn¹trz pomieszczeñ.

-ZASILANIE : 
1. z sieci 230 V
Przy prawid³owym zasilaniu z sieci powinien paliæ siê LED 'AC/ARM' s³abym œwiat³em 
czerwonym lub zielonym w stanie OFF. 
UWAGA : Zasilanie 230V ³¹czyæ odpowiednim przewodem 3-¿y³owym wed³ug opisu 
znajduj¹cego siê przy kostce przy³¹czeniowej : uziemienie, 230VAC
2. z akumulatora 12V
Przy braku zasilania z sieci LED 'AC/ARM' jest w stanie OFF wygaszony. 
Do centralki nale¿y do³¹czyæ akumulator bezobs³ugowy 1,2 AH.

-POBÓR PR¥DU :
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa : do 3,15A
1.stan OFF < 4mA przeciêtnie 2mA
2.stan ON < 8mA przeciêtnie 5mA
3.stan ALARM <80mA przeciêtnie 50mA
4.stan ALARM FLESZ <30mA przeciêtnie 20mA

-LICZBA LINII : 3 - w tym :
1. 1 linia 24-godzinna przeznaczona do pod³¹czania sabota¿y, w³¹czników napadowych, itp.
2. 2 linie aktywne w stanie ARM (w³¹czonym) do pod³¹czania np. czujników podczerwieni.
Ad1. a) SAB - linia 24-godzinna typu NC (normalnie zwarta do masy).
Przeznaczona do pod³¹czania sabota¿y sygnalizatorów, czujek, itp.
Ad2. a) L1 - linia typu NC bezzw³oczna, aktywna w czasie czuwania centrali (ARM).
b) L2 - linia typu NC zw³oczna z regulowanym czasem zw³oki od 0,5sek do oko³o 150 sek.
Regulacja za pomoc¹ PR-ka L2. Mo¿liwe s¹ zmiany czasu max. (tolerancja elementów).
Do tych linii nale¿y pod³¹czaæ czujki z wyjœciami typu NC (wzglêdem masy).

-W£¥CZANIE - WY£¥CZANIE
Do w³¹czania/wy³¹czania centrali s³u¿y wejœcie ON. Zwarcie tego wejœcia do masy powoduje 
wy³¹czenie centrali, rozwarcie w³¹cza centralê. 
Po w³¹czeniu centrala pozostaje przez pewien czas (nastawiony przez instalatora) nieaktywna 
na pobudzenia z linii L1 i L2. Umo¿liwia to opuszczenie obiektu bez wzbudzenia alarmu. 
Przejœcie w stan czuwania sygnalizowane jest mruganiem diody LED AC/ARM. 
Ustawienia czasu 'wyjœcia' dokonuje siê PR-kiem 'ARM'.

-INNE NASTAWY :
1.zwora J2 (dotyczy linii L1,L2);
a) za³o¿ona : alarm trwa od momentu pobudzenia z linii L1,L2 do ustania pobudzenia, nie krócej 
jednak ni¿ ustawiony czas alarmu.
b) zdjêta : alarm trwa tylko przez nastawiony czas alarmu i centrala czeka na nastêpne pobudzenie. 
W tym nastawie eliminuje siê d³ugotrwa³e 'wycie' syren np.uszkodzenie czujki, która sygnalizuje 
trwa³e rozwarcie.
2.zwora J1 (dotyczy linii SAB);
a)za³o¿ona : alarm trwa od momentu pobudzenia z linii SAB do ustania pobudzenia, nie krócej 
jednak ni¿ ustawiony czas alarmu. Np. przy sta³ym rozwarciu linii sabota¿owej SAB wzglêdem 
masy (przeciête kable, itp.) alarm bêdzie trwa³ do momentu usuniêcia uszkodzenia.
b)zdjêta : alarm trwa przez nastawiony czas, nawet gdy linia SAB jest trwale rozwarta od masy.
3.Ustawianie czasu trwania alarmu.
Za pomoc¹ PR-ka ALARM mo¿na regulowaæ czas alarmu (czas aktywnego wyjœcia SYR) od 30 
do oko³o 200 sekund. UWAGA : Alarm jest kasowany w momencie wy³¹czenia centrali.
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-DOSTÊPNE WYJŒCIA :
1.UZ - wyjœcie + 12V. Wyjœcie sta³ego napiêcia zabezpieczone bezpiecznikiem B1 500mA (500-750mA)
2.SYR - wyjœcie na syrenê akustyczn¹. Pojawia siê +12V w czasie trwania alarmu .
3.OPT - wyjœcie do pod³¹czania optyki syren. Pojawia siê na nim +12V w momencie wywo³ania 
alarmu i trwa a¿ do momentu wy³¹czenia centrali. Wyjœcie to mo¿na traktowaæ jako zbiorcz¹ pamiêæ 
alarmu. Jest zabezpieczone bezpiecznikiem B3 1A6 (max. 2A).
4.M - masy centrali. 5.ON -w³¹czanie (opis wy¿ej). 6.L1,L2,SAB - linie wejœciowe (opis wy¿ej).

-INSTALACJA :
1.Zamontowaæ centralkê DT 3 i wprowadziæ wszystkie niezbêdne przewody (m.in. od czujników, 
sygnal., powiadomieñ, itp. oraz przewód zasilania 220V). 
UWAGA : Fazê zasilania pod³¹czyæ przez bezpiecznik.
2.Dokonaæ wyboru odpowiednich nastawów : czasów wejœcia (L2) i wyjœcia(ARM), 
czasu trwania alarmu, sposobu wywo³ywania alarmu z czujek (L1,L2) i linii 24-godzinnej (SAB). 
3.Pod³¹czyæ urz¹dzenia zewnêtrzne.
4.Pod³¹czyæ akumulator (czerwony kabel do '+', czarny do '-') i sprawdziæ pracê systemu z akumulatora.
Czujki mo¿na testowaæ przy wy³¹czonej centrali (stan OFF) obserwuj¹c zapalanie siê LED-ów linii.
5.Pod³¹czyæ zasilanie 230V (sieæ) i ponownie sprawdziæ poprawnoœæ pracy systemu. Przy pod³¹czonej
sieci LED AC/ARM powinien zmieniæ œwiecenie.
UWAGA : Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy pod³¹czaniu 220-230 V.
Przewód obwodu ochrony przeciwpora¿eniowej PE pod³¹czyæ do kostki zaciskowej oznaczonej znakiem 
Do zacisku uziemienia nie wolno pod³¹czaæ przewodu „zerowego” obwodu zasilania sieciowego AC 230V. 
Je¿eli w obiekcie brak jest obwodu ochrony przeciwpora¿eniowej PE zacisk uziemienia pozostawiæ wolny. 
Nie wolno zapomnieæ o wy³¹czeniu 220-230V wy³¹cznikiem zewnêtrznym przed otwarciem zasilacza.

INSTALOTOR MA OBOWI¥ZEK POINFORMOWAÆ U¯YTKOWNIKA O SPOSOBIE 
OD£¥CZENIA 220-230VAC (WSKAZAÆ BEZPIECZNIK LUB INNE URZ¥DZENIE 
OD£¥CZAJ¥CE W STA£EJ INSTALACJI PRZEWODOWEJ).

-EWENTUALNE NAPRAWY : 
W pierwszej kolejnoœci nale¿y sprawdziæ wszystkie bezpieczniki centralki. 
Przyk³adowo bezp. akumul. B2 mo¿e byæ z przedzia³u 2A5 do 4A, a bezpiecznik sieci 160 mA do 315 mA. 
Nastêpnie nale¿y sprawdziæ, czy wejœcia L1, L2 i SAB s¹ zwarte do masy (poprzez wyjœcia czujek, 
sabota¿e, itp.). W przydadku dalszych w¹tpliwoœci nale¿y konsultowaæ siê z producentem.

¯yczymy zadowolenia z pracy naszej centrali i polecamy inne wyroby dostêpne w naszym zak³adzie. 
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