
Vyhodnocovací a měřící jednotka PW93CZ/08

Návod k montáži a nastavení

Montáž:

Jednotka se skládá ze dvou dílů. 

1.     Odklopte dvířka ve spodní části krytu a vyšroubujte oba šrouby (obr1)

2.     Sejměte kryt

3.     Povolte šroub umístěný nahoře uprostřed a vyklopte přední část (obr2)

4.     Naznačte na zeď otvory, vyvrtejte je  a přišroubujte jednotku na zeď
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5.     Zatáhněte do jednotky všechny kabely pomocí připravených otvoru zezadu nebo zezhora

6.     Připojte vedení k detekčním kabelům Protectowire na svorky označené Loop 1 - 8 (OBR 3 - A)

         Všechny vstupy, i nevyužité, musí být zakončeny odporem 3k3 !

7.     Připojte napájení 12-24V DC na svorky PWR (OBR 3 - B)

8.     Výstup do EPS „POPLACH” - relé NO/NC, svorky ALARM (OBR 3 - C)

9.     Výstup do EPS „PORUCHA”  -relé NO/NC, svroky FAULT (OBR 3 -D)

10.   Pro připojení PC použijte Rs232 konektor  (OBR 3 - F)

11.   Konektor  „NETVORK CARD” (OBR 3 - E) slouží k připojení LON karty k přímé komunikaci se systémy EPS Cooper

         nebo reléového modulu GTW-REL 08



Uvedení do provozu a nastavení

1. Zapněte napájení jednotky. Rozsvítí se zelená LED POWER (napájení). Dále se

    rozsvítí žlutá LED signailzující poruchu,

    respektive nenastavené hodnoty. Pak se postupně rozsvítí červené LED pro kontrolu,

    na displeji se zobrazí „Loop open” 1 až 8.

2. Připojte PC pomocí Rs232 a spusťte program Pw93 setup

3. Ze seznamu COM PORT vyberte port Rs232, který používáte a stiskněte tlačítko Connect

4. V tabulce se zobrazí naměřené hodnoty 

Postup nastavení

1. Nastavení začátku měření

Jelikož je možné použít mezi jednotkou a lineárním teplotním detektorem (LTD) propojovací kabel, musí se jeho délka 

„vynulovat”. Zkratujte proto místo mezi přípojným kabelem a LTD a stiskněte tlačítko SET ve sloupci Začátek pro 

příslušnou zónu (viz obrázek - A). Pokud je LTD připojen přímo do jednotky nebo je propojovací kabel max. 10m, stačí 

zkratovat svorky příslušné zóny a stisknout SET. 

2. Nastavení konce měření

Pro správnou kalibraci je nutné jednotce upřesnit celkovou délku LTD . Zkratujte proto LTD na konci  a stiskněte tlačítko 

SET ve sloupci Konec pro příslušnou zónu (viz obrázek - B). 

3. Nastavení zakončení

Kvůli detekci poruchy rozpojení je nutné nastavit zakončení LTD. Připojte zakončovací odpor a stiskněte tlačítko SET ve 

sloupci zakončení (viz obrázek - C). Poté se položka Ve sloupci Stav změní na Ok, jako na obrázku.

Upozornění: Pokud nastavíte zakončení BEZ ODPORU, jednotka nebude vyhodnocovat poruchu rozpojení. 

4. Nastavení textu

Pro každou zónu lze nastavit textový popis, který se bude zobrazovat na displeji jednotky 

5. Alarm / Fault Latching

Relé poplach a porucha lze nastavit tak, aby přepnula stav zpět až po resetu zařízení přes LON. Při samostatném 

provozu nezaškrtávat.

6. Nastavení v síti LON

Síť LON je použitelná v případě osazení kartou NETKIT a provozu v síti ústředen Cooper CF3xxx. Zde je možno nastavit 

pro každou vstupní zónu číslo Skupiny v rámci sítě,  číslo ústředny (LON adresa). Na displeji EPS ústředny se každá zóna 

LTD prezentuje jako adresa 1 až 8, s textem dle nastavení v jednotce. K textu je automaticky připojen údaj o vzdálenosti 

požáru v metrech.

Výběr portu

Začátek komunikace

Konec komunikace

Data z jednotkyData z jednotky

Data do jednotky

Uložit do paměti

Restart jednotky

Adresa v síti LON Text adresy - na displeji

Číslo zóny v síti LON

A B C



PW93CZ/08 - technická data 

LED Porucha LED Požár 1-8

LED Napájení

Technická data

Rozměry : 330mm x 270mm x 90mm (š x v x h)

Hmotost: 1,2 kg

Napájení: 

Napětí - 12-30V stejnosměrné¨

Spotřeba - 0,11A

Počet vstupů Protectowire: 8, zakončený  3k3

Relé POPLACH: Kontakty C-NO-NC, max 1A, 30V, nastavitelné jako Latching/nonlatching

Relé PORUCHA: Kontakty C-NO-NC, max 1A, 30V, nastavitelné jako Latching/nonlatching

Konektor pro připojení LON, 232 TTL

Konektor Canon 9 pin, Rs232 pro připojení PC

Upozornění: Vzhledem k neustálému vývoji jednotky se můžou údaje v tomto návodu mírně lišit od skutečnosti, 

zejména v geafickém provedení software a v popisu jednotlivých funkcí.

Displej 2x 24 znaků, podsvícený
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