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SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO/P-Z 

Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu 

 
 

Widok i podstawowe wymiary centrali SDO/P-Z 
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Zaciski i pola konfiguracyjne centrali SDO/P-Z 

 
 

Opis zacisków centrali 

Nr zacisku Opis 

Z1 Zasilanie sieciowe centrali 230VAC/50Hz 

Z2 Zasilanie sieciowe centrali 230VAC/50Hz 

Z3 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego  

Z4 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego 

Z5 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego  

Z6 Zasilanie DC centrali (+12V) 

Z7 Zasilanie DC centrali (GND) 

Z8 Plus zasilania zewnętrznego sygnalizatora akustycznego  

Z9 Plus zasilania zewnętrznego sygnalizatora optycznego 

Z10 Masa zasilania zewnętrznego sygnalizatora (wspólna) 

Z11 Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych 

Z12 Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych 

Z13 Zasilanie cewki zaworu (+) 

Z14 Zasilanie cewki zaworu (-) 

Z15 Wejście zewnętrznego wyzwalania zaworu (+) 

Z16 Wejście zewnętrznego wyzwalania zaworu (-) 

 

W zależności od potrzeb, centrala może być zasilana alternatywnie z dwóch źródeł. Sieciowym 
napięciem przemiennym 230VAC/50Hz (zaciski Z1, Z2) lub napięciem stałym z zasilacza 
12VDC/16W (zaciski Z6, Z7). Nie należy stosować obu źródeł zasilania jednocześnie. 

Wyjście przekaźnikowe jest typu przełacznego a styki robocze są bezpotencjałowe. Opis stanu 
styków przekaźnika odpowiada sytuacji załączonego zasilania centralki i nieaktywnego stanu wyjścia 
przekaźnikowego.  

Wyjście przekaźnikowe posiada powrotną zwłokę czasową wynoszącą około 10 sekund. Oznacza to, 
że przekaźnik będzie w stanie aktywnym jeszcze przez czas około 10 sekund po zaniku stanu 

alarmowego lub awaryjnego go wywołującego. Powyższa zwłoka zwrotna nie dotyczy jedynie wyjścia 
przekaźnikowego aktywowanego przez przekroczenie 2 progu alarmowego, gdy aktywna jest blokada 
alarmów 2 progu. W przypadku aktywnej blokady 2 progu, jeśli wystąpi przekroczenie progu i blokada 

się włączy, to przekaźnik powróci do stanu normalnego natychmiast po wyłączeniu blokady 
(naciśnięciu przycisku ‘!’). 
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Opis pól konfiguracyjnych centrali 

Oznaczenie Funkcja Pozycja Opis 

P1 
Ustala działanie 
wyjścia 
przekaźnikowego 

Próg 1 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 

przekroczeniu 1 progu na dowolnej  
z podłączonych głowic 

Próg 2 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 

przekroczeniu 2 progu na dowolnej  
z podłączonych głowic 

Awaria 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 

wystąpieniu awarii na dowolnej  
z podłączonych głowic, centrali lub 
zaworze 

P4 
Ustala współpracę 

centrali z zaworem 

Tak Zawór podłączony do centrali 

Nie Praca centrali bez zaworu 

 

Dobór przewodów 

Połączenie Zalecane typy* 
Przekrój żyły 

[mm2] 
Ilość 
żył 

Maksymalna długość 
przewodu [m] 

Centrala – głowice 

pomiarowo-detekcyjne 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 

1,5 2 1000 

Centrala – sygnalizator 
akustyczno-optyczny 

LiYY, YLY, 
YStY 

0,75 
3 

150 

1,5 300 

Centrala – cewka zaworu 

YDY, YLY 

1,5 

2 

60(1), 25(2), 12(3) 

2,5 100(1), 45(2), 22(3) 

4 70(2), 35(3) 

6 100(2), 50(3) 

Centrala – sieć zasilająca 

230VAC/50Hz 
YDY, YLY 1,5 2 Według potrzeb 

Centrala – zasilacz 

12VDC 

LiYY, YLY, 

YDY 
1,5 2 10 

Centrala – urządzenia 
sterowane z wyjść 
przekaźnikowych 

YLY, LiYY, 
YStY 

Max. 1,5 Według potrzeb 

* – można też stosować inne typy przewodów o podobnych parametrach do zalecanych. 
(1) – zawory z cewką 12VDC/<30W; 
(2) – zawory z cewką 12VDC/≤60W; 
(3) – zawory z cewką 12VDC/≤100W. 

 

Podłączanie głowic pomiarowo-detekcyjnych 

Aby system działał prawidłowo, wszystkie głowice pomiarowo-detekcyjne podłączane do danej 

centrali muszą posiadać nadane kolejne adresy od 1 do maksymalnie 4. 
W przypadku głowic z czujnikiem freonów (CFC) ich maksymalną ilość należy ograniczyć do dwóch. 
Możliwa jest także kombinacja: 1 głowica CFC oraz 2 głowice z innymi czujnikami.  

 

Zacisk głowicy Zacisk centrali Funkcja 

Z1 lub Z3 (D+) Z11 (D+) Dodatni przewód zasilająco-
komunikacyjny 

Z2 lub Z4 (D-) Z12 (D-) Ujemny przewód zasilająco-
komunikacyjny 
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Podłączanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego 

Sygnalizator TSW-2 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń, natomiast sygnalizator 
TSZ-4D może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Możliwe jest połączenia kilku central detekcyjnych do jednego sygnalizatora.  
 

Zacisk centrali Zacisk sygnalizatora Funkcja 

Z8 (+AK) STA Zasilanie sygnalizatora akustycznego 

Z9 (+OP) STO Zasilanie sygnalizatora optycznego 

Z10 (GND) COM/GND Wspólna masa sygnalizatorów 
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Podłączanie zaworu odcinającego 

Możliwa jest współpraca z zaworami odcinających wyposażonych w cewki o napięciu 12VDC.  

Ważne jest aby w przypadku współpracy z zaworem zostało odpowiednio skonfigurowane pole P4. 
Połączenie centrali z cewką spustu zaworu jest połączeniem bardzo krytycznym. Należy wykonywać 
je bardzo starannie, aby minimalizować rezystancję łączeń. Dodatkowo należy bezwzględnie 

przestrzegać maksymalnych długości i przekrojów przewodów łączących centralę z zaworem,  
w zależności od mocy cewki zaworu (patrz tabela doboru przewodów). 
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Współpraca kilku zaworów z jedną centralą 

Bezpośrednio z centralą detekcyjną może współpracować tylko jeden zawór odcinający. Jeśli 
zachodzi potrzeba, aby centrala sterowała więcej niż jednym zaworem, to do każdego dodatkowego 

zaworu konieczne jest użycie modułu zamykania zaworu MZ-1. Moduły takie mogą być wyzwalane  
z wyjścia przekaźnikowego centrali ustawionego na zadziałanie po przekroczeniu 2 progu. 
Urządzenia należy skonfigurować i połączyć odpowiednio ze sobą, jak na rysunku. 
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Współpraca jednego zaworu z kilkoma centralami 

Gdy zachodzi potrzeba, aby kilka central sterowało jednym zaworem, to zawór należy podłączyć do 

centrali znajdującej się najbliżej zaworu, natomiast pozostałe centrale należy skonf igurować  
i połączyć jak na rysunku. 
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Podłączanie zasilacza awaryjnego 

W przypadku konieczności stosowania buforowanego zasilania należy zastosować zasilacz ZSA-12. 
 

 
 

Podstawowe parametry techniczne systemu SDO/P-Z 

Ilość kanałów detekcyjnych (adresów)  4 

Indykacja wskazań Diody LED 

Sygnalizacja alarmów  Akustyczno-optyczna 

Natężenie sygnalizatora akustycznego 85dB – wewnętrzny, 110dB – zewnętrzny 

Czas uzyskania zdolności metrologicznej <60 sek. 

Typ głowic pomiarowo-detekcyjnych MGX-70, MGX-70-1/A, GDX-70, AGX-70, SMARTmini 

Ilość progów alarmowych 2 (ustalone fabrycznie w głowicach) 

Tryb pracy układu Ciągły 

Zasilanie centrali Sieciowe lub z zasilacza DC 

Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 

Zasilanie z zasilacza DC 12VDC (11 – 15VDC) 

Pobór mocy ≤15W 

Zasilanie głowic pomiarowo-detekcyjnych 30VDC* (≤8W) 

Zasilanie elektrozaworu odcinającego Impuls 12VDC/8A/1sek. 

Obciążalność wyjścia przekaźnikowego 2A/250VAC lub 2A/24VDC 

Materiał obudowy ABS 

Stopień szczelności obudowy IP54/65 

Zakres temperatur pracy -20 – +40 C 

Zakres wilgotności pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 

Zakres ciśnienia pracy 900 – 1100hPa 

Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40 C 
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* Głowice zasilane są falą prostokątną o f=50Hz. Napięcie zmienia się w zakresie 0V i 30V. 
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SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO (SDO/ZA) 

Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu SDO 

 
 

Widok i podstawowe wymiary centrali SDO 
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Zaciski i pola konfiguracyjne centrali SDO 

 
 

Opis zacisków centrali 

Nr zacisku Opis 

Z1 Zasilanie 230V AC/50Hz 

Z2 Zasilanie 230V AC/50Hz 

Z3 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK1  

Z4 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK1  

Z5 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK1 

Z6 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK2  

Z7 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK2  

Z8 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK2 

Z9 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK3  

Z10 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK3  

Z11 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK3 

Z12 Plus zasilania zewnętrznego sygnalizatora akustycznego  

Z13 Plus zasilania zewnętrznego sygnalizatora optycznego 

Z14 Masa zasilania zewnętrznego sygnalizatora (wspólna) 

Z15 Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych 

Z16 Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych 

Z17 Zasilanie cewki zaworu (+) 

Z18 Zasilanie cewki zaworu (-) 

Z19 Wejście czujnika pozycji zaworu (+) 

Z20 Wejście czujnika pozycji zaworu (-) 

Z21 Wejście zewnętrznego wyzwalania zaworu (+) 

Z22 Wejście zewnętrznego wyzwalania zaworu (-) 

 
Wyjścia przekaźnikowe są typu przełacznego a styki robocze są bezpotencjałowe. Opis stanu styków 

przekaźników odpowiada sytuacji załączonego zasilania centralki i stanów nieaktywnych 
poszczególnych wyjść przekaźnikowych.  
Wyjścia przekaźnikowe posiadają powrotną zwłokę czasową wynoszącą około 10 sekund. Oznacza 

to, że dany przekaźnik będzie w stanie aktywnym jeszcze przez czas około 10 sekund po zaniku 
stanu alarmowego lub awaryjnego go wywołującego. Powyższa zwłoka zwrotna nie dotyczy jedynie 

wyjścia przekaźnikowego aktywowanego przez przekroczenie 2 progu alarmowego, gdy aktywna jest 
blokada alarmów 2 progu. W przypadku aktywnej blokady 2 progu, jeśli wystąpi przekroczenie progu  
i blokada się włączy, to przekaźnik powróci do stanu normalnego natychmiast po wyłączeniu blokady 

(naciśnięciu przycisku potwierdzenia ‘!’). 
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Opis pól konfiguracyjnych centrali 

Oznaczenie Funkcja Pozycja Opis 

P1 

Ustala działanie 

wyjścia 
przekaźnikowego PK1 

1-2  

(Próg 1) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 

przekroczeniu 1 progu na dowolnej z 
podłączonych głowic 

3-4  
(Próg 2) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 

przekroczeniu 2 progu na dowolnej z 
podłączonych głowic 

5-6  
(Awaria) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 

wystąpieniu awarii na dowolnej z 
podłączonych głowic, centrali lub zaworze  

P2 
Ustala działanie 
wyjścia 
przekaźnikowego PK2 

1-2  
(Próg 1) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 
przekroczeniu 1 progu na dowolnej z 
podłączonych głowic 

3-4  
(Próg 2) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 
przekroczeniu 2 progu na dowolnej z 
podłączonych głowic 

5-6  
(Awaria) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 
wystąpieniu awarii na dowolnej z 
podłączonych głowic, centrali lub zaworze 

P3 
Ustala działanie 
wyjścia 

przekaźnikowego PK3 

1-2  
(Próg 1) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 
przekroczeniu 1 progu na dowolnej z 

podłączonych głowic 

3-4  
(Próg 2) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 
przekroczeniu 2 progu na dowolnej z 

podłączonych głowic 

5-6  

(Awaria) 

Reakcja wyjścia przekaźnikowego po 
wystąpieniu awarii na dowolnej z 

podłączonych głowic, centrali lub zaworze  

P4 
Ustala współpracę 
centrali z zaworem 

1-2 
(Tak) 

Zawór podłączony do centrali 

2-3 
(Nie) 

Brak zaworu 

P5 

Ustala współpracę 
centrali z zaworem 

wyposażonym w 
czujnik pozycji zaworu 

1-2 
(Tak) 

Czujnik pozycji zaworu podłączony do centrali 

2-3 

(Nie) 
Brak czujnika pozycji zaworu 

 

Dobór przewodów 

Połączenie Zalecane typy 
Przekrój żyły 

[mm2] 

Ilość 

żył 

Maksymalna długość 

przewodu [m] 

Centrala – głowice 
pomiarowo-detekcyjne 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 
1,5 2 1000 

Centrala – sygnalizator 
akustyczno-optyczny 

LiYY, YLY, 
YStY 

0,75 
3 

150 

1,5 300 

Centrala – cewka zaworu  

YDY, YLY 

1,5 

2 

60(1), 25(2), 12(3) 

2,5 100(1), 45(2), 22(3) 

4 70(2), 35(3) 

6 100(2), 50(3) 
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Centrala – czujnik pozycji 

zaworu 

YLY, LiYY, 

YStY 
0,5 – 1,5 2 100 

Centrala – sieć zasilająca 
230VAC/50Hz 

YDY, YLY 1,5 2 Według potrzeb 

Centrala – urządzenia 
sterowane z wyjść 

przekaźnikowych 

YLY, LiYY, 
YStY 

Max. 1,5 Według potrzeb 

(1) – zawory z cewką 12VDC/<30W; 
(2) – zawory z cewką 12VDC/≤60W; 
(3) – zawory z cewką 12VDC/≤100W. 
 

Podłączanie głowic pomiarowo-detekcyjnych 
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Aby system działał prawidłowo, wszystkie głowice pomiarowo-detekcyjne podłączane do danej 
centrali muszą posiadać nadane kolejne adresy od 1 do maksymalnie 4. 
W przypadku głowic z czujnikiem freonów (CFC) ich maksymalną ilość należy ograniczyć do dwóch. 

Możliwa jest także kombinacja: 1 głowica CFC oraz 2 głowice z innymi czujnikami. 
 

Zacisk głowicy Zacisk centrali SDO Funkcja 

Z1 lub Z3 (D+) Z15 (D+) 
Dodatni przewód zasilająco-
komunikacyjny 

Z2 lub Z4 (D-) Z16 (D-) 
Ujemny przewód zasilająco-

komunikacyjny 

 

Podłączanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego 

Sygnalizator TSW-2 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń, natomiast sygnalizator 
TSZ-4D może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Możliwe jest połączenia kilku central detekcyjnych do jednego sygnalizatora.  
 

 
 

Zacisk centrali Zacisk sygnalizatora Funkcja 

Z12 (+AK) STA Zasilanie sygnalizatora akustycznego 

Z13 (+OP) STO Zasilanie sygnalizatora optycznego 

Z14 (GND) COM/GND Wspólna masa sygnalizatorów 
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Podłączanie zaworu odcinającego 

Centrale SDO mogą współpracować z różnymi typami zaworów odcinających wyposażonych w cewki 
o napięciu 12VDC. Mogą to być zarówno zawory wyposażone w czujniki pozycji zaworu jak i bez 

takich czujników.  
Standardowo centrala może współpracować z czujnikami pozycji zaworu, w których stan zaworu 
określany jest przez wartość rezystancji obwodu czujnika: 

 R≤1kΩ - zawór otwarty*; 

 R≥7kΩ - zawór zamknięty*. 
* Możliwe jest odwrócenie logiki interpretowania stanu zaworu.  

Jeśli stosowane są zawory z innymi czujnikami pozycji zaworu, to możliwość podłączenia na leży 
skonsultować z producentem systemu. 

Parametry wyjściowe zacisków czujnika pozycji zaworu: 12-20VDC/5-8mA 
W przypadku współpracy z zaworem należy odpowiednio skonfigurować zworki P4 i P5. 
Połączenie centrali z cewką spustu zaworu jest połączeniem bardzo krytycznym. Należy wykonywać 

je bardzo starannie, aby minimalizować rezystancję łączeń. Dodatkowo należy bezwzględnie 
przestrzegać maksymalnych długości i przekrojów przewodów łączących centralę z zaworem,  

w zależności od mocy cewki zaworu (patrz tabela doboru przewodów). 
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Współpraca kilku zaworów z jedną centralą 

Bezpośrednio z centralą SDO może współpracować tylko jeden zawór odcinający. Jeśli zachodzi 
potrzeba, aby centrala sterowała więcej niż jednym zaworem, to do każdego dodatkowego zaworu 

konieczne jest użycie modułu zamykania zaworu MZ-1. Moduły takie mogą być wyzwalane z wyjścia 
przekaźnikowego centrali (C-NO) ustawionego na zadziałanie po przekroczeniu 2 progu.  
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Współpraca jednego zaworu z kilkoma centralami 

Gdy zachodzi potrzeba, aby kilka central sterowało jednym zaworem, to zawór należy podłączyć do 

centrali znajdującej się najbliżej, natomiast wyjścia przekaźnikowe (C-NO ustawione na reakcję po 
przekroczeniu 2 progu) pozostałych central należy połączyć równolegle z wejściem wyzwolenia 

zewnętrznego w centrali z bezpośrednio podłączonym zaworem.  
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Podstawowe parametry techniczne systemu SDO 

Ilość kanałów detekcyjnych 4 

Indykacja wskazań Diody LED 

Sygnalizacja alarmów  Akustyczno-optyczna 

Natężenie sygnału akustycznego 85dB – sygnalizator wewnętrzny 
110dB – sygnalizator zewnętrzny 

Czas uzyskania zdolności metrologicznej <60 sek. 

Typ głowic pomiarowo-detekcyjnych MGX-70, MGX-70-1/A, GDX-70, AGX-70 lub 
SMARTmini 

Ilość progów alarmowych 2 

Tryb pracy układu Ciągły 

Zasilanie centrali Sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe 

Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz 

Pobór mocy ≤16W 

Zasilanie awaryjne Pakiet NiMH 10x1,2V/2,2Ah 

Czas pracy zasilania awaryjnego ≥1 godz. 

Czas życia pakietu akumulatorów 3-5 lat 

Zasilanie głowic pomiarowo-detekcyjnych 30VDC* (≤8W) 

Zasilanie elektrozaworu odcinającego Impuls 12VDC/8A/1sek. 

Zasilanie czujnika pozycji zaworu 12-20VDC/5-8mA 

Interpretacja stanu wejścia czujnika 

pozycji zaworu 

R≤1kΩ - zawór otwarty** 

R≥7kΩ - zawór zamknięty** 

Maksymalna obciążalność styków wyjść 
przekaźnikowych 

2A/250VAC 
2A/24VDC 

Materiał obudowy PS 

Stopień szczelności obudowy IP54 

Zakres temperatur pracy -20 – +40 C 

Zakres wilgotności pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 

Zakres ciśnienia pracy 900 – 1100hPa 

Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40 C 

* Głowice pomiarowe zasilane są falą prostokątną o f=50Hz. Napięcie zasilające zmienia się w 
przedziałach 0V i 30V. 

** Ustawienie standardowe (fabryczne). Możliwa zmiana interpretacji. 

 


