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Opis
Odbiornik radiowy pozwala rozbudowaæ tradycyjny system przewodowy o urz¹dzenia
bezprzewodowe firmy AVS w celu zwiêkszenia stopnia ochrony. Elektronika umieszczana jest w
obudowie z tworzywa sztucznego w celu efektywniejszej pracy odbiornika. INT4WS mo¿e zostaæ
oddalony od centrali alarmowej jeœli jest to konieczne.
Charakterystyka ogólna
Linie wejœciowe
Wyjœcia alarmowe
Czêstotliwoœæ pracy
Programowanie
Pod³¹czenie
Wymiary elektroniki
Wymiary obudowy
Temperatura pracy
Napiêcie zasilania
Pobór pr¹du
Stopieñ ochrony

konfiguracja 4 linii z automatyczn¹ detekcj¹ alarmów i sabota¿y
4 wyjœcia tranzystorowe (OC/50mA) sygna³u alarmowego
3 wyjœcia dedykowane dla sygna³ów: s³aba bateria, nadzór, zak³ócenia
radiowe
1 wyjœcie tranzystorowe (OC/50mA) sabota¿u
868 MHz
lokalne w odbiorniku
po³¹czenie 10 ¿y³owe
102 x 75 mm
135 x 110 x 49 mm
0
0
+5 C ... +40 C
10,5 ... 15,0 VDC
min. 26mA, max. 35mA
IP X0

Elektronika odbiornika

Bezpiecznik
F 1: bezpiecznik ochraniaj¹cy wejœcie zasilaj¹ce F 1A L250A.
Zasilanie winno byæ doprowadzone ze stabilnego Ÿród³a zasilania, jest ono chronione
przez wbudowany bezpiecznik.
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Zaciski/Wyjœcia OC/Zworki
1-2-3-4
BAT
SPV
INT
TT
+/+/[charge]
S1
S2

Wyjœcie statusu sygnalizuj¹ce stan pracy detektora.
Pojawia siê masa w momencie alarmowania detektora.
Wyjœcie statusu sygnalizuj¹ce stan s³abej baterii detektorów.
Pojawia siê masa w momencie pojawienia siê zdarzenia.
Wyjœcie statusu sygnalizuj¹ce stan nadzoru detektorów.
Pojawia siê masa w momencie pojawienia siê zdarzenia.
Wyjœcie statusu sygnalizuj¹ce stan zak³óceñ radiowych detektora.
Pojawia siê masa w momencie pojawienia siê zdarzenia.
Wyjœcie statusu sygnalizuj¹ce stan naruszenia obwodu sabota¿owego,
urz¹dzeñ radiowych jak i odbiornika (styk PB1).
Pojawia siê masa w momencie pojawienia siê zdarzenia.
Wyjœcie zasilaj¹ce
Wejœcie zasilania, chronione przez bezpiecznik F1
3 pozycyjna zworka do ustawiania trybu pracy odbiornika
Zworka do wy³¹czenia styku PB1, s³u¿¹cego do ochrony sabota¿owej
odbiornika.

Instalacja

obudowa
elektronika
podstawa

1. Przewieræ odpowiednie otwory w obudowie
odbiornika.
2. Przymocuj podstawê obudowy do œciany przy
pomocy wkrêtów 6mm.
3. PrzeprowadŸ przewody wykorzystuj¹c
odpowiednie do tego otwory.
4. Przymocuj elektronikê odbiornika w
podstawie obudowy.
5. Wykonaj pod³¹czenie do odbiornika.
6. Zamknij obudowê zwracaj¹c uwagê na
zamkniêcie obwodu sabota¿owego (styk PB1).

otwory kablowe
otwory
monta¿owe

Urz¹dzenie winno byæ zainstalowane przez
wykwalifikowany personel.
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Pod³¹czenie do centrali alarmowej
Pod³¹czenie modu³u INT4WS do dowolnej centrali alarmowej mo¿liwe jest, przy wykorzystaniu
wyjœæ w odbiorniku i wejœæ w centrali (tak jak to pokazano poni¿ej).

Rysunek ten przedstawia
pod³¹czenie dwóch linii
detektorów, sygna³u s³abej
baterii oraz sabota¿u.

Pod³¹czenie do centrali alarmowej za poœrednictwem modu³u MR8
Mo¿liwe jest pod³¹czenie odbiornika do centrali alarmowej, przy wykorzystaniu modu³u
przekaŸnikowego MR8 (8 wyjœæ NO/NC). W tym celu nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ modu³u
MR8. Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe pod³¹czenie.

Przewód po³¹czeniowy
•
W celu pod³¹czenia odbiornika do centrali, u¿ywany jest przewód wielo¿y³owy: 0.5mm przy
zasilaniu oraz 0.22mm dla po³¹czeñ wyjœæ odbiornika i wejœæ centrali.
• W celu pod³¹czenia 8 wyjœæ oraz zasilania sugerowany jest przewód 2x0.50mm+8x0.22mm.
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Przypisanie detektorów
Przypisanie detektorów mo¿liwe jest tylko poprzez transmisjê sygna³u sabota¿owego.
1.
2.
3.
4.
5.

Ustaw zworkê S1 w pozycji PRG
Narusz obwód sabota¿owy w przypisywanym detektorze.
Dedykowana dioda wskazuje pracê przypisanego urz¹dzenia.
Diody LED wskazywaæ bêd¹ poziom sygna³u przypisywanego urz¹dzenia.
Po zakoñczeniu operacji ponownie ustaw zworkê S1 w pozycji OPT.
niski
sygna³

OPT
PRG
CLR

OPT
PRG
CLR

wysoki
sygna³

UWAGA: Detektory o tym samym numerze nie zostan¹ przypisane.
Dopuszcza siê numery 1, 2, 3, 4 (ustawiane w detektorze).
Kasowanie detektorów
Kasowanie wszystkich detektorów z pamiêci odbiornika odbywa siê zaraz po wywo³aniu tej
funkcji oraz sygnalizowane jest mruganiem diod.
1. ustaw zworkê S1 w pozycji CLR
2. sprawdŸ czy mrugaj¹ diody
3. przestaw zworkê S1 w pozycjê OPT

OPT
PRG
CLR
OPT
PRG
CLR

Wizualizacja stanu detektora
Detektory s¹ przydzielone do 4 linii wyjœciowych i ich stan jest wizualizowany przez œwiecenie
diody LED odpowiadaj¹cej aktywnemu wyjœciu. Dodatkowo, poza wskazaniami optycznymi,
pojawia siê masa na odpowiednim wyjœciu typu OC.
Wyjœcie 1
aktywne

Wyjœcie 2
aktywne

Wyjœcie 3
aktywne

Wyjœcie 4
aktywne

Wizualizacja stanu naruszenia obwodu sabota¿owego detektora
Detektory przydzielone s¹ do 4 linii i stan obwodu sabota¿owego wizualizowany jest przez
œwiecenie diody LED danej linii sygnalizuj¹c to zdarzenie. Dodatkowo, poza wskazaniami
optycznymi, pojawia siê masa na wyjœciu OC czujki, oraz zanika masa na wyjœciu OC „TT”.
UWAGA: pozostawienie otwartego styku sabota¿owego powoduje transmisjê alarmu
sabota¿owego co 60 sekund.
Wizualizacja stanu nadzoru detektorów
Ten wskaŸnik informuje, ¿e odbiornik nie otrzymywa³ sygna³u z detektora przez 120 minut.
WskaŸnik powraca do stanu spoczynkowego gdy sygna³ detektora zostanie odebrany ponownie.
Stan nadzoru sygnalizowany jest przez powolne b³yskanie siê diody LED odpowiedniej linii i
aktywowanie wyjœcia OC „SPV”.
Wizualizacja stanu s³abej baterii detektora
Ten wskaŸnik informuje, ¿e odbiornik odebra³ sygna³ s³abej baterii. WskaŸnik powraca do stanu
spoczynkowego gdy bateria zostanie wymieniona. Stan s³abej baterii detektora sygnalizowany
jest przez szybkie b³yskanie siê diody LED odpowiedniej linii i aktywowanie wyjœcia OC
„BAT”.
Sygnalizowanie stanu zak³óceñ radiowych detektora
Uaktywnienie wyjœcia OC „INT” informuje o obecnoœci zak³óceñ radiowych. WskaŸnik jest
automatycznie przywracany gdy zak³ócenia przestan¹ wp³ywaæ na pracê detektora.
http://www.volta.com.pl/
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System radiowy
Ze wzglêdu na u¿ycie transmisji radiowej w systemie ochrony, zosta³y podjête specjalne œrodki
zwiêkszaj¹ce wydajnoœæ i stabilnoœæ systemu.
Specjalne funkcje:
- transmisja na nowej europejskiej czêstotliwoœci 868 MHz
- modulacja czêstotliwoœci (FM)
- u¿ycie kodu „w³asnego”
- transmisja nadmiarowa komunikatów
Ka¿dy nadajnik jest zasilany z baterii 3V (zalecane jest korzystanie z baterii litowych) zazwyczaj
zapewniaj¹cej pracê od 1 do 2 lat i ma zaprogramowan¹ funkcjê powiadamiania odbiornika o
niskim stanie baterii zanim nast¹pi ca³kowite jej roz³adowanie. Ponadto, w celu oszczêdzania
energii, detektory ruchu mog¹ pracowaæ w trybie oszczêdnym, który pozwala na wys³anie
sygna³u alarmowego tylko po 3 minutach bezruchu w polu detekcji. Oznacza to, ¿e detektory
zainstalowane w miejscach o du¿ym ruchu pozostaj¹ zablokowane, gdy¿ nie ma potrzeby
transmisji nieu¿ytecznych sygna³ów.
Transmisja fal radiowych w pomieszczeniach z wieloma przeszkodami jak œciany, umeblowanie,
obiekty metalowe itp. podlega zjawisku, które tworzy strefy zwiêkszonej mocy sygna³u i strefy
„cienia”, gdzie moc sygna³u jest bardzo s³aba lub sygna³ zupe³nie zanika. Dzieje siê tak,
poniewa¿ sygna³y emitowane przez ten sam nadajnik i odbijane w ró¿ny sposób przez
œrodowisko mog¹ siê wzajemnie t³umiæ.
Bardzo wa¿ne, aby stosowaæ siê do poni¿szych wskazówek w celu zwiêkszenia wydajnoœci
systemu:
- odbiornik powinien byæ instalowany jak najbli¿ej chronionego obszaru,
- jeœli budynek jest wielopoziomowy, nale¿y unikaæ piwnic, gara¿y, preferuj¹c œrodkowe
lub wy¿sze piêtra,
- nie nale¿y instalowaæ odbiornika w szafach, szczególnie jeœli s¹ metalowe i utrzymywaæ
odpowiedni¹ odleg³oœæ od metalu i konstrukcji betonowych; takie same wskazówki
dotycz¹ nadajników,
- nie nale¿y instalowaæ odbiornika blisko pod³ogi, zawsze utrzymywaæ wysokoœæ 1,5 m lub
wiêcej od pod³o¿a. Nale¿y pamiêtaæ ogóln¹ zasadê, ¿e im wy¿ej zainstalowany jest
odbiornik, tym wiêkszy jest jego zasiêg,
- przed umocowaniem nadajników w wybranych lokalizacjach nale¿y sprawdziæ poziom
sygna³u odbieranego przez odbiornik wed³ug procedury opisanej w rozdziale
„Przypisanie detektorów”,
- w przypadku za niskiego poziomu sygna³u nadajnika nale¿y przybli¿yæ nadajnik do
odbiornika,
- nie nale¿y umieszczaæ innych urz¹dzeñ w bezpoœredniej bliskoœci odbiornika,
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Numeracja detektorów (ustawiana w detektorach)
Detektor
1
2
3
4

DIP 1
ON
OFF
ON
OFF

DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF ON
ON
ON
OFF ON
ON
ON

Informacja o zgodnoœci z dyrektywami 1999/5/CE (R&TTE)
Produkt opisany w tym dokumencie jest zgodny z podstawowymi wskazówkami dyrektywy
1999/5/CE (R&TTE) dla urz¹dzeñ transmituj¹cych sygna³ radiowy ma³ej mocy i przeznaczony do
u¿ytku na czêstotliwoœciach spektrum radioelektrycznego zgodnych z rekomendacj¹
CEPT 70-03.
Producent
Model
Czêstotliwoœæ pracy
Zasilanie
Wartoœæ napiêcia
Pobór pr¹du

AVS ELECTRONICS
INT4WS
868 MHz
pr¹d sta³y
12 VDC
35 mA
europejskie, z wyj¹tkiem
lokalnych restrykcji
10 maja 2005

Kraje przeznaczenia
Data

http://www.volta.com.pl/

email: volta@volta.com.pl

-8-

Deklaracja zgodnoœci

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY)

AV S ELECT R O NI CS SPA

Costruttore
( M an u f ac t u r er )
Indirizzo
( A d d r es s )

V ia Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (P D) - I TALY
DICHIARA CHE LA SEGUENTE APPARECCHIATURA
(DECLARES THAT THE FOLLOWING EQUIPMENT)

Nome dell’Apparecchiatura:
(Eq u i p men t Name)
T ipo di Apparecchiatura
(Ty p e o f Eq u i p men t )
Modello
(M o d el )
Anno di Costruzione
(Year o f M an u f act u r e)

: INT W4S
: I NTER FACCI A PER SENSOR I V I A R ADI O
(W I R ELESS DETECTOR S I NTER FACE)
:
: 2005

RISULTA CONFORME CON QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE COMUNITARIE:
(IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING COMMUNITY DIRECTIVES)

99 / 05 / EC (R &R TTE)

89 / 336 / EC (EMC)
73 / 23 / EC (LV D)

E CHE SONO STATE APPLICATE LE SEGUENTI NORMATIVE
(APPLYING THE FOLLOWING NORMS OR STANDARDS)

E N 60950
E N 50130 - 4
E N 300220
E N 301489 - 3
IDENTIFICATORE DI CLASSE DEL DISPOSITIVO (per apparati RF regolamentati dalla direttiva R&TTE)
(Equipment class identifier (RF products falling under the scope of R&TTE))

X Not Applicable

None (class 1 product)

(class 2 product)

Il costruttore dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto Ø conforme alla direttiva 93/68/EEC
(marcatura) e soddisfa i requisiti essenziali e altre prescrizioni rilevanti della direttiva 1999/5/EC (R&TTE) in base ai
risultati dei test condotti usando le normative (non) armonizzate in accordo con le Direttive sopracitate.
(We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 93/68/EEC (Marking) and/or complies
to the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE) based on test results using
(non)harmonized standards in accordance with the Directives mentioned)
Luogo (Place) : Curtarolo
Data (Date) : May 2005

Nome (Name) : G. BARO
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Notatki:

Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
tel: +48 (22) 572-90-20
fax: +48 (22) 572-90-30

AVS ELECTRONICS

www.volta.com.pl
volta@volta.com.pl

AVS ELECTRONICS zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du oraz danych technicznych produktów w dowolnym czasie.
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