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1.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest przeznaczona dla instalatorów, elektryków oraz użytkowników centrali z funkcją zasilacza ACC.GPF stosowanej w systemie
EXIT.GP, produkcji firmy AERECO.
Pełna nazwa wyrobu tj. Centrala sterująca z funkcją zasilacza ACC.GPF stosowana
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, w dalszej części DTR jest skrótowo
określana jako centrala ACC.GPF.

3

UWAGA!

Z chwilą wydania nowej wersji
DTR poprzednie tracą ważność.
DTR nie dotyczy wyrobów
wyprodukowanych przed datą
jej publikacji.

Wszystkie wyroby przed wysłaniem do klienta podlegają procedurze sprawdzania. Jeśli
wyrób nosi widoczne ślady uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić dostawcę.
W żadnym przypadku nie należy podłączać uszkodzonego wyrobu.
Montaż, podłączenie, uruchomienie oraz serwis wyrobu muszą być wykonywane przez
wykwalifikowany personel, posiadający aktualne certyfikaty potwierdzające odpowiednie
przygotowanie i wiedzę techniczną, wydane przez firmę AERECO oraz uprawnienia wymagane przepisami prawa. W trakcie montażu należy przestrzegać wymagań związanych
z przepisami BHP oraz DTR.
Centrale ACC.GPF nie są produktami seryjnymi i są produkowane wyłącznie na zamówienie,
jako wyroby specjalnie dostosowane do indywidualnego rozwiązania projektowego systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła danego obiektu budowlanego. Integralną częścią
dokumentacji centrali ACC.GPF jest jej indywidualny projekt. Wersja papierowa projektu
dołączana jest do każdej centrali i znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi szafy, w specjalnej kieszeni na dokumentację. Projekt zawiera istotne informacje dotyczące montażu,
podłączenia i funkcjonalności centrali i należy się z nim zapoznać przed przystąpieniem
do prac związanych z montażem, instalacją, uruchomieniem lub przeglądem centrali.

2. OPIS
Centrala ACC.GPF jest wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu z oznakowaniem
znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Centrala ACC.GPF stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła jest
urządzeniem objętym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U.
z 2010 r. nr 85 poz. 553) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.
Centrala ACC.GPF umożliwia m.in. realizację poniższej funkcji:
∙

centrali sterującej dla urządzeń oddymiających do garaży wielostanowiskowych
za pomocą instalacji kanałowej i/lub strumieniowej,

∙

centrali sterującej dla urządzeń oddymiających klatki schodowe i drogi ewakuacyjne,

∙

centrali sterującej dla urządzeń napowietrzających klatki schodowe i drogi
ewakuacyjne,

∙

panelu sterowniczego w systemach różnicowania ciśnienia,

∙

zasilacza w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,

∙

zasilacza w systemach sygnalizacji pożarowej.

www.serwis.aereco.com.pl

UWAGA!

Zapoznaj się z dokumentacją
projektową centrali!
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W zależności od rozwiązań projektowych przyjętych do ochrony pożarowej obiektu budowlanego w danej centrali możliwa jest realizacja dowolnej kombinacji spośród powyższych
funkcji, dodatkowo wyrób może realizować funkcję:
∙

centrali sterującej do zasilenia i sterowania pracą wentylacji bytowej.

Centrala ACC.GPF jest przeznaczona do sterowania, monitorowania pracy i zasilania
urządzeń wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, takich
jak wentylatory, przepustnice, kurtyny, żaluzje, okna oraz klapy z siłownikami, bramy
z napędami, kontaktrony, przetworniki różnicy ciśnienia, czujniki deszczu i wiatru, przyciski
przewietrzania oraz do sterowania, monitorowania pracy i zasilania urządzeń wchodzących
w skład systemów sygnalizacji pożarowej takich jak: czujki pożarowe, syreny alarmowe
i ręczne ostrzegacze pożarowe. Dodatkowo centrala steruje, monitoruje i zasila urządzenia
nie wchodzące w skład systemów pożarowych takich jak wentylatory bytowe, czujniki
detekcji gazów CO/LPG, centralki detekcji gazów CO/LPG czy też tablice ostrzegawcze.
Ze względu na rodzaj rezerwowych źródeł zasilania wyróżnione zostały następujące dwa
typy wyrobu ACC.GPF:
∙

ACC.GPF.1 – wersja podstawowa, bez układu SZR,

∙

ACC.GPF.2 – wersja rozszerzona, z układem SZR.

Centrala typu ACC.GPF.1, jako wersja podstawowa jest przeznaczona do zasilania z sieci
jako podstawowego źródła zasilania oraz z baterii jako rezerwowego źródła zasilania.
Centrala typu ACC.GPF.2, jest wersją rozszerzoną centrali ACC.GPF.1 o moduł układu
automatyki SZR, który umożliwia podłączenie rezerwowego źródła zasilania w postaci sieci.

3. ZALECENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
I OBSŁUGI
Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac związanych z montażem, uruchomieniem i konserwacją centrali. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia
centrali, lub spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia obsługi i osób postronnych.

UWAGA!

Ryzyko porażenia prądem.

Wszelkie prace, wymagające podłączenia lub odłączenia części czynnych, mogących się
znaleźć pod napięciem, należy prowadzić po odłączeniu zasilania.
Centrala ACC.GPF jest wyrobem o znacznej masie, przenoszenie, podnoszenie oraz
montaż należy wykonywać z pomocą urządzeń o odpowiedniej ładowności a sam wyrób
należy zabezpieczyć przed niezamierzonym przemieszczaniem się. Wyrób należy w sposób
trwały i bezpieczny przymocować do konstrukcji wsporczej lub ściany za pomocą śrub
i materiałów łączących o odpowiedniej nośności.

www.aereco.com.pl
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4. BUDOWA
Centrala ACC.GPF ma budowę modułową, przy czym większość modułów stanowią
elementy zabudowane w metalowej obudowie. Schemat blokowy centrali przedstawiony
jest na rys. 3.
OBUDOWA
W zależności od rozwiązania projektowego centrala może być umieszczona w obudowie:
∙

wiszącej natynkowej,

∙

wolnostojącej, o budowie kompaktowej,

∙

wolnostojącej, do zabudowy szeregowej.

Podejścia instalacji elektrycznej do centrali przewidziane są od dołu lub od góry obudowy,
w zależności od rozwiązania projektowego, poprzez odpowiednią liczbę i typ przepustów
kablowych lub dławnic. Obudowa centrali w razie potrzeby jest wyposażana w dodatkowe
urządzenia pomocnicze, takie jak układ wentylacji, układ ogrzewania oraz oświetlenie.
Obudowa tablicy zapewnia stopień ochrony IP54.
ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY
W zależności od rozwiązania projektowego centrala ma napęd rozłącznika głównego
umieszczony wewnątrz obudowy lub na zewnątrz, na elewacji szafy. Jeśli na elewacji
umieszczony jest napęd (pokrętło) rozłącznika izolacyjnego to jest on oznaczony naklejką
informacyjną z piktogramem „Wyłączniki główny”. Rozłącznik umożliwia odłączenie
zasilania centrali np. podczas prowadzenia prac konserwacyjnych.
SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA
Na elewacji każdej centrali umieszczona jest sygnalizacja optyczna, zawierająca następujące,
opisane lampki kontrolne, sygnalizujące stan pracy centrali:
∙

DOZOROWANIE, lampka kontrolna koloru zielonego,

∙

POŻAR, lampka kontrolna koloru czerwonego,

∙

USZKODZENIE / ZABLOKOWANIE, lampka kontrolna koloru żółtego (praca pulsacyjna oznacza USZKODZENIE, praca stała ZABLOKOWANIE).

Sprawność działania wszystkich lampek kontrolnych może być przetestowana za pomocą
przycisku TEST LAMPEK, umieszczonym standardowo na elewacji centrali lub opcjonalnie
we wnętrzu obudowy centrali.
Rys. 1. Widok panelu sygnalizacji optycznej centrali ACC.GPF

ACC.GPF

ZASILANIE

DOZOROWANIE

POŻAR

TEST LAMPEK

RESET

www.serwis.aereco.com.pl
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ZABLOKOWANIE

UWAGA!

Rozłącznik główny nie powinien
być używany do wyłączenia
pracujących wentylatorów.
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Dodatkowo za pomocą oddzielnej lampki kontrolnej sygnalizowane jest:
∙

ZASILANIE, lampka koloru zielonego, oznaczająca stan, w którym zasilenie prądu
przemiennego jest obecne na zaciskach przyłączeniowych w centrali oraz nie nastąACC.GPF
piło jego ręczne odłączenia za pomocą rozłącznika głównego.

W centralach sterujących z układem SZR (typ ACC.GPF.2) umieszczona jest dodatkowa
sygnalizacja, dla wizualizacji stanu pracy tego układu. Sygnalizacja ta opisana jest jako
UKŁAD SZRZASILANIE
i zawiera następujące
lampkiPOŻAR
kontrolne, USZKODZENIE
odpowiadające poszczególnym
DOZOROWANIE
ZABLOKOWANIE
stanom pracy SZR:
∙

BLOKADA ZASILANIA, lampka koloru żółtego – zasilanie centrali zablokowane za
pomocą rozłącznika głównego lub blokady w automacie SZR,

∙

REZERWOWE ZASILANIE, lampka koloru zielonego – centrala zasilana z rezerwowego źródła energii,

∙

PODSTAWOWE ZASILANIE, lampka koloru zielonego – centrala zasilana z podstawowego źródła energii.

TEST LAMPEK

RESET

Rys. 2. Widok dodatkowego panelu sygnalizacji optycznej układu SZR centrali ACC.GPF.2
UKŁAD SZR

BLOKADA
ZASILANIA

REZERWOWE
ZASILANIE

PODSTAWOWE
ZASILANIE

UKŁAD ZASILANIA, SZR I ZASILACZ BUFOROWY
Moc wymagana dla zasilenia centrali ACC.GPF jest określona indywidulanie i wynika z liczby,
typu i mocy urządzeń zasilanych przez centralę oraz przyjętego w ich sterowaniu algorytmu
pracy. Wartości te podane są w dokumentacji projektowej oraz na tabliczce znamionowej.
Centrala typu ACC.GPF.2 wyposażona jest w moduł automatyki SZR, który w sposób
ciągły monitoruje stan napięcia w sieci zasilania podstawowego i stan zasilania rezerwowego. W przypadku zaniku zasilania podstawowego układ przełącza się na dostępne
źródło rezerwowe (sieć). Przełączenie jest wykonywane z minimalną zwłoką jeśli źródło
rezerwowe jest dostępne (SZR sieć-sieć).
Po ponownym pojawieniu się napięcia w sieci zasilania podstawowego następuje automatyczne przełączenie zasilania z zasilenia rezerwowego na podstawowe (cykl APZ).
Nastawy czasów przerwy pomiędzy załączeniem zasilania podstawowego i rezerwowego,
po cyklu APZ są możliwe do modyfikacji i dostosowania do potrzeb konkretnej aplikacji. Do
wprowadzenia zmian w czasach przełączenia wymagane jest otwarcie obudowy centrali
za pomocą klucza (3 POZIOM dostępu).
Zasilacz buforowy współpracujący z akumulatorami jest modułem pracującym na potrzeby
podtrzymania obwodów zasilanych prądem stałym o napięciu 24 V DC m.in.: układu
sterowania i sygnalizacji stanu pracy centrali.

www.aereco.com.pl
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STEROWNIK PLC
Centrala wyposażona jest w sterownik PLC, w którym zaimplementowany jest program
sterujący AERECO. Odpowiada on za prawidłowe działanie całego systemu, w tym za nadzór
i sterowanie urządzeniami wyjściowymi, komunikację z systemami zewnętrznymi oraz za
sygnalizację stanu centrali. Sterownik PLC przy pomocy zapisanego programu dokonuje
interpretacji stanów wejściowych centrali i oddziałuje na urządzenia i systemy zewnętrzne,
zgodnie z określonymi algorytmami. Sterownik do komunikacji z systemami zewnętrznymi
(SSP, BMS) wykorzystuje moduły komunikacyjne. W przypadku komunikacji z systemami
pożarowymi SSP są to wejścia bezpotencjałowe w postaci przekaźników separacyjnych.
Opcjonalna komunikacja z systemami zewnętrznymi typu BMS może być wykonana za
pomocą wyjść bezpotencjałowych (analogicznie jak w przypadku komunikacji z SSP) lub za
pomocą wyjść komunikacji cyfrowej (gniazda RJ-45) przy pomocy protokołów komunikacji:
∙

MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, BACnet/IP, EtherNet/IP w sieci lokalnej typu ETHERNET.

Przewód komunikacyjny wykorzystywany do komunikacji cyfrowej musi być ekranowany,
zalecane przewody to S/FTP i S/UTP kategorii 5e.
POLA ZASILAJĄCE
Centrala w zależności od rozwiązania projektowego może być wyposażona w odpowiednią
liczbę i rodzaj wyjść zasilających (modułów pól zasilających). Podzespołami tworzącymi
dowolne kombinacje potrzebne do realizacji określonej funkcji są:
∙

bezpieczniki topikowe w podstawach bezpiecznikowych,

∙

wyłączniki nadprądowe instalacyjne,

∙

wyłączniki silnikowe,

∙

styczniki,

∙

przekaźniki pomocnicze oraz kontroli napięcia i kolejności faz,

∙

przekształtniki napięcia (falowniki),

∙

softstartery,

∙

układy kontroli linii,

∙

elementy i akcesoria dodatkowe.

Rys. 3. Schemat blokowy
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obudowa,
rozdział mocy,
wyposażenie pomocnicze,
układ sterujący,
zasilacz buforowy,
zasilanie i sterowanie odbioru mocy,
zasilanie i sterowanie odbioru słaboprądowego,
moduł kontroli linii,
konwerter sygnałów SSP,
ochronnik przepięciowy,
konwerter sygnałów BMS,
SZR,
przetwornik pomiaru różnicy ciśnienia.
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5. FUNKCJONALNOŚĆ
Podstawową funkcją centrali ACC.GPF jest kontrola, sterowanie i zasilanie urządzeń
systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz systemu sygnalizacji pożaru,
dodatkowo centrala umożliwia podtrzymanie wysterowań w chwili zaniku zasilania podstawowego oraz sygnalizację stanów pracy.
FUNKCJE ZWIĄZANE ZE SYGNALIZACJĄ I STANAMI PRACY
Centrala ACC.GPF jest urządzeniem, które w sposób automatyczny nadzoruje, steruje
i sygnalizuje stan pracy urządzeń zewnętrznych m.in. urządzeń systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Funkcje te są realizowane poprzez wbudowany sterownik
programowalny, który na podstawie zapisanego programu dokonuje interpretacji stanów
wejściowych centrali i oddziałuje na urządzenia i systemy zewnętrzne, zgodnie z określonymi
algorytmami, które można określić jako stany pracy centrali.
STANY PRACY CENTRALI
W czasie pracy centrali sterującej ACC.GPF można wyróżnić 4 wymienione poniżej
podstawowe stany pracy:
∙

dozorowanie,

∙

tryb pożarowy,

∙

uszkodzenie,

∙

zablokowanie.

Każdy z tych stanów jest związany z określonym stanem sygnałów sterujących wejściowych, pochodzących od urządzeń i systemów zewnętrznych, oraz stanem urządzeń
wewnętrznych centrali. Wystąpienie określonego stanu jest przypisane do wystąpienia
określonych stanów wejść i/lub wyjść, jednakże w czasie pracy centrala może przyjmować
dowolną kombinację stanów pracy. Wyjątkiem jest stan dozorowania, który nie występuje
równocześnie ze stanem zablokowania i trybem pożarowym. Najwyższy priorytet względem
pozostałych stanów pracy ma stan trybu pożarowego.
―

Stan dozorowania

Stan dozorowania w centrali ACC.GPF może zostać scharakteryzowany jako taki układ
sygnałów centrali, jaki jest wymagany do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń istotnych
ze względu na detekcję i rozpoznanie sygnału pożaru oraz na pracę według dowolnego
scenariusza pożarowego urządzeń systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.
Stan dozorowania jest zablokowany w czasie trwania stanu pożaru i zablokowania. Ten
stan oznacza pełną gotowość wszystkich urządzeń wykonawczych systemu kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła, w tym m.in.:
∙

prawidłowe położenie oraz brak uszkodzeń w liniach zasilających lub sterujących
urządzeń wykonawczych,

∙

pełną sprawność elementów odpowiedzialnych za gotowość centrali do pracy
pożarowej,

∙

brak uszkodzenia w układzie zasilenia centrali, w tym w układzie podtrzymania
sterowania (bateria i zasilacz 24 V DC).

www.serwis.aereco.com.pl
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―

Stan pracy pożarowej

Stan pracy pożarowej występuje po pojawieniu się na wejściu centrali sygnału interpretowanego przez układ sterowania jako sygnał pożaru.
Sygnały pożaru, ze względu na ich źródło, można rozróżnić na następujące rodzaje:
∙

sygnał z centralki systemu sygnalizacji pożarowej C/SSP,

∙

sygnał z czujki pożarowej,

∙

sygnał z ręcznego przycisku pożarowego ROP.

W przypadku pojawienia się sygnału zinterpretowanego jako sygnał pożaru centrala
przechodzi w tryb pożarowy.
Pojedyncza centrala sterująca ACC.GPF może przyjmować i rozróżniać wiele sygnałów
alarmu pożarowego, w tym także pochodzących z różnych stref pożarowych, dla których
przyjęte zostały do ochrony pożarowej odmienne algorytmy sterowania urządzeniami
systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Centrala sterująca po otrzymaniu
pierwszego sygnału alarmu pożarowego i przejściu w tryb pożarowy ignoruje wszystkie
kolejne sygnały pożaru pojawiające się na wejściach centrali.
Zależności pomiędzy sygnałami pożarowymi a algorytmami sterowania urządzeń systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, nazywana jest scenariuszem pracy pożarowej
centrali i jest jedną z podstawowych danych projektowych centrali. W scenariuszach
pożarowych (algorytmach sterowania) zawarte są informacje na temat powiązania lokalizacji miejsca pożaru (strefy detekcji pożarowej), z urządzeniami wykonawczymi systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła przypisanymi do tego miejsca, oraz kolejności
uruchamiania poszczególnych urządzeń w toku pracy pożarowej.
Dostęp oraz modyfikacja scenariusza pożarowego zaprogramowanego w jednostce
sterownika programowalnego danej centrali jest możliwe jedynie poprzez producenta
(poziom dostępu 4).
Przejście do trybu pożarowego jest sygnalizowane za pomocą wyjścia przekaźnikowego
POTWIERDZENIE TRYB POŻAROWY.
Algorytm sterowania centralą może uwzględniać również pracę w systemie dwustopniowego alarmu pożarowego, gdzie pojawienie się na wejściu centrali sygnału interpretowanego jako alarmu I stopnia nie powoduje przejścia w stan trybu pożarowego a jedynie
zatrzymanie funkcji wentylacji bytowej (wyłączenie wentylatorów bytowych). Otrzymanie
sygnału alarmu I stopnia (ZATRZYMANIE WENTYLACJI BYTOWEJ) jest potwierdzane
wystawieniem przez centralę ACC.GPF sygnału zwrotnego na wyjściu przekaźnikowym
POTWIERDZENIE ZATRZYMANIA WENTYLACJI BYTOWEJ. W takim przypadku przejście
w stan trybu pożarowego wymaga podania na wejściu centrali sterującej ACC.GPF sygnału
interpretowanego jako alarm II stopnia.
Reset ze stanu trybu pożarowego po jego aktywacji jest możliwy jedynie pod warunkiem
zaniku sygnału pożarowego na wejściu centrali i operacja ręcznego resetowania za pomocą
przycisku RESET. Przycisk RESET standardowo umieszczony jest na elewacji centrali, ale
w uzasadnionych lokalizacją centrali przypadkach, może być umieszczony w jej wnętrzu.

www.aereco.com.pl
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Stan uszkodzenia

Stan uszkodzenia jest równoznaczny z występowaniem choć jednego ze zdarzeń takich
jak: zadziałanie dowolnego zabezpieczenia wewnątrz centrali, uszkodzenie wbudowanego
urządzenia regulującego (falownika) lub urządzenia łagodnego rozruchu (softstarter),
niewłaściwe położenie siłownika względem wysterowania, uszkodzenia w linii zasilającej
lub sterującej pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a centralą.
Ze względu na funkcję przypisaną do urządzeń, które uległy uszkodzeniu rozróżniane są
dwa rodzaje uszkodzeń:
∙

uszkodzenie w funkcji bytowej, tj. uszkodzenie urządzeń zasilających lub sterujących
urządzenia wentylacji bytowej np. awaria falownika wentylatora bytowego, wyzwolenie zabezpieczenia siłownika lub centralki detekcji CO/LPG przerwanie komunikacji
między centralami,

∙

uszkodzenie w funkcji pożarowej, które obejmuje wszystkie pozostałe uszkodzenia,
które mają wpływ na prawidłową realizację dowolnego scenariusza pożarowego
w czasie trybu pożarowego m.in. uszkodzenia związane z zasilaniem centrali,
uszkodzenia w zasilaniu aparatury pomocniczej centrali takich jak wentylacji lub
ogrzewania, uszkodzenia w torach zasilających i urządzenia sterujących wentylatory
lub siłowniki pracujące w trybie pożarowym, uszkodzenia linii zasilających detektory
pożaru i ręczne ostrzegacze pożarowe.

Sygnalizacją uszkodzenia nie są objęte urządzenia, które w przypadku awarii przechodzą
do stanu (położenia) pożarowego.
Stan uszkodzenia na skutek przerwania komunikacji między centralami musi być ręcznie
zresetowany (za pomocą przycisku RESET).
Zastosowane w centrali sterującej ACC.GPF monitorowania linii sterujących lub zasilających
urządzenia wchodzące w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zostały
opisane w Tabeli 2, a funkcja ta w zależności od rozwiązania projektowego jest realizowana:
∙

w przypadku siłowników klap lub przepustnic poprzez programową kontrolę prawidłowości położenia za pomocą wyłączników krańcowych lub zwrotnych sygnałów
analogowych o ich położeniu,

∙

w przypadku linii sygnałowych np. do czujek pożarowych lub przycisków ROP
za pomocą sparametryzowania linii za pomocą rezystorów i po analizie sygnału
analogowego,

∙

w przypadku silników elektrycznych za pomocą modułów układu kontroli linii oraz/
lub kontroli stanu zabezpieczeń (wyłącznie dla urządzeń uruchamianych do wentylacji codziennej bytowej).

www.serwis.aereco.com.pl
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Tabela 1. Monitorowane ciągłości linii
Dowolna linia pomiędzy

Monitorowanie ciągłości linii

Detekcja uszkodzenia

Centrala sterująca –silnik urządzenia
pożarowego nie pracującego w wentylacji
bytowej codziennej

Tak

Układ kontroli linii

Centrala sterująca – siłownik, napęd,
silnik urządzenia pożarowo-bytowego pracującego w wentylacji bytowej codziennej

Nie

Monitorowany stan
zabezpieczeń

Centrala sterująca – siłownik, czujka
pożarowa, ręczny ostrzegacz pożarowy

Tak

Pomiar rezystancji linii

Detekcja i sygnalizacja uszkodzeń w linii może być niemożliwa w sytuacji, gdy:
∙

występuje stan alarmu pożarowego,

∙

w linię podłączone jest inne urządzenie rozpoznawania uszkodzeń linii
(np. centrala C/SSP).

Reset ze stanu uszkodzenia następuje automatycznie, jeśli żadne uszkodzenie nie jest
dłużej wykrywane.
―

Stan zablokowania

Wewnątrz centrali znajduje się przycisk ZABLOKOWANIE, którego funkcją jest czasowe
wstrzymanie pracy wszystkich urządzeń sterowanych z centrali (wentylatorów, siłowników
etc.) w celu przeprowadzenia konserwacji oraz podczas prac związanych z uruchomieniem
centrali.
Dostęp do przycisku ZABLOKOWANIE jest ograniczony wyłącznie dla użytkowników
o poziomie dostępu minimum 2.
Sygnalizacja stanu zablokowania jest wspólna dla stanu USZKODZENIA, przy czym dla
rozróżnienia sygnał ZABLOKOWANIA powoduje świecenie stałe.
FUNKCJE ZWIĄZANE Z ZASILANIEM
―

Źródła zasilania

Centrala ACC.GPF jako źródło zasilania dla urządzeń systemu kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła, które nie przechodzą do położenia pożarowego przy zaniku zasilania,
powinna mieć zapewnione przynajmniej dwa źródła zasilania: podstawowe i rezerwowe.
Podstawowym źródłem zasilania dla centrali ACC.GPF jest sieć elektroenergetyczna.
Rezerwowym źródłem zasilania dla centrali typu ACC.GPF.1 są baterie (akumulatory),
które podtrzymują zasilanie wyłącznie obwodów prądu stałego DC (m.in.: sterowanie
i sygnalizację centrali).

UWAGA!

Źródła zasilania centrali typu
ACC.GPF powinny odpowiadać
wymaganiom dotyczącym
instalacji bezpieczeństwa
(podanym w normie
PN-HD 60365-5:2010).
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Rezerwowym źródłem zasilania dla centrali typu ACC.GPF.2 jest sieć. Centrala ACC.GPF.2
dzięki dodatkowemu modułowi automatyki SZR umożliwia stały dostęp, kontrolowanie
i utrzymywanie w gotowości dodatkowego rezerwowego źródła zasilania (sieci).
Obydwa typy centrali są wyposażone w jeden (lub więcej) moduł zasilacza z zespołem
prostownikowym 230 V AC / 24 V DC, który nadzoruje proces ładowania akumulatorów
oraz utrzymanie ich w stanie pełnego naładowania.
Każde ze źródeł zasilania jest zdolne do samodzielnego zasilania dla tych urządzeń systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, dla których jest przeznaczone.
Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania podstawowego a rezerwowego (akumulatorami)
w centrali ACC.GPF.1 odbywa się w sposób zapewniający bezprzerwowe zasilanie odbiorów
prądu stałego DC (ELV – o napięciu 24 V) m.in. urządzeń systemu kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła zasilanych prądem stałym DC o napięciu 24 V oraz obwodów sterowania
i sygnalizacji stanu centrali.
Przełączeniu pomiędzy źródłami zasilania podstawowego a rezerwowego (siecią) w centrali
ACC.GPF.2, towarzyszy przerwa w zasilaniu obwodów wyjściowych prądu przemiennego
AC (LV o napięciu 1 x 230 V, 3 x 230/400 V), której długość jest określona w danych
technicznych i na tabliczce znamionowej centrali ACC.GPF.2, jednak czas przerwy nie
przekracza 15 sekund. W czasie przełączania pomiędzy tymi źródłami wykorzystywane
jest zasilanie z akumulatorów w celu zachowania bezprzerwowego zasilania odbiorów
prądu stałego DC m.in. obwodów sterowania i sygnalizacji stanu pracy centrali.
―

Zasilanie z podstawowego źródła zasilania

Podstawowym źródłem zasilaniem dla centrali ACC.GPF jest zasilenie sieciowe prądu
przemiennego AC o napięciu 3 x 230/400 V (+10% -15%) i częstotliwości 50 Hz. Centrala
sterująca z funkcją zasilacza ACC.GPF powinna być zasilana z sekcji odbiorów pożarowych
budynku, które nie są wyłączane przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.
Centrala ACC.GPF zasilona z podstawowego źródła zasilania, niezależnie od stanu
rezerwowych źródeł (w tym stanu ładowania lub uszkodzenia baterii), umożliwia pracę
zgodnie z parametrami znamionowymi. Centrala z funkcją zasilacza umożliwia zasilenie
wszystkich odbiorów oraz równoczesne ładowanie akumulatorów wymaganym prądem.
Liczba i typy modułów zasilacza oraz wielkość akumulatorów zastosowanych w danej
centrali ACC.GPF są dostosowane do obciążenia maksymalnego linii wyjściowych i prądu
ładowania baterii oraz wymaganego czasu podtrzymania zasilania obwodów, dla których
są one przeznaczone.
―

Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) i urządzenie do ładowania

Rezerwowym źródłem zasilania dla centrali typu ACC.GPF.1 jest zasilanie 24V DC z akumulatorów (baterii) o napięciu 12V (łączonych parami).
Akumulatory kwasowo-ołowiowe o budowie zamkniętej typu AGM przeznaczone do
stosowania w centralach ACC.GPF są przystosowane do wielokrotnego ładowania i są
przeznaczone do pracy stacjonarnej, umożliwiają również utrzymanie ich w stanie pełnego
naładowania, oraz mają odpowiednie cechowanie zawierające oznaczenie typu i datę produkcji. Akumulatory są umieszczone wewnątrz zasilacza ACC.GPF w oddzielnej obudowie.

www.serwis.aereco.com.pl

UWAGA!

Po wykonanym rozruchu centrali
akumulatory pozostają podłączone. Odłączenie zasilania bez
uprzedniego odłączenia akumulatorów może spowodować ich
głębokie rozładowanie prowadzące do uszkodzenia. Rozładowane
akumulatory nie podlegają
reklamacji gwarancyjnej.
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Wbudowany w centralę ACC.GPF moduł zasilacza zawiera zespół ładowania, który umożliwia automatyczne ładowanie akumulatorów i ma parametry umożliwiające naładowanie,
rozładowanych do końcowego napięcia rozładowania akumulatorów, do co najmniej
80% jej pojemności znamionowej, w ciągu czasu krótszego niż 24 godziny, zaś do ich
pojemności znamionowej w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. Liczba i typy modułów
zasilaczy wraz z akumulatorami, wbudowanych w centralę są ustalane indywidualnie dla
każdej centrali ACC.GPF według potrzeb.
―

Zasilenie z rezerwowego źródła zasilania (sieci)

Rezerwowym źródłem zasilania dla centrali typu ACC.GPF.2 jest zasilenie prądu przemiennego AC o napięciu 3 x 230/400 V (+10% -15%) i częstotliwości 50 Hz, z niezależnej od
sieci zasilania podstawowego, sieci zasilania rezerwowego).
Centrala typu ACC.GPF.2 zasilona z rezerwowego źródła zasilania (sieci), niezależnie od
stanu podstawowego źródła, umożliwia pracę zgodnie z parametrami znamionowymi.
Wbudowany w centralę moduł zasilacza wraz z akumulatorami zapewnia podtrzymanie
sterowania oraz sygnalizacji w czasie przełączenia pomiędzy źródłami zasilania.
―

Rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń zasilania

Centrala sterująca z funkcją zasilacza ACC.GPF jest zdolna do rozpoznania i sygnalizowania
m.in. następujących uszkodzeń:
a) uszkodzenia zasilania podstawowego,
b) uszkodzenia zasilania rezerwowego, oraz poprzez wewnętrzny moduł zasilacza
współpracujący z bateriami, wykrycie uszkodzeń,
c) obniżenie napięcia baterii do wartości mniejszej niż 90% końcowego napięcia
rozładowania,
d) uszkodzenia urządzenia do ładowania baterii.
Sygnalizacja stanu uszkodzenia jest wyświetlana za pomocą zbiorczej sygnalizacji (wspólnej
dla wszystkich uszkodzeń centrali) w postaci pracy pulsacyjnej wskaźnika świetlnego
koloru żółtego USZKODZENIE.
Równocześnie ze sygnalizacją stanu uszkodzenia, wyjście przekaźnikowe bezpotencjałowe
sygnału sterującego POTWIERDZENIE DOZOROWANIA, przechodzi ze stanu zwartego
w stan rozwarty.
Obecność zasilania niskiego napięcia przemiennego AC (podstawowego lub rezerwowego)
sygnalizowana jest w postaci wskaźnika świetlnego koloru zielonego (ZASILANIE).
Dodatkowo centrala typu ACC.GPF.2, z dodatkowym modułem SZR, wyposażona jest
w sygnalizację w postaci wskaźników świetlnych koloru zielonego, załączenia zasilenia
podstawowego AC (ZASILANIE PODSTAWOWE), załączenia zasilenia rezerwowego AC
(ZASILANIE REZERWOWE), oraz sygnalizację ręcznego odłączenia – blokady zasilenia
(BLOKADA) w postaci wskaźnika świetlnego koloru żółtego.

www.aereco.com.pl
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FUNKCJE ZWIĄZANE ZE STEROWANIEM
Realizację podstawowych funkcji centrali umożliwiają wejścia sterujące oraz wyjścia
sterujące i zasilające. Liczba wejść i wyjść oraz ich typ są ustalane indywidualnie dla
każdej centrali ACC.GPF według potrzeb.
―

Wejścia sterujące

Liczba wejść i ich typ są ustalane indywidualnie dla każdej centrali ACC.GPF według
potrzeb. Wejścia można podzielić na:
∙

dwustanowe zwykłe 24 V DC (tylko funkcja bytowa),
Wejście służy do podłączenia zestyków przekaźnikowych (bezpotencjałowych) zewnętrznych systemów BMS, zewnętrznych zegarów lub innych urządzeń pracujących w funkcji
bytowej.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

Zabezpieczenie wejścia

Maksymalne napięcie

bytowa

2,5 mm2

≤1 A

30 V DC

dwustanowe zwykłe 24 V DC (funkcja pożarowa – alarmujące),
Wejście służy do podłączenia zestyków przekaźnikowych (bezpotencjałowych) centrali
SSP dla odbioru sygnałów o alarmie pożarowym (alarm 2 stopnia) oraz sygnału stop
wentylacji bytowej (alarm 1 stopnia). Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy
zasilić przewodami o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej PH.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

Zabezpieczenie wejścia

Maksymalne napięcie

pożarowa

2,5 mm2

≤1 A

30 V DC

dwustanowe zwykłe 230 V AC (tylko funkcja bytowa),
Wejście służy do podłączenia zestyków przekaźnikowych (bezpotencjałowych) detekcji
CO/LPG lub innych urządzeń pracujących w funkcji bytowej.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

Zabezpieczenie wejścia

Maksymalne napięcie

bytowa

2,5 mm2

≤2 A

250 V AC

dwustanowe parametryczne 24 V DC (funkcja pożarowa – detekcji i ostrzegania),
Wejście służy do podłączenia zestyków przekaźnikowych (bezpotencjałowych) elementów detekcji dymu np. czujników lub innych urządzeń sygnalizacji pożarowej (np.
kontaktron, ROP).
Wejście wymaga zastosowania rezystorów parametryzujących (charakterystycznych) na
końcu linii (przy ostatnim urządzeniu) o wartości rezystancji: rezystor szeregowo w linii
RCH1(470 Ω ±5%) i rezystor bocznikujący zestyk RCH2(3,9 kΩ ±5%).
Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej PH.
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∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

Zabezpieczenie wejścia

Maksymalne napięcie

pożarowa

2,5 mm

≤1 A

30 V DC

2

analogowe sygnału prądowego 4–20 mA,
Wejście służy do podłączenia wyjść sygnałowych przetworników analogowych prądowych 4–20 mA (np. przetwornika różnicy ciśnienia).
Wejście może mieć wprowadzoną programową kontrolę linii i zostać wykorzystane do
sygnałów z urządzeń pracujących w trybie pożarowym.
Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej PH.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Zabezpieczenie wejścia

Maksymalne napięcie

pożarowa/bytowa

2,5 mm

32 V DC

-

2

analogowe sygnału prądowego 0–20 mA (tylko funkcja bytowa),
Wejście służy do podłączenia wyjść sygnałowych przetworników analogowych prądowych 0–20 mA (np. przetwornika prędkości wiatru).
Wejście nie może być wykorzystane do urządzeń wymagających kontroli linii (np.
pracujących w trybie pożarowym) ze względu na brak programowej kontroli linii.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

bytowa

2,5 mm2

Zabezpieczenie wejścia

-

Maksymalne napięcie

32 V DC

analogowe sygnału napięciowego 0–10 V (tylko funkcja bytowa),
Wejście służy do podłączenia wyjść sygnałowych z zewnętrznych urządzeń z wyjściem
analogowym napięciowym 0–10 V DC (np. centrali wentylacyjnej).
Wejście może być wykorzystane do urządzeń wymagających kontroli linii (np. pracujących w trybie pożarowym) poprzez wprowadzenie programowej kontroli linii za pomocą
analizy sygnału (np. praca w zawężonym zakresie sygnału np. 1–9 V).

―

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

bytowa

2,5 mm2

Zabezpieczenie wejścia

-

Maksymalne napięcie

32 V DC

Wyjścia sterujące

Liczba wyjść i ich typ są ustalane indywidualnie dla każdej centrali ACC.GPF według
potrzeb. Wyjścia można podzielić na:
∙

przekaźnikowe 24 V DC, 10 A maks,

www.aereco.com.pl
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Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń wymagających sterowania
24 V DC (np. siłowniki klap ppoż. BE24). Urządzenia pracujące w trybie pożarowym
mogą być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii, jeśli w tym trybie nie przechodzą
do bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

4,0 mm

30 V DC

10 A

2

przekaźnikowe 230 V AC, 10 A maks,
Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń wymagających sterowania
230 V AC (np. napędy klap ppoż. BE230). Urządzenia, które nie przechodzą do bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania a pracujące w trybie pożarowym, mogą
być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

4,0 mm2

250 V AC

10 A

analogowe sygnału prądowego 4–20 mA,
Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń wymagających sterowania
sygnałem 4–20 mA (np. napędy). Urządzenia pracujące w trybie pożarowym mogą
być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii, jeśli w tym trybie nie przechodzą do
bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania/sterowania. Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej PH.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

2,5 mm2

32 V AC

-

analogowe sygnału napięciowego 0–10 V,
Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń wymagających sterowania
sygnałem 0–10 V. Urządzenia pracujące w trybie pożarowym sterowane sygnałem
0–10 V mogą być sterowane pod warunkiem wykorzystania sygnału wejściowego
zwrotnego, sygnalizującego położenie.
Funkcja

Maksymalny przekrój żyły

bytowa

2,5 mm

2

Maksymalne obciążenie

-

Maksymalne napięcie

32 V AC

Wszystkie ręczne elementy obsługi, bezpieczniki, elementy kalibracyjne oraz zaciski
kablowe centrali ACC.GPF są wyraźnie oznakowane.
―

Wyjścia zasilające

Liczba wyjść i ich typ są ustalane indywidualnie dla każdej centrali ACC.GPF według
potrzeb. Wyjścia zasilające można podzielić na:
∙

prądu stałego 24 V, DC, maks. 5 A,

www.serwis.aereco.com.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ACC.GPF

18

Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń zasilanych lub sterowanych
napięciem 24V DC (np. napędy, siłowniki).
Urządzenia, które nie przechodzą do bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania
a pracujące w trybie pożarowym, mogą być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii.
Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej PH.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

2,5 mm

30 V DC

2

5A (120 VA)

jednofazowe 230 V, 50 Hz, AC, maks. 25 A,
Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń zasilanych lub sterowanych
napięciem 230V AC (np. napędy bram, silniki wentylatorów 1-fazowych).
Urządzenia, które nie przechodzą do bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania
a pracujące w trybie pożarowym, mogą być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii.
Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej PH.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

16 mm

230 V AC

25 A (5,5 kW)

2

trójfazowe 3 x 230/400 V, 50 Hz, AC, maks. 250 A,
Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń zasilanych nominalnie
napięciem 3 x 230V/400V lub 3 x 400V AC o stałej częstotliwości sieciowej 50 Hz (np.
silniki wentylatorów 3-fazowych).
Urządzenia, które nie przechodzą do bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania
a pracujące w trybie pożarowym, mogą być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii.
Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej PH.

∙

Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

120 mm2

3 x 400 V AC

250 A (75 kW)

trójfazowe 3 x 400 V, 0–50 Hz (falownikowe), AC, maks. 170 A,
Wyjście może być wykorzystane do podłączenia urządzeń zasilanych nominalnie
napięciem 3 x 230 V AC lub 3 x 400 V AC o częstotliwości 50 Hz i umożliwiających
zmianę parametrów tych urządzeń poprzez regulację U/f za pomocą przetwornicy
częstotliwości (np. silniki wentylatorów 3-fazowych).
Urządzenia, które nie przechodzą do bezpiecznego położenia w razie zaniku zasilania
a pracujące w trybie pożarowym, mogą być zasilone przez dodatkowy układ kontroli linii.
Urządzenia pracujące w trybie pożarowym należy zasilić przewodami o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej PH.
Funkcja

Maksymalny przekrój żyły Maksymalne obciążenie

Maksymalne napięcie

bytowa/pożarowa

120 mm

3 x 400 V AC

2

170 A (75 kW)

www.aereco.com.pl
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―

Sygnalizacja uszkodzeń innych niż zasilanie

Centrala sterująca z funkcją zasilacza ACC.GPF jest zdolna do rozpoznania i sygnalizowania
m.in. następujących uszkodzeń nie związanych z zasilaniem centrali:
a) przerwa lub zwarcie w linii dozorowanej (z układem kontroli linii),
b) uszkodzeniu elementów wykonawczych (falowniki, sofstartery),
c) wyzwoleniu lub przepalenie zabezpieczeń przeciążeniowych odbiorów zasilanych
z centrali,
d) uszkodzenie ochronnika przepięciowego.
Sygnalizacja stanu uszkodzenia jest wyświetlana za pomocą zbiorczej sygnalizacji (wspólnej
dla wszystkich uszkodzeń centrali) w postaci pracy pulsacyjnej wskaźnika świetlnego
koloru żółtego USZKODZENIE.
Równocześnie ze sygnalizacją stanu uszkodzenia, wyjście przekaźnikowe bezpotencjałowe
sygnału sterującego POTWIERDZENIE DOZOROWANIA, przechodzi ze stanu zwartego
w stan rozwarty.
―

Sygnały sterujące – wejściowe

Centrala ACC.GPF przeznaczona do współpracy z nadrzędną centralą systemu sygnalizacji
pożarowej C/SSP, jest wyposażana w odpowiednią liczbę wejść przekaźnikowych (sygnał
24 V DC) do odbioru sygnałów sterujących. Liczba wejść może być różna w zależności od
rozwiązania projektowego, przy czym jako rozwiązanie standardowe przyjęto 2 rodzaje
wejść o następujących funkcjach:
∙

wejście dla alarmu I stopnia – STOP WENTYLACJA BYTOWA, jedno wejście niezależnie od liczby stref detekcji pożarowej obsługiwanych przez centralę,

∙

wejście dla alarmu II stopnia – ALARM POŻAROWY, liczba wejść równa liczbie
obsługiwanych przez centralę stref pożarowych.

W przypadku rozwiązania projektowego z wieloma centralami sterującymi ACC.GPF
w danym obiekcie, do każdej z nich należy doprowadzić oddzielny, kompletny zestaw
sygnałów alarmowych.
―

Sygnały sterujące – wyjściowe

Centrala ACC.GPF w celu komunikacji z systemami nadrzędnymi, takimi jak centrala
systemu sygnalizacji pożarowej C/SSP, jest wyposażana w odpowiednią liczbę wyjść
przekaźnikowych. Liczba i ich funkcja może być różna w zależności od rozwiązania projektowego, przy czym jako standardowe rozwiązanie przyjęto układ, w którym w centrali
znajdują się 3 wyjścia przekaźnikowe, których stan odpowiada stanowi centrali:
∙

POTWIERDZENIE DOZOROWANIA,

∙

POTWIERDZENIE TRYB POŻAROWY,

∙

POTWIERDZENIE ZATRZYMANIA WENTYLACJI BYTOWEJ.

www.serwis.aereco.com.pl
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Sygnał przekaźnikowy POTWIERDZENIE DOZOROWANIA jest odpowiedzialny za 3 stany
pracy centrali:
∙

DOZOROWANIE
(zestyk NO przekaźnika zamknięty, jeśli centrala jest w stanie dozorowania),

∙

USZKODZENIE/ZABLOKOWANIE
(zestyk NO przekaźnika otwarty, jeśli centrala jest w stanie uszkodzenia i/lub
zablokowania).

Sygnał przekaźnikowy POTWIERDZENIE TRYB POŻAROWY jest odpowiedzialny za
sygnalizację stanu pracy pożarowej centrali. W momencie przejścia w stan pożarowy
zestyk przekaźnikowy NO zamyka się.
Sygnał przekaźnikowy POTWIERDZENIE ZATRZYMANIA WENTYLACJI BYTOWEJ jest
odpowiedzialny za stan pracy centrali, po przyjęciu przez nią sygnału STOP WENTYLACJA
BYTOWA. W momencie otrzymania tego sygnału centrala wyłącza wszystkie odbiory
pracujące w wentylacji bytowej a zestyk NO przekaźnika zamyka się.
―

Sterowanie ręczne

Na elewacji oraz wewnątrz centrali ACC.GPF zamontowany jest ręczny stabilny przycisk do
zablokowania centrali (stan ZABLOKOWANIA). Użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie
sterowania urządzeń wyjściowych (zablokowanie lub zatrzymanie napędów w pozycji
odpowiadającej stanowi DOZOROWANIA).
―

Algorytm sterowania

Algorytm działania i realizacja odpowiednich scenariuszy pracy urządzeń sterowanych
z centrali wynika z projektu wykonawczego systemu wentylacji pożarowej i bytowej obiektu.
Ostateczny scenariusz działania centrali powinien zostać dołączony do dokumentacji powykonawczej systemu w postaci opisowej oraz w postaci stabelaryzowanej matrycy sterowań.
KOMUNIKACJA CYFROWA
Centrala ACC.GPF może być opcjonalnie wyposażona w 1 lub 2 gniazda wyjść komunikacyjnych (RJ-45) w celu podłączenia w sieci kilku central lub zdalnego monitorowania
stanu pracy centrali w systemie zewnętrznym (BMS).
Komunikacja cyfrowa central jest niezbędna dla pracy wspólnej 2 lub więcej central na
potrzeby pracy bytowej (realizacji wspólnych scenariuszy pracy bytowej). Zapewnienie
niezbędnej wymiany danych w trybie pracy bytowej w takim przypadku jest kluczowe dla
prawidłowej pracy bytowej układu wentylacji.
Centrale komunikują się za pomocą sieci danych UDP. Połączenie jest realizowane poprzez
przewód ethernetowy (S/FTP lub S/UTP kat. min. 5e). Długość przewodu pomiędzy dwoma
centralami w sieci komunikacyjnej nie powinna przekraczać 100 m. Jeśli długość przekracza
dopuszczalną, należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich urządzeń wzmacniających
sygnał lub jego przekonwertowanie (konwertery światłowodowe i przewody optyczne).

UWAGA!

Wyjście komunikacji cyfrowej
nie może być wykorzystywane
do komunikacji i przesyłania
danych wykorzystywanych
w trybie pożarowym (alarmów
pożarowych, sygnałów potwierdzeń, sygnałów z urządzeń
pożarowych etc). Sygnały te
należy przesyłać bezpośrednio
z centrali systemu sygnalizacji
pożarowej (C/SSP) do każdej
z central ACC.GPF osobno.

Przewody komunikacyjne prowadzić możliwie daleko od przewodów siłowych, aby zapobiec
zakłóceniom łączności.

www.aereco.com.pl
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6. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Tabela 2. Podstawowe właściwości techniczne
PARAMETR
Typy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
ACC.GPF.1

ACC.GPF.2

Wymiary

Wymiary obudowy (dł. szer. wys.) [m]

Masa centrali [kg]

zgodnie z projektem – typoszereg:
seria obudów WSM, MAS, MAD od 0,15 x 0,2 x 0,2 do 0,4 x 1,2 x 1,2;
seria obudów KS, MKS, MKD od 0,3 x 0,6 x 1,5 do 0,6 x 1,6 x 2,1;
seria obudów AS, MCS, MCD od 0,4 x 0,6 x 1,9 do 0,6 x 0,8 x 2,4;
możliwe połączenie w zabudowie szeregowej n obudów AS, MCS, MCD (n=1,2,3…)
zgodnie z projektem

Parametry środowiskowe
Klasa środowiskowa
Stopień ochrony obudowy
Zakres temperatur pracy

3
IP54
-25 ÷ +75°C (-25°C przy zastosowaniu grzałki, +75°C ≤ 2 h, długotrwale +40°C)

Zasilanie
Układ sieci zasilającej
Maksymalny prąd zasilania (moc)
Podstawowe źródło zasilania
Napięcie zasilania podstawowego
Rezerwowe źródło zasilania
Napięcie zasilania rezerwowego

www.serwis.aereco.com.pl

TN-S, L1, L2, L3, N, PE
630 A (400 kW)
Sieć
3 x 230/400 V +10% -15%, 50 Hz, AC
Akumulatory

Sieć / prądnice

24 V DC

3 x 230/400 V +10% -15%, 50 Hz, AC
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PARAMETR
Typy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
ACC.GPF.1

ACC.GPF.2

0 s (obwody DC)

< 15 s (obwody AC)

Funkcjonalność
Maksymalny czas przerwy
Klasa funkcjonalna zasilacza
Sygnalizacja optyczna stanu pracy
Sposób rozruchu
Rodzaj pracy

A
Dozorowanie, Pożar, Uszkodzenie / Zablokowanie
bezpośredni, gwiazda-trójkąt, układ Dahlandera, przemiennik częstotliwości, soft-start
jednobiegowy, wielobiegowy, jednokierunkowy, rewersyjny, ze zmienną prędkością

Linie dozorowe

zgodnie z projektem,

Nadzorowane linie sygnałowe

zgodnie z projektem

Wyjścia zasilające – liczba i typy linii
zasilających są ustalane indywidualnie

prądu stałego, 24 V, DC, maks. 5 A (120 VA),
jednofazowe 230 V, 50 Hz, AC, maks. 25 A (5,5 kW),
trójfazowe 3 x 230/400 V, 50 Hz, AC, maks. 250 A (75kW),
trójfazowe 3 x 400 V, 0–50 Hz (falow.), AC, maks. 170 A (75 kW)

Linie sygnałowe wejściowe – liczba
i typy wejść są ustalane indywidualnie

dwustanowe zwykłe 24 V DC,
dwustanowe pożarowe 24 V DC,
dwustanowe zwykłe 230 V AC,
dwustanowe parametryczne 24 V DC,
analogowe sygnału prądowego 4–20 mA, DC,
analogowe sygnału prądowego 0–20 mA, DC,
analogowe sygnału napięciowego 0–10 V DC

Linie sygnałowe wyjściowe – liczba
i typy wejść są ustalane indywidualnie

przekaźnikowe 30 V, DC, maks. 10A,
przekaźnikowe 250 V, AC, maks. 10A,
analogowe sygnału prądowego 4–20 mA, DC,
analogowe sygnału napięciowego 0–10 V, DC,
cyfrowe

―

Materiały i wykonanie

Wszystkie materiały zostały dobrane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja centrali została
wykonana w taki sposób aby zapewnić pracę w granicach parametrów znamionowych
w warunkach otoczenia poza jej obudową zgodnie z klasą 3K5 według IEC 721–3–3.

www.aereco.com.pl
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INSTALACJA
Przydatność do użytkowania w różnych środowiskach

Centrala ACC.GPF jest sklasyfikowana do 3 klasy środowiskowej, stopień ochrony IP54,
dopuszczalny zakres temperatury pracy wynosi -25°C ÷ +75°C (temperatura otoczenia
+75°C do 2h, długotrwale temperatura nie może przekraczać +40°C w miejscu zainstalowania).
Miejsce montażu centrali to wnętrze budynków lub na zewnątrz w przestrzeni otwartej
z wykluczeniem bezpośredniego wpływu opadów atmosferycznych i promieniowania
słonecznego (pod zadaszeniem). Centrala może pracować w warunkach wystąpienia
kondensacji pary wodnej. W przypadku montażu na dachu budynku należy zapewnić
odpowiednią ochronę od wyładowań atmosferycznych.
―

Montaż

Mocowanie do podłoża należy wykonać zgodnie z specyfiką każdej z obudów poprzez wykorzystanie otworów montażowych do przykręcenia (przymocowania) za pomocą śrub lub wkrętów
i kołków rozporowych o odpowiedniej nośności i wytrzymałości do uprzednio przygotowanej
konstrukcji nośnej lub bezpośrednio do podłogi i/lub ściany. Niedozwolone jest użytkowanie
centrali nie przytwierdzonej w odpowiedni sposób do rodzaju obudowy i powierzchni montażowej. Niedopuszczalne jest wykonywanie w obudowie otworów, pozostawiania obudowy
z niedomkniętymi drzwiami, niezaciśniętymi dławnicami itp. działania skutkujące utratą
stopnia IP 54.
W przypadku standardowego rozwiązania, z przyciskami sterującymi na drzwiach (elewacji)
centrali należy ją instalować w pomieszczeniach, do których nie mają dostępu osoby
postronne i nieupoważnione. Również dla central umieszczonych na zewnątrz budynku
należy wyspecyfikować wersję z przyciskami sterującymi RESET i TEST LAMPEK umieszczonymi wewnątrz obudowy centrali.
Centrala ACC.GPF w przypadku instalowania wewnątrz budynku powinna znajdować się
w pomieszczeniu oddzielonym pożarowo, ogrzewanym i wentylowanym. W przypadku
montażu na zewnątrz niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego ogrzewania wewnątrz
obudowy, oraz ochrony przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych
poprzez montaż zadaszenia.
Lokalizacja centrali powinna zapewniać odpowiednią wolną strefę dla obsługi i montażu,
wynoszącą minimum 100 cm.
Dla central zawieszonych oraz przystawionych do izolacyjnych termicznie ścian należy
zostawić wolną przestrzeń z boków oraz ponad obudową zapewniającą właściwą wentylację.
Zaleca się odsunięcie od ścian za pomocą dystansów na minimum 10 mm.
Minimalny odstęp od wlotów i wylotów z kratek i wentylatorów obudowy wynosi 50 cm.

www.serwis.aereco.com.pl
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Centralę ACC.GPF należy
montować w wydzielonych
pożarowo pomieszczeniach.
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8. PODŁĄCZENIE
―

Zasilanie

Instalacja elektryczna powinna być przedmiotem opracowania projektowego i spełniać
wymagania przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, oraz być w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej. Dobór typu przewodu uwzględniający klasę, liczbę i przekrój
żył powinien być wykonane ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych parametrów
technicznych centrali.
Do zasilenia centrali należy wykorzystywać przewody, które wraz z mocowaniem (zespół
kablowy) zapewniają podtrzymanie funkcji w warunkach pożaru (PH) 30/90 minut.
Pole zasilające i zabezpieczania dla centrali powinny być odpowiednio oznaczone opisem
słownym i numerem. Zaleca się aby jedno zabezpieczenie liniowe na polu zabezpieczało
tylko jedną centralę. Niedopuszczalne jest podłączanie do zabezpieczenia centrali jakichkolwiek innych odbiorników.
―

Podłączenie urządzeń wejściowych i wyjściowych

Dobór typu przewodów uwzględniający klasę, liczbę i przekrój żył powinien być wykonany
ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych parametrów technicznych urządzeń peryferyjnych obsługiwanych z centrali.
Listwy zaciskowe są opisane na schemacie dołączonym do każdej centrali z funkcją
zasilacza ACC.GPF – należy przestrzegać numeracji w tym kolejności faz oraz uzwojeń
silników. Nieprawidłowe podłączenie silnika wentylatora może spowodować przeciwny
kierunek wirowania lub uszkodzenie silnika.
Podłączenie przewodów do listwy zaciskowej należy wykonać uwzględniając poniższą tabelę:
Tabela 3. Parametry zacisków szeregowych IK6, stosowanych w centrali ACC.GPF
Typ zacisku, rozmiar nominalny:

IK6…2, 2,5 mm²

IK6…4, 4 mm²

IK6…6, 6 mm²

IK6…10, 10 mm²

IK6…16, 16 mm²

Średnica przewód jednożyłowy [mm²]:

1,5÷4

1,5÷6

1,5÷10

1,5÷16

1,5÷16

Średnica przewód wielożyłowy [mm²]:

1,5÷2,5

1,5÷4

1,5÷6

1,5÷10

1,5÷16

10

10

10

12

16

0,4÷0,6

0,5÷0,8

0,8÷1,2

1,2÷1,8

1,2÷2,0

Długość odizolowania [mm]:
Moment dokręcenia śruby [Nm]:

W przypadku przewodów o większych przekrojach siłę i parametry zacisku należy odczytać
z tabeli zacisku / dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.
Przewody należy wprowadzić do centrali przez przepusty kablowe w sposób zapewniający
wymagany stopień ochrony. Podłączenia przewodów należy wykonywać specjalistycznymi narzędziami elektrycznymi z uwzględnieniem momentów dokręcania określonych
w instrukcji. Przy podłączaniu przewodów ekranowanych należy pamiętać o podłączaniu
całego obwodu ekranu do płyty montażowej za pomocą obejmy/uchwytu.

UWAGA!

Należy przestrzegać numeracji
zacisków przyłączeniowych
oraz wytycznych podłączenia
urządzeń zewnętrznych
(silników, siłowników itd.).

Dla sygnałów sterujących do/z SSP należy prowadzić 2 niezależne żyły dla każdego
z sygnałów.
www.aereco.com.pl
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Podłączenie regulatora może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone aktualnym świadectwem.
―

Pomiary elektryczne

Po przeprowadzeniu czynności związanych z podłączeniem urządzeń wyjściowych a przed
uruchomieniem centrali, należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne (m.in. pomiar
ciągłości żyły ochronnej, pomiary wytrzymałości izolacji kabli i przewodów, pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej).

9. EKSPLOATACJA I SERWIS
―

Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie centrali ACC.GPF musi zostać poprzedzone wykonaniem wymaganych przez przepisy pomiarów elektrycznych dotyczących bezpieczeństwa.
Pierwsze uruchomienie centrali powinno być wykonywane przez serwis AERECO lub
wykwalifikowanych specjalistów branży elektrycznej posiadających wiedzę i doświadczenie
w obsłudze podobnych urządzeń, oraz legitymujących się świadectwem kwalifikacji do
wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz certyfikatem
w zakresie uruchomień wydanym przez firmę AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
Podczas uruchomienia należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia podłączone do centrali
ACC.GPF działają zgodnie z przyjętym scenariuszem opisanym w projekcie. Testy należy
przeprowadzić zarówno dla scenariusza bytowego jak i pożarowego.
Podczas testów należy dokładnie sprawdzić czy sygnały pożarowe przychodzące z poszczególnych stref powodują zadziałanie odpowiednich elementów wykonawczych oraz czy
kierunki pracy urządzeń są zgodne z założeniami.
Należy sprawdzić łączność centrali z systemami zewnętrznymi sygnalizacji pożarowej SSP,
BMS (oraz innymi). Należy sprawdzić między innymi sygnały zezwolenia na pracę, sygnały
pożarowe, alarm oraz potwierdzenia zwrotne do systemów nadrzędnych.
―

Obsługa codzienna

Centrala ACC. GPF pracuje samoczynnie, poprzez ciągłą kontrolę parametrów źródeł
zasilania oraz poprzez monitoring sygnałów sterujących i nie jest wymagana do tego
ingerencja człowieka.
Zadania użytkownika ograniczają się do kontroli stanu centrali sterującej. W czasie
kontroli codziennej użytkownik powinien sprawdzić stan centrali poprzez sprawdzenie
stanu lampek sygnalizacji optycznej.
W celu sprawdzenia stanu lampek sygnalizacji optycznej użytkownik powinien wcisnąć
przycisk „Test lampek” umieszczony na elewacji centrali sterującej. Wciśnięcie przycisku
powinno spowodować załączenie wszystkich lampek danej centrali w sygnalizacji optycznej
podstawowej, w innym przypadku należy wezwać serwis. Jeżeli ‘Test lampek’ został
wykonany prawidłowo należy dokonać oceny wizualnej stanu sygnalizacji podstawowej.
Poprawny stan sygnalizacji optycznej podstawowej: załączona lampka ZASILANIE, załączona lampka DOZOROWANIE, wyłączona lampka USZKODZENIE.
www.serwis.aereco.com.pl

UWAGA!

Przed podaniem napięcia
zasilającego należy upewnić
się czy wszystkie przewody
zostały prawidłowo podłączone.
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W przypadku załączenia lampki USZKODZENIE lub wyłączenia lampki DOZOROWANIE
lub ZASILANIE obsługa powinna powiadomić osobę uprawnioną do dostępu centrali na
poziomie 2.
Osoba uprawniona do dostępu na poziomie 2 powinna otworzyć obudowę centrali sterującej i sprawdzić stan zabezpieczeń centrali. Wszystkie zabezpieczenia zgodni z wykazem
zabezpieczeń umieszczonym wewnątrz powinny być włączone. W razie wyłączenia któregoś
z zabezpieczeń, należy podjąć próbę jego włączenia (jeśli po włączeniu zabezpieczenia,
następuje automatycznie ponowne jego wyłączenie, nie należy podejmować kilkakrotnych
prób włączenia zabezpieczenia). Gdy próba nie spowoduje poprawnego stanu sygnalizacji
optycznej należy wezwać serwis.
W celu ułatwienia obsługi konserwacyjnej została wprowadzona dodatkowa funkcja
informująca o konieczności wykonania przeglądu. W przypadku przekroczenia terminu
wykonania kolejnego przeglądu w sygnalizacji podstawowej lampka USZKODZENIE zaczyna
migać a na sterowniku wewnątrz centrali sterującej załącza się dioda USR, przypominająca
o konieczności wykonania przeglądu.
Centrala ACC. GPF wyposażona jest w przycisk RESET umożliwiający kasowanie alarmu
pożarowego razem z usunięciem blokady logicznej tego sygnału. Jeżeli centrala jest
w trybie wentylacji pożarowej a system SSP i czujki nie wystawiają już sygnału POŻAR po
wciśnięciu przycisku RESET centrala zwolni blokadę logiczną w trybie POŻAR i przejdzie
w stan DOZOROWANIE. Przycisk w zależności od założeń projektowych może być umieszczony wewnątrz lub na elewacji szafy. W celu doprowadzenia szafy w stan DOZOROWANIE
np. po zakończeniu testów pożarowych należy każdorazowo przycisnąć przycisk RESET.
W centrali ACC.GPF przewidziano następujące poziomy dostępu:
∙

POZIOM 1
Przeznaczony dla wszystkich użytkowników centrali. Dla użytkowników o POZIOMIE
1 dostępna jest sygnalizacja optyczna w postaci lampek kontrolnych oraz przycisk
TEST LAMPEK, który pozwala na sprawdzenie poprawnej pracy lampek kontrolnych.

∙

POZIOM 2
Przeznaczony dla instalatora, autoryzowanego serwisu i obsługi technicznej obiektu
pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich uprawnień do obsługi urządzeń
elektrycznych oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie
obsługi centrali sterującej z funkcją zasilacza ACC.GPF na POZIOM 2, wydawanego
przez producenta zasilacza ACC.GPF, AERECO WENTYLACJA Sp. z.o.o. Do uzyskania dostępu do POZIOMU 2 wymagane jest otwarcie obudowy za pomocą klucza
i/lub wejście do wydzielonego, zamykanego pomieszczenia. Dla użytkowników
o POZIOMIE 2 dostępne są przyciski RESET (umieszczony na elewacji lub wewnątrz
tablicy) oraz ZEZWOLENIE PRACY (wewnątrz tablicy). Użytkownik po otwarciu
obudowy może sprawdzić stan zabezpieczeń i układów kontrolnych i sterujących
centrali. Możliwe jest również poprzez użycie odpowiednich urządzeń i aplikacji
odczytanie oraz zmiana parametrów odpowiedzialnych za pracę wentylacji bytowej,
w tym godzin pracy urządzeń.

∙

POZIOM 3
Przeznaczony dla autoryzowanego serwisu. Dla użytkowników o POZIOMIE 3
dostępne poprzez użycie odpowiednich urządzeń i aplikacji oraz wpisanie odpowiedniego hasła są parametry pracy POŻAROWEJ takie jak nastawy przemienników
częstotliwości, zwłoki czasowe itp. za wyjątkiem kolejności uruchomienia oraz
www.aereco.com.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ACC.GPF

scenariusza pożarowego. Wszystkie zmiany dokonane na tym poziomie, powinny być
potwierdzone odpowiednim protokołem (uruchomienia lub przeglądu serwisowego).
∙

―

POZIOM 4
Przeznaczony dla producenta i jest zabezpieczony hasłem. Umożliwia odczytanie
i edycję programu sterownika, oraz podgląd zdarzeń (historię alarmów).
Przegląd konserwacyjny

Przegląd konserwacyjny centrali ACC.GPF musi być wykonywana przez serwis AERECO
lub wykwalifikowaną firmę zewnętrzną posiadającą certyfikat AERECO w zakresie konserwacji automatyki pożarowej. Konserwacja powinna być wykonywana przynajmniej
2 razy w roku, w odstępie 6 miesięcy.

10. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
―

Pakowanie

Na czas przechowywania i transportu centrala ACC.GPF musi zostać odpowiednio
zabezpieczona. Opakowanie z folii maszynowej typu stretch zabezpiecza urządzenie przed
dostaniem się do jego wnętrza cieczy, pyłów i innych elementów. Opakowanie kartonowe
zabezpiecza krawędzie i powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi. Palety
i skrzynie umożliwią przewożenie za pomocą podnośników widłowych. Na opakowaniu
transportowym powinny znaleźć się następujące dane: nazwa i logo wytwórcy, nazwa
i typ centrali, adres dostawy.
―

Przechowywanie

Centralę ACC.GPF należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, zadaszonych
o temperaturze od +5°C do +40°C w warunkach bez kondesacji pary wodnej, w atmosferze
wolnej od substancji agresywnych chemicznie lub żrących.
―

Transport

W trakcie transportu centralę ACC.GPF należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie elementów wystających z obudowy jak
lampki kontrolne i przyciski. W czasie transportu należy unikać silnych wibracji i wstrząsów.
Zaleca się transportować obudowę ułożoną poziomo z drzwiami skierowanymi do góry.
Do transportu wewnątrz budynków zaleca się stosować wózki widłowe, wózki paletowe,
wózki transportowe, wciągniki i dźwigi. Ze względu na dużą masę central należy przy
wszelkich pracach wymagających przemieszczania zachowywać należytą ostrożność
i zabezpieczać ładunek, np. pasami transportowymi, przed przewróceniem.
Umieszczenie w niniejszej dokumentacji widocznego obok znaku oznacza,
że wyrób jest objęty wymaganiami dyrektywy 2012/19/UE.
Po zakończenia cyklu życia wyrób powinien zostać zutylizowany w sposób
odmienny niż odpady powstające w gospodarstwie domowym. Należy
go zwrócić do sprzedawcy lub przekazać do punktu przyjmującego
odpady tego typu.
www.serwis.aereco.com.pl
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UWAGA!

Zgłoszenia serwisowe należy
zgłaszać na stronie
www.serwis.aereco.pl.
Rozruch musi być udokumentowany odpowiednim raportem
i wpisem w karcie gwarancyjnej.
Przegląd musi być udokumentowany wpisem w karcie gwarancyjnej.
Brak przeglądu jest powodem
utraty gwarancji.
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