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1. WSTĘP
Zadaniem niniejszej instrukcji jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem urządzenia, jego budową, zasadą działania, warunkami
użytkowania, konserwacji, przeprowadzania napraw oraz gwarancji. Przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji zapewni prawidłowe
funkcjonowanie i spełnienie zasad bezpieczeństwa, których użytkownik oczekuje od urządzenia.
Aby było to możliwe wszyscy pracownicy zatrudnieni przez użytkownika powinni być zapoznani z przeznaczeniem i zasadą działania
urządzenia, zaś jego służby obsługi technicznej mają obowiązek szczegółowego zapoznania się z niniejszą dokumentacją.
Nieprzestrzeganie przez użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i
gwarancji.

2. ZASTOSOWANIE
Centrala sterująca AFG-2 znajduje zastosowanie jako: centrala zwalniająca blokady bram, drzwi przeciwpożarowych i przegród w
systemach ochrony przeciwpożarowej, centrala zwalniająca blokady drzwi ewakuacyjnych, centrala sterująca innymi urządzeniami
automatyki przemysłowej (np. zaworami elektromagnetycznymi) w instalacjach ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, gazowymi,
ekologicznymi itp.
W systemach przeciwpożarowych stosuje się drzwi, bramy przeciwpożarowe i przegrody ognioochronne, które w normalnych warunkach
użytkowania muszą być stale otwarte. Centrala sterująca AFG-2 spełnia wówczas funkcję “inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, które
utrzymują drzwi w położeniu otwartym. Centrala sterująca może współpracować z dowolną centralką pożarową jako jej urządzenie
wykonawcze lub jako element wejściowy, informujący o stanie zamknięć pożarowych .
W wyniku pojawienia się zewnętrznych sygnałów sterujących z:
 ręcznego ostrzegacza pożaru - ROP,
 centralki pożarowej SSP,
 automatycznych czujek pożaru – ACP
niezwłocznie zwolni elektrotrzymacz, uruchomi sygnalizator akustyczno – dźwiękowy oraz wystawi w formie otwartego styku sygnał alarmu
do SSP .
W obiektach, w których drzwi ewakuacyjne pozostają normalnie zamknięte - centrala sterująca w odpowiedzi na sygnał alarmowy
zwalnia blokady drzwi umożliwiając ewakuację.
Centrala sterująca może znaleźć zastosowanie również w systemach ochrony przed różnego typu zagrożeniami. W tym przypadku
steruje on elementami automatyki przemysłowej takimi jak zawory elektromagnetyczne. Np. w odpowiedzi na sygnał z czujnika gazu
powoduje zamknięcie zaworu.

3. DANE TECHNICZNE
Typ:
Napięcie zasilania podstawowe:
Napięcie pracy:
Maksymalna pojemność akumulatorów:

Maksymalny prąd wyjściowy:
Ilość linii dozorowych otwartych, klasy B:
Ilość czujek i/lub ROP na linii kl. B:
rezystancja końcowa linii dozorowej:
Stopień ochrony obudowy:
Klasa klimatyczna:
Obudowa:
Zakres temperatur pracy:
Masa:
Certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia CNBOP.

AFG-2
230V AC 50 Hz, +10, -15%, 30VA
21 27,6VDC
max. 1,3Ah
(wbudowane 2 akumulatory 1,2Ah/12V, zapewniające pracę urządzenia bez
napięcia sieci przez 2 h do 20 h, przy obciążeniu 500mA do 50mA)
0,5 A
1
10 szt.
4,7k
IP 65
I
235x185x119mm PC w kolorze szarym
-10 C do +50 C
3500g

Centrala przystosowana do przyłączenia:
 Linia ACP (Automatycznej Czujki Pożarowej) - linia dozorowa parametryczna 24V, 4,7k (służy do podłączenia automatycznych
czujek pożaru np.: POLON DOR 35 i 40, SCHRACK SLK-E, ARITECH DP 862, ADEMCO ECO1003 z podstawą ECO1000BR, Cooper MPD821
lub podobne przystosowane do pracy w linii konwencjonalnej)
 Linia przycisku ROP (Ręcznego Ostrzegacza Pożaru)
 Linia sterowania technicznego
 Linia zdalnego sterowania lub czujek z wejściem przekaźnikowym (ACP - REL)
 Wyjście sygnalizacji zakłócenia (styk bezpotencjałowy, NC)
 Wyjście sygnalizacji alarmu (styk bezpotencjałowy, NC)
 Wyjście alarmowe do podłączenia sygnalizatora 24V.
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4. BUDOWA
Centrala sterująca AFG-2 posiada obudowę bryzgoszczelną z wysokoudarnego tworzywa koloru szarego z przezroczystą pokrywą i
oddzielnie zamykanym polem zaciskowym. U dołu i w tylnej części obudowy znajdują się nacięcia umożliwiające wykonanie otworów i
wprowadzenie kabli za pomocą dławików.
Na płycie czołowej obudowy znajduje się zespół sygnalizacyjno-kontrolny złożony z diod świecących określających stany pracy układu,
przycisków sterowania i oprawek bezpiecznikowych .
Centrala sterująca zasilana jest napięciem przemiennym 230VAC 50Hz. Układ elektryczny składa się z zasilacza, zespołu sterującego (płytka
drukowana) oraz dwóch akumulatorów 1,3Ah/12V.

5. OPIS DZIAŁANIA

Rysunek 1. Schemat ogólny
Centrala sterująca zasila napięciem stałym 24VDC urządzenia wykonawcze - np. elektromagnesy, które w zależności od zastosowania
utrzymują drzwi, bramy w pozycji otwartej lub w przypadku drzwi ewakuacyjnych blokują wejście.
Na skutek wymuszenia sygnałem alarmowym centrala sterująca zdejmuje napięcie z linii urządzeń wykonawczych i sygnalizuje stan
alarmowy. Sygnalizacja alarmu odbywa się następująco:
 podanie napięcia 24VDC na wyjście sygnalizatora (zaciski 19, 20 - rys.3);
 rozwarcie zestyku na wyjściu sygnalizacji alarmu - może być wykorzystane do zdalnego przekazania tego sygnału (zaciski 13,14 rys.3).
Centrala sterująca posiada następujące wejścia alarmowe:
 ROP - Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego - rozwarcie obwodu doprowadzonego do tego wejścia powoduje alarm. Do wejścia
przyłącza się przycisk o stykach normalnie zwartych. W przypadku nie wykorzystania tego wejścia jego zaciski należy zmostkować
(zaciski 15, 16 - rys.3 i rys. 7).
 ACP - linia dozorowa Automatycznej Czujki Pożaru - układ elektroniczny oparty o komparator okienkowy kontroluje rezystancję linii
dozorowej. Jeżeli rezystancja będzie różna od wartości 4,7 k zostanie wywołany alarm. Sygnalizowane jest więc zarówno zwarcie w
linii, przerwanie linii jak i zmiana rezystancji wywołana zadziałaniem przyłączonej czujki automatycznej. W przypadku nie wykorzystania
tego wejścia do zacisków należy przyłączyć rezystor 4,7 k .
 ACP-REL jest wejściem przekaźnikowym - wysterowanie wejścia może być wykonane przez centralkę pożarową SSP lub dowolną
czujkę z wyjściem przekaźnikowym. W zależności od rodzaju czujki (centralki) przewidziano kilka sposobów konfiguracji tego wejścia
(zaciski 23, 24, 25 - rys. 4).
Wyłączenie sygnalizacji alarmu można uzyskać przez przyciśnięci przycisku SYRENA-BLOKADA w polu sygnalizacyjno-kontrolnym. Stan
zablokowania sygnalizacji alarmu jest sygnalizowany przez pulsowanie czerwonej diody powyżej przycisku.
Do kasowania alarmu służy przycisk ZEROWANIE w polu sygnalizacyjno-kontrolnym. Naciśnięcie przycisku powoduje chwilowe zdjęcie
napięcia z linii dozorowej ACP i zacisku 25 linii ACP - REL. Równocześnie zostaje wyłączona blokada syreny.
W pracy normalnej przycisk KASOWNIE może służyć do ręcznego załączenia alarmu na czas wciśnięcia przycisku.
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W centrali sterującej przewidziano możliwość zdjęcia napięcia z elementu wykonawczego jako otwarcie techniczne. Służy do tego wejście
sterowania technicznego (TECH. OTW.). Do wejścia należy podłączyć przycisk o zaciskach normalnie otwartych. UWAGA: użycie sterowania
technicznego włącza na 0,5 sekundy sygnał alarmowy. Wprowadzono to w celu ochrony przed przypadkowym, niezauważonym użyciem tej
funkcji.
Centrala sterująca jest wyposażona w układ wykrywający zanik prądu w obwodzie elementu wykonawczego. Jeżeli wartość prądu spadnie
poniżej wartości 20mA wywołane zostanie zakłócenie (aktywacja syreny alarmowej oraz wyjścia zakłócenia). Tak więc przerwanie
przewodu lub awaria elementu wykonawczego są bezzwłocznie sygnalizowane.
W przypadku zaniku napięcia 230VAC zasilanie układu podtrzymywane jest z wbudowanych akumulatorów. Stan ten sygnalizowany jest
zapaleniem się czerwonej diody AWARIA ZASILANIA 230VAC. Jednocześnie następuje rozwarcie styku na wyjściu sygnalizacji zakłócenia
(zaciski 26, 27 - rys.3). Wbudowane akumulatory pozwalają na pracę urządzeń wykonawczych przez 2h-20h w zależności od poboru prądu
(500mA – 50mA).
Centrala sterująca wyposażona jest w układ kontroli stanu rozładowania akumulatorów. Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie poniżej 21 V
nastąpi automatyczne odłączenie akumulatorów, przez co nie dojdzie do uszkodzenia tych elementów.
Zaciski 28, 29 - rys.3 są zaciskami rezerwowymi i nie są nigdzie podłączone. Przeznaczone są do pomocniczych krosowań lub wersji 2
centrali.

6. POLE SYGNALIZACYJNO KONTROLNE
Pole sygnalizacyjno-kontrolne znajduje się pod przezroczystą osłoną na płycie czołowej centrali sterującej. Widok pola
sygnalizacyjnego przedstawia rys. 3 (patrz pkt. 7).
Pole składa się z następujących elementów:
 Oprawki bezpiecznikowe
 Diody świecące - sygnalizacyjne
 Przyciski sterowania
Oprawki bezpiecznikowe
Oznaczenie
B1
B2

Element
Bezpiecznik - 500 mA
Bezpiecznik - 500 mA

Opis
Zabezpieczenie zasilacza wewnętrznego 24V
Zabezpieczenie obwodu urządzenia wykonawczego
(np. elektrorygla, elektrozaczepu, elektrotrzymacza, zaworu elektrycznego)
Zabezpieczenie obwodu sygnalizatora lokalnego 24V

B3

Bezpiecznik - 500 mA

Oznaczenie
Awaria zasilania 230VAC
Zas. 24V
Zas. 24V Rygiel
Syrena Alarm / Aw.
Syrena Blokada

Diody świecące – sygnalizacyjne
Element
Opis
Dioda świecąca czerwona
Sygnalizacja zaniku napięcia sieci i przejścia na zasilanie z akumulatorów
Dioda świecąca zielona
Sygnalizacja zasilania 24V
Dioda świecąca zielona
Sygnalizacja zasilania urządzenia wykonawczego (24 V)
Dioda świecąca zielona
Sygnalizacja wywołania alarmu lub uszkodzenia
Dioda świecąca czerwona
Sygnalizacja blokady sygnalizatora stanu alarmowego

Oznaczenie
Blokada Załącz.
Zerowanie

Element
Przycisk
Przycisk

Przyciski sterowania
Opis
Włączenie blokady sygnalizacji alarmu
Zdjęcie napięcia z linii dozorowej ACP i zacisku 25 linii
ACP-REL z równoczesnym wyłączeniem blokady sygnalizatora stanu alarmowego.

7. POLE ZACISKOWE

Rysunek 2. Zdjęcie listy zaciskowej
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Pole zawiera listwę zaciskową 230VAC (zaciski 1-3) wraz z bezpiecznikiem sieciowym, listwę zaciskową sygnałową (zaciski 11-27), łączniki
zworkowe J1, J2 służące do konfiguracji wyjścia ACP-REL.

1, 2, 3,
11, 12
13, 14
15, 16

Nr zacisku

Oznaczenie
PE, N, L
RYGIEL
SYGN. ALAR
R.O.P.

17, 18

TECH. OTW.

19, 20
21, 22
23, 24, 25

SYRENA
ACP
ACP-REL

26, 27

AW. ZAS

Opis
podłączenie przewodu zasilającego 230VAC
podłączenie urządzenia wykonawczego
wyjście sygnalizacji alarmu - styk bezpotencjałowy NC lub NO
podłączenie przycisku “Ręczny Ostrzegacz Pożaru” - rozwarcie obwodu
wywołuje alarm
podłączenie przycisku otwierania technicznego - zwarcie zacisków powoduje
zdjęcie napięcia z elementu wykonawczego bez alarmu
podłączenie sygnalizatora stanu alarmowego
podłączenie Automatycznej Czujki Pożaru
podłączenie dowolnej czujki z wyjściem przekaźnikowym lub linii sygnałowej
z centrali p. poż.
wyjście sygnalizacji uszkodzenia - styk bezpotencjałowy NC

Rysunek 3. Płyta czołowa i pole zaciskowe

8. INSTALOWANIE CENTRALI
8.1.

WARUNKI OGÓLNE - MONTAŻ

Centralę sterującą AFG-2 instaluje się w pomieszczeniach zamkniętych, chronionych od czynników atmosferycznych, w obiektach
o stałym dozorze i kontroli. Centrala sterująca przystosowana jest do montażu naściennego za pomocą kołków rozporowych ǿ6. Rozstaw
otworów podano na tylnej ściance obudowy. Kable należy wprowadzić przez dławiki kablowe, które mogą być osadzone w otworach w
dolnej lub tylnej części obudowy. Po odkręceniu 2 wkrętów i zdjęciu osłony na przedniej ściance centrali sterującej instalator ma dostęp do
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pola zacisków. Pole jest podzielone na dwie części: listwę do podłączenia napięcia zasilającego 230VAC oraz listwę sygnałową. Na płytce
drukowanej znajdują się opisy wszystkich zacisków na listwach.
Przewody dozorowo-wykonawcze instalacji alarmowej układa się według przepisów obowiązujących dla instalacji niskonapięciowych .
UWAGA: - Centrali sterującej nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i pary żrące oraz o dużym zapyleniu
(dotyczy również elementów składowych).
- Instalacja centrali sterującej wymaga podłączenia do sieci 230VAC z przewodem ochronnym. Połączenia te powinny być
wykonane przez osobę z uprawnieniami SEP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wskazane jest aby przewód zasilający wprowadzony był przez osobny dławik i nie powinien przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie
pozostałych przewodów przyłączonych do centrali sterującej.

Rysunek 4. Widok z tyłu – montaż standard

Rysunek 5. Widok z tyłu – montaż na szynie TS35

Rysunek 6. Widok od dołu

Rysunek 7. Widok z boku

8.2. WEJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE ACP-REL – KONFIGURACJA
Wejście przekaźnikowe może być skonfigurowane na cztery sposoby:
 Sterowanie poprzez zamknięcie zestyku bezpotencjałowego
 Sterowanie poprzez otwarcie zestyku bezpotencjałowego
 Sterowanie poprzez podanie napięcia zewnętrznego
 Sterowanie poprzez zdjęcie napięcia zewnętrznego
Wybór sposobu wysterowania wejścia zależy od rodzaju zastosowanego urządzenia sterującego. Konfiguracji dokonuje się przez
odpowiednie ustawienie łączników zworkowych J1, J2 w polu zaciskowym oraz odpowiednie podłączenie przewodów do zacisków 23, 24,
25. Możliwe konfiguracje połączeń wyjaśnia rysunek 4.
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Rysunek 8. Konfiguracja wejścia ACP-REL

8.3.

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

PODŁĄCZENIE CZUJEK DYMOWYCH

Rysunek 9. Podłączenie czujki dymu: MPD821 (CPD321), MMT860
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PODŁĄCZENIE RĘCZNYCH PRZYCISKÓW OSTRZEGANIA

Rysunek 11. Podłączenie przyciski ROP-AD

PODŁĄCZENIE AFG-2 wersja V2

Rysunek 12. Podłączenie dodatkowych styków w AFG-2 V2
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9. PRZEGLĄD I KONSERWACJA – INSTRUKCJA URUCHOMIENIOWA
Centrala sterująca wymaga okresowych przeglądów. Minimum dwa razy w roku należy dokonać sprawdzenia poprawności
pracy centrali sterującej. Należy dokonać oględzin obudowy, instalacji kablowej oraz sprawdzić stan zacisków. Akumulatory, w które
wyposażona jest centrala sterująca AFG-2 są bezobsługowe, samoczynnie kontrolowane i nie wymagają konserwacji. Należy jednak
pamiętać, że producent gwarantuje poprawną ich pracę tylko w ciągu 1 roku. Po tym okresie należy sprawdzić ich stan i
zdecydować o pozostawieniu lub wymianie. Ponadto należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń podłączonych do
centrali sterującej.
Wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane przez upoważnioną osobę.
1. Kontrola funkcji systemu:
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP:
 uruchomić przycisk ROP wyjmując szybkę lub wkładając odpowiedni kluczyk w zależności od typu. Napięcie na
elektrotrzymaczach zostanie zdjęte co spowoduje zamknięcie odcięć ogniowych. W centrali zgaśnie kontrolka „ZAS. 24V RYGIEL”
oraz zaświeci się kontrolka „ALARM, AW.”. Na wyjściach syreny zacisk 19, 20 pojawi się napięcie 24VDC (załączy się sygnalizator).
 wyłączenie sygnalizacji alarmu można uzyskać przez przyciśnięcie przycisku SYRENA-BLOKADA w polu sygnalizacyjnokontrolnym. Stan zablokowania sygnalizacji alarmu jest sygnalizowany przez pulsowanie czerwonej kontrolki powyżej przycisku.
UWAGA: powyższe czynności wykonać dla wszystkich ROP.
Czujka dymu:
 w stronę czujki skierować strumień aerozolu testowego. Zadziałanie sygnalizowane będzie załączeniem kontrolki na czujce i
załączeniem alarmu przez centralkę. Nastąpi zwolnienie elektrotrzymaczy i zasygnalizowaniem alarmu w AFG-2.
 wciśnięcie przycisku „ZEROWANIE” kasuje alarm z czujki.
2. Sprawdzenie centralki:
sprawdzenie napięcia ładowania akumulatorów:

centrala sterująca wyposażona jest w układ kontroli stanu rozładowania akumulatorów. Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie
poniżej 21 V nastąpi automatyczne odłączenie akumulatorów, przez co nie dojdzie do uszkodzenia tych elementów.

odłączyć przewód z baterii, napięcie na przewodach zasilających baterie powinno wynosić 27,3 +/- 0,3V.
UWAGA: baterie wymieniać, co 1-2 lata, kontrolować datę podaną na obudowie.
sprawdzenie napięcia zasilania 230VAC:

odłączyć zasilanie przez wyjęcie bezpiecznika zasilającego 230V, pulsacyjnie zapali się czerwona kontrolka „AWARIA ZASILANIA
230V”.
.
kontrola obwodów w centralce:
odłączyć przewód z zacisku 11 lub 12 obwodu elektrotrzymaczy – centrala zasygnalizuje uszkodzenie pulsacyjnie zapali się
kontrolka „ALARM, AW.””, styk rozwarty na zaciskach 26, 27.
odłączyć przewód z zacisku 21 lub 22 obwodu czujki – centrala zasygnalizuje uszkodzenie pulsacyjnie zapali się kontrolka
„ALARM, AW.””, styk rozwarty na zaciskach 26, 27.
kontrola elektrotrzymaczy:

sprawdzić elektrotrzymacze i konsole mocujące, zwrócić uwagę na korozję, dokręcić śruby,
usunąć kurz i inne zabrudzenia, dokonać oględzin okablowania.

Strona 10/12

CENTRALA BRAM I DRZWI AFG-2

10. KARTA GWARANCYJNA

AFG Elektronika Przemysłowa
60-118 Poznań ul. Krzywa 31
tel./fax: 61 866 98 20

KARTA GWARANCYJNA
Nr .........................

Nazwa sprzętu:

Centrala automatyki pożarowej bram i drzwi

Typ, model:

AFG-2

Nr fabryczny:

...................................................................

Data sprzedaży:

...................................................................

................................................
Data wydania karty gwarancyjnej

............................................
Pieczątka sprzedawcy

Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI
ZAPOZNAŁEM SIĘ I JE AKCEPTUJĘ

...............................................................................................................
Czytelny podpis kupującego
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11. WARUNKI GWARANCJI
Przedsiębiorstwo AFG Elektronika Przemysłowa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości urządzeń, na które jest wydana
niniejsza gwarancja.
Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia.
Ujawnione w tym okresie wady, uniemożliwiające eksploatację urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem (DTR), będą
usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
Sposób naprawy urządzeń ustala udzielający gwarancji.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu w odniesieniu do uszkodzonego urządzenia o czas liczony od udostępnienia urządzenia do
naprawy do jej zakończenia.
Producent zobowiązuje się do wymiany swoich wyrobów w przypadku gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do
usunięcia.
Warunkiem odpowiedzialności Producenta z tytułu gwarancji i rękojmi jest:
-

przestrzeganie przez Użytkownika instrukcji użytkowania urządzenia i dokonywanie napraw wyłącznie przez Producenta.
Gwarancja traci swą ważność również w następujących przypadkach:

-

samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych,

-

stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich.
Przy reklamacji wyrobu, producent potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy reklamującego elementów
oraz koszty ich wymiany.
Nieważna jest gwarancja bez dat, pieczęci i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonywanymi przez osoby
nieuprawnione.
Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.
REKLAMACJE NALEŻY ZGŁASZAĆ PISEMNIE PODAJĄC NUMER NINIEJSZEJ KARTY GWARANCYJNEJ+
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