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Expander DGP ZX-1
Instalační manuál Sériové číslo ZX-8   ____  /  ____  /  ____  /  ____  /  ____  /  ____  /  ____  /  ____

Popis
Modul ZX-1 je sběrnicový zónový expander určený pro připojení NC čidel. Pomocí ATZ lze k ZX-1 připojit až 2 NC
čida. ZX-1 se připojí k ústředně Digiplex pomocí sběrnice bus.

Připojení ZX-1 k ústředně Digiplex
Modul ZX-1 oboustranně komunikuje s ústřednou po 4 vodičové sběrnici digi-bus. Sběrnice se zapojí systémem
hvězda nebo strom. Propojte stejné svorky ústředny a modulu RED, BLK, GRN, YEL. Napájení 12VDC 30mA.

Zapojení zón
Zóny se zapojí dle naprogramování v ústředně DIGIPLEX (ATZ, EOL). Naprogramování zóny se rovněž provede
v ústředně Digiplex. (Podrobný popis těchto úkonů naleznete v Instalačním manuálu DIGIPLEX DGP 48).

Programování ZX-1
Je třeba vstoupit do režimu programování modulů (sekce [953]) a vybrat modul, který chceme programovat a
sekci k programování modulu.
Stiskněte a podržte [0] + [instalační kód] + [953] + [sériové číslo modulu] + [číslo sekce].

Nastavení tamperu modulu ZX-1 (TAMPER krytu).
Sekce [001] Klávesa [1] OFF zakázán tamper ZX-1 ON povolen tamper ZX-1
Pokud povolíme přenos tamperu je při otevření krytu ZX-1 a rozpojení tamperu přenesena zpráva do ústředny
digiplex o narušení tamperu modulu po sběrnici. Tato zpáva je systémová a neubírá z počtu zón.

Časová jednotka pro reakční dobu
Sekce [002]
Svorka Z1
Vstup 001 / 009

000 = Reakční doba vstupu se automaticky nastaví na 15 msec..
001 = Časová jednotka pro reakční dobu je sekunda.
002 = Časová jednotka pro reakční dobu je minuta.

Reakční doba vstupu u ZX-1
Sekce [003]
Svorka Z1
Vstup 001 / 002

Tento parametr určuje dobu, po kterou musí trvat poplachový stav na smyčce, aby byl akceptován
modulem jako narušení. Toto zpoždění umožňuje eliminovat změny poměrů na smyčce vlivem
indukce, rušení atp.. Do ústředny je přenesen pouze poplachový stav delší než nastavená doba.
001 – 255    továrně nastaveno na 040

Rychlé programování
Sekce [001]
Klávesa Popis OFF ON

[1] Tamper krytu Zakázán Povolen

Nastavení reakční doby zón
Svorka Vstup Časová jednotka

pro reakční dobu
Sekce Data Reakční doba Data

Z1 001 / 002 [002] __ /__ [003] ___ /___ /___00 – reakční doba je
nastavena na 15msec.
01 – sec.
02 – min.


