
 ειίδα  1 από 22                                                                                                                                        921316003_08_009.doc  

 
 

 
BS-316 

 

Πίλαθαο αλίρλεπζεο αεξίνπ  
κε ζύλδεζε έωο θαη 16 εηζόδωλ 

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 

Δγθαηάζηαζε – νδεγίεο ρξήζεωο



 

 ειίδα  2 από 22                                                                                                                                        921316003_08_009.doc  

Πεξηερόκελα  

 1  Οδεγίεο ρξήζεωο................................................................................................................................................... 2 
1.1 Πεξηγξαθή............................................................................................................................................................................. 3 
1.2 Δλδεηθηηθά θαη ρεηξηζηήξηα ..................................................................................................................................................... 3 
1.3 Δπίπεδν πξόζβαζεο 1 ......................................................................................................................................................... 3 

1.3.1 Μελνύ ζπκβάλησλ ......................................................................................................................................................... 4 
1.4 Δπίπεδν πξόζβαζεο 2 (επίπεδν πξόζβαζεο γηα ηνλ ρξήζηε) ............................................................................................. 5 

 2  Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο ......................................................................................................................................... 6 
 2.1  Γεληθή πεξηγξαθή ................................................................................................................................................................ 6 
 2.2  Αζθάιεηα............................................................................................................................................................................. 6 
 2.3   Σνπνζέηεζε ....................................................................................................................................................................... 6 
 2.4  Πεξηγξαθή ησλ εζσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ ηνπ πίλαθα ........................................................................................................ 6 
 2.5   Καισδίσζε ........................................................................................................................................................................ 7 

 2.5.1  ύλδεζε ηεο ηξνθνδνζίαο (230V AC) θαη ηεο κπαηαξίαο  ........................................................................................... 7 
 2.5.2  ύλδεζε αληρλεπηώλ .................................................................................................................................................... 8 
 2.5.3  πλδεζκνινγία εμόδνπ .............................................................................................................................................. 10 
 2.5.4  Άιιεο έμνδνη θαη ρξήζε ηνπο ...................................................................................................................................... 10 

 2.6   ύλδεζε ζε δίθηπν ........................................................................................................................................................... 10 

 3  Μελνύ ηερληθνύ .................................................................................................................................................... 12 
 3.1  Πξόζβαζε ζην κελνύ ηερληθνύ ......................................................................................................................................... 12 
 3.2  Γηακόξθσζε  .................................................................................................................................................................... 13 

 3.2.1   Ρύζκηζε αληρλεπηή   .................................................................................................................................................. 13 
 3.2.2  Πξνγξακκαηηζκόο ξειέ .............................................................................................................................................. 14 
 3.2.3  Γηακόξθσζε δσλώλ .................................................................................................................................................. 15 

 3.3  Μελνύ πιεξνθνξηώλ  ....................................................................................................................................................... 16 
 3.4  Μελνύ παξακέηξσλ - Γηθηύνπ ........................................................................................................................................... 18 
 3.5  Μελνύ έλαξμεο .................................................................................................................................................................. 18 
 3.6  Μελνύ ηεξκαηηζκνύ ........................................................................................................................................................... 19 
 3.7  Μελνύ ειέγρνπ .................................................................................................................................................................. 19 
 3.8  Υξήζηκεο ζεκεηώζεηο γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ πίλαθα BS-316 ............................................................................................... 19 

 4   Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά .................................................................................................................................... 21 
 4.1  Γηαδηθαζία θαηαρώξεζεο .................................................................................................................................................. 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ειίδα  3 από 22                                                                                                                                        921316003_08_009.doc  

 1  Οδεγίεο ρξήζεωο 
 

Απηή ε παξάγξαθνο πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ρξήζε ηνπ πίλαθα. Όινη νη 
ρξήζηεο ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαβάζεη κε πξνζνρή απηέο ηηο νδεγίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα δξάζνπλ 

θαηάιιεια ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ ή ζθάικαηνο. 
 

1.1 Πεπιγπαθή 

 

Ο BS-316 είλαη έλαο πίλαθαο αλίρλεπζεο αεξίνπ 16 εηζόδσλ. ε θάζε είζνδν κπνξεί λα ζπλδεζεί κόλν έλαο 
αληρλεπηήο αεξίνπ 4-20 mA. 

1.2 Ενδεικηικά και σειπιζηήπια 

Ο πίλαθαο δηαζέηεη νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) θαη ζεηξά κε ελδεηθηηθά LED πνπ πιεξνθνξνύλ ηνλ ρξήζηε 
γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Σα ελδεηθηηθά LED δίλνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. αλ έλαο ζπλαγεξκόο είλαη αιεζήο, ηόηε 
ην ελδεηθηηθό LED γεληθνύ ζπλαγεξκνύ ζα αλάςεη) θαη ζηελ νζόλε εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζπκβάλ (π.ρ  
πλαγεξκόο 1: 10% LIE ALARM 1).  
 

 
 

Κάησ από ηελ νζόλε βξίζθνληαη 6 πιήθηξα ειέγρνπ γηα ηνλ πίλαθα. ε θάζε πιήθηξν ππάξρεη αξηζκόο από 1-6 
πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θηλήζεηο αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ, θάησ, εηζαγσγή, έμνδνο ( έμνδνο ή έλα βήκα πίζσ). Γεληθά κε 
ηελ πίεζε ελόο πιήθηξνπ, κηα ελέξγεηα ιακβάλεη ρώξα άκεζα ή εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα κελνύ κε ιεηηνπξγίεο. 
Μέζα ζην κελνύ ηα πιήθηξα 1, 2, 3, 4 ιεηηνπξγνύλ ζαλ πιήθηξα θίλεζεο ηνπ θέξζνξα κέζα ζην κελνύ, ην πιήθηξν 
5 (εηζαγσγή) γηα επηινγή θαη ην πιήθηξν 6 (έμνδνο) γηα επηζηξνθή. 
ηηο επόκελεο ζειίδεο ζα αλαθεξζεί ε ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο.  
Όια ηα LED είλαη νκαδνπνηεκέλα γηα εύθνιε αλάγλσζε. Αλαιπηηθά ηα LED δείρλνπλ ηα αθόινπζα:  
 
 
 

General Alarm 
(RED) 

 General Fault  
(Yellow) 

Έλδεημε γεληθνύ 
ζπλαγεξκνύ 

 Αλάβεη ζε θαηάζηαζε 
ζθάικαηνο 

      

Disable Point 
(Yellow) 

 Power 
(Green) 

Αλάβεη γηα έλδεημε 
αζύλδεηεο εηζόδνπ 

 Γεληθή έλδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πίλαθα 

   

Test 
(Yellow) 

 Fault Battery 
(Yellow) 

Αλάβεη γηα έλδεημε 
θαηάζηαζεο ειέγρνπ 

 Αλάβεη γηα πξόβιεκα 
κπαηαξίαο 

 
 

OLYMPIA  ELECTRONICS

   BS-316   V0.55

  20/01/10  

   

12:00:00  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ

Στήκα 1: Η θεληρηθή οζόλε ηοσ BS-316 
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1.3 Επίπεδο ππόζβαζηρ 1 

 

Απηό ην επίπεδν πεξηέρεη 2 ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ πίεζε ελόο πιήθηξνπ. 
 

- ε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ ή ζθάικαηνο, αλ πηεζηεί ην πιήθηξν κε ηνλ αξηζκό (1) ηόηε ζα ζηγήζεη ν 
εζσηεξηθόο βνκβεηήο. Όζν δηαξθεί απηή ε θαηάζηαζε, ν εζσηεξηθόο βνκβεηήο ερεί θάζε 30 δεπηεξόιεπηα. 
Όηαλ ν πίλαθαο αληρλεύζεη λέν ζπκβάλ, ν εζσηεξηθόο βνκβεηήο ζα ερήζεη ζπλερώο.  

- Όηαλ ν πίλαθαο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ ή ζθάικαηνο) 
ηόηε, αλ πηεζηεί ην πιήθηξν (2) (έιεγρνο ιάκπαο) ην ζύζηεκα πξαγκαηνπνηεί δηαδνρηθό έιεγρν ησλ LED θαη 
ηεο νζόλεο. 

 
Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε εξεκία, ε νζόλε εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζύζηεκα. 
Ζ αθόινπζε νζόλε εκθαλίδεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύζηεκα 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ αθόινπζε νζόλε εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ πίλαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηερληθνύ. 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ αθόινπζε νζόλε εκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε θάζε αληρλεπηή (είζνδνο) 
 
 
 
 
 
 

 Οη αληρλεπηέο 4-20mA πνπ πεξηέρνπλ ην ξεύκα παξνπζηάδνπλ ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: 
  FAULT -  (<1 mA) 
  UNDERFLOW (από 1 έσο 3.5 mA) 
  NORMAL (από 3.5 έσο 21 mA) κέζα ζ‟ απηά ηα όξηα γίλεηαη ε ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ 1, 
ζπλαγεξκνύ 2 θαη ηνπ ζπλαγεξκνύ 3) 
  OVERFLOW (από 21 έσο 24mA) 
  FAULT+ (24mA θαη πάλσ). 
 Ζ θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο δειώλεηαη κε ην  ΥΩΡΙ ΡΤΘΜΙΗ. 
 
 

ε ζπλαγεξκό ή ζθάικα ε νζόλε εκθαλίδεη ην αληίζηνηρν κήλπκα. 
 

 Απηή ε νζόλε εκθαλίδεη ηελ πεξίιεςε ησλ ζπκβάλησλ ζην ζύζηεκα. 
 
 
 
 

 

Ζ νζόλε ζπλαγεξκνύ εκθαλίδεη ηηο εηζόδνπο πνπ είλαη ζε θαηάζηαζε 
ζπλαγεξκνύ. 
Π.ρ. Ζ δεύηεξε γξακκή 4: 14% LIE ALARM 2 ζεκαίλεη όηη ν αληρλεπηήο  ηεο 
ηέηαξηεο εηζόδνπ, αλίρλεπζε 14% LIE αεξίνπ θαη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
επηπέδνπ ζπλαγεξκνύ 2. 
 

ΓΔΦΟΝΟΣΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ       10 

ΦΑΛΜΑ            5 

 

ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ  10 

 4:  14%LIE ALARM 2  

 9:  60ppm  ALARM 3 

16:  20ppm  ALARM 1 

OLYMPIA ELECTRONICS 

   BS-316   V.055 

 12:00:00  20/01/10 

   ΤΣΖΜΑ ΔΣΟΗΜΟ 

 ΟΝΟΜΑ ΠΗΝΑΚΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

OLYMPIA ELECTRONICS 

 1:   0%LIE NORMAL 

 2: ΥΩΡΗ ΡΤΘΜΗΖ 

 3: ΥΩΡΗ ΡΤΘΜΗΖ 

 4:   5ppm  NORMAL  
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Ζ νζόλε ζηα αξηζηεξά εκθαλίδεη ηα ζθάικαηα ζην ζύζηεκα. 
Π.ρ. Ζ δεύηεξε γξακκή 1: FAULT + ζεκαίλεη όηη ν αληρλεπηήο ηεο πξώηεο 
εηζόδνπ παξνπζηάδεη ζθάικα +. 
 

1.3.1 Μελνύ ζπκβάληωλ 

 

Όια ηα ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη κε ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ “3”  View Events θαη κε ηά ην πιήθηξν 
„‟ENTER‟‟. 
 

 

Ζ νζόλε ζηα αξηζηεξά δείρλεη όηη ην ζύζηεκα θαηέγξαςε 59 ζπκβάληα. Σν 
ζπκβάλ ηνπ παξαδείγκαηνο δείρλεη όηη ν ηέηαξηνο αληρλεπηήο (S=4) πνπ αλήθεη 
ζηελ δώλε 2 (Z=2) είλαη ζε επίπεδν ζπλαγεξκνύ 2. 
Ζ ηξίηε γξακκή δείρλεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηαγξαθήο ηνπ ζπκβάληνο. 
Ζ ηειεπηαία γξακκή εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ αληρλεπηή. 
 

 

Ζ νζόλε ζηα αξηζηεξά δείρλεη όηη απνζπλδέζεθε ε κπαηαξία ζηηο 11:00, 
18/01/10. 
 
 
 

 

Ζ νζόλε ζηα αξηζηεξά δείρλεη όηη ν πίλαθαο άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 
09:00, 10/01/10. 
 

 
 
 

1.4 Επίπεδο ππόζβαζηρ 2 (επίπεδο ππόζβαζηρ για ηον σπήζηη) 

 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ επηπέδνπ πξόζβαζεο 2 κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ από έλα κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη κε 
ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ “4" κελνύ ρξήζηε. 
 

Γηα επαλεθθίλεζε ζπζηήκαηνο, πηέζηε ην πιήθηξν “5” θαη ην πιήθηξν „'ENTER‟‟ θαη εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν 
κήλπκα. 
 
 
 
 
 
                                  
 
Ο θωδηθόο ρξήζηε είλαη ν 1-1-1-1. Οπόηε ην πιήθηξν “1” πξέπεη λα πηεζηεί ηέζζεξηο θνξέο. 
Μεηά από απηό ν πίλαθαο θάλεη επαλεθθίλεζε.

ΦΑΛΜΑ       5 

 1:  FAULT +  

 3:  FAULT - 

BATTERY 

ALARM 1    ( 59/ 59) 

  15%LIE S= 4  Z= 2 

 11:03:45 20/01/10 

ΔΗΟΓΟ 

GENERAL    (  5/ 59) 

PANEL 

 09:07:00 10/01/10 

ΔΚΚΗΝΖΖ 

==================== 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ ΥΡΖΣΖ 

        ----           

==================== 

FAULT      ( 13/ 59) 

BATTERY 

 11:00:05 18/01/10 

ΑΠΟΤΝΓΔΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 
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 2  Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο 

 

ε απηήλ ηελ παξάγξαθν ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ηνπ πίλαθα, ηα πεξηθεξεηαθά, ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηηο βιάβεο. Όινη νη εγθαηαζηάηεο πνπ ζέινπλ λα ζπλδέζνπλ θαη λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα αλίρλεπζεο αεξίνπ, πξέπεη λα δηαβάζνπλ απηέο ηηο νδεγίεο ρξήζεσο πξνζεθηηθά.        
Ζ νινθιεξσκέλε γλώζε ηνπ πίλαθα θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ. 
 

 2.1  Γενική πεπιγπαθή 

Αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ γηα ηηο εηζόδνπο ηνπ πίλαθα BS-316 : 
 

- BS-380. ηεγαλόο ΙΡ65 αληρλεπηήο γθαδηνύ LPG. 
- BS-381. ηεγαλόο ΙΡ65 αληρλεπηήο θπζηθνύ αεξίνπ. 
- BS-382. ηεγαλόο ΙΡ65 αληρλεπηήο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ. 
- BS-383. ηεγαλόο ΙΡ65 αληρλεπηήο ακκωλίαο. 
- BS-390. Αληρλεπηήο γθαδηνύ LPG αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ. 
- BS-391. Αληρλεπηήο θπζηθνύ αεξίνπ αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ. 
- BS-393. Αληρλεπηήο ακκωλίαο αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ. 
 

ηελ είζνδν AUX κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θνκβία ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο όπσο ηα BS-536, BS-7000 (IP-65).  
Ο πίλαθαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κόλν κε ηελ ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ.  
 

 2.2  Αζθάλεια 

 

Ο πίλαθαο δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζσζηά αλ δελ έρνπλ δηαβαζηεί νη νδεγίεο ρξήζεσο. 
Απηό ην πξντόλ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί, λα ρεηξίδεηαη θαη αλ ζπληεξεζεί από εθπαηδεπκέλν ηερληθό: 
 

 Πνπ αθνινπζεί ηνπο θαλνληζκνύο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θηίξηα. 
 Πνπ αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ρξήζεσο. 

 
- Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο είλαη 220-240V AC/50-60Hz. 
- Πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ηνπ θηηξίνπ αιιά ζε μερσξηζηή αζθάιεηα. 

 2.3   Τοποθέηηζη 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πίλαθα πξέπεη λα γίλεη ζε εκθαλέο ζεκείν κε εύθνιε πξόζβαζε από ηνπο ρξήζηεο.  
Ο πίλαθαο   BS-316 είλαη έλα πξντόλ κε εύθνιε ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν εζσηεξηθώλ ρώξσλ.  
Σνπνζεηήζεηε ηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηα παξερόκελα νύπαη θαη βίδεο γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4  Πεπιγπαθή ηων εζωηεπικών εξαπηημάηων ηος πίνακα 
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 2.5   Καλωδίωζη 

 

Ο πίλαθαο έρεη νπέο δηέιεπζεο γηα ηα θαιώδηα πνπ ζα ζπλδεζνύλ ζηνλ πίλαθα. 
ηηο θιέκεο ηνπ πίλαθα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαιώδηα κε δηαηνκή έσο 2.5mm. 
 

 2.5.1  ύλδεζε ηεο ηξνθνδνζίαο (230V AC) θαη ηεο κπαηαξίαο  

 
 
Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ πίλαθα κε ηελ ηξνθνδνζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιώδην δηπιήο κόλσζεο. Ζ ζύλδεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ηεο εηδηθήο θιέκαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεμηά πεξηνρή ηνπ πίλαθα όπσο θαίλεηαη 
ζην ζρήκα 2. 
 
ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε κπαηαξία. 
 

Μπορεί λα τρεζηκοποηεζεί ε κπαηαρία Α-986 ηες olympia electronics. Το θύθιωκα θόρηηζες ηοσ πίλαθα είλαη 
σποιογηζκέλο γηα ηελ ζσγθεθρηκέλε κπαηαρία. Σε περίπηωζε αληηθαηάζηαζες ε λέα κπαηαρία πρέπεη λα είλαη ηοσ 
ηδίοσ ηύποσ. 
Γύν θαιώδηα κε ζπλδέζκνπο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κπαηαξίαο κε ηνλ πίλαθα. Σν καύξν θαιώδην  
ζα ζπλδεζεί κε ηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο (κε ην ζύκβνιν (-) ή κε καύξν ρξώκα)  θαη ην θόθθηλν θαιώδην 
ζα ζπλδεζεί ζηνλ ζεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο (κε ην ζύκβνιν (+) ή κε θόθθηλν ρξώκα).  
 
Πξνζνρή.  
1. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, ε ζύλδεζε ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθνύ 
νινθιεξωζνύλ όιεο νη άιιεο ζπλδέζεηο. 
2.  Η ζύλδεζε ηνπ πίλαθα κε ηελ ηξνθνδνζία ζα πξέπεη λα γίλεη κέζω κίαο εμωηεξηθήο αζθάιεηαο 16Α ή 
ελόο απηόκαηνπ δηαθόπηε γξακκήο 16Α. 
3.  Υξεζηκνπνηήζηε πάληα θαιώδηα δηπιήο κόλωζεο. 
4.  Η δηάκεηξνο ηνπ θαιωδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1mm. 
5.  Η εζωηεξηθή κόλωζε δελ ζα πξέπεη λα θνπεί πεξηζζόηεξν από 1 cm. 

Θέζειρ ζηήπιξηρ ηος πίνακα

Θέζειρ ζηήπιξηρ ηος πίνακα

Σοποθεηηζη Μπαηαπίαρ

ςνδεζη παποσηρ πεύμαηορ

Κλέμμα γείωζηρ

Κλέμμερ Ρελέ

Κλέμμερ αιζθηηήπων

 

Στήκα 2: Εζωηερηθό ηοσ πίλαθα 
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6. Η εμωηεξηθή κόλωζε δελ ζα πξέπεη λα θνπεί πεξηζζόηεξν από 1 εθ από ην άθξν ηεο εζωηεξηθήο 
κόλωζεο. 
 
 
 

 
 
 

 2.5.2  ύλδεζε αληρλεπηώλ 

 

Πξνηνύ ζπλδέζεηε νπνηνλδήπνηε αληρλεπηή ζηνλ πίλαθα, ε ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα δηαθνπεί. 
Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη ζύλδεζεο ησλ αληρλεπηώλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ επαθώλ.  
 
Α) Αληρλεπηήο 2 επαθώλ 4÷20mA 

 
Ζ ζύλδεζε αληρλεπηώλ κε 2 επαθέο 4†20mA πξέπεη λα είλαη κεηαμύ «+» θαη «-» ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ αληρλεπηή, πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα «+» θαη “S” ηνπ πίλαθα όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4. 
 

 
 

 
 
Ζ δηαηνκή ησλ θαισδίσλ εμαξηάηαη από ην κήθνο ηνπο (δείηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα). ε όινπο ηνπο αληρλεπηέο κε 2 
επαθέο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιώδην κε ζσξάθηζε. Ζ ζσξάθηζε ηνπ θαισδίνπ πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην «-»  
ηνπ αληρλεπηή. 

Αληρλεπηέο δύν επαθώλ 

Απνζηάζεηο Σύπνο θαιωδίνπ 

Από 0 έσο 100 κέηξα 2x0,5 mm² κε ζσξάθηζε 

 

Στήκα 3: θαιώδηο ηροθοδοζίας 

+
-
S

 

Στήκα 4: Δηάγρακκα ζύλδεζες αλητλεσηώλ κε δύο 
επαθές  
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Από 100 έσο 200 κέηξα 2x1 mm²   κε ζσξάθηζε 

Από 200 έσο 500 κέηξα 2x1,5 mm² κε ζσξάθηζε 

Από 500 έσο 1000 κέηξα 2x2,5 mm² κε ζσξάθηζε 

  
 

Β) Αληρλεπηέο 3 επαθώλ 4÷20mA 
 
Ζ ζύλδεζε ησλ αληρλεπηώλ κε 3 επαθέο 4†20mA, πξέπεη λα είλαη κεηαμύ «+», «-» θαη “S” ηνπ αληρλεπηή πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα «+», «-» θαη “S” ηνπ πίλαθα όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5. 

 
 

Ζ δηαηνκή ησλ θαισδίσλ εμαξηάηαη από ην κήθνο ηνπο (δείηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα). Οη αληρλεπηέο ηξηώλ επαθώλ 
δελ απαηηνύλ νκναμσληθά θαιώδηα. 
 

εηξά αληρλεπηώλ ηξηώλ επαθώλ 

Απνζηάζεηο  Σύπνο θαιωδίνπ 

Από 0 έσο 300 κέηξα 3 x 0,75 mm² 

έσο 400 κέηξα                   3 x 1 mm² 

έσο 500 κέηξα                   3 x 1,5 mm² 

έσο 600 κέηξα                   3 x 2,5 mm² 

 

Οη αληρλεπηέο γθαδηνύ, ρξεηάδνληαη ρξόλν πξνζέξκαλζεο, ζε θαζαξό αέξα γηα πεξίπνπ 20 δεπηεξόιεπηα. Μεηά 
από απηήλ ηελ πεξίνδν ν αληρλεπηήο κπνξεί λα αληρλεύζεη αέξηα, αιιά ε κέγηζηε ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από 3 ώξεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Γη‟ απηό ζα πξέπεη λα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο 
κεηά από 3 ώξεο. 
Οη αληρλεπηέο BS-382, BS-383 έρνπλ κέγηζηε ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο ζε θαζαξό αέξα, κεηά από 1-2 ώξεο ζπλερνύο 
ιεηηνπξγίαο. 
Μεηά από ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε ησλ αληρλεπηώλ, ν ηερληθόο πξέπεη λα ηξνθνδνηήζεη ηνλ πίλαθα θαη λα ξπζκίζεη 
ηνπο αληρλεπηέο. Γηα ηελ ξύζκηζε ησλ αληρλεπηώλ δείηε ηελ παξάγξαθν 2.6.1. 
 
Σέινο ζηελ είζνδν AUX κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θνκβία ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο κεηαμύ ησλ εηζόδσλ «-» θαη 
“S” (ζρήκα 6). 
 

+

+

-

-

S

S

BS-390

S

Στήκα 5: Δηάγρακκα ζύλδεζες αλητλεσηώλ κε ηρείς επαθές  



 

ειίδα  10 από 22                                                                                                                                        921316003_08_009.doc  

 
 

 

 2.5.3  πλδεζκνινγία εμόδνπ 

 
ηνλ πίλαθα έρεη 16 πξνγξακκαηηδόκελεο εμόδνπο ξειέ. Κάζε ξειέ έρεη ηξηπιή επαθή NO, NC, C. Γηα 
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηελ παξάγξαθν 2.7.1.  
 
 

 2.5.4  Άιιεο έμνδνη θαη ρξήζε ηνπο 

 

Ο πίλαθαο έρεη ηηο αθόινπζεο εμόδνπο: 
- Output AUX. Απηή είλαη κηα βνεζεηηθή έμνδνο ηάζεο (κεηαμύ «-» θαη «+») απηή έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

παξνρήο ηάζεσο 20Vdc γηα κέγηζην θνξηίν 300mΑ. 
 
- Δπαθέο V_P. Σάζε 20Vdc (έσο 300mA) γηα ηξνθνδνζία άιισλ ζπζθεπώλ πνπ δελ κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεζνύλ από ηνλ βξόρν (π.ρ. αληρλεπηέο αεξίσλ ή ειεθηξνκαγλήηεο ππξαλίρλεπζεο γηα πόξηεο). 
 
- Δπαθέο F_OUT. Έμνδνο αλνηθηνύ ζπιιέθηε. Αλ ππάξμεη γεληθό ζθάικα (Fault) ελεξγνπνηείηαη (0V). 

 
ΗΜΔΙΩΗ  Η κέγηζηε ζπλνιηθή ξνή ξεύκαηνο ζηηο επαθέο “V_P” θαη “AUX” δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηα 
300mA. 
 

 2.6   Σύνδεζη ζε δίκηςο 

 
Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζνύλ νη πίλαθεο ζε δίθηπν. ε δίθηπν έρεη ν θάζε πίλαθαο ηελ δηέπζπλζε ηνπ. 
Ο θεληξηθόο πίλαθαο έρεη δηεύζπλζε 1 θαη νη ππνπίλαθεο από 2 σο 16. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζπλδεζε 
πηλάθσλ ζε δίθηπν. 
 
Σν θαιώδην δηαζύλδεζεο είλαη δηπνιηθό ζπζλεζηξακέλν. Ζ ηνπνινγία ζύλδεζεο είλαη παξάιιειε, δειαδή ζα 
πξέπεη ην θαιώδην από ηνλ έλα πίλαθα λα πάεη ζηνλ άιιν θαη λα κελ ππάξρνπλ δηαθιαδώζεηο 
Πξνζνρή πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ αληηζηάζεηο 120Ohm/0,5W ζηελ αξρή θαη ζην ηέινπο ηνπ θαιωδίνπ. 
 
 

+
-
AUX

 

Στήκα 6: δηάγρακκα ζύλδεζες ζε βοεζεηηθή είζοδο. 
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Στήκα 7: Δηάγρακκα ζύλδεζες αλητλεσηώλ κε ηρείς επαθές 
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 3  Μελνύ ηερληθνύ 

 

 3.1  Ππόζβαζη ζηο μενού ηεσνικού 

 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ επηπέδνπ πξόζβαζεο 3 κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ από έλα κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη κε 
ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ “5" κελνύ ρξήζηε. 
 

Ο πίλαθαο δεηάεη ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ θσδηθνύ ηνπ ηερληθνύ 
 
 
 
 
 
                                  
 
Ο θωδηθόο ηνπ ηερληθνύ είλαη 2-3-3-3.  
 
Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ ν ρξήζηεο απνθηά πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ επηπέδνπ πξόζβαζεο 3. 
 

 
 

==================== 

ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

        ----           

==================== 

MENOY TEXNIKOY

ΡΤΘΜΗΖ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ

ΔΛΔΓΥΟ

ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ

ΡΔΛΔ

ΕΩΝΩΝ

ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ

ΡΔΛΔ

ΕΩΝΩΝ

ΜΠΑΣΑΡΗΑ

ΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ

VCC ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ

ΦΩΣΗΜΟ ΟΘΟΝΖ

ΒΟΜΒΖΣΖ Δ ΦΑΛΜΑΣΑ

ΔΡΓΟΣ/ΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ

ΑΛΛΑΓΖ ΓΛΩΑ

ΡΤΘΜΗΖ ΩΡΑ

ΡΤΘΜΗΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ

ΟΝΟΜΑ ΠΗΝΑΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΟΛΗΚΖ

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΑΗΘ/ΡΑ

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΟΛΗΚΖ

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΑΗΘ.

ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ

ΡΔΛΔ

LAMP TEST

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

ΣΑΔΗ

Στήκα 8: Μελού ηετληθού 
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 3.2  Διαμόπθωζη  

 

ην κελνύ δηακόξθσζεο, ν ηερληθόο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηνπο αληρλεπηέο, ηα ξειέ θαη ηηο δώλεο. 
  

 3.2.1   Ρύζκηζε αληρλεπηή   

 

Οη δηαζέζηκεο επηινγέο ζην κελνύ ξύζκηζεο ηνπ αληρλεπηή, θαίλνληαη ζηελ ζπλέρεηα 
 
 
 
 
 
 
 Με ηελ δηακόξθσζε κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηνλ αληρλεπηή από ηελ αξρή, κε ηελ αληηγξαθή κπνξείηε λα 
αληηγξάςεηε ηηο  ξπζκίζεηο ηνπ ελόο αληρλεπηή ζε έλαλ άιιν θαη κε ηε δηαγξαθή κπνξείηε λα δηαγξάςεηε ηηο 
ξπζκίζεηο ελόο αληρλεπηή. 
 Αλ επηιέμεηε λα ξπζκίζεηε έλαλ αληρλεπηή ε νζόλε δείρλεη: 
 
 
 
 
 
                               Μπνξείηε λα επηιέμεηε πνηνλ αληρλεπηή ζα ξπζκίζεηε. 
 

 
 Ζ πξνεγνύκελε εηθόλα δείρλεη ην κελνύ ξύζκηζεο ελόο αληρλεπηή. Με ηελ βνήζεηα ηεο πξώηεο επηινγήο 
“LOAD SETUP SENSOR” θνξηώλνληαη νη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ αληρλεπηή. 
Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο είλαη:  
 

=== ΑΗΘΖΣΖΡΔ ==== 

 ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ  

  ΔΠΗΛΟΓΖ -> ENTER     

==================== 

=== ΑΗΘΖΣΖΡΔ ==== 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΗΘ/ΡΩΝ 

  ΔΠΗΛΟΓΖ -> ENTER     

==================== 

=== ΑΗΘΖΣΖΡΔ ==== 

 ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ    

   [1..16]:   1     

==================== 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ

ΦΟΡΣΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ

ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 1

ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΔΠΗΠ. 3

ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΔΠΗΠ. 1

ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΔΠΗΠ. 2

ΟΡΗΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΑΗΘΖΣΖΡΑ

ΜΖΓΔΝ ΑΗΘΖΣΖΡΑ

ΡΔΛΔ ΦΑΛΜΑΣΟ

ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 3

ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 2

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ

ΕΩΝΖ

ΑΤΞΖΖ

 LPG , METHANE , CO, AMMONIA

0 .. 17

0 .. 300

0 .. 300

0 .. 300

0 .. 300

Μέσπι 20 σαπακηήπερ

0 .. 300

0 .. 17

0 .. 17

0 .. 17

0 .. 16

ΝΑΗ , ΟΥΗ

ppm, %LEL, %ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΖΣΖΡΑ

Στήκα 9: Μελού ρύζκηζες αλητλεσηή  

=== ΑΗΘΖΣΖΡΔ ==== 

 ΓΗΑΓΡΑΦΖ  ΑΗΘΖΣΖΡΑ  

  ΔΠΗΛΟΓΖ -> ENTER     

==================== 
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 ΟΝΟΜΑ: Σν όλνκα ηνπ αληρλεπηή. Υξήζε έσο 20 ραξαθηήξσλ. 
 ΜΟΝΑΓΑ: Μνλάδεο κέηξεζεο ηνπ αεξίνπ. Τπάξρνπλ δύν είδε κνλάδσλ. ε ppm ή ζε  %LIE or %. 
 ΑΤΞΖΖ: Αλ ε ηηκή απμάλεηαη ή κεηώλεηαη.  
 ΜΖΓΔΝ: Διάρηζηε (αξρή ηεο θιίκαθαο). Ζ πξνεπηιεγκέλε είλαη ε 0. 
 ΟΡΗΟ: Μέγηζηε (κέγηζηε ηηκή ηεο θιίκαθαο). Σν εύξνο ηηκώλ είλαη από 20 έσο 300. 
 ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 1: Δπίπεδν ζπλαγεξκνύ 1. 
 ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 2 : Δπίπεδν ζπλαγεξκνύ 2. 
 ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 3: Δπίπεδν ζπλαγεξκνύ 3. 
 ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 1: Σν ξειέ πνπ ελεξγνπνηείηαη γηα επίπεδν ζπλαγεξκνύ 1 ζηνλ αληρλεπηή. 
 ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 2: Σν ξειέ πνπ ελεξγνπνηείηαη γηα επίπεδν ζπλαγεξκνύ 2 ζηνλ αληρλεπηή. 
 ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ  3: Σν ξειέ πνπ ελεξγνπνηείηαη γηα επίπεδν ζπλαγεξκνύ 3 ζηνλ αληρλεπηή. 
 ΡΔΛΔ ΦΑΛΜΑΣΟ: Σν ξειέ πνπ ελεξγνπνηείηαη ζε ζθάικα ηνπ αληρλεπηή. 
 ΕΩΝΖ: Ζ δώλε ηνπ αληρλεπηή. 
 
ηνλ αθόινπζν πίλαθα θαίλνληαη νξηζκέλεο ηππηθέο ηηκέο. 
 

Σύπνο  Αέξην Zero Όξην Unit Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 

BS-380 Γθάδη LPG 0 20 %LIE 7 10 20 

BS-381 Φπζηθό αέξην 0 20 %LIE 6 10 20 

BS-382 Μνλνμείδην 
ηνπ άλζξαθα 

0 300 ppm 25:50 100 200 

BS-383 Ακκσλία 0 300 ppm 10 20 50:100 

BS-390 Γθάδη LPG 0 20 %LIE 7 10 20 

BS-391 Φπζηθό αέξην 0 20 %LIE 6 10 20 

BS-393 Ακκσλία 0 300 ppm 10 20 50:100 

 

 3.2.2  Πξνγξακκαηηζκόο ξειέ 

 
 

Όια ηα ξειέ ηνπ πίλαθα είλαη πξνγξακκαηηδόκελα γηα ζύλδεζε ζε θάζε εθαξκνγή. Οη επηινγέο πξνγξακκαηηζκνύ ησλ 

ξειέ θαίλνληαη ζηελ ζπλέρεηα 

 
 
 
 
 
 
 
 Με ηελ δηακόξθσζε κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην ξειέ από ηελ αξρή, κε ηελ αληηγξαθή κπνξείηε λα 
αληηγξάςεηε ηηο  ξπζκίζεηο ηνπ ελόο ξειέ ζε έλαλ άιιν θαη κε ην αξρηθνπνίεζε  θνξηώλεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο 
ηηκέο. 

=====  ΡΔΛΔ   ====== 

 ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΡΔΛΔ  

   ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER           

==================== 

=====  ΡΔΛΔ   ====== 

 ΑΡΥΗΚΟΗΠΟΗΖΖ  ΡΔΛΔ  

   ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER     

==================== 

=====  ΡΔΛΔ   ====== 

 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΡΔΛΔELAY 

   ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER     

==================== 
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 Σν πξνεγνύκελν δηάγξακκα δείρλεη ην κελνύ ξύζκηζεο ελόο ξειέ: 
 Οη παξάκεηξνη είλαη: 
 ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΠΡΗΝ : είλαη ε ρξνλνθαζπζηέξεζε (250 δεπηεξόιεπηα ην κέγηζην) ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 
εμόδνπ από ηε ζηηγκή πνπ ε ζπγθέληξσζε αεξίνπ θηάζεη ζην όξην ζπλαγεξκνύ. 
 ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΣΑ : είλαη ε ρξνλνθαζπζηέξεζε (250 δεπηεξόιεπηα ην κέγηζην) ηεο απελεξγνπνίεζεο 
ηεο εμόδνπ από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπγθέληξσζε αεξίνπ πέζεη θάησ από ην όξην ζπλαγεξκνύ. 
 ΥΡΟΝΟ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ : είλαη ν κέγηζηνο ρξόλνο (250 δεπηεξόιεπηα) ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο εμόδνπ 
όηαλ ν αληρλεπηήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Μεηά από απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν ην ξειέ 
απελεξγνπνηείηαη. 
 ΛΟΓΗΚΖ ΔΠΑΦΖ: ππνδεηθλύεη ην αλ ην ξειέ ιεηηνπξγεί ελεξγνπνηεκέλν θαλνληθά (ζεηηθή ινγηθή) (NC) ή 
απελεξγνπνηεκέλν θαλνληθά (αξλεηηθή ινγηθή) (NO). 
 ΚΛΔΗΓΩΜΑ ΔΞΟΓΟΤ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δηαηεξεζεί ε έμνδνο αθόκε θαη αλ 
ε ζπγθέληξσζε αεξίνπ πέζεη θάησ από ην όξην ζπλαγεξκνύ. 
 
ΠΡΟΟΥΗ!! Δ ΚΑΘΔ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΟΤΜΔ ΣΙ ΣΡΔΥΟΤΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ''ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΡΔΛΔ''. 
 

 3.2.3  Γηακόξθωζε δωλώλ 

 

 Ζ δηακόξθσζε δσλώλ είλαη κηα ρξήζηκε δηαδηθαζία γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ελόο ελεξγνπνηεκέλνπ 
αληρλεπηή. Όηαλ νξηζκέλνη αληρλεπηέο αλήθνπλ ζε κία δώλε, ελεξγνπνηνύλ ηα ίδηα ξειέ ζύκθσλα κε ηελ 
δηακόξθσζε δσλώλ.  
 Σν κελνύ απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο δώλεο. Πξσηίζησο επηιέμηε πνηα δώλε ζέιεηε λα   
αιιάμεηε 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=====  ΕΩΝΩΝ   ===== 

    ΔΠΗΛΟΓΖ ΕΩΝΖ 

   [1..16]:   1     

==================== 

ΡΤΘΜΗΖ ΡΔΛΔ

ΡΤΘΜΗΖ ΡΔΛΔ

ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΡΔΛΔ

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΠΡΗΝ

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΣΑ

ΥΡΟΝΟ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ

ΛΟΓΗΚΖ ΔΠΑΦΖ

ΚΛΔΗΓΩΜΑ ΔΞΟΓΟΤ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΡΔΛΔ

ΑΡΥΗΚΟΠΟΗΖΖ ΡΔΛΔ

0 .. 250

0 .. 250

0 .. 250

ΘΔΣΗΚΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ

ΌΥΗ ΝΑΗ

Στήκα 10: Δηάγρακκα ηοσ κελού ρύζκηζες ρειέ 
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 Αθνινπζεί ην κελνύ ησλ δσλώλ 
 

 
 
 

 3.3  Μενού πληποθοπιών  

Από απηή ηελ επηινγή ν ηερληθόο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα όιν ην ζύζηεκα. Σν αθόινπζν δηάγξακκα δείρλεη 
ην κελνύ 

 

 

 Έλα παξάδεηγκα πιεξνθόξεζεο ηεο θαηάζηαζεο ελόο αληρλεπηή 
 
 
 
 
 
 
 

 Ζ πάλσ αξηζηεξά νζόλε δείρλεη ηνλ αξηζκό ηνπ αληρλεπηή, ηελ θαηάζηαζή ηνπ (FAULT -), ηελ θαηαλάισζε 
ξεύκαηνο θαη ην όλνκα ηνπ αληρλεπηή. 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΕΩΝΖ

ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 1

ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 2

ΡΔΛΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 3

ΡΔΛΔ ΦΑΛΜΑΣΟΑΠΟ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΕΩΝΖ

1 .. 17

1 .. 17

1 .. 17

1 .. 17

1 .. 17

Στήκα 11: Δηάγρακκα κελού δηακόρθωζες δωλώλ. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ

ΡΔΛΔ

ΕΩΝΩΝ

ΜΠΑΣΑΡΗΑ

ΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ

VCC ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ

Στήκα 12: Μελού πιεροθορηώλ 

 4:Z=0   R=20  (+) 

A1= 7 A2= 10 A3= 20 

O1= 1 O2= 2 O3 = 3 

OF= 4 ZONE = 0 

 4:  ΦΑΛΜΑ - 

   I =   2.0 mA 

LPG FLOOR 1 

==================== 
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 Ζ πάλσ δεμηά νζόλε δείρλεη ηα ZERO, RANGE, ALARM1, ALARM2,ALARM3, RELAY ON ALARM1, 
RELAY ON ALARM2, RELAY ON ALARM3, RELAY ON FAULT θαη ZONE αληίζηνηρα. 
 To change the sensor, use the button “3” or “4”. 
 

 Έλα παξάδεηγκα πιεξνθόξεζεο ηεο θαηάζηαζεο ελόο ξειέ 
 
 
 
 
 
 
 Ζ πξνεγνύκελε νζόλε δείρλεη delay on, delay off, time on and positive logic respectively 
 Γηα λα αιιάμεηε ην ξειέ, ρξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν “3” ή “4”. 
 

 Έλα παξάδεηγκα πιεξνθόξεζεο ηεο θαηάζηαζεο κηαο δώλεο 
 
 
 
 
 
 
 Ζ πξνεγνύκελε νζόλε δείρλεη ην ξειέ ζε επίπεδν ζπλαγεξκνύ 1, επίπεδν ζπλαγεξκνύ 2, επίπεδν 
ζπλαγεξκνύ 3 θαη ζθάικα ξειέ αληίζηνηρα. 
 Γηα λα αιιάμεηε ην ξειέ ρξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν“3” ή “4”. 
 

 Έλα παξάδεηγκα πιεξνθόξεζεο γηα ηελ κπαηαξία  
 
 
 
 
 
 
 

 Έλα παξάδεηγκα πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο  
 
 
 
 
 
 
 

 Έλα παξάδεηγκα πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ηάζε VCC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

==== ΡΔΛΔ 2 ======= 

D0= 10 DF= 40 TO=20 

LOGIC = NO 

==================== 

==== ZΩΝΩΝ 1 ======= 

O1= 10 O2= 4  O3= 2 

OF= 0 

==================== 

=== ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  === 

Ζ ΣΑΖ ΜΠΑΣΑΡΊΑ  

 ΔΗΝΑΗ       12,2V 

 

=== ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  === 

 ΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 ΔΗΝΑΗ ΚΑΛΖ 

 

=== ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  === 

 VCC ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 ΔΗΝΑΗ        24,0V 
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 3.4  Μενού παπαμέηπων - Δικηύος 

Σν κελνύ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ γεληθώλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 
 
Οη επηινγέο είλαη: 

 ΦΩΣΙΜΟ ΟΘΟΝΗ: “ΤΝΔΥΗ” ζεκαίλεη όηη ε νζόλε θωηίδεη ζπλερώο (απηή ε επηινγή κεηώλεη ηελ 
απηνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο) “ΜΗ ΤΝΔΥΗ” ζεκαίλεη όηη ν νπίζζηνο θωηηζκόο ηεο νζόλεο ζα ελεξγνπνηεζεί 
ζε ζπκβάληα ή όηαλ παηεζεί θάπνην πιήθηξν. 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΙΝΑΚΑ αιιάδνπκε ηελ δηεπζπλζε ηνπ πίλαθα ζην δίθηπν 

 
 
 
 
 
 
 Άκα έρεη δηεπζπλζε 0 ηόηε ην δίθηπνπ είλαη απελεξγνπνηεγκέλν, άκα είλαη 1 ηόηε ν πίλαθαο λα είλαη θεληξηθόο, άκα είλαη 
απν 2 σο 16 ηόηε ν πίλαθαο είλαη ππνπίλαθαο ζε δίθηπν. 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΓΙΚΣΤΟΤ άκα ν πίλαθαο είλαη θεληξηθόο ( δηεπζπλζε 1) λα γίλεηηαη αλαγλώξηζε δηθηύνπ θαη ζην ηέινο 

εκθαλίδνληαη νη πίλαθεο είλαη ζην δίθηπν. 
 
 
 
 
 
 

 ΒΟΜΒΖΣΖ Δ ΦΑΛΜΑ: “ΓΔΝ ΖΥΔΗ” δελ ελεξγνπνηείηαη ν βνκβεηήο ζε ζθάικα κόλν ζε ζπλαγεξκό “ΖΥΔΗ” ν 
βνκβεηήο ηνπ πίλαθα ερεί ζε ζπλαγεξκό θαη ζε ζθάικα. 

 ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ: Φνξηώλνληαη νη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. 

 ΑΛΛΑΓΖ ΓΛΩΑ: Αιιαγή εκθάληζεο ηεο γιώζζαο ζηελ νζόλε (Διιεληθά ή Αγγιηθά). 

 ΡΤΘΜΗΖ ΩΡΑ : Ρύζκηζε ώξαο ζηνλ πίλαθα. 

 ΡΤΘΜΗΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: Ρύζκηζε εκεξνκελίαο ζηνλ πίλαθα. 

 ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ : Απηή ε επηινγή δηαγξάθεη όια ηα θαηαγεγξακκέλα ζπκβάληα από ηελ κλήκε. 

 ΟΝΟΜΑ ΠΗΝΑΚΑ: Σν όλνκα ηνπ πίλαθα κε 20 ραξαθηήξεο ην κέγηζην. 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ: Αιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ηερληθνύ κε 20 ραξαθηήξεο ην κέγηζην. 

 3.5  Μενού έναπξηρ 

 

Σν κελνύ έλαξμεο ρξεζηκεύεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ελόο ή όισλ ησλ αληρλεπηώλ: 
 
 
 
 
 
 
 

Στήκα 13: Μελού παρακέηρωλ 

== ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ  === 

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΑΗΘ/ΡΑ 

   ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER 

==================== 

== ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ  === 

 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΟΛΗΚΖ  

   ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER 

==================== 

====  ΜΔΣΑΒΟΛΖ  ==== 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΗΝΑΚΑ 

   [0..16]:  1 

====================   

ΠΗΝΑΚΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ : 

 1 2     5 

 
   ΤΝΟΛΟ  ==>     3 
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 3.6  Μενού ηεπμαηιζμού 

 

Σν κελνύ ηεξκαηηζκνύ ρξεζηκεύεη γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ελόο ή όισλ ησλ αληρλεπηώλ: 
 
 
 
 
 
 

 3.7  Μενού ελέγσος 

 
Σν κελνύ απηό ρξεζηκεύεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πίλαθα 

 

 
 

 ηνλ έιεγρν αληρλεπηώλ εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε 
 
 
 
 
 
  

γηα λα δείηε ηνπο ππόινηπνπο αληρλεπηέο πηέζηε “3” ή “4” 
 ηνλ έιεγρν ξειέ εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε  

 
 
 
 
 
 

 Γηα ηελ αιιαγή ηνπ ξειέ πηέζηε “3” ή “4”. Γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πηέζηε ην πιήθηξν „‟ENTER‟‟. 

 Με ηνλ έιεγρν ιάκπαο, κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία από όια ηα ελδεηθηηθά LED θαη ηνλ 
νπίζζην θσηηζκό ηεο νζόλεο. 

 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ: έιεγρνο ηνπ βνεζεηηθνύ ξειέ θαη ηεο βνεζεηηθήο εηζόδνπ. 

 ΣΑΔΗ: έιεγρνο ησλ ηάζεσλ ζην πίλαθα. 
 

 3.8  Χπήζιμερ ζημειώζειρ για ηην πύθμιζη ηος πίνακα BS-316 

 

Γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε ηνπ πίλαθα BS-316 ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη νξηζκέλα βαζηθά 
βήκαηα: 
 

1) Πξσηίζησο, ν ηερληθόο πξέπεη λα ζρεδηάζεη ην δηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πίλαθα θαη ησλ ζπζθεπώλ, ην κήθνο θαισδίσλ θαη ην ζεκείν ζύλδεζεο θάζε ζπζθεπήο. Απηό ην δηάγξακκα 
ζα είλαη ρξήζηκν ζε εζθαικέλε αλίρλεπζε (βξαρπθπθιώκαηα, ζπλαγεξκνύο θαη ζθάικαηα). 

2) Ο ρξήζηεο απελεξγνπνηεί όιν ην ζύζηεκα.  
3) Μεηά ν ρξήζηεο δηακνξθώλεη ηνπο αληρλεπηέο θαη ηηο εηζόδνπο. 
4) Αθνύ ηειεηώζεη, ν ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ηηο απαηηνύκελεο εηζόδνπο. 
5) Ο πίλαθαο δελ πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληρλεπηώλ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηξνθνδνηήζηε κε ηάζε ηνλ πίλαθα. 
6) Αθήζηε ηνλ πίλαθα λα ιεηηνπξγήζεη γηα 20 ιεπηά πεξίπνπ ρσξίο λα δηαθόςεηε ηελ ηξνθνδνζία. Διέγμηε ην 

ξεύκα θάζε αληρλεπηή. Σν ξεύκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβεί ηα 4mA. Αλ δελ ηα έρεη ππεξβεί πεξηκέλεηε γηα 
1 ώξα πεξίπνπ θαη επαλειέγμηε ην ξεύκα. Αλ ην ξεύκα δελ είλαη πεξίπνπ 4mA, ηόηε κπνξεί ν αληρλεπηήο 
λα ρξεηαζηεί ξύζκηζε. 

== ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ  = 

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΑΗΘ. 

   ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER 

==================== 

== ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ  = 

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΟΛΗΚΖ 

  ΔΠΗΛΟΓΖ->ENTER 

==================== 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ

ΡΔΛΔ

LAMP TEST

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

ΣΑΔΗ
 

Στήκα  14: Μελού ειέγτοσ 

 1: I=   5,0 mA    

 2: I=  11,1 mA    

 3: I=   4,3 mA    

 4: I=   4,0 mA    

=====  ΔΛΔΓΥΟ ===== 

   ΡΔΛΔ    1 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΔΝ/ΜΔΝΟ 

=================== 
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7) Αλ ππάξμεη βξαρπθύθισκα ζηελ ηξνθνδνζία ελόο αληρλεπηή (θιέκεο +,-) γηα έλα ιεπηό, ν πίλαθαο 
ππνδεηθλύεη έλα ζθάικα. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, δηνξζώζηε ην βξαρπθύθισκα θαη 
επαλεθθηλήζηε ηνλ πίλαθα από ην πιεθηξνιόγην. 

 
ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, πξέπεη λα ειέγμεηε ζεκείν πξνο ζεκείν πνπ κπνξεί λα είλαη εθηόο επηθνηλσλίαο. 
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 4   Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
 

 
BS-316 

Πίλαθαο αλίρλεπζεο αεξίνπ κε ζύλδεζε έσο θαη 16 εηζόδνπο 

Σάζε ηξνθνδνζίαο 220-240V AC / 50-60Hz 

Καηαλάισζε    60VA 

Σύπνο κπαηαξίαο 12V / 7Ah  Pb or 2X12V/7Ah 

Κύθισκα θόξηηζεο Σξνθνδνζία ηζρύνο 13.8V / 500mA 

Έμνδνη 17 πξνγξακκαηηδόκελα ξειε (5Α/230VAC), ζηαζεξή έμνδνο 20V/300mA 

Πξνζηαζία πεξηβιήκαηνο IP 40 

Δύξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 0 to 40 
o
C 

ρεηηθή πγξαζία Μέρξη 95% πγξαζία 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 445 x 345 x 95 mm 

Σππηθό βάξνο 6160 gr 

Καηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε EN 50057, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Δγγύεζε  2 ρξόληα 

 
 
 
 
 
 



 

 Page 22 from 22                                                                                                                          921316003_08_009.doc  

 4.1  Διαδικαζία καηασώπηζηρ 

Πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αθόινπζσλ πηλάθσλ γηα ηηο ξπζκίζεηο ζαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο γηα κειινληηθή ρξήζε. 
 
Σίηινο: …................................................................................................................ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Μνληέιν αληρλεπηή                 

ΜΗΓΔΝ                 

ΟΡΙΟ                 

ΜΟΝΑΓΑ                 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ1                 

ΡΔΛΔ 1                 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ2                 

ΡΔΛΔ  2                 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ 3                 

ΡΔΛΔ 3                 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΠΡΙΝ                 

ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΜΔΣΑ                 

ΥΡΟΝΟ 
ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ 

                

ΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΦΗ                  

ΚΛΔΙΓΩΜΑ ΔΞΟΓΟΤ                 

 

 
εκεηώζεηο  
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
Κωδηθόο ρξήζηε 1 1 1 1     Κωδηθόο ηερληθνύ 2 3 3 3 


