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1. Bezpieczeństwo  
Uwaga! 
Przestrzeganie poniższych wskazówek jest obowiązkowe: 
Prace montażowe mogą być wykonywane przez  uprawniony personel firm autoryzowanych lub osoby przeszkolone przez 
producenta Producent zapewnia niezawodne działanie i gwarancję bezpieczeństwa tylko w przypadku starannegomontażu, 
wykonanego zgodnie z poniższą instrukcją. 
 

Zagrożenie dla osób i wychodzących przez klapy.Skrzydła sterowane przez silniki elektryczne. 
 

Siły występujące w trybie automatycznym mogą być Tak duże, że mogą uszkodzić korpus klapy/okna.  
Napędy  po otwarciu mogą wnikać do pomieszczenia.  
Aby zapobiec wyżej wymienionym sytuacjom  należy dokładnie wymierzyć i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą ulec 
zniszczeniu. 

 

W przypadku kiedy okna bądź klapy są narażone na deszcz lub wiatr, zaleca się montaż i podłączenie do  
centrali oddymiania, czujnika wiatru i deszczu.  

W przypadku pracy w trybie wentylacji, okna  bądź klapy zostaną zamknięte w celu ochrony urządzenia i majątku. 
 

230V AC niebezpieczne napięcie 
Może spowodować śmierć, utratę zdrowia albo  
Straty materialne. 

Podłączenia powinny dokonać wykwalifikowane osoby,  
posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. 
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu należy odłączyć  
napięcie od strony zasilania, wraz ze zdjęciem napięcia  
z baterii podtrzymujących. 
 

Zastosowanie 

Centrala oddymiania jest zaprojektowana w celu automatycznego sterowania oknami/klapami Oddymiającymi. Zawsze 
sprawdź czy twój system spełnia przepisy miejscowe. 
Zwróć szczególną uwagę na przestrzeń  wokół klapy, czas otwierania i prędkość otwierania. 
Przekrój przewodów zależy od długości i poboru prądu Napędów. Upewnij się, że przekrój przewodów jest odpowiedni i nie 

ma za dużego spadku napięć. 
 
Konserwacja 

Patrz ostatnią stronę niniejszej instrukcji. 
 
Okablowanie i podłączenie okablowania 
Przygotować indywidualne zabezpieczenie dla centrali w rozdzielnicy elektrycznej. 
Nie układać w skrzynce odizolowanego kabla zasilającego. Należy stosować się do normy DIN i VDE oraz aktualnie 

obowiązujących norm w danym kraju. Dobór rodzaju kabli należy skonsultować z ekspertem ds. ppoż. Nie układać kabli 
gumowych podtynkowo. Skrzynka połą-czeniowa musi być zamontowana w łatwo dostępnym miejscu umożliwiając prace 
konserwacyjne. 

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych albo jakich-kolwiek zmian w systemie należy odłączyć główne zasilanie 
oraz odłączyć baterie. 
Należy zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem. 
Stosować długości przewodów jak również przekroje przewodów zgodnie z danymi technicznymi.  

Trasy kabli 24V DC trzeba oddzielić  od tras kabli napięciowych. 
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2. Opis techniczny 
Funkcje WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH 

Otwarcie napędów w momencie otrzymania sygnału z czujnika dymu albo 

przycisku oddymiania. 

 
WSC 204BZ 
Zamknięcie  napędu w momencie otrzymania sygnału z czujnika dymu albo 

 otwarcie napędu w momencie wciśnięcia przycisku oddymiania. 

Napięcie zasilające 230V AC / 50/60Hz ((±10%)) 

Transformator Zgodny z  EN 61558 

Zużycie energii max. 150VA 

Napędy napięcie 24V 
napięcie w obwodzie otwartym 230 V AC                               typ. 28V DC 
napięcie w obwodzie otwartym 253V AC                                max 31.3V DC 
napięcie napędu 230 V AC / 4.8A                                           typ. 22V DC 
spadek napięcia  (4.8A)                                                          max. 6% (= 3.8Vpp) 
napięcie w obwodzie otwartym aku                                        min 18.7V DC 

Prąd rozruchowy Max 6A<5msec 

Moc w czuwaniu 4W 

czas przełączania pomiędzy 
Zasilaniem sieciowym a bateriami 

max 2.5sec 

Awaryjne zasilanie 
akumulatorowe 

2 x 12V / 3,4Ahżywotność 4 lata. (2pcs. WSA 003). Stosować tylko akumulatory 
produkcji WindowMaster. 

Ładowanie Napięcie ładowania: 27,7 – 27,8 at 20ºC 
Prąd ładowania: 350mA, ogranicznik prądu 

Czas pracy ( zasilanie awaryjne) 72 godziny przy pełnym naładowaniu baterii (1,9Ah) 

Prąd obciążenia wyjść napędów 

(akumulator i 230V) 

max. 4,8A  

Prąd obciążenia centrali 
(akumulatora, podtrzymanie, dozór) 

max. 0,7A 

Czas pracy 40% ED 

Ponowne otwarcie siłowników w czasie pierwszych 30 min od wyzwolenia, cyklicznie co 2 minuty. 

Bezpieczniki Główny  1A  wolny 

zabezpieczenie napędów  5A wolny  
akumulatory  630mA  zwłoczny  

Typ zacisków przyłączeniowych zaciski śrubowe/ wtykowe zaciski śrubowe / 0.5-2.5mm² 

Monitoring kabli czujnik dymu  (sprawdzanie pętli z modułem końcowym), ręczny  przycisk  
Oddymiania (rezystor), napędy (moduł końcowy), akumulatory (pomiar napięcia) 

Informacja OK, błąd, alarm Przemienna lub stała sygnalizacja o stanie diodami LED: 

stały zielony LED = praca normalna  
migająca żółta dioda LED = awaria akumulatora (napięcie akumulatora mniejsze niż 

        19V albo wyższe niż 29V) 
Stały czerwona LED = alarmu (zwarcie) 

Automatyczne wyzwalanie automatyczne wyzwalanie , w przypadku przekroczenia temperatury wenątrz centrali 
powyżęj 72oC 

zakres temperatur -5°C - 40°C, max. 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) 

Stopień ochrony WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ: zgodny z normą  EN12101-10  

Stopień ochrony WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ 
IP 30 (plasikowa obudowa)  
 
WSC 204MH 
IP54 (stalowa obudowa) 
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Obudowa WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ 
Plastikowa obudowa podtynkowa. 
Dostarczana wraz z ramką pogłębiającą do montażu natynkowego 
Wymiary(Dł x Szer x Gł) 368x353x97/95mm 
Wycięcie otworu (Dł x Szer x Gł) 325±5 x 311±5 x min.80mm  
 
WSC 204MH 
Metalowa obudowa do montażu natynkowego. 
300 x 300 x 120mm. 

Dostawa Centrala oddymiania wraz z 2 x 3,4Ah akumulatorami  (2 x WSA 003). 

Uwaga Zastrzegamy prawo  do wprowadzania zmian 

 

2.1. Akcesoria 
Moduł alarm/usterka WSA 301 

Moduł przekazania sygnału z czujnika wiatr/deszcz WSA 302 

Moduł czasowy wentylacji WSA 303 

Moduł ograniczający szczeline klapy WSA 304B 

Moduł podłączenia SAP WSA 306 

Moduł końcowy linii napędów WSA 432 

Moduł końca linii czujki dymowej WSA 433 

Wymiana płyty głównej bez transfiormatora  dla central  WSC 204 & WSC 204BZ WSA 321 0102 

Wymiana płyty głównej bez transfiormatora  dla centrali  WSC 204KP WSA 327 0101 

Transformator WSA 328 0101 

Wkładka zamka z  2kluczaqmi dla  WSC 204, WSC 204BZ & WSC 204KP WSA 440 

Klucze zapasowe dla  WSC 204, WSC 204BZ & WSC 204KP WSA 441 

Klucze zapasowe dla WSC 204MH WSA 439 
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3. Rozmieszczenie elementów oraz bezpieczników 
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4. Opis Funkcji 
4.1. Oddymianie. 
Samoczynne uruchomienie systemu odprowadzenia dymu i ciepła 
Alarm dźwiękowy włączy się w przycisku oddymiania tylko przy zamkniętych drzwiczkach. 
 

Ręczny przycisk oddymiania 
W przypadku pożaru zbij szybkę w RPO. Wciśnij czerwony przycisk przez min. 0,5 sec. Klapa dymowa otworzy się. Sygnał 
akustyczny przycisku oddymiania zostanie uruchomiony (ciągły sygnał), funkcje wentylacji zostaną wyłączone. 
 
Sygnalizacja: Czerwona dioda w centrali oddymiania, czerwona dioda w RPO i czerwona dioda w czujniku oddymiania 
świecą. 
 

Czujnik dymu i ciepła 

 Czujnik dymu RPO 

WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH Otwiera Otwiera 

WSC 204BZ Zamyka Otwiera 

 
WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH 

Jeżeli czujnik dymu / ciepła wykryje pożar, system automatycznie otworzy klapę. 
Akustyczny sygnał alarmowy (ciągły) w głównym RPO. 
Funkcja wentylacji w momencie alarmu jest zatrzymana. 

 
Sygnalizacja: Czerwona dioda w centrali oddymiania, czerwona dioda w RPO i czerwona dioda w czujniku oddymiania 
świecą. 
 
WSC 204BZ 

W przypadku powstania pożaru, system odprowadzania ciepła i dymu automatycznie się zamyka. 
Ciągły sygnał dźwiękowy włącza się w RPO Funkcja przewietrzania wyłącza się automatycznie. 
 
Sygnalizacja: Czerwona dioda w centrali oddymiania, czerwona dioda w RPO oraz czerwona dioda w czujniku dymu 

świecą. 

Ponowne otwarcie napędów 
W pierwszych 30 min. po wyzwoleniu (dla WSC 204BZ tylko gdy jest wyzwolone z RPO) napęd będzie 
cykliczniewyzwalany co 2 minuty (w celu poluzowania lodu zalegającego/blokującego klapę, okno itp.) 

Kasowanie alarmu. 

Wciśnij przycisk CLOSE albo RESET w RPO lub centrali oddymiania przez min. 0,5s. 

Sygnał akustyczny w RPO wyłączy się.System przewietrzania włączy się w tryb automatyczny. 
Przed przystąpieniem do kasowania alarmu należy sprawdzić czujnik dymu i RPO a, w razie potrzeby wymienić szybkę. 
 
Sygnalizacja: Czerwona dioda w centrali oddymiania, czerwona dioda w RPO oraz czerwona dioda w czujniku dymu 
wyłączą się. 

W przypadku dużego wzrostu temperatury wymienić bezpiecznik. 
W przypadku zbyt wysokiej temperatury żółta dioda w RPO zaczyna migać, a sygnał dźwiękowy pulsuje (tylko w przypadku 

WSK 320). Zielona dioda w RPO i w centrali oddymiania przestaje świecić. 
 

Uwaga: 

W przypadku gdy wbudowany wyłącznik termiczny ulegnie zniszczeniu,  centralę oddymiania  należy przekazać do 
sprawdzenia. 

Samoczynne wyłączenie w przypadku awarii (Switch SW2/1 musi być w pozycji ON) 
Jeżeli funkcja jest włączona (ON), centrala wyświetla błąd w przypadku awarii z elementów zewnętrznych takich jak RPO, 
napęd  itp. Alarm dźwiękowy włącza się w RPO (ciągły alarm)W przypadku awarii głównego zasilania albo awarii 

akumulatorów nie będzie żadnych reakcji. 
Jeżeli temperatura przekroczy 73°C automatycznie włączy się alarm pożarowy. Włączy się dźwiękowy alarm w centrali.  
 

Sygnalizacja: Czerwona dioda alarmowa na płycie centrali i czerwona dioda w RPO świecą. 
Żółta dioda awarii w RPO i żółta dioda na panelu centrali migają. Zielona dioda Praca jest wyłączona. 
  



 

8 

Opcja: Wysłanie informacji o alarmie i awarii do systemu nadrzędnego (WSA 301). 
Pozwala na przesłanie sygnału bezpotencjałowego (Awaria/Alarm) 

Wysyłanie sygnału o alarmie może być zatrzymane. Jeżeli sygnał został wysłany, żółta dioda na module będzie świecić.  
 
Ostrzeżenie o  awariach (usterkach) 
1 x styk NO NC (max. obciążenie: 60V, 1A) z 3 polowym wyjściem bezpotencjałowym do komunikacji z BMS, albo do 

połączenia szeregowego central. 
2 wyjścia dla 2 przewodów magistrali do komunikacji między centralami i RPO połączonych do centrali Master 
 
Alarm  

1 x styk NO NC (max. obciążenie: 60V, 1A) z 3 polowym wyjściem bezpotencjałowym do komunikacji z  
 BMS, albo do połączenia szeregowego central. 
 

Zwora na  J1 = tylko do transmisji alarmu pożarowego do kolejnej centrali 
Zwora na  J2 = bezpotencjałowy styk alarmowy. 
Transmisja może zostać przerwana. Jeżeli tak się stanie zapali się żółta dioda. 
 

Opcja: połączenie central  (moduł WSA 301) 
Centrale systemu oddymiania mogą być połączone ze sobą magistralą dwuprzewodową, od modułu alarmowego centrali 
master do zacisku (wejścia) czujnika dymu centrali Slave. 
Awaria w połączonych centralach jest identyfikowana  magistralą dwuprzewodową. 
 

Opcja: połączenie z systemem Ppoż. (moduł WSA 306) 
Wejście czujnika dymu może być wykorzystane w celu odbioru sygnału z centrali Ppoż. Wymagany jest styk 
bezpotencjałowy w centrali Ppoż. I moduł WSA 306. 
 

WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH: ABA Otwrórz 
Aby wyzwolić centralę należy podać styk bezpotencjałowy z SAP, do centrali, Siłowniki automatycznie się otworzą , I 
włąćzy się alarm dźwiękowy w RPO. Funkcja wentylacji zostanie wyłączona. 
 

WSC 204BZ: ABA Zamknij 
Aby wyzwolić centralę należy podać styk bezpotencjałowy z SAP, do centrali, Siłowniki automatycznie się zamkną, I 
włączy się alarm dźwiękowy w RPO. Funkcja wentylacji zostanie wyłączona. 
 

Przycisk RPO ma wyższy priorytet od modułu SSP 
 

4.2. Wentylacja 
Otwarcie okna / klapy 
Jeżeli switch SW 2/2 jest w pozycji ON, napęd otwiera się tak długo dopóki wciśnięty jest przycisk przewietrzania 
OTWÓRZ). Jeżeli switch SW 2/2 jest w pozycji OFF, napęd otwiera się do końca po jednokrotnym krótkim wciśnięciu. 
Sygnalizacja: Świeci się dioda w przycisku przewietrzania OTWARTE (tylko w przycisku wyposażonym w diody). 
 

Zatrzymanie okna / klapy 
Napęd zatrzymuje się po wciśnięciu jednocześnie obu przycisków. 
Sygnalizacja: Delikatnie świeci się dioda w przycisku przewietrzania OTWARTE(tylko w przycisku wyposażonym w diody). 
Sygnalizacja: Gaśnie dioda na przycisku przewietrzania ( tylko w przycisku wyposażonym w diody). 
 

Opcja: Moduł czasowy (czasowy moduł wentylacji  WSA 303) 
Umożliwia automatyczne zamykanie napędów w trybie wentylacji po wybranym (ustawionym) czasie ( od 1 do 30minut). 
Czas liczony jest od momentu wciśnięcia przycisku OTWÓRZ albo STOP(obu przycisków jednocześnie OTWÓRZ i 
ZAMKNIJ).Po upływie ustawionego czasu napędy zamykają się. Funkcja nie działa jeśli potencjometr jest w  pozycji max w 
prawo. 
 

Opcja: Szczelinowy moduł wentylacyjny (moduł WSA 304B) WSC 204 / WSC 204MH 

Bardzo rzadko zdarza się, żeby system wentylacji otwierał okno/klapę na 100% możliwości otwarcia. Czasami wystarczy 

mała szczelina w celu wentylacji. Moduł WSA 304B umożliwia płynną regulację otwarcia okna/klapy ustawiając  
potencjometrem odpowiedni czas otwierania (od 1 do 60 s). Wielokrotne wciśnięcie przycisku OTWÓRZ nie wywoła 
otwarcia okna/klapy mocniej niż jest zaprogramowana. 
Moduł nie ma żadnego wpływu na działanie okna/klapy w momencie pożaru. 
 

Nie ma możliwości montażu obu modułów WSA 303 i WSA 304B w jednej centrali oddymiania. 
 

Sensor wiatru/deszczu. 
Napędy zamykają okna/klapy w momencie gdy centrala otrzyma sygnał (bezpotencjałowy) z sensora wiatru  
Bądź deszczu. Tak długo jak sygnał z sensorów jest aktywny, wyłączona jest funkcja wentylacji i na centrali zapala  
się zielona dioda wind/rain.  
W przypadku sygnału alarmowego, bez względu na sygnał z sensorów okno/klapa zostanie otwarta. 
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Opcja: Transmisja sygnału z sensora wiatru/deszczu (moduł WSA 302) 
Sygnał z sensora wiatru/deszczu może być przekazany do kolejnej centrali, za pomocą bezpotencjałowego 

połączenia. Moduł WSA 302 umożliwia wykorzystanie jednego sensora dla kilku central. Dzięki temu ograniczamy  
ilość kabli  poza budynek. 
 

4.3. Informacje ogólne 
Zabezpieczenie elementów zewnętrznych systemu 
Wszystkie wejścia i wyjścia są zabezpieczone przed zakłóceniami elektrycznymi. 
 

Zabezpieczenie przed zwarciami 
Wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami. 
 

4.4. Możłiwość podłączenia 
1) Napędy o maksymalnym poborze prądu 4A 

2) Czujnik dymu, do 10 w jednej grupie 

 Optyczne czujki dymu i/lub termiczne czujniki dymu, i/lub czujnik max temp.  WSA 300, WSA 310 

3) Ręczne przyciski oddymiania główne, do 4 na grupę     WSK 320 000X 

4) Ręczne przyciski oddymiania dodatkowe, do 15     WSK 330 000X 

5) Przyciski przewietrzania z wyświetlaczem do 15, 
 bez wyświetlacza bez ograniczeń     WSK 100 1161 

6) Czujnik wiatru/deszczu ze stykiem bezpotencjałowym     WLA 330 01, WLA 331 01 

7) Możliwość podłączenia sygnału z centrali SAP 

 do wyzwolenia systemu oddymiania            WSA 306  

 
* zawiera RPO zamontowany w drzwiczkach przednich centrali  WSC 204KP 
 

4.5. Dodatkowe moduły (opcjonalne) 

Moduł WSA 301 – moduł alarmu i błędu (master/slave) 

Moduł  WSA 302 – moduł przekazania sygnału z czujnika wiatru/deszczu 

Moduł  WSA 303 - czasowy wyłącznik wentylacji 

Moduł  WSA 304B – szczelinowy moduł wentylacji (tylko WSC 204 / WSC 204MH) 

Moduł  WSA 306 – moduł komunikacji z centrala SAP 

 

4.6. Ładowanie baterii akumulatorów 

Napięcie ładowania: 27.7 -– 27.8V przy 20ºC. 

Prąd ładowania : ograniczony bezpiecznikiem  0,63A (F3). 
W przypadku zwarcia napięcie jest odłączane. 
 

Baterie akumulatorów należy wymieniać na nowe przynajmniej raz na 4 lata. 
 

4.7. Ustawienia 

Ustawienia / diody diagnostyczne 

Wciśnięcie przycisku RESET na płycie głównej kasuje alarm pożarowy. Klapy zamykają się.. 

Możliwe ustawienia dzięki przełącznikowi SW1 

SW 1/1 = ON Timer odliczający czas do niezbędnej konserwacji( alarm włącza się co 12 miesięcy) 

SW 1/1 = OFF Timer odliczający  czas do następnej konserwacji jest wyłączony. Dezaktywacja jest  
zabezpieczona kodem. 

Po aktywowaniu timera (SW1/1 ON) dioda miga przez 10s. Jeżeli w przeciągu 10s nastąpi przełączenie switcha 
SW1/1 OFF  nastąpi dezaktywacja timera. 
 
Po upływie 12 miesięcy wskaźnik konserwacji zostanie aktywowany: żółta dioda w RPO świeci i włącza się dźwiękowy 
alarm błędu. Zielona dioda pracy również świeci. Najwyższy priorytet ma alarm pożarowy. 
 

SW 1/2 = ON Przekazywanie alarmu pożarowego (WSA 301). Wyłącza się po 3 minutach. 

SW 1/2 = OFF Przekazanie alarmu pożarowego  (WSA 301)  przez cały okres trwania alarmu.  
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Możliwości ustawień poprzez przełącznik SW2 

SW 2/1 = ON 
 

Wyzwala się alarm oddymiania w momencie otrzymania przez centrale sygnału awarii  z  
napędów, czujników dymu itp. 

SW 2/1 = OFF Nie wyzwala się alarm w przypadku sygnałów awarii. Informacja o awarii wyświetlana  jest  
diodami. 

 

SW 2/2 = ON Napędy otwierają się  tak długo jak wciśnięty jest przycisk 

SW 2/2 = OF Napędy otwierają się po jednokrotnym krótkim wciśnięciu 
 

Diagnostyka/monitoring w centrali i usuwanie usterek 

Dioda na płycie 
głównej 

LED 
kolor 

Normalna 
praca 

Konserwacja Diagnoza 

Zasilanie główne zielona Świeci Off Sprawdź główne zasilanie I 
bezpiecznik (F1) 

Normalna praca zielona Świeci Off Sprawdż wszystkiew funkcje I 
bezpiecznik ( F1) 

Akumulatory żólta Off Miga   przy awarii gł. lub 
gdy napięcie ładow. 
wzrasta powyżej 26 

 

Świeci  gdy bateria nie 

połączona , bezpiecznik 

baterii jest przepalony, 

napięcie baterii spada 
poniżej19V 

Sprawdź główny bezpiecznik i 
napięcie ładowania 

 

 

Sprawdź połączenie baterii. 
Sprawdź bezpiecznik(F3) 
Sprawdź napięcie baterii 
 

Napędy żółta Off Miga gdy są zakłócenia Sprawdź bezpiecznik napędu (F2) 

i moduł końcowy 

Ręczny przycisk 
oddymiania RPO 

żółta Off Miga gdy są zakłócenia. 
Świeci gdy jest zwarcie 

Sprawdź okablowanie i zworę J1 
w ostatnim RPO. 

Czujnik dymu żółty Off Miga gdy są zakłócenia 
Świeci gdy jest zwarcie 

Sprawdź okablowanie  i moduł 
końcowy 

Akumulatory i obwód napędów jest opóźniony o około 8s. 

Działanie / Dioda diagnostyczna 

Alarm (= alarm) Czerwona świeci gdy  aktywowane 

Wiatr/deszcz Zielona świeci gdy  aktywowane 

 

5. Montaż  
Centrala systemu oddymiania powinna być zamontowana w suchym pomieszczeniu. 
 

5.1. Montaż natynkowy 
WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ 
Zamontuj załączoną ramkę na obudowę centrali i przytwierdź do ściany przez 4 otwory montażowe na tylnej ścianie 
centrali. 
 

 
 
WSC 204MH 

Otwórz centrale oddymiania i zamontuj przez 4 otwory montażowe, w tylnej ścianie obudowy. Ściana musi być 
przygotowana  (gładka, wykończona ) 
Uwaga: Dodaj uszczelki pod wkręty mocujące w celu zachowania ochrony IP54.  
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5.2. Montaż podtynkowy  
WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ 
Centrala oddymiania może być zamontowana podtynkowo na ścianie z cegły/betonu jak również w ścianie z płyty GK. W 
tym celu należy przygotować otwór WxSzxGł 325±5 x 311±5 x min. 80mm. 
 
Cegła, beton 

 Uchwyt do  ścian z cegły/betonu 
 

Zamontuj uchwyty do centrali używając dołączonych śrub- uchwyty można zamontować w dwojaki sposób uzależniony od 
grubości tynku. 
Mocować na kołki rozporowe i przykręcić przez uchwyty do ściany. 
 

 
 

Ściany z płyty GK 

 Uchwyt di  ścian GK 
 

Zdemontuj drzwi poprzez wciśnięcie małej blokady. 
Zamontuj lekko uychwyt do obudowy wykorzystująć załączone śruby -  łączyć przez obudowę. 
Po odpowiednim dopasowaniu  centrali dokręcić śruby. 
Załóżyć drzwiczki 
 

 
5.3. Prowadzenie kabli 

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa ze strony 2. 

Zaleca się układanie przewodów o odporności ogniowej E90 lub E30. 
 Musi to być uzgodnione z projektantem albo jeśli jest to niezbędne  z rzeczoznawcą pożarowym. 
Nie zmniejszać przekroju kabla, stosuje się przekroje podane w tabeli. 
Należy dobierać okablowanie w sposób spełniające miejscowe prawo i normy. 
Nie podłączać przewodu żółtozielonego. 
Upewnij się, że kabel zasilający posiada oddzielne zabezpieczenie. 
 

5.4. Montaż 
Należy wprowadzać przewody przez otwory w górnej części obudowy. 
Wszystkie zaciski połączeniowe są typu plug-in, można je wyciągnąć, aby ułatwić podłączenie. 
Podłączyć kable zgodnie ze schematem. Upewnij się że połączenia są właściwe. 
Nieprawidłowe podłączenie, zamiana kolorów, bądź zacisków może spowodować uszkodzenie centrali, albo urządzenia 
zewnętrznego. 

Upewnij się, że połączenia są wykonane zgodnie z normami. 

 

5.5. Montaż ręcznego przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania I czujnika 
dymu 

Upewnij się, że ręczny przycisk oddymiania i przycisk przewietrzania są w widocznym i łatwo dostępnym  miejscu.  
Nie należy umieszczać przycisków za wystającą ścianą, panelami drzwiowymi albo konstrukcją budynku. 
Uwaga: wysokość montażu ręcznego przycisku oddymiania = 1.4 m nad posadzką. 
Zamontować czujniki dymu zgodnie z załączoną instrukcją obsługi i montażu. 
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6. Dobór okablowania 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 
 

Kabel zasilający napędy, kończy się w puszce łączeniowej przed napędem. 
Elastyczny, odporny na wysoką temperaturę kabel zasilający zintegrowany z siłownikiem jest częścią systemu  
uruchomienia silnika, nie jest natomiast częścią instalacji elektrycznej. 
Zaleca się w każdym przypadku, konsultacje z rzeczoznawcą ppoż. . 
 

6.1. Długość kabli 
W celu określenia maksymalnej długości kabli pomiędzy napędem a centralą, dla danego przekroju kabli patrz 

tabela.  

 

Maksymalny prąd napędów: 4.8A (Uwaga: zwróć uwagę na ogólną moc centrali!) 
 

Prąd napędów:  Suma poboru prądu wszystkich napędów  w grupie. 
 

Maksymalna długość kabli: (zawsze liczona suma długości kabla od centrali do ostatniej puszki połączeniowej). 
 

Uwaga: Nie podłączać żyły żółto/zielonej jako uziemienie! 
 Do zasilania napędów potrzeba 3 żyłowej instalacji ( 2 żyły zasilające/1 żyła monitoring) 
 

Przekrój 3 żyły 5 żyły 3 żyły 5 żyły 3 żyły 

 1.5 mm² 1.5 mm² 2.5 mm² 2.5 mm² 4 mm² 

Pobór prądu  
napędy 

 (2 żyły równoległe)  (żyły równoległe)  

1 84.00 m 168.00 m 140.00 m 280.00 m 224.00 m 

2 42.00 m 84.00 m 70.00 m 140.00 m 112.00 m 

3 28.00 m 56.00 m 47.00 m 93.00 m 75.00. m 

4 21.00 m 42.00 m 35.00 m 70.00 m 56.00 m 

(Dla temperatury 25°C) 

 

Wzór na maksymalną długość kabla 
 

maks. długość kabla = dopuszczalny spadek napięcia (UL) x przewodność miedzi(56) x przekrój kabla(A) 

    Maks. Prąd napędów (I) 
Maksymalny spadek napięcia UL : 2 V 

Maksymalna długość kabla dla ręcznego przycisku oddymiania ......4x2x0.8mm:    do  200m 

Kabel zasilający napęd nie powinien być dłuższy niż 10m (napęd – puszka połączeniowa). 
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7. Plan okablowania 
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8. Schemat podłaczeń 
8.1. Standardowy schemat połączeń  
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8.2. Schemat połączenia dla WSC 204KP 
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8.3. Dodatkowe schematy połączeń 
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9. Uruchomienie i rozwiązywanie problemó 
W przypadku wystąpienia błędu, należy sprawdzić diody diagnostyczne zgodnie z  rozdziałem Opis funkcji diody 
diagnostyczne.  

 

Alarm dźwiękowy o błędzie w RPO pojawia się wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach. 
 

1) Centrala jest zamontowana i podłączona, bez podanego zasilania 
a) Sprawdź czy wszystkie elementy mechaniczne i elektryczne  nie są uszkodzone. 
b) Sprawdź czy wszystkie switche w panelu są ustawione poprawnie. 
c) Sprawdź czy we wszystkich zaciskach  są dobrze dokręcone przewody. 
d) Sprawdź czy wszystkie zewnętrzne elementy są zamontowane i podłączone. 
 Napędy: Czy jest założony moduł końca linii? 

 Czujniki dymu: Czy jest zamontowany moduł końca linii? 

 RPO: Czy jest założona zwora na ostatnim bądź jedynym przycisku? 

 

2) Podanie napięcia zasilającego, bez podłączenia akumulatorów 

Prace przy urządzeniu powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z uprawnieniami elektrycznymi do eksploatacji! 
a) Podłącz kable sieciowe, następnie podaj napięcie. 
b) Dioda zasilania jest włączona, dioda pracy jest włączona, dioda akumulatorów jest włączona dioda usterki w RPO jest 

    włączona. 
 

3) Podanie napięcia zasilającego, z podłączonymi akumulatorami 
a) Zdejmij folie ochronną z akumulatorów  i włóż je do obudowy centrali ( jak na załączonym obrazku) 
b) Zdejmij osłonki z zacisków akumulatorów, podłącz je szeregowo do centrali. 
c) Podłącz czerwony kabel  do zacisku + na płycie centrali, a niebieski do zacisku – na płycie centrali Uwaga: sprawdź  

    polaryzacje. 

d) Dioda pracy jest włączona, dioda akumulatora jest włączona, dioda usterki w RPO jest wyłączona. 
 

4) Przycisk przewietrzania  

Uważnie obserwuj siłownik w trakcie otwierania bądź zamykania. Nie może być ograniczony przez konstrukcje budynku z 

żadnej strony. Jednocześnie kabel zasilający napęd nie może być narażony na rozciąganie  i zgniatanie.. 
a) Krótko nacisnąć przycisk otwarcia w celu otwarcia okna do ostatecznej pozycji, ustawiając przełącznik  

    SW2/2 = ON, napęd będzie jedynie poruszał się tylko podczas trzymania przycisku w pozycji wciśniętej. 
b) Krótko nacisnąć przycisk Zamknij, siłownik, napęd się zamknie.  
c) Wciśnij  obydwa przyciski jednocześnie w trakcie ruchu, w celu zatrzymania.   
d) Krótko wciśnij przycisk Zamknij ponownie, napędy zamkną się do końca. 
 

5) Ręczny Przycisk Oddymiania RPO główny 

a) Otwórz drzwiczki RPO  i wciśnij czerwony przycisk. Napęd otwiera się do maksymalnego położenia. Czerwona dioda 

    Alarm (również w centrali oddymiania) jest włączona, w tym samym czasie włącza się   ciągły sygnał dźwiękowy w RPO  

    (tylko przy zamkniętych drzwiczkach). 
    W centrali WSC 204KP, w której ROP zamontowany jest na frontowych drzwiczkach, aby otworzyć przycisk bez zbicia  
    szybki należy, otworzyć drzwiczki centrali , przesynąć dzwignie blokującą z tyłu drzzwiczek zgodnie ze wskazówkami  

    zegara, pozwoli to na wyjęcie szybki z ROP i umożłiwi dostanie się do ROP bez zbijania szybki, po wszystkim należy  
    włożyć szybkę spowrotem I przesunąć dźwigienkę w pierwotną pozycje. 
b) Podczas otwierania, wciśnij przycisk Zamknij w przycisku przewietrzania, potem obydwa przyciski jednocześnie, napęd  
    nie powinien reagować na te przyciski (jeżeli użycie przycisków przewietrzania spowoduje zatrzymanie bądź zamknięcie  
    klap należy sprawdzić połączenia). 
c) Wciśnij przycisk reset/zamknij. Napędy zamkną się. Funkcja wentylacji znowu jest aktywowana. 
    Czerwona dioda alarmu (również w centrali oddymiania) i sygnał dźwiękowy wyłączają się. 

 

6) Ręczny przycisk oddymiania RPO dodatkowy 

Tak samo jak w punkcie 5 z pominięciem sygnalizacji LED i dźwiękowej! 
 

7) Czujniki dymu 
a) Należy przeprowadzić test czujników wykorzystując CO2 w sprayu. 

b) Napędy otwierają się do końca. Czerwona dioda alarmowa w czujniku, w centrali oraz system dźwiękowy w przycisku  
    RPO są włączone. 

c) Podczas otwierania wciśnij przycisk Zamknij w przycisku przewietrzania, później oba przyciski jednocześnie obie operacje  

    nie powinny mieć żadnego wpływu na otwieranie napędu. Jeżeli napęd zatrzyma się lub zamknie należy sprawdzić  
    połączenia. 

d) Wciśnij przycisk reset/zamknij. Napędy zamkną się. Funkcja wentylacji znowu jest aktywowana. 
    Czerwona dioda alarmu( również w centrali oddymiania) i sygnał dźwiękowy wyłączają się. 
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8) Test zasilania awaryjnego 
a) Wyjmij główny bezpiecznik z centrali oddymiania.  

b) Zielone diody są wyłączone (Praca i główne zasilanie), żółta dioda Akumulatory miga ( centrala jest podtrzymywana z  
    akumulatorów ). 

c) Przyciski przewietrzania są wyłączone. 
d) Jeżeli napędy były otwarte, zamkną się automatycznie po upływie 2 minut. 
e) Sprawdzić przycisk RPO jak w pkt. 5. 
f) Włożyć z powrotem główny bezpiecznik. 
g) Zielona dioda głównego zasilania i zielona dioda Praca świecą, żółta dioda akumulatory jest wyłączona. 
 

9) Aktywacja przypomnienia o serwisie. 

a) Podłącz napięcie i akumulatory do centrali oddymiania. 
b) Podłącz wszystkie elementy zewnętrzne i upewnij się, że nie ma żadnych błędów. 
c) Ustaw przełącznik SW1/1 w pozycje ON. 
d) Zielona dioda praca miga przez 10 sekund . 

e) Przypomnienie serwisowe jest już włączone. 

 

10) Czujnik wiatru i deszczu 
a) Otwórz napęd z przycisku przewietrzania. 
b) Zmocz sensor deszczu, napęd powinien się całkowicie zamknąć, zielona dioda czujnika wiatru i deszczu na płycie 

    centrali świeci się. 
a) Podczas zamykania, wciśnij przycisk otwórz, potem obydwa przyciski jednocześnie, napęd powinien mimo to się 

zamknąć. 
b) Wciśnięcie RPO spowoduje  otwarcie. 

 

W przypadku pomyślnie zakończonych testów, zamknąć drzwi centrali i przycisków. 
Jeżeli testy nie przeszły pomyślnie, należy sprawdzić połączenia. Jeżeli to konieczne sprawdzić okablowanie i  
podłączenie zgodnie ze schematem połączeń. 
 
11) Akumulatory 
 

 
 

  



 

19 

10. Konserwacja 
Urządzenia systemu odprowadzania dymu  i ciepła, muszą być konserwowane, sprawdzane i w razie potrzeby naprawiane 
przynajmniej raz do roku, przez producenta albo autoryzowanego przedstawiciela producenta. 

Istnieje możliwość włączania automatycznego przypomnienia o inspekcji w centrali systemu oddymiania  . Po 12 miesiącach 
od aktywacji diody przypominające o serwisie włączają się: żółta dioda w głównym RPO miga i  włącza się alarmowy sygnał 
dźwiękowy. Zielona dioda (Normalny stan systemu) będzie dalej włączona, żeby pokazać że z systemem jest wszystko w 
porządku. Przypomnienie jest wizualizowane żółtą i zieloną diodą na płycie centrali i w RPO. 

Usunąć wszelkie zabrudzenia z elementów systemu odprowadzenia dymu i ciepła. Sprawdź szczelność oraz śruby 
zaciskowe. 

Przeprowadź test zadziałania całego systemu ( zgodnie z rozdziałem Uruchamianie i test). 
Uszkodzone urządzenie należy przesłać do producenta. Instalować tylko oryginalne części zamienne. 
Sprawdzaj działanie systemu w regularnych odstępach czasu. Polecamy usługi serwisowe producenta w celu zapewnienia 
właściwego działania systemu 

 

Zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. Nr 109, poz. 
719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzona w okresach 
i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.“ 

 
Podstawą gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce 

jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464) oraz przepisy wykonawcze. 

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i  nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko 

naturalne oraz ludzkie zdrowie. 


