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System s³u¿y do kompleksowego zabezpieczenia
antyw³amaniowego wielu obiektów zgrupowanych na
danym terenie, np.: jednostka wojskowa, magazyny, blok
mieszkalny, hotel, pensjonat, szpital, zak³ad pracy,
osiedle domków. Przewidziany jest do pracy z obs³ug¹
osobow¹ ca³odobow¹ lub czasow¹. W sk³ad systemu
wchodz¹ nastêpuj¹ce urz¹dzenia:

- jednostka centrali LSM-256
- modu³y podcentral MLSM-8
- uk³ady poœrednicz¹ce UPLSM-8
- modu³y tablicowe TLSM-16
- uk³ady separuj¹ce SPLSM-4
- dodatkowo: manipulatory MA-0896, zasilacze,

drukarka, komputer, monitor alarmu MA-1695.
Maksymalnie system mo¿e siê sk³adaæ z 254

oœmioliniowych stref alarmowych tworzonych przez
modu³y podcentral MLSM-8 lub przez uk³ady
poœrednicz¹ce UPLSM-8. Strefy alarmowe mo¿na

zorganizowaæ w 16 grup. Modu³y tablicowe zapewniaj¹ operatorowi systemu szybk¹ wizualn¹ informacjê o aktualnym
stanie poszczególnych stref alarmowych zaœ modu³y MA-1695 informuj¹ o alarmach i blokadach poszczególnych grup
stref. W systemie istnieje du¿a elastycznoœæ w obs³udze stref alarmowych. Strefy mog¹ byæ obs³ugiwane zarówno
przez operatora poprzez jednostkê centrali, jak i przez bezpoœrednich u¿ytkowników danej strefy alarmowej. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ wydawania przez operatora pozwoleñ na korzystanie przez u¿ytkowników z danych stref.
Operator mo¿e obs³ugiwaæ system zarówno przez klawiaturê jednostki centrali, jak i przez komputer, który stwarza
wiêcej mo¿liwoœci obs³ugi jednoczeœnie j¹ upraszczaj¹c. Program komputerowy umo¿liwia edycjê nazw stref i grup,
pe³ne sterowanie systemem, tworzenie bazy danych zdarzeñ.
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Centrala LSM-256
Jednostka centrali nadzoruje pracê wszystkich

urz¹dzeñ pracuj¹cych w systemie. Zbiera od nich informacje,
gromadzi w swojej nieulotnej pamiêci, podejmuje dzia³anie w
zale¿noœci od zaistnia³ego zdarzenia. Rozró¿nia nastêpuj¹ce
typy alarmów: w³amanie, napad, po¿ar, pomoc lekarska, sabota¿,
awaria zasilania. Uaktywnia odpowiednie wyjœcia alarmowe.
Wysy³a polecenia i informacje do modu³ów strefowych, modu³ów
tablicowych oraz do komputera.Daje operatorowi mo¿liwoœæ
w³¹czania i wy³¹czania ze stanu czuwania dowolnej strefy
alarmowej lub grupy stref.

LSM-256

Alarm w systemie realizowany jest za pomoc¹ 3 wyjœæ przekaŸnikowych oraz 7 niskopr¹dowych wyjœæ
pomocniczych. Istnieje mo¿liwoœæ zdefiniowania szesnastu modu³ów MLSM-8, które powiel¹ alarm powsta³y w
jednostce centralnej. Daje to mo¿liwoœæ zg³aszania alarmu w kilku punktach chronionego obiektu (np. na dwóch
portierniach czy wartowniach).

Dodatkowe cechy systemu to:
- prostota programowania, - wielopoziomowe menu programowania
- czytelne nazwy poszczególnych opcji - alfanumeryczny wyœwietlacz LCD
- mo¿liwoœæ drukowania zdarzeñ bezpoœrednio - wspó³praca z komputerem
- wydruk konfiguracji systemu - pamiêæ ok.4000 zdarzeñ
- selektywne przegl¹danie i drukowanie zdarzeñ - nieulotna pamiêæ

Wszystkie urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad systemu zapewniaj¹ separacjê galwaniczn¹ pomiêdzy sob¹. Dziêki
temu mog¹ one byæ zasilane z niezale¿nych lokalnych zasilaczy. Jednostka centrali mo¿e równie¿ zbieraæ
informacje o stanie lokalnych zasileñ. Urz¹dzenia MLSM-8 i UPLSM-8 wymagaj¹ po³¹czenia z jednostk¹ centrali
przewodem cztero¿y³owym w ekranie. Modu³ tablicowy wymaga po³¹czenia przewodem szeœcio¿y³owym.
Jednostka centrali LSM-256 zawiera w sobie zasilacz (2A) i miejsce na zasilanie rezerwowe (akumulator
bezobs³ugowy 12V/15Ah).

Modu³ tablicowy TLSM-16
Modu³ tablicowy , za pomoc¹

trzech LEDów, wyœwietla informacjê o
alarmie lub uszkodzeniu linii alarmowej w
strefie, zablokowaniu strefy oraz o
ca³kowitym wy³¹czeniu strefy z dozoru
(np. brak transmisji miêdzy modu³em,
a jednostk¹ centraln¹). Pojedynczy modu³
tablicowy pokazuje stan szesnastu stref. W
celu pokazania stanu 254 stref trzeba u¿yæ
szesnastu takich modu³ów. Mo¿e byæ
wykorzystany do stworzenia tablicy
synoptycznej obszaru nadzorowanego
przez system.

TLSM-16

Separator SPLSM-4
Modu³ separatora s³u¿y do rozga³êzienia jednej linii
transmisyjnej wychodz¹cej z jednostki centrali na cztery linie
transmisyjne rozdzielone galwanicznie. S³u¿y równie¿ do
regeneracji i wzmocnienia sygna³u. Pozwala to na zwiêkszenia
d³ugoœci linii transmisyjnej do kilku kilometrów.

SPLSM-4

Modu³ podcentrali MLSM-8
Modu³ podcentrali swoimi oœmioma trójstanowymi,

parametrycznymi liniami wejœciowymi tworzy pojedyncz¹ strefê
alarmow¹. Informacjê o stanie linii przesy³a do jednostki centrali.
Umo¿liwia stworzenie tzw. wejœcia z opóŸnieniem do strefy
chronionej. Wyœwietla informacjê o stanie linii opóŸnionej, o
istnieniu komunikacji z jednostk¹ centrali, o sprawnoœci swoich
linii alarmowych, o wy³¹czeniu ze stanu czuwania (blokadzie).
Rozró¿nione jest wyœwietlenie u¿ycia blokady wewnêtrznej, od
zewnêtrznej (np. kodem z jednostki centrali). Mo¿liwa jest
wspó³praca z manipulatorem zewnêtrznym MA-0896. Ponadto
modu³ przyjmuje z jednostki centrali polecenie wywo³ania
lokalnego alarmu czasowego i sta³ego, a po utracie ³¹cznoœci z
central¹ LSM przechodzi na pracê samodzieln¹.

MLSM-8
Uk³ad poœrednicz¹cy

UPLSM-8
Uk³ad tworzy oœmioliniow¹ strefê

alarmow¹ z liniami typu NC lub NO.
Przewidziany jest jednak g³ównie do
zb ie ran ia in fo rmac j i z sys temu
alarmowego wykonanego na innych
urz¹dzeniach lub do stworzenia razem z
jednostk¹ LSM-256 adresowalnej centrali
wielonumerowej. Mo¿e równie¿ s³u¿yæ
jako modu³ informacyjny do identyfikacji
osób korzystaj¹cych z wielokodowego
szyfratora elektronicznego lub mo¿e byæ
modu³em szyfrowym przy obs³udze
systemu poprzez szyfratory i inne
urz¹dzenia blokuj¹ce.
Wyœwietlane s¹ informacje o ³¹cznoœci z

jednostk¹ centrali, o prawid³owym stanie
linii lokalnych i o stanie czuwania. Mo¿e
np. wykonaæ polecenie wy³¹czenia ze
stanu czuwania (blokady) lokalnego
systemu alarmowego.

Manipulator MA-0896
Modu³ MLSM-8 mo¿e byæ stosowany bez uk³adu manipulatora MA-

0896 lecz jego do³¹czenie zwiêksza mo¿liwoœci funkcjonalne uk³adu.
Zastêpuje on oœmiokodowy zamek szyfrowy i daje pe³niejsz¹ informacjê
o stanie strefy oraz umo¿liwia zmianê konfiguracji modu³u. Manipulator
posiada zestaw diod pokazuj¹cych: stan poszczególnych linii
wejœciowych, stan w³¹czenia strefy , zasilania, stan przebywania w
opcjach konfiguracji modu³u.
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MLSM-8 Zasilacz

Zasilanie:
- zasilanie centrali LSM-256 220V 50Hz
- pobór mocy max 60VA
- zasilanie awaryjne akumulator bezobs³ugowy12V 15Ah
- napiêcie wyjœciowe 10.5 < Uwy < 13.8V DC
- pobór pr¹du (Uzas =12V) 70mA (200mA - alarm)
- obci¹¿enie ci¹g³e Iobc = 1.5A (max)
- obci¹¿enie chwilowe Iobc = 5A (z akumulatorem)
- sygnalizacja niskiego

napiêcia LZAS (OC npn 50mA)
- za³¹czenie sygnalizacji 10.2V<Usyg<10.8V
-wy³¹czenie sygnalizacji 12.2V<Usyg<0.3V
- sygnalizacja awarii
zasilania AZAS (OC npn 50mA) brak sieci lub

bezpiecznika akumulatora
- wy³¹czenie zasilania Uzas<10V

Wyjœcia alarmowe
- przekaŸnikowe 3 (NO,NC Imax = 8A AC)
- rodzaju alarmu 7 (otwarty kolektor npn 50mA)
- do modu³ów
tablicowych TLSM-16 TBL, TAL, TSAB, DEF1

(OC npn 50mA)

Dane techniczne urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad systemu

- do modu³u
tablicowego MA-1695 DEF2 (OC npn 50mA)

Wyjœcia dodatkowe:
- informacja o blokadzie DEF3 (OC npn 50mA)
- wyjœcie linii transmisyjnej NAD Iœr=500mA, Iimp=2.5A

(OC npn, 8000b/sek)
- wyjœcie do drukarki PRN (RS 232 poziom TTL,

8bit, 2400b/sek)
- komputer i drukarka RS232,8bit, 2400b/sek
Wejœcia:
- linie alarmowe 8, parametryczne
- linii transmisyjnej (ODB) 1
Kody :
-iloœæ kodów instalatora 1 (szeœciocyfrowy)
- iloœæ kodów u¿ytkownika 8 (szeœciocyfrowe)
Czasy:
- czas alarmu g³oœnego max 7 min 58 sec, rozdzielczoœæ 2 sec
- czas alarmu dyskretnego max 7 min 58 sec, rozdzielczoœæ 2 sec
- czas kontroli stra¿ników max 7 godz. 58 min, rozdzielczoœæ 1 min.
Iloœæ pamiêtanych zdarzeñ ok.5000
Wyœwietlacz LCD 16 znakowy
Klawiatura 16 znakowa

Centrala LSM-256



Dane techniczne
podcentrali MLSM-8.

Zasilanie 10.5<Uz< 13.8V DC
Pobór pr¹du 40mA (w dozorze)
Iloœæ linii wejœciowych 8, parametryczne, trójstanowe
Obci¹¿enie linii transmisyjnej max 10mA
Wyjœcia:
alarm czasowy ALC 0.5A, otwarty kolektor (OC) npn
alarm sta³y ALS 0.5A, otwarty kolektor (OC) npn
styki dodatkowego przekaŸnika NC, NO 8A AC
GONG 50mA, OC npn, programowane
RYGIEL 50mA, OC npn, programowane
Mo¿liwoœæ do³¹czenia manipulatora
zewnêtrznego MA-0896
Iloœæ kodów dostêpnych przez manipulator 8
D³ugoœæ kodów od 4 do 7 cyfr

Dane techniczne modu³u
poœredniczacego UPLSM-8

Zasilanie 10V<Uz< 13.8V DC
Pobór pr¹du 5mA
Iloœæ linii wejœciowych 8, (6 linii typu NC/NO,

50mA, OC npn,
2 linie typu NC)

Obci¹¿enie linii transm. max 10mA
Wyjœcia:
BLOUT- informacja o blokadzie

Dane techniczne modu³u
tablicowego TLSM-16

Zasilanie 10V 13.8V DC
Pobór pr¹du max 180mA

(wyœwietlone wszystkie diody)
Iloœæ
wyœwietlanych stref 16
Iloœæ wyjœæ
informuj¹cych o:
alarmach 16 (OC, npn, 50mA)
awariach 16 (OC, npn, 50mA)
blokadach 16 (OC, npn, 50mA)

Dane techniczne
separatora SPLSM-4

Napiêcie zasilania 10V<Uz<13.8V
Pobór pr¹du 4mA (bez obci¹¿enia linii transmisyjnych)
Iloœæ linii transmisyjnych
wejœciowych 1 (cztery przewody w ekranie)
Iloœæ linii transmisyjnych
wyjœciowych 4 (w ka¿dej cztery przewody w ekranie)
Obci¹¿enie wyjœæ Iœr=500mA, Iimp=2.5A (OC, npn)NAD1,2,3,4
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Urz¹dzenia spe³niaj¹ wymagania klasy"S".

Zaœwiadczenie kwalifikacyjne Nr 103/96
wydane przez Zak³ad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM

System zaj¹³ pierwsze miejsce w konkursie "Polski Mistrz Techniki Alarmowej 1997"
na Miêdzynarodowej Wystawie Zabezpieczeñ Mienia "SECUREX'97"

Firma jest wieloletnim producentem sytemów alarmowych m.in. central alarmowych
analogowych i mikroprocesorowych, systemów monitoringu du¿ych obiektów, szyfratorów
elektronicznych wielowyjœciowych z rejestracj¹ zdarzeñ oraz sterowanych podczerwieni¹.
Wszystkie wyroby produkowane s¹ w oparciu o w³asne opracowania.


