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Moduły rozszerzające  

   ISP-EMIL-120 / ISP-PCBA-EMIL LSN  

     

 
 

 

 Podłączanie 6 stref czujek (czujki konwencjonalne 

lub wejścia czujek monitorujących) 

 Podłączanie 4 wolnych wyjść sterowania 

 Podłączanie urządzeń uzbrajających (np. NBS 10) i 

powiązanych podzespołów systemowych 

 Monitorowanie podstawowych linii alarmowych, 

zwarć lub przerwania przewodów. 

 Rozbudowany system ograniczania wartości w 

„wersji udoskonalonej” w trybie LSNi. 

 

Stosowane są moduły rozszerzające LSN 

• do podłączania 6 stref czujek (czujki konwencjonalne 

lub wejścia czujek monitorujących) 

• stosowanych do celów kontrolnych (4 wyjścia 

sterowania) 

• do podłączania urządzeń uzbrajających (np. NBS 10) 

i powiązanych podzespołów systemowych 

do lokalnej sieci bezpieczeństwa (LSN). 

Moduły rozszerzające zaprojektowano z myślą 

o podłączaniu do paneli sterowania LSN, takich jak MAP 

5000, w celu rozbudowania funkcjonalności udoskonalonej 

technologii LSN. Za pomocą zintegrowanego 

mikroprzełącznika DIP można wybrać tradycyjny tryb pracy 

LSN, umożliwiając podłączenie wszystkich klasycznych 

paneli sterowania czujkami zgłoszeń awaryjnych, takich jak 

NZ 300 LSN, UEZ 2000 LSN and UGM 2020. 

W obudowie modułu rozszerzającego można zainstalować 

maksymalnie 2 moduły przekaźnikowe IMS-RM, jeżeli 

wysokie zapotrzebowanie podłączonych elementów 

sterowania na energię uniemożliwia uruchomienie ich 

bezpośrednio z poziomu modułu rozszerzeń lub w celu 

dostarczenia styczności bezprądowej. Moduł przekaźnikowy 

IMS-RM z 2 przekaźnikami, 2 styki przełączające na 

przekaźnik dla styczności bezprądowej. 

Przegląd systemu 

Podłączanie konwencjonalnych czujek i wyjść 

sterowania 

W lokalnych sieciach bezpieczeństwa funkcje wykrywania 

i sterowania są realizowane za pośrednictwem linii LSN. 

Oznacza to, że dodatkowe przewody główne w panelu 

sterowania nie są wymagane do procedur sterowania. 

Czujki konwencjonalne, takie jak czujki wejściowe, czujki 

magnetyczne lub czujki ryglowe są pogrupowane na linii 

głównej dla jednej strefy czujek. 

 
1  Panel sterowania LSN 

2  Pętla LSN 

3  Elementy LSN 

4  Moduł rozszerzający LSN 

5  6 stref czujek z czujkami konwencjonalnymi lub stykami monitorującymi 

6  4 wyjścia sterowania 
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Podłączanie urządzeń uzbrajających i czujek 

konwencjonalnych 

W lokalnych sieciach bezpieczeństwa urządzenia 

uzbrajające (zamek blokowy, na przykład NBS 10, 

kodowane urządzenia uzbrajające) są podłączane do 

powiązanych podzespołów systemowych przez Moduł 

Rozszerzających LSN. 

 
1  Panel sterowania LSN 

2  Pętla LSN 

3  Elementy LSN 

4  Moduł rozszerzający LSN 

5  Urządzenie uzbrajające (na przykład, zamek blokowy NBS 10) 

6  Jednostka przełączająca kod 

7  Styk rygla 

8  2 strefy czujek z konwencjonalnymi stykami magnetycznymi (na przykład 

drzwiowymi) 

Funkcje 

 
PL 1–PL6  Linie podstawowe PL 1–PL 6 

S1–S4  Wyjścia sterowania S1–S4 

SP  Wolne punkty przyłączania np. do zapętlania rezystorów 

krańcowych w strefach czujek 

WT  Opcjonalny ścienny styk antysabotażowy 

 

Linie podstawowe PL 1–PL 6 

• Linie podstawowe PL 1–6 są stosowane do 

podłączania czujek konwencjonalnych, takich jak 

detektory kontaktowe, styki magnetyczne i styki 

ryglowe. Czujki na linii podstawowej są zgrupowane 

w jedną strefę czujek. 

• Strefy czujek można zaprogramować do pracy w trybie 

alarmu napadowego cichego, antywłamaniowego, 

antysabotażowego, alarmu zamknięcia bądź alarmu 

wejściowego. Analizę komunikatu można 

zaprogramować za pomocą panelu sterowania. 

• Linie PL 5– 6 mogą być wykorzystywane do 

podłączania liniowych czujek rozbicia szyby. 

Wyjścia sterowania S1–S4 

• Dostępne są 4 wolne wyjścia sterowania. Ich 

użytkowanie i sposób sterowania jest uzależniony od 

podłączonych czujek. 

• W lokalnych sieciach bezpieczeństwa funkcje wykrywania 

i sterowania są realizowane za pośrednictwem linii LSN. 

Oznacza to, że dodatkowe przewody główne w panelu 

sterowania nie są wymagane do procedur sterowania. 

Niepotrzebne wejścia sterowania można dowolnie 

zaprogramować do obsługi funkcji panelu. 

Przy podłączaniu urządzenia uzbrajającego (na przykład 

NBS 10) lub kodowanego urządzenia uzbrajającego 

• Linie podstawowe PL 1, 2, 5, 6 można zaprogramować 

do pracy w trybie alarmu napadowego cichego, 

antywłamaniowego, antysabotażowego, alarmu 

zamknięcia bądź alarmu wejściowego. 

• Linia podstawowa PL 3 jest stosowana do podłączania 

zamka blokowego lub kodowanych urządzeń 

uzbrajających. 

Programowane typy komunikatów: zamek blokowy, 

zamek konwencjonalny, kodowane urządzenie 

uzbrajające, SE 50 GLT, SE 100 GLT. 

Możliwe jest tez podłączanie komunikatów alarmu 

napadowego cichego, antywłamaniowego, 

antysabotażowego, alarmu zamknięcia bądź alarmu 

wejściowego. 

• Linia podstawowa PL 4 jest stosowana do podłączania 

kodowanych urządzeń uzbrajających. 

Programowane typy komunikatów: kodowane 

urządzenie uzbrajające. Możliwe jest tez podłączanie 

komunikatów alarmu napadowego cichego, 

antywłamaniowego, antysabotażowego, alarmu 

zamknięcia bądź alarmu wejściowego. 

• Wyjście sterowania S1 (aktywacja lampy zamka typu 

blokowego „BLL”): 

Lampa zamka typu blokowego rozświetla się, gdy 

czujka lub obszar zamka typu blokowego znajduje się 

w trybie gotowości. 
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• Wyjście sterowania S2 (aktywacja lampy zamka typu 

blokowego „BLA”): 

Lampa zamykania BLA typu blokowego rozświetla się, 

gdy obszar wykrywania jest rozbrajany. 

• Wyjście sterowania S3 można skonfigurować dowolnie. 

• Wyjście sterowania S4 (aktywacja magnesu zamka 

typu blokowego): 

Uzbrajanie w powiązaniu ze strefą wykrywania PL 3 dla 

zamknięć blokowych jest przeprowadzane wyłącznie 

wtedy, gdy magnes jest załączony a obszar zamka 

blokowego jest uzbrojony. 

Styk antysabotażowy/ścienny styk antysabotażowy 

• Moduł rozszerzający jest wyposażony w styk 

antysabotażowy, który, po wywołaniu, wysyła unikalny 

komunikat alarmowy oceniany jako alarm 

antysabotażowy. Do sygnalizowani zmiany stanu 

można zastosować zintegrowany brzęczyk (np. do 

testów). 

• Ścienny styk antysabotażowy może zostać 

zainstalowany w wersji modułu rozszerzającego 

z obudową (opcjonalnie). Alarm antysabotażowy jest 

przekazywany, jeżeli obudowa zostanie zerwana ze 

ściany. 

Lokalna sieć bezpieczeństwa (LSN) 

W przypadku przerwania przewodów lub wystąpienia 

zwarcia wszystkie elementy sieci LSN w pętli pozostają 

monitorowane. W takim przypadku system automatycznie 

tworzy dwie linie krótkie, które nadal monitorują po obu 

stronach lokalizacji usterki. 

Przełącznik adresujący 

Adresowanie automatyczne lub ręczne z zastosowaniem 

automatycznej konfiguracji LSN (programowanie) lub bez 

można wybrać przy pomocy zintegrowanego 

mikroprzełącznika DIP na płycie drukowanej modułu 

rozszerzającego. Dostępne są następujące ustawienia: 

Tryb pracy (tryb) Panele sterowania 

Wersja udoskonalona trybu LSNi 

z automatycznym adresowaniem 

(rozgałęzienia T niedopuszczalne) 

- MAP 5000 

Wersja udoskonalona trybu LSNi z ręcznym 

adresowaniem (rozgałęzienia T 

niedopuszczalne) 

- MAP 5000 

Klasyczny tryb LSN - NZ 300 LSN 

- UEZ 2000LSN  

- UGM2020 

- MAP 5000 

 

 

Cechy udoskonalonego trybu LSNi 

• MAP 5000 umożliwia podłączenie nawet 254 

elementów w pętli lub w podziale na 2 linie krótkie dla 

każdej bramy LSN. 

• Można wybrać adresowanie automatyczne lub ręczne 

z zastosowaniem automatycznej konfiguracji LSN. 

• Elastyczne struktury sieci obejmują tworzenie 

rozgałęzień T bez konieczności stosowania 

podzespołów dodatkowych. 

• Urządzenie jest kompatybilne wstecznie ze wszystkimi 

istniejącymi układami LSN i alarmami 

Certyfikaty i aprobaty 

Region Certyfikacja 

Niemcy VdS G 109078, C ISP-EMIL-120 

 VdS G 109078, C ISP-EMIL-120 en 

Europa CE ISP-EMIL-120 

Uwagi dotyczące montażu/konfiguracji 

Panele sterowania 

Możliwe jest podłączenie za równo MAP 5000 oraz 

klasycznych paneli sterowania LSN NZ 300 LSN, UEZ 2000 

LSN i UGM 2020. Programowanie jest przeprowadzane za 

pośrednictwem oprogramowania panelu sterowania (PC). 

Zasilacz 

Wyjścia są zasilane zasilaczem modułu rozszerzeń lub 

zasilaczem zewnętrznym. Zasilacze zewnętrzne muszą 

zostać uziemione. 

Wszystkie elementy systemu LSN są zaprojektowane do 

pracy w pętli z zasilaczem (+V, -V) i następującymi po sobie 

elementami. Maksymalna długość przewodu zasilacza 

zewnętrznego (+V, -V) jest uzależnioną od zużycia prądu 

przez zasilane podzespoły LSN i urządzenia peryferyjne 

niezasilane ze źródeł zewnętrznych. Aby zapewnić 

poprawną pracę modułu rozszerzeń, należy uwzględnić 

właściwy zakres napięć. Możliwe zakresy napięć: 9–30 V 

Wyjście +12 V 

Wyjście +12 V / 0 V jest dostępne do zasilania urządzeń 

zewnętrznych 12 V (należy pamiętać o maksymalnym 

prądzie wyjściowym. 

Opcjonalny moduł przekaźnikowy IMS-RM 

Moduł przekaźnikowy IMS-RM z 2 przekaźnikami, 2 styki 

przełączające na przekaźnik dla styczności bezprądowej. 

W obudowie modułu rozszerzającego instalowany jest 1 

moduł przekaźnikowy IMS-RM, jeżeli wysokie 

zapotrzebowanie podłączonych elementów sterowania na 
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energię uniemożliwia uruchomienie ich bezpośrednio 

z poziomu modułu rozszerzeń lub w celu dostarczenia 

styczności bezprądowej. W module rozszerzeń LSN 

ISP-EMIL-120 można zamontować maksymalnie 2 moduły 

przekaźnikowe IMS-RM. 

 

Zawartość opakowania 

Typ Ilość Element 

ISP-EMIL-120 

Wersja obudowy 

1 Moduł rozszerzeń LSN z pokrywą 

plastikową w obudowie montowanej na 

powierzchni, 20x3 zestawy zacisków, 

12 rezystorów EOL (12K1) i 2 

rezystory krańcowe (3k92 

ISP-PCBA-EMIL 

Wersja do montażu 

podtynkowego 

1 Moduł rozszerzeń LSN z pokrywą 

plastikową bez obudowy, 20x3 

zestawy zacisków, 12 rezystorów EOL 

(12K1) i 2 rezystory krańcowe 

(3k92) 

 

Informacje dotyczące zamawiania 

Akcesoria 

IMS-WTC ścienny styk antysabotażowy 

Do montażu w wersji z obudową ISP-EMIL-120 w celu 

przekazywania sygnału alarmu antysabotażowego 

w przypadku zerwania obudowy ze ściany 

Numer zamówienia IMS-WTC 
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