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x x x  Dlaczego warto stosować system COMBI?
Stosowanie adresowalnego systemu detekcji gazów COMBI zapewnia 
oszczędność związaną z ilością okablowania oraz czasu montażu. Doty-
czy to nie tylko okablowania detektorów, lecz także funkcji sterujących. 
Każdy element systemu ma unikalny adres, który jest automatycznie 
rozpoznawany przez centralę, ponadto istnieje możliwość wprowadze-
nia własnego opisu każdego urządzenia, np. CO – Poziom 0.
Detekcję przekroczenia progów CO, CO2, NO2, LPG, CNG można 
wykonać przy wykorzystaniu jednej centrali – do 64 detektorów. 
Jeśli liczba elementów jest większa, można zastosować dodatkową 
centralę i połączyć je w sieć przy wykorzystaniu magistrali CAN. 
Detektory mogą być instalowane na 1–4 linii detekcyjnych (CAN) 
w układzie mieszanym. Centrala ma pamięć 100 zdarzeń, a każdy 
detektor – 2880.

x x x  Sterowanie wentylacją mechaniczną 
i sygnalizatorami
W ramach COMBI dostępne są 4-, 8- i 32-kanałowe moduły sterujące 
przekaźnikowe, które wykorzystuje się do współpracy z systemami 
zewnętrznymi. Urządzenia można zainstalować w dowolnym miej-
scu na linii detekcyjnej (CAN) – dopuszczalne obciążenie przekaźników 
wynosi 3 A/230 V AC. Jednak aby ograniczyć koszty wykonania instala-
cji, elementy te powinny być montowane na linii CAN, możliwie najbli-
żej urządzeń, którymi mają sterować. Modułom nadawany jest jed-
nostkowy adres, który jest automatycznie rozpoznawany przez centralę 
COMBI, ich programowanie wykonuje się poprzez przypisanie konkret-
nego przekaźnika do zdarzenia związanego z przekroczeniem I lub II 
progu alarmowego.

x x x  Współpraca z systemem SAP i BMS
Do współpracy z systemem SAP i BMS można wykorzystać moduły 
sterujące przekaźnikowe lub przekaźniki alarmów ogólnych w centrali. 
Jeśli systemy SAP lub BMS wymagają identyfikacji alarmów stężeń 
z każdego detektora, należy zastosować płytkę przekaźników alarmo-
wych o obciążalności styków 0,5 A/30 V DC. Centrala COMBI udo-
stępnia również protokół Modbus dla systemów zewnętrznych.

Sterowanie i komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi 
w garażach – adresowalny system detekcji gazów COMBI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakłada na inwestora obowiązek instalowania wentylacji mechanicznej 
sterowanej systemami detekcji gazów w garażach powyżej 10 stanowisk.

Fot. 2. Detektor CO w obudowie 30J (IP63)

Fot. 1. System COMBI

Fot. 4. Moduł przekaźnikowy 4-kanałowy

Fot. 3. Moduł przekaźnikowy 32-kanałowy
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