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Systembeskrivelse.
DanTaet Væskealarm L-PS-X System 101108 er beregnet for overvågning
af følsomme områder for vandansamling ved hjælp af op til otte væskefølere af
typen LS-X.

L-PS-X har fail-safe potentialfri alarmudgang, og potentialfri hjælpealarmudgang.
Alarmudgangene kan seriekobles, således et antal L-PS-X kan arbejde i kaskade
på en fælles CTS-indgang.
Væskefølerne LS-X har strømudgang med 2-leder interface, hvorfor disse kan
placeres i stor afstand (op til 3500 meter) fra L-PS-X blot der anvendes behørigt
skærmet kabel af det fornødne kvadrat.

Væskefølerne giver alarm ved en vandansamling der kan berøre begge dens
elektroder, dvs. principielt af størrelse som en 50-øre.

L-PS-X vil desuden give alarm ved system-, føler- og kabelfejl.

For hver af de otte målekanaler kan indstilles:

•  Kanal tændt/slukket (ubenyttede kanaler skal være slukket) (ENA)

•  Alarm responstid 1/1800 sekunder (tørretid) (DLY)

•  Kanal autoreset til/fra (hvis vandansamling forsvinder) (RST)

Endvidere forefindes indstillingsmulighed for controlleradresse på DCB.

Bestandd ele
Systemet består af en kontrolboks type L-PS-X og et antal væskefølere type LS-X.

Option.
Kontrolboksen kan forsynes med kommunikationsinterface således at alarm-
melding kan registreres og evt. afstilles via fjernkommunikation.
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Ind ikatorer og b etjeningsorganer.
En netindikator viser at lysnet- og driftspænding i orden.

På frontpladen findes en Reset tast, der bruges til afstilling af akustisk alarmgiv-
ning og til alarm kvittering/ genstart af system.

Endvidere findes for hver kanal en indikator der viser status med følgende
funktioner:

•  Intet lys: Kanalen er slukket

•  Fast grønt lys: Kanalen er tændt og fejlfri

•  Grønt blink: Kabelbrud eller føler ikke tilsluttet.
(Systemfejl).(alarm)(responstid altid 10 sek.)

•  Grønt/rødt blink: Føler/kabelkortslutning, relæ- eller følerspændingssvigt.
(Systemfejl). (alarm)(responstid altid 10 sek.)

•  Fast gult lys: Der er væskefejl på kanalen og responstid er ikke udløbet.

•  Blinkende gult lys: Der er systemfejl på kanalen, og den akustiske alarm er
afstillet.

•  Fast rødt lys: Der er væskealarm på kanalen efter udløb af responstiden

•  Blinkende rødt lys: Der er væskealarm på kanalen, og den akustiske alarm er
afstillet.

Reset tast.
Reset tasten på fronpladen anvendes til afstilling af akustisk alarmgivning og til
alarm kvittering/genstart af systemet.

Virkemåde:
•  Første tryk på reset tast afstiller den akustiske alarm, men systemet vil stadig

være i alarmtilstand.

•  Andet tryk på reset tast afstiller alarm og genstarter systemet. Såfremt
alarmhændelsen (væskeansamling, systemfejl e.l.) ikke er afhjulpet vil systemet
igen gå i alarm.



DanTaet Electronics a/s                  Væskealarm system L-PS-X / LS-X

101108 Release 030112                    Doknr. 401116 rev. 050706                                           Side  5

Tilslutningsvejledning

Forsyning:
230 Vac Terminal 1 Jord

Terminal 2 Fase
Terminal 3 Nul

Alarmudg ang:
3 stk potentialfri skifte kontakter

Hovedalarm Hovedalarm Hjælpealarm
Udgang 1 (230V) Udgang 2 (24V) Udgang 3 (24V)
Terminal 4  NC Terminal 7  NC Terminal 10  NC
Terminal 5  C Terminal 8  C Terminal 11  C
Terminal 6  NO Terminal 9  NO Terminal 12  NO

Følertil slutning:
Kanal 1 Terminal 13 Minus (hvid) Kanal 5 Terminal 21 Minus (hvid)

Terminal 14 Plus (brun) Terminal 22 Plus (brun)

Kanal 2 Terminal 15 Minus (hvid) Kanal 6 Terminal 23 Minus (hvid)
Terminal 16 Plus (brun) Terminal 24 Plus (brun)

Kanal 3 Terminal 17 Minus (hvid) Kanal 7 Terminal 25 Minus (hvid)
Terminal 18 Plus (brun) Terminal 26 Plus (brun)

Kanal 4 Terminal 19 Minus (hvid) Kanal 8 Terminal 27 Minus (hvid)
Terminal 20 Plus (brun) Terminal 28 Plus (brun)

Kabelforlængelse skal ske med 2x0,25 mm2 skærmet kabel.
Skærmen fra følerkabel skal fastgøres under bøjle på bundpladen.
Maksimal kabellængde på føler er 3500 meter.
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Virkemåde
I normaltilstand overvåges de aktiverede målekanaler for afbrydelse af følerkabel,
kortslutning af følerindgang samt melding af vandansamling.

Afbrydelses- og kortslutningsalarmer meldes altid med en responstiden på 10
sekunder således man ved installationen kan slå kanaler til/fra kortvarigt, og i
kanalindikatoren se fejlstatus, uden dette afstedkommer alarmmelding.

Alarm for vandansamling gives med den for kanalen indstillede responstid: 1 eller
1800 sekunder, dvs. praktisk taget omgående, eller med 1/2 times forsinkelse.
Bemærk at fejltilstanden skal være til stede uden ophør i hele responstiden førend
systemet kan melde alarm.

I normaltilstand er alarmrelæet aktiveret. Ved alarmgivning deaktiveres hoved-
alarmudgangen mens hjælpealarmudgangen og den akustiske alarm aktiveres.

Den akustiske alarm kan afstilles ved et tryk på forpladens Reset tast; samtidig
deaktiveres da hjælpealarmudgangen, og kanalindikatorer med fejlvisning vil skifte
fra fast til blinkende rødt lys (væskeansamling), eller fra blinkende grønt/rødt til
blinkende gult lys (kabel-/følerfejl).

Efter afstilling af akustisk alarm og udbedring af fejl eller aftørring af vand genstar-
tes systemet ved endnu et tryk på Reset tasten, hvorved hovedalarmudgangen
aktiveres såfremt de aktive kanaler er fejlfri.

Hvis autoreset er aktiveret for en kanal kan en alarmmelding forårsaget af vandan-
samling annulleres automatisk, og alarmgivning således ophøre automatisk efter
en minimum alarmtid på 10 sekunder, såfremt vandansamlingen i målepunktet
forsvinder.

L-PS-X håndterer flere alarmer i alarmtilstanden. Såfremt den akustiske alarm er
afstillet for en alarmgivende målekanal kan denne atter lyde såfremt en anden
målekanal forårsager en alarm. Nytilkomne alarmer indikeres med fast rødt lys.
Dersom nogen statusindikator lyser med fast rødt lys kræves altså mindst to
aktiveringer af Reset tasten for at reaktivere alarmrelæet.

Placering af følere.
De enkelte væskefølere placeres strategisk rigtigt ud fra en risikovurdering.
Vurderingen kan være en overvejelse af, hvor væske kan trænge ind i bygningen
eller hvor risikoen for en lækage i rørinstallationen er størst.

De enkelte væskefølere skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum en
meter.

Anvendelsesforslag.
Som bilag bagest i denne manual findes forskellige forslag til placering af
væskeføleren. (Tegning 40117, 40118, 401119, 401120)
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Fjernkommunikation via PC.
Bestilles kontrolboksen med RS232 interface er det muligt ved at tilslutte PC’ens
comport til kontrolboksen at følge status i kontrolboksen og derved også modtage
alarmer på PC’en. Dette kan ske med f.eks. programmet Hyperterminal som er et
program under Windows.
Det er også muligt at kommunikere med kontrolboksen ved at bruge følgende
funktioner/kommandoer:

Funktion                                     Kommando       
Indstilling af ur rtc
Afstilling af alarm rst
Systemstatus mark
Navngive kanaler loc n

Bemærk!
Afstilles en alarm med kommandoen rst skal systemstatus efterfølgende
kontrolleres med kommandoen mark for at se om kanaler stadig er i alarmtilstand.

Kommandoen rtc, mark og loc n er beskrevet længere fremme i manualen.

Opsætning g enerelt
Opsætning af kontrolboksens virkemåde og fjernkommunikation sker ved hjælp af
en række omskiftere placeret på print i låg. Omskifterne har følgende funktioner:

ENA = Aktiverer og deaktiverer den enkelt kanal.
DLY = Alarmresponstid for den enkelte kanal. Off = 1 sek. / On = 1800 sek.
RST = Autoreset. Alarmen afstilles såfremt væsken forsvinder.

Off = Ingen reset / On = Reset
CID = Kontrolboksens adresse. Anvendes i forbindelse med netværk.
AUX = Opsætning af logging.

Aktivering af føler
For at kontrolboksen kan anvende en tilsluttet væskeføler skal den pågældende
kanal aktiveres. Aktivering og deaktivering sker ved hjælp af omskifteren ENA.

ENA switch 1 - 8 (kanal 1 - 8) Off/On = Kanal deaktiveret/Aktiveret
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Logg er
COM porten, der betjener systemets residente monitor, kan anvendes til event
logging på tilsluttet computer, seriel terminal eller seriel printer. Omskifteren AUX
benyttes til at indstille apparatets virkemåde i henseende til event logging.

AUX switch nummer 3 er Off/On = Logging Off/On

Event logging kan udføres på to fundamentalt forskellige måder. Den ene måde
('Terse') er beregnet på, at apparatets meddelelser registreres og analyseres af en
computer, f.eks. et CTS-anlæg. Den anden måde ('Verbose') er beregnet til
observation på enten terminalskærm eller printer.

Terse logging anvender blot een meddelelsestype, der altid har samme opbygning:

a) Relæstatusindikator  +/a/q = OK/Alarm/Quiet (kvitteret)

b) Sandtid i formatet <wdyyyymmdd,hhmmss.ffff> hvor wd er en to-bogstavs
ugedagsforkortelse.

c) Indgangsastatusindikatorer med index i1-i8 -/+/b/w/c/f =
Off/OK/break/wet/current/fail

d) Monitorstatusindikatorer med index m1-m8 +/a/q = OK/Alarm/Quiet

e) CR/LF

Verbose logging anvender en systemtekst og en redigerbar brugertekst op til 54
tegn til beskrivelse og identifikation af kanalens målepunkt. Meddelelsernes
længde vil således afhænge af længden af den brugerindlæste tekst.
Meddelelserne er opbygget således:

a) Sandtid i formatet  wdy  dd-mm-yyyy  hh:mm:ss.ffff

b) Kolon/mellemrum

c) Hændelse  Alarm/Quiet/Reset

d) Kanalnummer

e) Brugertekst

f) CR/LF

AUX switch nummer 4 er Off/On = Terse/Verbose
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Indlæsning af brugertekst foregår fra en terminal tilsluttet enhedens COM port. Ved
indtastning af vognretur skal enheden afgive en prompt '>' eller '*'.
Herefter benyttes kommandoen:

loc n (n=1..8)

til at skrive og indlæse brugertekst for målepunkt n (n=1..8)
eller
til at inspicere brugertekst for målepunkt n (n=1..8)

Indstilli ng af ur
Indstilling af sandtidsur foregår ligeledes fra en terminal tilsluttet enhedens COM
port. Ved en prompt benyttes kommandoen:

rtc

til at inspicere urets nuværende indstilling, og kommandoen

rtc  wdy dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.ffff]

til at ændre denne.

Bemærk at for wdy anvendes de engelske forkortelser sun mon tue wed thu fri sat
(man kan nøjes med at indtaste de første to bogstaver), og at indtastning af
tidsangivelse mindre end et sekund [.ffff] er valgfri.

Mark
For verifikation af fortsat funktionalitet kan apparatet indstilles til af logge et mærke
(Mark) hvert 10. minut. I terse modus vil dette mærke ligne enhver anden
meddelelse. I verbose modus vises:

a) Sandtid i formatet  wdy  dd-mm-yyyy  hh:mm:ss.ffff
b) Kolon/mellemrum
c) Teksten -Mark-
d) CR/LF

AUX switch nummer 5 er Off/On = Mark Off/On
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Baudrate
COM porten kan stilles til at anvende en af to hastigheder:
9.600 baud eller 19.200 baud.

AUX switch nummer 6 er Off/On = 19.200/9.600 baud.

Dansk
Der kan indskrives danske bogstaver i brugerteksterne, dersom disse indskrives fra
en terminal med enten DOS (cp 850/865), 7-bit ISO eller 8-bit ISO-8859-1.
Eftersom de danske bogstaver er placeret entydigt og uden overlapning i de tre
standarder kan de udskrives i henhold til en bestemt standard, uanset hvorledes
de er indtastet.
AUX switch nummer 1 og 2 stiller:

aux1   aux2   æ        ø         å         Æ       Ø        Å                  
OFF OFF <-------- ingen oversættelse ---------> none
OFF ON $91 $9B $86 $92 $9D $8F DOS
ON OFF $7B $7C $7D $5B $5C $5D ISO-7
ON ON $E6 $F8 $E5 $C6 $D8 $C5 ISO-8
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Netværksprotokol
Der er mulighed for at koble et antal L-PS-X sammen med RS-485 interface,
således en controller kan adressere og dermed kommunikere med hver enhed
separat. Når enhederne netværkskobles skal automatisk logging fravælges, og
Terse mode skal vælges. Netværksprotokollen implementerer alene  komman-
doerne 'MARK' og 'RST' til brug for en controller. Når L-PS-X adresseres med
kommandoen MARK vil den returnere en aktuel statuslinie. Når L-PS-X adres-
seres med kommandoen RST genstartes overvågningen og alarmer kvitteres/
nulstilles.

L-PS-X har en adresse bestående af et segmentnummer (0-255) og en controller
ID (0-255).

Enhedens adresse kontrolleres fra en terminal tilsluttet COM porten med kom-
mandoen

CID

som viser (decimalt) seg.cid

Bemærk seg og cid må ikke begge være nul (netværksadresse), og ikke begge 255
(broadcastadresse).

Segmentnummer kan ændres med kommandoen

SEG nnn

mens controller ID stilles på CID switch. Switch 1 = bit 0 osv.

Netværksprotokollen er linieorienteret. Hver linie begynder med en header,
fortsætter med en kommando og slutter med CR/LF. Et telegram består af en eller
flere sådanne linier, der afsluttes med '>' eller '*' efterfulgt af 100 msec inaktivitet.
En header består af:

?tttt!ssss.         for en forespørgsel, og
!tttt?ssss.         for et svar, hvor

tttt og ssss er 4-ciffrede hexadecimale adresser for henholdsvis 'target' (modtager)
og 'source' (afsender).

En controller på segmentet kan rundsende til alle nettes værter ved at angive
$FFFF som modtager (broadcast). Ingen værter besvarer et broadcast.












