SP 3000 V1-520

INSTRUKCJA INSTALACJI

Wi¹zka przewodów g³ównych
" BIA£E - wyjœcia na œwiat³a (do 5A na ka¿dy przewód).
" CZERWONO-BIA£Y - zasilanie przekaŸników œwiate³. Polaryzacja pr¹du steruj¹cego œwiat³ami zale¿y
od pod³¹czenia tego przewodu. W wi¹zce przewód czerwono-bia³y pod³¹czony jest tak, ¿e œwiat³a s¹
w³¹czane napiêciem +12V. Je¿eli œwiat³a sa w³¹czane mas¹, to przewód ten nale¿y przeci¹æ w okolicy
bezpiecznika 15A i pod³¹czyæ go do masy.
" CZARNY - masa.
" BR¥ZOWY - wyjœcie syreny lub klaksony (funkcja programowana 3/1).
- wyjœcie zaprogramowane jako wyjœcie na syrenê (fabrycznie): na przewodzie pojawia siê napiêcie
+12V, maksymalny pr¹d 2A.
- wyjœcie zaprogramowane jako wyjœcie klaksonu: w tym przypadku syrenê zastêpuje fabrycznie
montowany w pojeŸdzie klakson. W przypadku, jeœli pr¹d pobierany przez klakson jest wiêkszy
ni¿ 2A, nale¿y pod³¹czyæ go przez przekaŸnik.
" CZERWONY - zasilanie systemu (+12V), bezpiecznik 15A.
Wi¹zka przewodów sterowania centralnym zamkiem (6-pin)
" NIEBIESKI-CZERWONY (N.C.) - otwieranie 87A
" NIEBIESKO-BIA£Y (Com) - otwieranie 30
" NIEBIESKO-¯Ó£TY (N.O.) - otwieranie 87
" ZIELONO-CZERWONY (N.C.) - zamykanie 87A
" ZIELONO-BIA£Y (Com) - zamykanie 30
" ZIELONO-¯£ÓTY (N.O.) - zamykanie 87
POD£¥CZANIE CENTRALNEGO ZAMKA (LOCK - UNLOCK) (DWA MINUSY NA STEROWNIK)
Na schemacie pokazany jest wariant pod³¹czenia bezpoœrednio pod si³owniki. Aby pod³¹czyæ alarm pod
sterownik, przewody z wi¹zki si³ownikowej pod³¹czone pod zasilanie (+12V) pod³¹cz do masy, a przewodów
na schemacie pod³¹czone do masy (-) nie pod³¹czaj do niczego. Wówczas na przewodach z rysunku
pod³¹czanych do si³owników pojawiaæ siê bêdzie naprzemiennie masa.
Antena
Jej rozmieszczenie ma wp³yw na zasiêg pracy pilota.
Wi¹zka czujnika wstrz¹sowego
" ZIELONY - wyjœcie pierwszej strefy czujnika wstrz¹sowego (prealarm). Masa przy wzbudzeniu.
" NIEBIESKI - wyjœcie drugiej strefy czujnika wstrz¹sowego. Masa przy wzbudzeniu.
" CZARNY - masa w stanie czuwania.
" CZERWONY - zasilanie +12V na sta³e.
Wi¹zka przewodów (wejœcia /wyjœcia) (6-pin)
" FIOLETOWY - wejœcie z wy³¹czników krañcowych. +12V przy otwieraniu.
" NIEBIESKI - wejœcie z wy³¹czników krañcowych pokryw silnika. Masa przy otwieraniu.
" ZIELONY - wejœcie z wy³¹czników krañcowych. Masa przy otwieraniu.
" ¯Ó£TY - wejœcie stacyjki. +12V przy w³¹czonej stacyjce.
" POMARAÑCZOWY - wyjœcie na przekaŸnik zap³onu. Masa w stanie czuwania.
" SZARY - wyjœcie drugiego kana³u, radiopowiadomienia lub otwierania drzwi pasa¿erów. Masa w
momencie pojawienia siê impulsu.
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Programowanie funkcji systemu
System SP 3000 V1 umo¿liwia przeprogramowanie funkcji podanych w tabelach 1÷3. Opisy zawarte w
kolumnie nr. 1 odpowiadaj¹ ustawieniom fabrycznym.
Tabela 1
Funkcja

Iloœæ dŸwiêkowych sygna³ów i b³ysków diody LED

Przycisk
pilota

1

2

1/1

P1

Sygna³y potwierdzaj¹ce w³¹czone

Sygna³y potwierdzaj¹ce wy³¹czone

1/2

P2

Automatyczny powrót do stanu czuwania
w³¹czony

Automatyczny powrót do stanu czuwania
wy³¹czony

1/3

P3

Informacja dŸwiêkowa o niezamkniêtych
drzwiach nastêpuje od razu

Informacja dŸwiêkowa o niezamkniêtych
drzwiach nast¹pi po 30 sek.

Tabela 2
Funkcja

Przycisk
pilota

Iloœæ dŸwiêkowych sygna³ów i b³ysków diody LED
1

2

3

2/1

P1

D³ugoœæ impulsu sterowania
centralnym zamkiem 0,8 sek.

D³ugoœæ impulsu sterowania
centralnym zamkiem 3,5 sek.

Dwa impulsy na otwieranie
zamka

2/2

P2

Samouzbrajanie wy³¹czone

Samouzbrajanie w³¹czone,
zamki siê nie zamykaj¹

Samouzbrajanie w³¹czone,
zamki zamykaj¹ siê

2/3

P3

Zamykanie zamka po 3 sek.
od w³¹czenia zap³onu

Bez zamykania zamka po
w³¹czeniu zap³onu

Tabela 3
Funkcja

Przycisk
pilota

Iloœæ dŸwiêkowych sygna³ów i b³ysków diody LED
1

2

3/1

P1

Br¹zowy przewód z wi¹zki
g³ównej - wyjœcie na syrenê

Br¹zowy przewód z wi¹zki
g³ównej - wyjœcie na klakson

3/2

P2

Szary przewód - wyjœcie
drugiego kan. - 1 sek. impuls
na otwieranie baga¿nika

Szary przewód - wyjœcie na
otwieranie drzwi pasa¿erów

3/3

P3

Nie zmieniaæ,
ustawienia fabryczne

3

Szary przewód - wyjœcie na
radiopowiadomienie

Aby przeprogramowaæ funkcjê systemu wykonaj poni¿sze czynnoœci:
" WyjdŸ ze stanu uzbrojenia.
" Trzykrotnie w³¹cz, a nastêpnie wy³¹cz zap³on, pozostawiaj¹c go wy³¹czonym.
" Naciœnij przycisk serwisowy dwa, trzy lub szeœæ razy i przy ostatnim naciœniêciu przytrzymaj go do
momentu wydania przez syrenkê jednego, dwóch lub trzech krótkich dŸwiêków, a nastêpnie jednego
d³ugiego, oznaczaj¹cego wejœcie w stan programowania odpowiednio tabela nr. 1, 2 lub 3.
" W zale¿noœci od tego, jak¹ funkcjê chcesz zaprogramowaæ, naciœnij odpowiedni przycisk pilota tyle
razy, ile potrzeba, aby otrzymaæ taka iloœæ dŸwiêkowych sygna³ów i b³ysków diody LED, która by
odpowiada³a danej funkcji, zgodnie z tabel¹ podan¹ wy¿ej.
" W³¹cz stacyjkê. Us³yszysz trzy sygna³y syreny potwierdzaj¹ce wyjœcie ze stanu programowania.
System wyjdzie ze stanu programowania, jeœli przez 15 sekund nie wykonasz ¿adnych dzia³añ.
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Programowanie pilotów
" WyjdŸ ze stanu uzbrojenia.
" Dwa razy w³¹cz i wy³¹cz stacyjkê, a nastêpnie ponownie w³¹cz stacyjkê.
" Dwa razy naciœnij przycisk serwisowy, a przy trzecim razie przytrzymaj go do momentu us³yszenia
d³ugiego sygna³u syrenki.
" Wciœnij którykolwiek z przycisków pilota. Przyjêcie kodu pierwszego pilota zostanie potwierdzone
dŸwiêkowym sygna³em.
" Aby zaprogramowaæ kolejne piloty, powtórz procedurê z poprzedniego punktu.
" Aby zakoñczyæ programowanie pilotów, wy³¹cz zap³on. Wyjœcie ze stanu programowania pilotów
zostanie potwierdzone trzema dŸwiêkami syrenki.
SCHEMAT MONTA¯U ZAMKA CENTRALNEGO W DWÓCH KROKACH
Szary
Bezpiecznik

+12V

Drzwi kierowcy

Bezpiecznik
Zielono - ¯ó³ty

87

Zielono - Bia³y

87A
86

Zielono - Czerwony
Niebiesko - ¯ó³ty

85

Niebiesko - Bia³y

30
Drzwi pasa¿erów

Niebiesko - Czerwony

SCHEMAT MONTA¯U RADIOPOWIADOMIENIA
Bezpiecznik

+12V
Zasilanie

87
87A

Szary

Radiopowiadomienie

86

85
30

SCHEMAT MONTA¯U KANA£U DODATKOWEGO
Bezpiecznik

+12V lub masa

87
87A

Szary

86

+12V

85

Urz¹dzenie dodatkowe

30

3

Blokada silnika

Czerwony

¯ó³ty

Bia³y

Akumulator

85

30

87a

87

86

PrzekaŸnik 30A

(+12V)

Kierunkowskazy

Bezpiecznik 15A

¯ó³ty

Pomarañczowy

Stacyjka

Zielony

Niebieski

Fioletowy

Antena

Zielono - ¯ó³ty

Zielono - Bia³y

Zielono - Czerwony

Bia³y

Niebiesko - ¯ó³ty

Bia³y

Niebiesko - Bia³y

Niebiesko - Czerwony

Czerwono - Bia³y

Czerwony

Czarny

Br¹zowy

II Kana³ / Radiopowiadomienie /
Otwieranie zamka w 2 krokach
Szary

Syrenka

Dioda LED

Przycisk VALET

Czujniki
uderzeniowy

(+12V)

Si³owniki

Krañcówka (masa)

Krañcówka (masa)
Klapa baga¿nika i maska

Krañcówka (+12V)

(+12V)

