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1. Wstęp 
Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą dokumentacją techniczno-ruchową zestawu 

wyrobów do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła typu ZODIC G (zwanego dalej ZODIC G) 

zgodnie z podanymi w niej opisami i przestrzeganie wszystkich warunków bezpieczeństwa 

stanowi podstawę prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. 

Zakłada się, że prace dotyczące transportu, podłączenia instalacji związanych z 

urządzeniem  jak również konserwacji i napraw wykonywane są przez wykwalifikowany personel 

lub nadzorowane są przez osoby uprawnione. 

Przez wykwalifikowany personel rozumie się osoby, które wobec odbytego 

przeszkolenia, posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie urządzeń 

elektromechanicznych i znajomości istotnych norm, dokumentacji oraz przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i warunków pracy, zostały upoważnione do przeprowadzania niezbędnych prac 

konserwacyjnych na podstawie protokołu szkolenia  oraz potrafią diagnozować i eliminować 

potencjalne zagrożenia.  

Poniższa dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera informacje dotyczące zastosowania, 

budowy, montażu, uruchomienia, użytkowania i konserwacji ZODIC G. Jeżeli zespoły 

eksploatowane są zgodnie z przeznaczeniem, to niniejsza dokumentacja i inne dokumenty 

dołączone do urządzeń zawierają wskazówki niezbędne dla wykwalifikowanego personelu. 

UWAGA: 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji techniczno – 

ruchowej.  
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2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania 

ZODIC G zostały zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016r. pozycja 1966) 

• Postanowień Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0407-0499/2016 

• Dokumentacji techniczno-ruchowej zestawu wyrobów ZODIC G opracowanej przez 

Producenta 

• PKN-CEN TR 12101-4:2007 Smoke and heat control systems -- Part 4: Installed SHEVS 

systems for smoke and heat ventilation 

• PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła - Zasady projektowania 

• Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych 

 Tworząc ZODIC G firma SMAY zastosowała najnowszą technologię, która gwarantuje 

najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Firma SMAY prowadzi częste kontrole swoich produktów, co bezpośrednio przekłada się 

na wysoki poziom jakości oferowanych produktów w tym central, ich użyteczność oraz wyjątkową 

trwałość użytkową. Pomimo to urządzenia mogą być niebezpieczne, jeśli są nieodpowiednio 

użytkowane przez niewykwalifikowany personel lub są użytkowane niezgodnie ze swoim 

przeznaczeniem. 

UWAGA: 

Montaż urządzenia, podłączenie instalacji związanych, uruchomienie, eksploatacja i 

konserwacja muszą odbywać się zgodnie z dyrektywami i przepisami obowiązującymi na 

terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. 

Powinno się używać ZODIC G zgodnie z instrukcją użytkowania i w zakresie parametrów 

technicznych podanych w niniejszej DTR. 

Zaleca się korzystanie z pomocy Autoryzowanych Serwisów firmy SMAY podczas 

montażu, instalacji, uruchamiania oraz napraw i konserwacji. 

Dokumentacja powinna zawsze znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo 

dostępna dla uprawnionych służb serwisowych. 
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3. Regulacje prawne 

3.1. Wprowadzenie do obrotu 

ZODIC G wprowadzono do obrotu na podstawie dokumentów wydanych przez Centrum 

Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie:  

1. Aprobata techniczna nr: AT-0407-0499/2016 

2. Certyfikat stałości właściwości użytkowych: Nr 063-UWB-0014 

Jego zgodność z Aprobatą Techniczną potwierdzona została przez producenta Krajową 

Deklaracją Właściwości Użytkowych. 
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4. Opis produktu 

4.1. Przeznaczenie ZODIC G  

ZODIC G stosowany jest do budowy systemów grawitacyjnego odprowadzania dymu i 

ciepła z klatek schodowych w budynkach. Funkcją ZODIC G jest wytworzenie wymaganego 

przepływu dymu na klatce schodowej umożliwiającego jej oddymianie i nie dopuszczenie do 

opadania dymu poniżej kondygnacji, na której wystąpił pożar. Dym z klatki schodowej jest 

usuwany poprzez klapy dymowe SCD. 

4.2. Zasada działania ZODIC G  

Po wykryciu zagrożenia pożarowego otwarta zostaje klapa dymowa znajdująca się w 

dachu/górnej części klatki schodowej oraz otwór do kompensacji powietrza (drzwi, czerpnia 

CDH). Opcjonalnie może zostać uruchomiona sygnalizacja akustyczna/optyczna zagrożenia 

pożarowego. Opcjonalnie w przypadku gdy w budynku zastosowano elektrotrzymacze drzwi 

prowadzących z poszczególnych kondygnacji na klatkę schodową następuje ich zwolnienie i 

zamknięcie drzwi. 

4.3.  Schemat ideowy ZODIC G  

 

Rysunek 1. Schemat ideowy ZODIC G i urządzeń współpracujących 
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5. Elementy składowe ZODIC G 

ZODIC G składa się z elementów wyszczególnionych w tabeli 1: 

Tabela 1. Elementy składowe ZODIC G 

Lp. Element ZODIC G Oznaczenie elementu 

1 Centrala sterowania oddymianiem  COZ-1, COZ-2, COZ-3 

2 Punktowa czujka dymu lub dymu i ciepła CDZ-2, CDZ-5 

3 Ręczny Przycisk Oddymiania POZ-7 

4 Klapa dymowa  SCD-1 

5 Siłownik drzwiowy  END-1, END-2 

6 Czerpnia powietrza kompensacyjnego z 

siłownikiem obrotowym 

CDH 

7 Adapter do siłowników obrotowych  ASZ 

8 Adapter do elektrozaczepów drzwiowych AEZ 

5.1. Centrale sterowania COZ-1, COZ-2, COZ-3 

5.1.1. Informacje podstawowe 

Centrale sterowania oddymianiem stosowane w ZODIC G wykorzystywane są do 

odbierania i przetwarzania sygnałów o alarmie pożarowym z systemu sygnalizacji pożarowej, 

automatycznych czujek dymu i ręcznych przycisków oddymiania, przetwarzania tych sygnałów 

oraz sterowania i zasilania elementów wykonawczych systemu oddymiania klatki schodowej 

takich jak siłowniki drzwiowe, siłowniki do klap dymowych SCD, siłownik czerpni powietrza CDH 

oraz urządzeń współpracujących z ZODIC G m. in. sygnalizatorów akustycznych SA, optycznych 

SO i akustyczno-optycznych SAO.  

Centrale sterowania oddymianiem umożliwiają sterowanie elektrozaczepami  

i elektrotrzymaczami drzwiowymi oraz przekazywanie sygnałów o stanie pracy systemu 

oddymiania do systemów nadrzędnych SSP, SIUP itp. 

Opcjonalnie centrale COZ mogą współpracować ze stacjami pogody oraz przyciskami 

przewietrzania i sterować przewietrzaniem. 

 

Rysunek 2. Centrala sterowania oddymianiem COZ-1 
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Rysunek 3. Centrala sterowania oddymianiem COZ-2 

 

Rysunek 4. Centrala sterowania oddymianiem COZ-3 

5.1.2. Dane Techniczne 

Tabela 2. Dane techniczne Centrali COZ-1 

Typ centrali: COZ-1 

Stopień ochrony obudowy IP30  

Zakres temperatur pracy -5oC ÷ +40oC 

Wilgotność względna powietrza 20% ÷ 40%, bez skraplania 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330x330x110 [mm] 

Zasilanie główne: napięcie zasilania 230 VAC 

Pobór prądu z sieci 0,7 A 

Max. prąd wyjściowy 4 A 

Wewnętrzne napięcie robocze 24 VDC / 72 h w przypadku awarii zasilania 

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów 2x12 V 2 Ah 

Max. pojemność akumulatorów 2 Ah 

Napięcie ładowania akumulatorów 23-29,2 V zależne od stanu akumulatorów 

Rodzaj linii dozorowej konwencjonalna parametryczna (otwarta) 

Konfiguracja grup 1 grupa oddymiania 

Liczba linii dozorowych: 1 szt. 

max. liczba elementów na linii dozorowej: 

czujka dymu/czujka ciepła 20 szt., z tego max. 10 

czujek ciepła lub linia do SSP 1 szt. 

Wyjścia do ręcznych przycisków oddymiania: 1 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

łącznie 10 szt. RPO, z tego max. 3 sztuki RPO 

z sygnalizacją akustyczną 

Wyjścia do ręcznych przycisków przewietrzania: 1 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

przyciski przewietrzania: bez ograniczeń 

przyciski p. ze wskaźnikiem otwarcia: max. 10 szt. 

Wyjścia do elementów wykonawczych: 1 szt. max. 4 A / wyjście 

Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe do transmisji 

alarmu pożarowego / sygnału uszkodzenia (opcja) 

opcja PK: 1 wyjście uszkodzenia, 1 wyjście alarmu; 

patrz pkt 5.1.11. 

http://www.kg-pneumatik.de/typo3temp/pics/bed1a657b7.jpg
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Wejścia do czujnika deszczu i wiatru (opcja) opcja WRM; patrz pkt 5.1.8. 

Tabela 3. Dane techniczne Centrali COZ-2 

Typ centrali: COZ-2 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Zakres temperatur pracy -5oC ÷ +40oC 

Wilgotność względna powietrza 20% ÷ 40%, bez skraplania 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 400x400x125 [mm] 

Zasilanie główne: napięcie zasilania 230 VAC 

Pobór prądu z sieci 1,1 A 

Max. prąd wyjściowy 8 A 

Wewnętrzne napięcie robocze 24 VDC / 72 h w przypadku awarii zasilania 

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów 2x12 V 7 Ah 

Max. pojemność akumulatorów 7 Ah 

Napięcie ładowania akumulatorów 23-29,2 V zależne od stanu akumulatorów 

Rodzaj linii dozorowych konwencjonalne parametryczne (otwarte) 

Konfiguracja grup 1 grupa oddymiania 

Liczba linii dozorowych: 2 szt. 

max. liczba elementów na linii dozorowej: 

Czujka dymu/czujka ciepła 20 szt./linię, z tego maks. 

10 czujek ciepła/linię; linia do SSP 1 szt. 

Wyjścia do ręcznych przycisków oddymiania: 1 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

łącznie 10 szt. RPO/linię z tego 3 sztuki RPO 

z sygnalizacją akustyczną/linię 

Wyjścia do ręcznych przycisków przewietrzania: 1 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

przyciski przewietrzania: bez ograniczeń 

przyciski p. ze wskaźnikiem otwarcia: max. 10 szt. 

Wyjścia do elementów wykonawczych: 1 szt. max. 8 A / wyjście 

Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe do transmisji 

alarmu pożarowego / sygnału uszkodzenia [opcja) 

opcja PK: 1 wyjście uszkodzenia, 1 wyjście alarmu; 

patrz pkt 5.1.11. 

Wejścia do czujnika deszczu i wiatru (opcja) opcja WRM; patrz pkt 5.1.8. 

Wyjścia do sterowania zewnętrznymi urządzeniami 

ostrzegawczymi (opcja wyklucza opcję T) 

opcja WTM: 1 linia sygn. optycznych i 1 linia sygn. 

akustycznych; patrz pkt 5.1.13. oraz 6.4. – 6.6. 

Wyjście do elektrozaczepów rewersyjnych (opcja 

wyklucza opcję WTM) 

opcja T: max. 4 elektrozaczepy rewersyjne; patrz pkt 

6.3. 

Tabela 4. Dane techniczne Centrali COZ-3.1 

Typ centrali: COZ-3.1 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Zakres temperatur pracy -5oC ÷ +40oC 

Wymiary ( dł. x szer. x wys.) 500x500x210 [mm], 

Zasilanie główne: napięcie zasilania 230 V AC 

Pobór prądu z sieci 1,1 A 

Max. prąd wyjściowy 8 A 

Wewnętrzne napięcie robocze 24 V DC / 72 h w przypadku awarii zasilania 

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów 2x12 V 7 Ah 

Max. pojemność akumulatorów 17 Ah 

Napięcie ładowania akumulatorów 23-29,2 V zależne od stanu akumulatorów 

Linia dozorowa: rodzaj linii dozorowej konwencjonalne parametryczne (otwarte) 

Konfiguracja grup 1÷2 grupy oddymiania, max. 4 grupy przewietrzania 

Liczba linii dozorowych: 2 szt. + oddz. linia do SPP 1 szt. 

max. liczba elementów na linii dozorowej: 

Czujka dymu/czujka ciepła 20 szt./linię, z tego maks. 

10 czujek ciepła/linię; 

Wyjścia do ręcznych przycisków oddymiania: 2 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

łącznie 10 szt. RPO/linię z tego 3 sztuki RPO 

z sygnalizacją akustyczną/linię 

Wyjścia do ręcznych przycisków przewietrzania: 4 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

przyciski przewietrzania: bez ograniczeń 

przyciski p. ze wskaźnikiem otwarcia: max. 10 szt. 

Wyjścia do elementów wykonawczych: 4 szt. max. 8 A / wyjście (uwaga na max. prąd wyjściowy) 

Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe do transmisji 

alarmu pożarowego / sygnału uszkodzenia [opcja) 

opcja PK: 1 wyjście uszkodzenia, 1 wyjście alarmu; 

patrz pkt 5.1.11. 

Wejścia do czujnika deszczu i wiatru (opcja) opcja WRM; patrz pkt 5.1.8. 

Wyjścia do sterowania zewnętrznymi urządzeniami 

ostrzegawczymi (opcja wyklucza opcję T) 

opcja WTM: 1 linia sygn. optycznych i 1 linia sygn. 

akustycznych; patrz pkt 5.1.13. oraz 6.4. – 6.6. 
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Wyjście do elektrozaczepów rewersyjnych (opcja wyklucza 

opcję WTM) 

opcja T: max. 4 elektrozaczepy rewersyjne; patrz pkt 

6.3. 

Wyjścia przekaźnikowe bezp. sygnałów wskaźnika pozycji opcja PK-SA; patrz pkt 5.1.12. 

Tabela 5. Dane techniczne Centrali COZ-3.2 
Typ centrali: COZ-3.2 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Zakres temperatur pracy -5oC ÷ +40oC 

Wymiary ( dł. x szer. x wys.) 500x500x210 [mm] 

Zasilanie główne: napięcie zasilania 230 V AC 

Pobór prądu z sieci 2,2 A 

Max. prąd wyjściowy 16 A 

Wewnętrzne napięcie robocze 24 V DC / 72 h w przypadku awarii zasilania 

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów 2x12 V 12 Ah 

Max. pojemność akumulatorów 17 Ah 

Napięcie ładowania akumulatorów 23-29,2 V zależne od stanu akumulatorów 

Linia dozorowa: rodzaj linii dozorowej konwencjonalne parametryczne (otwarte) 

Konfiguracja grup 1÷2 grupy oddymiania, max. 4 grupy przewietrzania 

Liczba linii dozorowych: 2 szt. + oddz. linia do SPP 1 szt. 

max. liczba elementów na linii dozorowej: 

Czujka dymu/czujka ciepła 20 szt./linię, z tego 

maks. 10 czujek ciepła/linię; 

Wyjścia do ręcznych przycisków oddymiania: 2 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

łącznie 10 szt. RPO/linię z tego 3 sztuki RPO 

z sygnalizacją akustyczną/linię 

Wyjścia do ręcznych przycisków przewietrzania: 4 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

przyciski przewietrzania: bez ograniczeń 

przyciski p. ze wskaźnikiem otwarcia: max. 10 szt. 

Wyjścia do elementów wykonawczych: 4 szt. max. 8 A / wyjście (uwaga na max. prąd wyjściowy), 

suma prądu wyjść 1 i 2 max. 8 A 

suma prądu wyjść 3 i 4 max. 8 A 

Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe do transmisji 

alarmu pożarowego / sygnału uszkodzenia [opcja) 

opcja PK: 1 wyjście uszkodzenia, 1 wyjście alarmu; 

patrz pkt 5.1.11. 

Wejścia do czujnika deszczu i wiatru (opcja) opcja WRM; patrz pkt 5.1.8. 

Wyjścia do sterowania zewnętrznymi urządzeniami 

ostrzegawczymi (opcja wyklucza opcję T) 

opcja WTM: 1 linia sygn. optycznych i 1 linia sygn. 

akustycznych; patrz pkt 5.1.13. oraz 6.4. – 6.6. 

Wyjście do elektrozaczepów rewersyjnych (opcja 

wyklucza opcję WTM) 

opcja T: max. 4 elektrozaczepy rewersyjne; patrz 

pkt 6.3. 

Wyjścia przekaźnikowe bezp. sygnałów wskaźnika pozycji opcja PK-SA; patrz pkt 5.1.12. 

Tabela 6. Dane techniczne Centrali COZ-3.3 
Typ centrali: COZ-3.3 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Zakres temperatur pracy -5oC ÷ +40oC 

Wymiary ( dł. x szer. x wys.) 600x600x210 [mm] 

Zasilanie główne: napięcie zasilania 230 V AC 

Pobór prądu z sieci 3,3 A 

Max. prąd wyjściowy 24 A 

Wewnętrzne napięcie robocze 24 V DC / 72 h w przypadku awarii zasilania 

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów 17 Ah 

Max. pojemność akumulatorów 17 Ah 

Napięcie ładowania akumulatorów 23-29,2 V zależne od stanu akumulatorów 

Linia dozorowa: rodzaj linii dozorowej konwencjonalne parametryczne (otwarte) 

Konfiguracja grup 1÷2 grupy oddymiania, max. 4 grupy przewietrzania 

Liczba linii dozorowych: 2 szt. + oddz. linia do SPP 1 szt. 

max. liczba elementów na linii dozorowej: 

Czujka dymu/czujka ciepła 20 szt./linię, z tego 

maks. 10 czujek ciepła/linię; 

Wyjścia do ręcznych przycisków oddymiania: 2 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

łącznie 10 szt. RPO/linię z tego 3 sztuki RPO 

z sygnalizacją akustyczną/linię 

Wyjścia do ręcznych przycisków przewietrzania: 4 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

przyciski przewietrzania: bez ograniczeń 

przyciski p. ze wskaźnikiem otwarcia: max. 10 szt. 

Wyjścia do elementów wykonawczych: 4 szt. max. 8 A / wyjście (uwaga na max. prąd wyjściowy),  

suma prądu wyjść 3 i 4 max. 8 A 

Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe do transmisji opcja PK: 1 wyjście uszkodzenia, 1 wyjście alarmu; 
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alarmu pożarowego / sygnału uszkodzenia [opcja) patrz pkt 5.1.11. 

Wejścia do czujnika deszczu i wiatru (opcja) opcja WRM; patrz pkt 5.1.8. 

Wyjścia do sterowania zewnętrznymi urządzeniami 

ostrzegawczymi (opcja wyklucza opcję T) 

opcja WTM: 1 linia sygn. optycznych i 1 linia sygn. 

akustycznych; patrz pkt 5.1.13. oraz 6.4. – 6.6. 

Wyjście do elektrozaczepów rewersyjnych (opcja 

wyklucza opcję WTM) 

opcja T: max. 4 elektrozaczepy rewersyjne; patrz 

pkt 6.3. 

Wyjścia przekaźnikowe bezp. sygnałów wskaźnika pozycji opcja PK-SA; patrz pkt 5.1.12. 

Tabela 7. Dane techniczne Centrali COZ-3.4 

Typ centrali: COZ-3.4 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Zakres temperatur pracy -5oC ÷ +40oC 

Wymiary ( dł. x szer. x wys.) 600x600x210 [mm] 

Zasilanie główne: napięcie zasilania 230 V AC 

Pobór prądu z sieci 4,4 A 

Max. prąd wyjściowy 32 A 

Wewnętrzne napięcie robocze 24 V DC / 72 h w przypadku awarii zasilania 

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów 17 Ah 

Max. pojemność akumulatorów 17 Ah 

Napięcie ładowania akumulatorów 23-29,2 V zależne od stanu akumulatorów 

Linia dozorowa: rodzaj linii dozorowej konwencjonalne parametryczne (otwarte) 

Konfiguracja grup 1÷2 grupy oddymiania, max. 4 grupy przewietrzania 

Liczba linii dozorowych: 2 szt. + oddz. linia do SPP 1 szt. 

max. liczba elementów na linii dozorowej: 

Czujka dymu/czujka ciepła 20 szt./linię, z tego 

maks. 10 czujek ciepła/linię; 

Wyjścia do ręcznych przycisków oddymiania: 2 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

łącznie 10 szt. RPO/linię z tego 3 sztuki RPO 

z sygnalizacją akustyczną/linię 

Wyjścia do ręcznych przycisków przewietrzania: 4 szt. 

max. liczba elementów na wyjściu: 

przyciski przewietrzania: bez ograniczeń 

przyciski p. ze wskaźnikiem otwarcia: max. 10 szt. 

Wyjścia do elementów wykonawczych: 4 szt. max. 8 A / wyjście (uwaga na max. prąd wyjściowy),  

Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe do transmisji 

alarmu pożarowego / sygnału uszkodzenia [opcja) 

opcja PK: 1 wyjście uszkodzenia, 1 wyjście alarmu; 

patrz pkt 5.1.11. 

Wejścia do czujnika deszczu i wiatru (opcja) opcja WRM; patrz pkt 5.1.8. 

Wyjścia do sterowania zewnętrznymi urządzeniami 

ostrzegawczymi (opcja wyklucza opcję T) 

opcja WTM: 1 linia sygn. optycznych i 1 linia sygn. 

akustycznych; patrz pkt 5.1.13. oraz 6.4. – 6.6. 

Wyjście do elektrozaczepów rewersyjnych (opcja 

wyklucza opcję WTM) 

opcja T: max. 4 elektrozaczepy rewersyjne; patrz 

pkt 6.3. 

Wyjścia przekaźnikowe bezp. sygnałów wskaźnika pozycji opcja PK-SA; patrz pkt 5.1.12. 

Oznaczenia wskaźników: 

• zielony  – praca bezawaryjna; gaśnie po wykryciu awarii; 

• czerwony   – alarm; 

• żółty    – awaria; 

• niebieski  – centralka pogodowa aktywna; 

• niebieski  – wymagana konserwacja (miga) lub włączony tryb konserwacyjny 

aktywny (świeci się); 

• czerwony  – wyświetlacz serwisowy; 

• niebieski  – aktywna komenda otwieranie lub zamykanie; 

Elementy sterujące na płycie głównej: 

• przycisk reset  (czerwony) – resetowanie funkcji alarmu strefy (dostępne po 

otwarciu drzwi kluczem; 

• przycisk reset  (żółty) – wyłączenie sygnału ostrzegawczego; 

• potencjometr pozycji wentylacji  oraz potencjometr czasu wentylacji  (punkt 
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5.1.6.); 

• przycisk test  – aktywuje funkcję alarmu testowego dla celów konserwacyjnych; 

• przycisk µC-reset – tylko dla celów serwisowych. 

5.1.3. Obsługa Centrali – Uruchomienie 

Prace przy centrali należy wykonywać po odłączeniu zasilania! 

Siłowników nie można wysuwać za pomocą zewnętrznych źródeł zasilania elektrycznego 

(np. zewnętrzne akumulatory), jeżeli zostały już podłączone do centrali. Może to doprowadzić do 

uszkodzeń wyjścia energetycznego centrali. 

• Zamocować obudowę odpowiednimi elementami montażowymi. Przewody 

przyłączeniowe przeprowadzić przez odpowiednie otwory. 

• Dokonać konfiguracji grup i ustawienia funkcji, patrz punkt 5.1.5. 

• Okablować centralę zgodnie ze schematami ideowymi. 

• Włączyć zasilanie sieciowe; wskaźniki i wyświetlacz serwisowy zaświecą się na 

moment. Następnie wskaźnik/i  zaczną migać przez około 15s (kalibracja). Jeżeli 

wskaźnik  zaświeci się na stałe, oznacza to awarię na linii sygnałowej (patrz 5.1.14). 

Wyświetlacz serwisowy pozostanie włączony przez ok. 120 s. 

• Umieścić akumulatory w obudowie i podłączyć je wg schematu odnoszącego się do 

danej centrali: 

 

Rysunek 5. Schemat podłączenia akumulatorów 
do Centrali COZ-1 

 

Rysunek 6. Schemat podłączenia akumulatorów 

do Centrali COZ-2 

 

Rysunek 7. Schemat podłączenia akumulatorów 
do Centrali COZ-3.1 i COZ-3.2 



 

 

Strona 16 z 73 

DTR – ZODIC G 

Wersja: 1.0  

 

Rysunek 8. Schemat podłączenia akumulatorów 
do Centrali COZ-3.3 i COZ-3.4 

• Wskaźnik  zaświeci się, wskaźnik  zgaśnie, urządzenie jest gotowe do pracy. 

Jeżeli nadal wyświetla się komunikat o awarii, uwzględnić wskazówki wymienione w 

punkcie 5.1.14. Można ewentualnie spróbować wyłączyć centralę (patrz punkt 5.1.4) 

• Sprawdzić wszystkie funkcje i wskaźniki elementów opisane w dalszych 

podrozdziałach dotyczących centrali. 

• Doprowadzić do wsunięcia się wszystkich siłowników (w razie potrzeby nacisnąć 

„zamykanie”  na przycisku przewietrzania). 

Po około 24 godzinach eksploatacji bez awarii zasilania akumulatory są dostatecznie 

naładowane, aby zagwarantować pełen czas podtrzymania w razie awarii zasilania. 

5.1.4. Obsługa Centrali – Odłączenie z eksploatacji 

• Odłączyć akumulatory od centrali (np. rozłączyć przewód połączeniowy akumulatora 

lub bezpiecznik F2).  

Akumulatory można magazynować przez około 6 miesięcy. W przypadku dłuższego 

magazynowaniu należy je doładować. 

• Wyłączyć napięcie sieciowe. 

5.1.5. Obsługa Centrali – wybór funkcji, konfiguracja grup oddymiania i 

przewietrzania 

Funkcje Centrali wybiera się za pomocą przełączników typu DIP-switch znajdujących się 

na płycie głównej: 

 COZ-1: 

• DIP S1-1 „Auto zamykanie” – w pozycji ON (włączone) siłowniki zamykają się 

automatycznie po zresetowaniu bieżącego alarmu; możliwość przewietrzania 

zostaje zablokowana na 4 minuty; fabrycznie ustawiony na ON; 

• DIP S1-2 „Awaria=alarm” – w pozycji ON funkcja alarmu (punkt 5.1.5.) włączy się 

w przypadku awarii pojedynczej linii; po wyeliminowaniu awarii alarm można 

zresetować przyciskiem reset; fabrycznie ustawiony na OFF; 

• DIP S1-3 „Automatyka wyłączona” – w pozycji ON nieaktywne są następujące 

funkcje: Auto zamykanie, pozycja wentylacji i czas wentylacji, powtarzanie cyklu 

zamykania i zamykanie przy awarii zasilania sieciowego lub aktywna kontrola 
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wiatru i deszczu; podczas przewietrzania siłowniki pracują jedynie w  przypadku 

przytrzymania przycisku przewietrzania (zamykanie/otwieranie); fabrycznie 

ustawiony na OFF; 

• DIP S1-4 „Alarm termiczny” – w pozycji ON funkcja alarmu włączy się, gdy 

temperatura wewnątrz obudowy Centrali przekroczy 70 oC; fabrycznie ustawiony 

na OFF; 

• DIP S1-5 oraz DIP S1-6 – nie zmieniać ustawień; fabrycznie ustawione na OFF;  

 COZ-2: 

• DIP S1-1 – DIP S1-4 – te same funkcje i fabryczne ustawienia, jak dla COZ-1; 

• DIP S1-5 „Koincydencja dwóch czujek” – w pozycji ON dwie czujki dymu na linii 1 

muszą zadziałać, aby włączyła się funkcja alarmu; funkcja nie dotyczy linii 2 ani 

wejścia do ręcznych przycisków oddymiania; po zadziałaniu pierwszej 

automatycznej czujki nastąpi aktywacja alarmu wstępnego: wskaźniki  na płycie 

logicznej i na przyciskach sygnalizacyjnych zaczną migać, główne panele 

sterowania z brzęczykiem  będą generować przerywany dźwięk; po zamianie 

ustawienia przełączników następuje automatycznie nowy proces kalibracji (patrz 

5.1.3.); fabrycznie ustawiony na OFF (brak zależności 2 czujek w linii 1). 

 COZ-3: 

• DIP S1-1 – DIP S1-3 „Konfiguracja grup” – grupy dymowe (1 lub 2) i grupy 

przewietrzania (max 4) konfiguruje się wg. poniższych tabel: 

Przed zmianą konfiguracji wyłączyć Centralę. Włączyć ponownie po dokonaniu zmian. 

Tabela 8. Konfiguracja Centrali COZ-3 dla jednej grupy oddymiania 

Grupa 

przewietrzania 

DIP switch Wyjście siłownika 

S1-1 S1-2 S1-3 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 

G
ru

p
a

 

p
rz

e
w

ie
tr

za
n

ia
 

1 OFF OFF OFF 1 

2 OFF OFF ON 1 2 

3 OFF ON OFF 1 2 3 

4 OFF ON ON 1 2 3 4 

Grupa oddymiania 1 

Tabela 9. Konfiguracja Centrali COZ-3 dla dwóch grup oddymiania 

Grupa 

przewietrzania 

DIP switch Wyjście siłownika 

S1-1 S1-2 S1-3 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 

G
ru

p
a

 

p
rz

e
w

ie
 –

tr
za

n
ia

 

2 ON OFF ON 1 2 

3 ON ON OFF 1 2 3 

4 ON ON ON 1 2 3 4 

Grupa 

oddymiania 1 

Grupa 

oddymiania 2 

• DIP S1-4 „Alarm termiczny” – te same funkcje i fabryczne ustawienia, jak dla  

COZ-1; 

• DIP S2-1 i DIP S2-2 „Awaria=alarm” (po jednym na każdą grupę oddymiania) – te 
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same funkcje i fabryczne ustawienia, jak dla COZ-1; 

• DIP S3-1 i DIP S3-2 „Koincydencja dwóch czujek” (po jednym na każdą grupę 

oddymiania) – te same funkcje i fabryczne ustawienia, jak dla COZ-2; 

• DIP S4-1 – DIP S4-4 „Automatyczne zamykanie” (po jednym na każde wyjście 

siłownika) – w pozycji ON (włączone) siłowniki zamykają się automatycznie po 

zresetowaniu bieżącego alarmu; możliwość przewietrzania zostaje zablokowana 

na 3 minuty; fabrycznie ustawione na ON; 

• DIP S5-1 – DIP S5-4 „Centralka Pogodowa” (po jednym na każde wyjście 

siłownika) – w pozycji ON siłowniki zamkną się po tym, jak Centrala otrzyma 

sygnał z Centralki Pogodowej; fabrycznie ustawione na ON; 

• DIP S6-1 – DIP S6-4 „Czas wysuwu 3 min” (po jednym na każde wyjście siłownika) 

– w pozycji ON sygnały sterujące siłownikami zostają wyłączone dopiero po 3 

minutach; fabrycznie ustawione na OFF (wyłączone po 1,5 min); 

• DIP S7-1 – DIP S7-4 „Alarm zamykanie” (po jednym na każde wyjście siłownika) – 

w pozycji ON siłowniki zamykają się w przypadku alarmu; fabrycznie ustawione na 

OFF. 

5.1.6. Funkcje alarmowe 

W czasie gdy funkcja alarmu jest aktywna funkcje przewietrzania są zablokowane. 

Funkcja alarmu: po wykryciu alarmu siłowniki całkowicie się otwierają, a czerwona dioda  

sygnalizacyjna wskazuje na stan alarmowy. 

Resetowanie funkcji alarmu: zresetowania alarmu dokonuje się poprzez krótkie 

naciśnięcie czerwonego przycisku reset na płycie głównej centrali. Czerwona dioda gaśnie. 

Alarm pożarowy można również zresetować poprzez naciśnięcie przycisku reset na ręcznym 

przycisku oddymiania (drzwiczki RPO należy otworzyć dedykowanym kluczykiem).  

 Jeżeli po zresetowaniu alarmu przez naciśnięcie przycisku  nastąpi zamknięcie, to 
ręczny proces wentylacji można przeprowadzić dopiero po upływie 4 minut. 

Ręczne przyciski oddymiania: aby ręcznie wywołać alarm, należy zbić szybkę, nacisnąć i 

przytrzymać przycisk dopóki wskaźnik (czerwona dioda) nie potwierdzi wykrycia alarmu. W 

celach konserwacyjnych drzwiczki RPO mogą zostać otwarte kluczykiem. 

Czujki dymu: alarm aktywowany jest automatycznie przy wykryciu dymu i/lub ciepła, w 

zależności od typu czujki; jeśli po zresetowaniu czujka ponownie sygnalizuje pożar, powtórzyć 

reset (cząsteczki dymu mogą nadal być obecne w czujce). 

System alarmu pożaru (SAP): W przypadku wygenerowania komunikatu alarmowego 

przez system alarmu pożaru następuje aktywacja funkcji alarmowej we wszystkich grupach. 

Alarm można zresetować w SAP. 

Powtarzanie cyklu otwierania w razie alarmu: komenda otwarcia wykonywana jest przez 

30 minut, w sposób opisany poniżej, aby zapewnić wysuw siłownika, nawet przy niekorzystnych 

warunkach (np. przymarznięte uszczelki klapy): siłowniki wysterowane są na otwieranie przez 2 

minuty, następnie krótko poruszają się w kierunku przeciwnym, po czym znowu na 2 minuty 

otrzymują sygnał do otwarcia, itd. 



 

 

Strona 19 z 73 

DTR – ZODIC G 

Wersja: 1.0  

5.1.7. Funkcje przewietrzania 

Podczas wykonywania funkcji przewietrzania nie wolno przekraczać czasu włączenia 

wyjścia siłowników oraz samych siłowników. Jeżeli skonfigurowano kilka grup przewietrzania 

(patrz 5.1.5), opis obowiązuje analogicznie dla wszystkich grup. 

Przewietrzanie ręczne 

Po krótkim naciśnięciu przycisku przewietrzania  siłowniki wysuwają się do pozycji 

końcowej lub do ustawionej pozycji klapy w przewietrzaniu . Ponowne naciśnięcie zatrzymuje 

siłowniki. Po naciśnięciu przycisku kierunku przeciwnego, po krótkim zatrzymaniu następuje 

przełączenie kierunku wysuwu. Jeżeli przycisk zostanie przytrzymany (> 1 s), to siłowniki będą 

się wysuwać, dopóki przycisk jest wciśnięty. Siłowniki mogą się przy tym wysunąć do pozycji 

końcowej lub do ustawionej pozycji klapy w przewietrzaniu. 

Ustawianie pozycji klapy podczas przewietrzania i czasu przewietrzania 

➢ COZ-1 i COZ-2 

 Pozycja klapy podczas przewietrzania 

W celu zdefiniowania pozycji klapy w przewietrzaniu należy ustawić czas ruchu siłownika 

w kierunku otwarcia oraz zamknięcia. Ustawienia fabryczne: czas otwierania 15 s, czas 

zamykania 30 s. 

Powrót do ustawień fabrycznych: nacisnąć przycisk  na dłużej niż 3 s. Na wyświetlaczu 

pojawi się chwilowo symbol . 

Deaktywacja pozycji przewietrzania: nacisnąć przycisk  na dłużej niż 6 s. Na 

wyświetlaczu pojawi się na krótko symbol . 

W celu ustawienia czasu ruchu siłownika krótko nacisnąć przycisk , aby wejść w tryb 

programowania (pojawi się symbol  na wyświetlaczu): 

• wysunąć siłowniki naciskając krótko przycisk  lub przycisk przewietrzania ; po 

osiągnięciu pożądanej pozycji klapy podczas przewietrzania ponownie nacisnąć 

przycisk; 

• wsunąć siłowniki naciskając krótko przycisk  lub przycisk przewietrzania ; po 

całkowitym wsunięciu się siłowników ponownie nacisnąć przycisk; symbol  

zgaśnie z wyświetlacza; 

• w celu weryfikacji siłowniki automatycznie wysuną się do ustawionej pozycji i 

ponownie wsuną. 

 Ustawień można dokonać tylko gdy nie występuje żadne uszkodzenie (nie świeci 

dioda awarii), a stacja pogody jest nieaktywna. Na początku dokonywania zmian w 

ustawieniach wszystkie siłowniki muszą być całkowicie wsunięte. Jeśli żaden przycisk nie 

zostanie wciśnięty przez 6 minut,  to tryb programowania wyłączy się automatycznie. 

Można wyłączyć go ręcznie dwukrotnie naciskając żółty przycisk Reset .  

 Czas przewietrzania 

 Czas przewietrzania w zakresie od 5 do 30 minut można regulować na 

potencjometrze  za pomocą śrubokręta. Siłowniki automatycznie wsuną się po upływie 
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ustawionego czasu. Aby wyłączyć czas przewietrzania (ustawienie fabryczne), przekręcić 

potencjometr w lewo do ogranicznika. 

➢ COZ-3 

Funkcje pozycja przewietrzania  i czas przewietrzania  można ustawić za pomocą 

śrubokrętu na potencjometrach  P1.x i  P2.x, osobno dla każdego wyjścia siłownika. 

• przekręcenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa 

szerokość otwarcia / czas przewietrzania; przekręcenie do prawego ogranicznika 

dezaktywuje pozycje / czas przewietrzania; 

• przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza 

szerokość otwarcia / czas przewietrzania. 

Po zmianie pozycji przewietrzania należy wsunąć siłowniki całkowicie przyciskiem . 

Aby dokonać dokładniejszej regulacji, można sprawdzić żądane wartości nastaw dla 

każdego wyjścia siłownika przyrządem pomiarowym (zakres pomiarowy napięcia stałego do 5 V). 

W tym celu biegun (-) podłączyć do punktu pomiarowego GND, biegun (+) do punktu 

pomiarowego  P1.x (pozycja wentylacji) lub  P2.x (czas wentylacji). Ustawień należy dokonać 

stosownie do poniższych tabel. 

Pozycja przewietrzania: Siłowniki otwierają się tylko do żądanej pozycji przewietrzania, 

określonej poprzez ustawienie czasu wysuwu w kierunku otwarte. Ustawienie fabryczne: czas 

wysuwu ok. 15 s. 

Po zmianie pozycji klapy podczas przewietrzania należy wsunąć siłowniki całkowicie 

przyciskiem . 

Tabela 10. Wartości nastaw dla potencjometru   P1.x: 

Czas 

otwarcia [s] 
2  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

Ustawienie 

P1.x [V] 
0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,7 

 Jeżeli dla wyjścia siłownika aktywowano funkcję „Czas wysuwu 3 min” (przełącznik DIP 
S6-x w położeniu ON, patrz 5.1.5.), to podany czas otwarcia ulegnie podwojeniu (np. 0,2 V 
odpowiada wtedy 4 s czasu otwarcia). 

 Czas przewietrzania: Po upływie ustawionego czasu siłowniki wsuwają się 

automatycznie. Ustawienie fabryczne: nieaktywne. 

Tabela 11. Wartości nastaw dla potencjometru    P2.x: 

Czas 

wentylacji 

[min] 

5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 

Ustawienie 

P2.x [V] 
0,0 0,3 0,6 0,9 1,6 2,2 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,7 

5.1.8. Wewnętrzna centralka pogodowa (opcja) 

Wewnętrzna centralka pogodowa to dodatkowa płytka logiczna oznaczona jako WRM. 

Jeżeli czujnik wiatru lub czujnik deszczu zadziała, to nastąpi automatyczne wsunięcie siłowników 
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(dla COZ-3 z aktywną funkcją „Centralka Pogodowa”- 5.1.5). Funkcje przewietrzania są 

nieaktywne. Wskaźnik  lub  na module oraz wskaźnik  na płycie logicznej będą się 

świeciły do momentu, aż nastąpi odblokowanie funkcji przewietrzania. Alarm ma pierwszeństwo. 

Czułość czujników można ustawić za pomocą śrubokręta na potencjometrach  lub  

na module: 

• obrócenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa czułość, 

• obrócenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza 

czułość. 

Zakres ustawień czułości na wiatr: około 5 - 15 m/s (20 – 60 km/h, siła wiatru 3 – 7). 

Zakres ustawień czułości na deszcz: słabszy – silniejszy deszcz. 

Ustawienie fabryczne: najwyższa czułość obydwu czujników. 

Ustawienie zbyt małej czułości może prowadzić do uszkodzeń przez wiatr i deszcz. 

Wykorzystując przełącznik typu DIP-switch na płytce logicznej można zmienić 

następujące ustawienia: 

• DIP W:S1-1 „Redukcja czułości wiatru” – w położeniu ON czułość przy porywach 

wiatru jest zredukowana, ustawienie to nie wpływa na czułość na wiatr ciągły; 

fabrycznie ustawione na OFF; 

• DIP W:S1-2 „Stałe ogrzewanie czujki deszczu” - w położeniu ON czujka deszczu 

będzie ogrzewana w sposób ciągły zmniejszoną mocą grzewczą, dla zapobiegania 

porannemu osadzaniu się rosy i aktywacji czujki; jeżeli deszcz aktywuje czujkę. to 

ogrzewanie będzie pracować pełną mocą grzewczą do momentu jej wyschnięcia; 

fabrycznie ustawione na OFF (ogrzewanie jest uruchamiane tylko podczas 

opadów).  

5.1.9. Funkcja wznowienia zamykania 

Jeżeli nie wszystkie siłowniki zostaną wsunięte właściwie (np. wskutek aktywacji 

wyłącznika przeciążeniowego siłownika przez poryw wiatru), to krótkim naciśnięciem przycisku 

wentylacji  można aktywować funkcję wznowienia zamykania. Nastąpi krótkotrwałe wysunięcie 

siłowników, a następnie aktywuje się ponownie rozkaz zamknięcia. 

Sprawdzić ustawienie funkcji „Auto zamykanie” (patrz punkt 5.1.5.). 

5.1.10. Awaria zasilania 

W przypadku awarii zasilania nie ma możliwości ładowania akumulatorów, które jednakże 

dostarczają energię potrzebną na czas podtrzymania pracy. Awaria zasilania nie ma wpływu na 

funkcje alarmowe. Siłowniki w pozycji wentylacji zostają wsunięte, a system nie reaguje na 

naciskanie przycisku wentylacji . Awarię zasilania należy niezwłocznie usunąć, aby uniknąć 

odłączenia przy głębokim rozładowaniu, naładować ponownie akumulatory i zagwarantować 

bezpieczne funkcjonowanie urządzenia. 

Sprawdzić ustawienie funkcji „Auto zamykanie” (patrz punkt 5.1.5.). 

Odłączenie przy głębokim rozładowaniu: w przypadku krytycznie niskiego poziomu 
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naładowania akumulatorów następuje wyłączenie całej centrali wraz ze wskaźnikami. W 

systemie płynie jednakże cały czas niewielki prąd spoczynkowy (oprócz naturalnego 

samorozładowania). Dlatego bez ponownego naładowania już po kilku dniach występuje 

niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia akumulatorów. 

5.1.11. Przesyłanie komunikatów alarmowych i awarie (opcja) 

Na dodatkowej płytce logicznej oznaczonej jako PK znajdują się dwa zestyki 

bezpotencjałowe: 

• ZB-  (alarm pożarowy) - w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego następuje 

aktywacja zestyku, po zresetowaniu alarmu zestyk przełącza się z powrotem w 

pozycje spoczynkową; jeżeli włączona jest koincydencja dwóch czujek (5.1.5) to 

aktywacja zestyku następuje po zadziałaniu pierwszej czujki dymu, 

• ZB-  (awaria) - w przypadku wykrycia awarii następuje aktywacja zestyku, po 

usunięciu przyczyny uszkodzenia zestyk przełącza się z powrotem w pozycję 

spoczynkową. 

Dopuszczalna obciążalność zestyków to: 5 A / 30 VDC / 230 VAC. Bezpieczniki P:F1 oraz 

P:F2: 5 A. 

 

Rysunek 9. Schemat płytki logicznej PK z zestykami bezpotencjałowymi alarm oraz awaria 

5.1.12. Przesyłanie sygnałów wskaźnika pozycji (opcja dostępna tylko dla COZ-3) 

Na dodatkowej płytce logicznej oznaczonej jako PK-SA znajdują się cztery zestyki 

bezpotencjałowe ZB -  (wskaźnik pozycji). Każda grupa przewietrzania posiada jeden zestyk, 

którego aktywacja nastąpi po aktywacji rozkazu wysuwu siłownika tej grupy w kierunku otwarte. 

Jeżeli rozkaz wysuwu w kierunku Zamknięte był w tym czasie aktywny, to zestyk przełączy się z 

powrotem w pozycję spoczynkową. Dopuszczalna obciążalność zestyków to: 0,2 A / 30 VDC. 



 

 

Strona 23 z 73 

DTR – ZODIC G 

Wersja: 1.0  

 

Rysunek 10. Schemat płytki logicznej PK-SA z zestykami bezpotencjałowymi - wskaźnik pozycji 

5.1.13. Sterowanie zewn. urządzeń ostrzegawczych (opcja niedostępna dla 

COZ-1) 

Aktywacja wyjść do sterowania zewnętrznych urządzeń ostrzegawczych (sygnalizator SO, 

SA lub SAO) następuje po wykryciu alarmu pożarowego. Wyjście sygnalizatora akustycznego SA 

podczas aktywnego alarmu pożarowego można wyłączyć, naciskając przycisk Reset  w centrali 

COZ lub zewnętrzny przycisk Reset. Po skasowaniu alarmu pożarowego następuje automatyczne 

wyłączenie obydwu wyjść. 

Na płytce logicznej oznaczonej jako WT (opcja WTM) znajduje się przełącznik DIP-switch, 

który jest przeznaczony do ustawiania następujących funkcji: 

• DIP WT:S1-1 „Wyjście akustyczne w przypadku awarii” – w położeniu ON 

aktywacja wyjścia akustycznego następuje po wykryciu awarii; po usunięciu awarii 

wyjście jest wyłączane automatycznie; ustawienie fabryczne na OFF; 

• DIP WT:S1-2 „Wyjście optyczne w przypadku awarii” – w położeniu ON aktywacja 

wyjścia optycznego następuje po wykryciu awarii; po usunięciu awarii wyjście jest 

wyłączane automatycznie; ustawienie fabryczne na OFF; 

• DIP WT:S1-3 i DIP WT:S1-4 „Auto-Reset” – wyjście akustyczne zostanie 

automatycznie wyłączone po upływie ustawionego czasu, nawet jeżeli nadal 

występuje alarm pożarowy / awaria; możliwa konfiguracja wg. poniższej tabeli: 

Tabela 12. Możliwe ustawienia funkcji "Auto-Reset" płytki logicznej WT 

 

 

Ustawienie fabryczne: obydwa przełączniki 

ustawione na OFF (brak automatycznego 

wyłączenia) 

• DIP WT:S1-5 „Reset wyjścia optycznego” – w położeniu ON wyjście optyczne 

wyłącza się również po naciśnięciu przycisku Reset  lub wyłącza się 

automatycznie odpowiednio do ustawień funkcji „Auto-Reset”; ustawienia 

fabryczne na OFF (wyłączenie następuje po zresetowaniu alarmu pożarowego/ 

Auto-Reset 
DIP 

S1-3 

DIP 

S1-4 

nieaktywny - - 

po 60 s - • 

po 120 s • - 

po 180 s • • 

• = ON    /    - = OFF 
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usunięciu awarii) 

5.1.14. Konserwacja 

Podczas konserwacji należy co najmniej raz do roku kontrolować wszystkie funkcje i 

wskaźniki centrali oraz jej komponenty. Dotyczy to także kontroli punktów zacisku, przewodów 

przyłączeniowych, wskaźników i bezpieczników oraz ewentualnego czyszczenia różnych 

komponentów. Sprawdzić zamocowanie wsporników montażowych itd. Poszczególne funkcje 

centrali opisano w rozdziale 5. Przeprowadzić symulacje awarii linii sygnałowych i zasilania 

elektrycznego i poprawność ich wykrywania (patrz 5.1.14). 

 Wymagana konserwacja 

Jeżeli jest aktywowana odpowiednia funkcja, to po około 11 miesiącach eksploatacji 

centrala poinformuje o wymogu konserwacji poprzez miganie wskaźnika . Po około 14 

miesiącach generowany jest dodatkowo komunikat o awarii, aby poinformować o 

przeterminowanej konserwacji. 

Akumulatory: 

• Funkcjonowanie akumulatorów należy kontrolować co najmniej raz do roku. Przy 

temperaturze otoczenia 20 °C należy je standardowo wymieniać co 3 lata, 

najpóźniej jednakże po upływie 4 lat. Każde dodatkowe 10 °C temperatury 

otoczenia obniża czas eksploatacji akumulatorów o około 1 rok! 

• Kontrola akumulatorów: nacisnąć w centrali przycisk Test , a następnie krótko 

przycisk Reset . W trybie alarmu testowego nastąpi przełączenie z zasilania 

sieciowego na zasilanie akumulatorowe (siłowniki będą się poruszać nieco 

wolniej). Wysunąć całkowicie siłowniki. Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie 

przy tym poniżej 22,5 V, to wyświetli się komunikat o awarii. Komunikat ten 

pozostaje w pamięci do momentu skasowania go przez krótkie naciśnięcie 

przycisku Reset . Po przeprowadzaniu kontroli akumulatorów należy zresetować 

alarm testowy (nacisnąć krótko przycisk Reset ) i wsunąć siłowniki. 

Szybki test akumulatorów z niewielkim obciążeniem jest wykonywany automatycznie co 

15 minut. 

• Zużyte baterie / akumulatory należy przekazać do dystrybutora albo 

odpowiedniego zakładu utylizacji. 

• Jeżeli urządzenie ma zostać wycofane z eksploatacji / przejściowo wyłączone, 

należy odłączyć akumulatory i wyłączyć napięcie sieciowe! 

• Naładowane, ale niepodłączone akumulatory można magazynować przez około 6 

miesięcy. W przypadku dłuższego magazynowaniu należy je doładować. 

 W przypadku bezpośredniego sterowania siłowników, np. za pomocą 

akumulatorów zewnętrznych podczas prac instalacyjnych lub konserwacyjnych, należy 

odłączyć siłowniki od centrali! W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzeń 

wyjścia energetycznego centrali. 

Urządzenia z wewnętrznym modułem pogodowym (opcja 5.1.8): 

Wykonać następujące kontrole / prace co najmniej raz w roku: 
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• czyszczenie czujnika deszczu mokrą ściereczką, ewentualnie z dodatkiem 

łagodnego środka czyszczącego; nie szorować powierzchni czujnika! 

• kontrola płynności ruchu wiatromierza, 

• kontrola funkcjonowania czujników, 

• kontrola właściwego zamykania urządzeń oddymiających. 

5.1.15. Wyszukiwanie/usuwanie awarii 

Pojawienie się awarii sygnalizuje miganie wskaźnika  na drzwiach centrali oraz na 

płycie głównej. Na wyświetlaczu serwisowym można dokonać ograniczenia przyczyny awarii. 

Wykryte mogą zostać następujące awarie: 

• awaria akumulatora lub zasilania, zamiana biegunów akumulatora, 

• awaria bezpieczników F1 do F3, NT:F1, 

• przerwanie przewodu lub zwarcie linii sygnałowych, 

• przerwanie przewodu lub zwarcie przewodów zasilających siłowników, 

(nierozgałęziony przewód zbiorczy) 

• przeterminowana konserwacja. 

Kalibracja linii sygnałowych: po usunięciu awarii występującej przez dłuższy okres czasu 

następuje automatyczna kalibracja linii sygnałowych. Wskaźniki  miga przy tym przez około 15 

s. Jeżeli wskaźnik  zaświeci się na stałe, oznacza to awaria na linii sygnałowej. Krótka awaria 

(< 10 minut) nie powoduje aktywacji procesu kalibracji (np. odłączenie na moment czujki podczas 

prac konserwacyjnych w celu sprawdzenia wykrywania awarii). 

Pamięć wyświetlacza serwisowego: Jeżeli nie ma już żadnego komunikatu o 

alarmie/awarii, to można na 1 s wyświetlić pamięć wyświetlacza, naciskając krótko przycisk 

Reset  (pamięć alarmów) lub Reset  (pamięć awarii). 

Po usunięciu awarii, jej przyczyna nie jest już wyświetlana na wyświetlaczu serwisowym. 

Wyjątek stanowi sygnalizacja awarii  „Test akumulatora nieudany” (patrz także 5.1.14. 

Akumulatory oraz tabela poniżej) oraz sygnalizacja awarii  „Awaria zasilacza 2 / 3 / 4” (patrz 

tabela poniżej). Komunikaty te należy po usunięciu przyczyny awarii zresetować, naciskając 

przycisk Reset . 

Wyświetlacz serwisowy umożliwia wyświetlenie dokładnych informacji o stanach 

roboczych. W trybie pracy normalnej na wyświetlaczu nie wyświetla się nic i świeci się wskaźnik 

 centrali. W przypadku wykrycia alarmu / awarii wyświetlacz włącza się automatycznie, w 

przypadku awarii zasilania wyłącza się jednakże po upływie 10 s. W tym przypadku można go 

ponownie włączyć na 10 s, naciskając przez 4 s przycisk Reset . 

Jeżeli nie ma żadnego alarmu / awarii, to wskaźnik procesu ładowania akumulatora 

można włączyć na 120 s, naciskając przycisk Reset  przez 4 s:  = Ładowanie U,  = 

Ładowanie I,  = brak ładowania. 

Tabela 13. Stany robocze centrali COZ-1 

Kod Opis  Kod Opis 

0 
Awaria zasilania lub bezpiecznik F1 

wyzwolony 

 
L Ustawianie pozycji wentylacji 

1 Akumulator: przerwanie lub bezp. F2   Pozycja wentylacji wyłączona 
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wyzwolony 

2 Wyjście siłownika: bezpiecznik F3 wyzwolony 
 

P 
Przewietrzanie: wykryto zestyk 

przełączny 

3 Wyjście siłownika: przerwanie/zwarcie  9 Alarm wewnętrznej czujki termicznej 

4 Linia czujek dymu: alarm   Test akumulatora aktywny 

5 Linia czujek dymu: przerwanie  U Test akumulatora nieudany 

6 Linia czujek dymu: zwarcie  y Zamiana biegunów akumulatora 

7 Linia czujek dymu: nie zdefiniowano  - Pamięć alarmu/awarii pusta 

8 Linia RPO: alarm   Przycisk Reset : zwarcie 

9 Linia RPO: przerwanie   Przycisk Reset : zwarcie 

A Linia RPO: zwarcie   Alarm testowy aktywny 

b Linia RPO: nie zdefiniowano   Wymagana konserwacja 

h Opcja „Awaria=alarm” aktywna   Błąd mikrokontrolera 

Tabela 14. Stany robocze centrali COZ-2 

Kod Opis  Kod Opis 

0 
Awaria zasilania lub bezpiecznik F1 

wyzwolony 

 
h Opcja „Awaria=alarm” aktywna 

1 
Akumulator: przerwanie lub bezp. F2 

wyzwolony 

 
J Awaria zewnętrzna 

2 Wyjście siłownika: bezpiecznik F3 wyzwolony  L Ustawianie pozycji wentylacji 

3 Wyjście siłownika: przerwanie/zwarcie   Pozycja wentylacji wyłączona 

4 Linia czujek dymu 1: alarm   Linia czujek dymu 1: alarm wstępny 

5 Linia czujek dymu 1: przerwanie  P Przewietrzanie: wykryto zestyk przełączny 

6 Linia czujek dymu 1: zwarcie  9 Alarm wewnętrznej czujki termicznej 

7 Linia czujek dymu 1: nie zdefiniowano*   Test akumulatora aktywny 

8 Linia RPO: alarm  U Test akumulatora nieudany 

9 Linia RPO: przerwanie  y Zamiana biegunów akumulatora 

A Linia RPO: zwarcie  - Pamięć alarmu/awarii pusta 

b Linia RPO: nie zdefiniowano   Przycisk Reset : zwarcie 

c Linia czujek dymu 2: alarm   Przycisk Reset : zwarcie 

d Linia czujek dymu 2: przerwanie   Alarm testowy aktywny 

E Linia czujek dymu 2: zwarcie   Wymagana konserwacja 

F Linia czujek dymu 2: nie zdefiniowano   Błąd mikrokontrolera 

*Sprawdzić czy podłączono właściwy rezystor końcowy linii (patrz 5.2.3. lub 5.3.3.). 

Tabela 15. Stany robocze centrali COZ-3 

Kod Opis  Kod Opis 

0 
Awaria zasilania lub bezpiecznik F1 

wyzwolony 

 
82 Linia SAP: przerwanie 

1 
Akumulator: przerwanie lub bezp. F2 

wyzwolony 

 
83 Linia SAP: zwarcie 

21 
Wyjście siłownika 1: bezpiecznik F3.1 

wyzwolony 

 
84 Linia SAP: nie zdefiniowano 
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22 
Wyjście siłownika 2: bezpiecznik F3.2 

wyzwolony 

 
91 Strefa 1: opcja „Awaria=alarm” aktywna 

23 
Wyjście siłownika 3: bezpiecznik F3.3 

wyzwolony 

 
92 Strefa 2: opcja „Awaria=alarm” aktywna 

24 
Wyjście siłownika 4: bezpiecznik F3.4 

wyzwolony 

 
A2 Awaria 2. zasilacz/bezpiecznik N:F1 

31 Wyjście siłownika 1: przerwanie/zwarcie  A3 Awaria 3. zasilacz/bezpiecznik N:F1 

32 Wyjście siłownika 2: przerwanie/zwarcie  A4 Awaria 4. zasilacz/bezpiecznik N:F1 

33 Wyjście siłownika 3: przerwanie/zwarcie  b Awaria ładowania akumulatora 

34 Wyjście siłownika 4: przerwanie/zwarcie   Linia czujek dymu 1: alarm wstępny 

41 Linia czujek dymu 1: alarm   Linia czujek dymu 2: alarm wstępny 

42 Linia czujek dymu 1: przerwanie  P1 Przew. strefa 1: wykryto zestyk przełączny 

43 Linia czujek dymu 1: zwarcie  P2 Przew. strefa 2: wykryto zestyk przełączny 

44 Linia czujek dymu 1: nie zdefiniowano*  P3 Przew. strefa 3: wykryto zestyk przełączny 

51 Linia RPO 1: alarm  P4 Przew. strefa 4: wykryto zestyk przełączny 

52 Linia RPO 1: przerwanie  9 Alarm wewnętrznej czujki termicznej 

53 Linia RPO 1: zwarcie   Test akumulatora aktywny 

54 Linia RPO 1: nie zdefiniowano  U Test akumulatora nieudany 

61 Linia czujek dymu 2: alarm  y Zamiana biegunów akumulatora 

62 Linia czujek dymu 2: przerwanie  - Pamięć alarmu/awarii pusta 

63 Linia czujek dymu 2: zwarcie   Przycisk Reset  strefa1: zwarcie 

64 Linia czujek dymu 2: nie zdefiniowano*   Przycisk Reset  strefa2: zwarcie 

71 Linia RPO 2: alarm   Przycisk Reset : zwarcie 

72 Linia RPO 2: przerwanie   Przycisk Reset : zwarcie 

73 Linia RPO 2: zwarcie   Alarm testowy aktywny 

74 Linia RPO 2: nie zdefiniowano   Wymagana konserwacja 

81 Linia SAP: alarm   Błąd mikrokontrolera 

*Sprawdzić czy podłączono właściwy rezystor końcowy linii (patrz 5.2.3. lub 5.3.3.). 

5.1.16. Schemat podłączenia 

Podłączenia poszczególnych elementów do Centrali znajdują się w odpowiednich 

podrozdziałach, które dotyczą danego urządzenia podłączanego do Centrali COZ.  Poniżej 

umieszczono schemat podłączenia zasilania do Centrali COZ. 

 
Rysunek 11. Schemat podłączenia zasilania do Centrali COZ 
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5.2. Czujka dymu CDZ-2 

5.2.1. Informacje podstawowe 

Czujka dymu i ciepła CDZ-2 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu i ciepła w 

powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Czujka jest przystosowana do pracy w 

pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i 

skraplanie pary wodnej. 

 

Rysunek 12. Punktowa czujki dymu i ciepła typu CDZ-2 

5.2.2. Dane techniczne 

Tabela 16. Dane techniczne Czujki dymu CDZ-2 

Klasa czujki ciepła A1R 

Napięcie dozorowania 10 V do 30 V 

Prąd dozorowania (średni) 35 μA 

Prąd alarmowania 20 mA/50 mA 

Temperatura pracy -25°C do +50°C 

Wilgotność względna 95% przy 40°C 

Masa czujki z gniazdem 0,12 kg 

Wymiary wysokość 50 mm 

średnica 110 mm 
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5.2.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 13. Schemat podłączenia czujek dymu CDZ-2 

UWAGA: Praca czujek w koincydencji możliwa jest dla Centrali COZ-2 i COZ-3 po uprzednim 

ustawieniu odpowiedniego przełącznika DIP-switch (patrz punkt 5.1.5). Drugą strefę dymową dla 

centrali COZ-3 podłączać tak samo jak pierwszą, ale do zacisków  X4.2. 

5.2.4. Montaż 

UWAGA: ilość, rodzaj i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony 

projektant zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa! 

Gniazdo czujki dymu CDZ-2 instalować za pomocą 2sztuk wkrętów 4 zaopatrzonych w 

kołki rozporowe. Otwory należy wiercić w rozstawie od 62,5mm do 77,5mm. 

 

Rysunek 14. Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych gniazda czujki CDZ-2 
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5.3. Czujka dymu CDZ-5 

5.3.1. Informacje podstawowe 

Czujka dymu CDZ-5 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w 

początkowej fazie powstawania pożaru. Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach 

zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary 

wodnej. 

 
Rysunek 15. Punktowa czujka dymu typu CDZ-5 

5.3.2. Dane techniczne 

Tabela 17. Dane techniczne Czujki dymu CDZ-5 

Napięcie dozorowania 9 V do 33 V 

Prąd dozorowania (średni) 40 μA 

Prąd alarmowania 50 mA 

Temperatura pracy -10oC do +60oC 

Wilgotność względna 92% 

Masa czujki z gniazdem 0,12 kg 

Wymiary wysokość 50 mm – gniazdo standardowe 

wysokość 59 mm – gniazdo z przekaźnikiem 

średnica 100 mm 

5.3.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 16. Schemat podłączenia czujek dymu CDZ-5 
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UWAGA: Praca czujek w koincydencji możliwa jest dla Centrali COZ-2 i COZ-3 po uprzednim 

ustawieniu odpowiedniego przełącznika DIP-switch (patrz punkt 5.1.5.). Drugą strefę dymową dla 

centrali COZ-3 podłączać tak samo jak pierwszą, ale do zacisków X4.2. 

5.3.4. Montaż 

UWAGA: ilość, rodzaj i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony 

projektant zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa! 

Gniazdo czujki dymu CDZ-5 instalować za pomocą 2 sztuk wkrętów zaopatrzonych  

w kołki rozporowe. Otwory należy wiercić zgodnie ze schematem poniżej. 

 

Rysunek 17. Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych gniazda czujki CDZ-5 

5.4. Ręczny Przycisk Oddymiania typu POZ-7 

5.4.1. Informacje podstawowe 

Ręczny Przycisk Oddymiania POZ-7 przeznaczony jest do ręcznego zainicjowania procesu 

oddymiania oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania.  

Ręczny Przycisk Oddymiania POZ-7 posiada diody sygnalizujące stan pracy systemu 

oddymiania:  

• stan dozorowania – kolor zielony, 

• stan alarmowania/uruchomienia systemu – kolor czerwony, 

• stan uszkodzenia – kolor żółty. 

Przycisk POZ-7 wyposażony jest w wewnętrzny przycisk do resetowania alarmu 

pożarowego, umożliwiający powrót systemu do stanu gotowości. Dostęp do tego wyłącznika 

możliwy jest po otwarciu drzwiczek dedykowanym kluczykiem.   
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Rysunek 18. Ręczny Przycisk Oddymiania typu POZ-7 

5.4.2. Dane techniczne 

Tabela 18. Dane techniczne Ręcznego Przycisku Oddymiania POZ-7 

Napięcie zasilania – wartość nominalna 24 VDC 

Napięcie zasilania – dolna wartość 19,2 VDC 

Napięcie zasilania – górna wartość 31,2 VDC 

Prąd dozorowania 2,4 mA (linia sygnałowa) 

5,5 mA (dioda OK) 

Prąd alarmowania 38,9 mA - sumaryczny: 

26,4 mA (linia sygnałowa, cały czas 

podczas działania przycisku) 

5,5 mA (dioda OK) 

7 mA (dioda alarm) 

Wykonanie Wewnętrzny 

Stopień ochrony obudowy IP 42 

Zakres temperatur pracy -10oC do +55oC 

Dopuszczalna wilgotność względna 80 % 

Wymiary 125 x 125 x 35 mm 

Rodzaj uruchamiania B, pośrednio 

5.4.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 19. Schemat podłączenia RPO POZ-7 

Drugą strefę dymową dla centrali COZ-3 podłączać tak samo jak pierwszą, ale do zacisków X4.2. 
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5.4.4. Montaż 

Przyciski instaluje się wewnątrz budynku, z reguły w pobliżu drzwi, w miejscach łatwo 

dostępnych, dobrze widocznych, na wysokości 1,2 m do 1,6 m. 

5.5. Klapy dymowe SCD-1 

5.5.1. Informacje podstawowe 

Klapy dymowe SCD-1 przeznaczone są do odprowadzania dymu oraz gorących  

i toksycznych gazów pojawiających się w przestrzeni podstropowej w czasie pożaru. Mają one 

otwierane pokrywy wypełnione materiałem przepuszczającym światło, co sprawia że funkcjonują 

dodatkowo jako punktowe świetliki dachowe. Trzecią funkcją, którą mogą spełniać przy 

zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania, jest funkcja okresowego przewietrzania. 

 

Rysunek 20. Klapa dymowa SCD-1 

5.5.2. Dane Techniczne 

Klapy dymowe SCD-1 mogą być wykonane w wymiarach mieszczących się w zakresie: 

• długość: od 1000 mm do 1300 mm (dla długości 1300 szerokość maks.  1800), 

• szerokość: od 1000 mm do 2500 mm. 

Dopuszczalne wymiary klap zależą od konfiguracji danej Centrali COZ do wymogów 

obiektu, dla którego jest przeznaczona. Szczegółowe dane techniczne znajdują się 

w dokumentacji techniczno-ruchowej klapy SCD-1. 
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5.5.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 21. Schemat podłączenia siłownika klapy 

UWAGA: w razie niepoprawnego kierunku wysuwu siłownika odwrócić polaryzację podłączonych 

przewodów. Dla Centrali COZ-3 podłączać kolejne siłowniki do zacisków: X1.2, X1.3, X1.4 w 

zależności od konfiguracji stref dymowych i stref przewietrzania (patrz punkt 5.1.4.). 

5.5.4. Montaż 

Szczegółowy opis montażu klapy SCD-1 znajduje się w instrukcji montażu klapy. 

5.6. Siłownik drzwiowy END-1 

5.6.1. Informacje podstawowe 

Siłownik END-1 przeznaczony do otwierania i zamykania drzwi do systemów oddymiania i 

naturalnej wentylacji gwarantuje niezbędny dopływ świeżego powietrza (napowietrzanie) oraz 

otwarte drogi ewakuacyjne (otwieranie drzwi do kąta 90°). 
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Rysunek 22. Siłownik drzwiowy END-1 

5.6.2. Dane techniczne 

Tabela 19. Dane techniczne Siłownika drzwiowego END-1 

Zasilanie 24 VDC ±15% 

Prąd znamionowy 1A 

Siła pchająca 500 N 

Siła ciągnąca 150 N (siła wyłącznika 

bezpieczeństwa) 

Czas otwierania ~43 s 

Czas zamykania ~52 s 

Stopień ochrony IP 32 

Zakres temperatur pracy -25oC do +55oC 
Obudowa aluminium anodyzowane srebrem 

5.6.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 23. Schemat podłączenia siłownika drzwiowego 
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UWAGA: w razie niepoprawnego kierunku wysuwu siłownika odwrócić polaryzację podłączonych 

przewodów. W przypadku zastosowania elektrozaczepu standardowego (patrz punkt 6.3.), 

siłownik drzwi podłączać poprzez moduł AEZ – patrz punkt 5.10. Dla Centrali COZ-3 podłączać 

kolejne siłowniki do zacisków: X1.2, X1.3, X1.4 w zależności od konfiguracji stref dymowych i stref 

przewietrzania (patrz punkt 5.1.4.). 

5.6.4. Montaż 

 

Rysunek 24. Montaż siłownika do drzwi otwieranych na zewnątrz 

 

Rysunek 25. Montaż siłownika do drzwi otwieranych do wewnątrz 

5.7. Siłownik drzwiowy END-2 

5.7.1. Informacje podstawowe 

Siłownik END-2 przeznaczony do otwierania i zamykania drzwi do systemów oddymiania i 

naturalnej wentylacji gwarantuje niezbędny dopływ świeżego powietrza (napowietrzanie) oraz 

otwarte drogi ewakuacyjne (otwieranie drzwi do kąta 90°). 

5.7.2. Dane techniczne 

Tabela 20. Dane techniczne Siłownika drzwiowego END-2 

Zasilanie 24 VDC (+25% / -15%) 

Pobór prądu przy pełnym obciążeniu 1,2 A 

Prąd progowy (wyłączający) 1,32 A 
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Siła pchająca 300 N 

Siła ciągnąca 50 N 

Siła ryglowania 500 N 

Czas otwierania ~60 s 

Czas zamykania ~60 s 

Stopień ochrony IP 54 

Zakres temperatur pracy -25°C do +55°C 

5.7.3. Schemat podłączenia  

 

Rysunek 26. Schemat podłączenia siłownika drzwiowego 

5.7.4. Montaż 

 Siłownik może zostać przeprogramowany z „prawego” (stan dostawy), na „lewy”: 

• wysterować siłownik w kierunku prawym: żyłę niebieską podłączyć do +24 VDC, a 

brązową do 0 VDC, 

• zanim siłownik otworzy się do końca, odłączyć zasilanie, 

• żyłę czerwoną i żółtą złączyć razem (programowanie), 

• wysterować siłownik ponownie: niebieska do +24 VDC, a brązową do 0 VDC, 

• jeśli siłownik nie obraca się w żądanym kierunku, to wysterować go odwrotnie, 

• poczekać do pełnego otwarcia się siłownika i samoczynnego wyłączenia, 

• odłączyć zasilanie i rozdzielić żyły czerwoną i żółtą. 

Przeprogramowanie z „lewego” na „prawy” przeprowadzać analogicznie, zmieniając 

jedynie polaryzację: żyłę niebieską podłączyć do 0 VDC, a brązową do +24 VDC. 

 Możliwa jest również zamiana położenia listwy montażowej ze strony prawej (stan 

dostawy) na lewą: 

• zdemontować przykrywkę, 

• wysunąć listwę montażową z profilu i wsunąć ją po drugiej stronie, 

• zamontować przykrywkę, lekko zgniatając uszczelkę. 
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Rysunek 27. Konfiguracja siłownika kolejno jako "prawy" oraz "lewy" 

Poprzez przesunięcie listwy montażowej można zmienić kąt otwarcia siłownika. 

Siłownik można montować do ościeżnicy, na jej wewnętrznej stornie, na skrzydle oraz 

współbieżnie. Przykład montażu na ościeżnicy, drzwi „lewe”, ramię na dole z lewej, listwa 

montażowa z lewej: 

 

Rysunek 28. Przykładowy sposób montażu siłownika END-2 

5.8. Czerpnia powietrza kompensacyjnego CDH 

5.8.1. Informacje podstawowe 

Czerpnia CDH zbudowana jest z ramy spawanej w narożnikach, malowanej proszkowo. W 

pionowych ścianach ramy przynitowany jest profil aluminiowy z umieszczoną w nim uszczelką 

szczotkową , która doszczelnia przestrzeń po lewej i prawej stronie lamel w pozycji zamkniętej. 

W poziomych ścianach ramy przynitowane są kątowniki na których opierają się lamele po 

zamknięciu. Na dolnym kątowniku naklejona jest profilowa uszczelka samoprzylepna, która 

doszczelnia przestrzeń między lamelą dolną a ramą. W świetle ramy rozmieszczone są 

równomiernie na osiach lamele sprzężone cięgnami.  

Lamele czerpni CDH są sterowane za pomocą siłownika elektrycznego firmy Belimo typu: 

zamknij/otwórz, nastawa ciągła (proporcjonalna 0-10V). Zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC. 

Lamele mogą być wykonane w wersji przeziernej z wkładem z poliwęglanu kanalikowego  

o grubości 20 mm, lub w wersji nieprzeziernej z wkładem z wełny mineralnej i blachy 

aluminiowej. Wkład w lameli jest zabezpieczony gumową uszczelką. Lamela jest wyposażona  
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w uszczelkę profilową, która doszczelnia przestrzeń pomiędzy lamelami w pozycji zamkniętej. 

 

Rysunek 29. Czerpnia CDH 

5.8.2. Dane Techniczne 

Czerpnia CDH może być wykonana w wymiarach mieszczących się w zakresie: 

• szerokość C = 400 ÷ 2100 mm, 

• wysokość D = 590 ÷ 2900 mm. 

Od strony klatki schodowej, czerpnia powietrza może być osłonięta kratką wentylacyjną 

lub siatką. 

5.8.3. Schemat podłączenia 

Siłownik czerpni podłączać poprzez moduł ASZ – patrz punkt 5.9. 

5.9. Adapter do siłowników obrotowych ASZ 

5.9.1. Informacje podstawowe 

Adapter siłowników obrotowych (Moduł przekaźnikowy wykonanie ASZ) przeznaczony jest 

do zasilania i sterowania siłownikami obrotowymi z oddzielnymi wejściami kierunku. Sygnałem 

wejściowym adaptera jest napięcie 24 VDC o zmiennej polaryzacji. Jest to zasilanie oraz 

sterowanie adapterem. Zmiana polaryzacji powoduje przesterowanie modułu przekaźnikowego. 

 
Rysunek 30. Adapter do siłowników obrotowych ASZ 

5.9.2. Dane techniczne 

Tabela 21. Dane techniczne Adaptera do siłowników obrotowych ASZ 

Napięcie cewki przekaźnika 24 VDC 

Prąd sterowania cewki 21,8 mA 
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Rezystancja cewki 1100 ±10% Ω 

Moc cewki 530 mW 

Ilość przekaźników 2 

Napięcie  styków przekaźnika 30V DC, 250 VAC 

Prąd styków przekaźnika 5 A @ 75°C 

Czas załączenia/wyłączenia 15 / 10 ms max 

Temperatura pracy - 25oC do +75oC 

Stopień ochrony IP IP 54 

Obudowa Puszka instalacyjna, sześć przepustów 

do przewodów o średnicy 4,0 ÷ 16 mm 

Wymiary zewnętrzne 120 x 80 x 50 

Listwa zaciskowa wejściowa dwa tory 0,5 ÷ 10 mm2 

Listwa zaciskowa wyjściowa (do 

siłowników) 

trzy tory 0,2 ÷ 2,5 mm2 

5.9.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 30. Schemat podłączenia adaptera ASZ 

Dla Centrali COZ-3 podłączać kolejne siłowniki do zacisków: X1.2, X1.3, X1.4 w zależności 

od konfiguracji stref dymowych i stref przewietrzania (patrz punkt 5.1.4.) 

5.10. Adapter elektrozaczepów drzwiowych AEZ 

5.10.1. Informacje podstawowe 

Adapter do elektrozaczepu (moduł przekaźnikowy wykonanie AEZ) przeznaczony jest do 

zasilenia i otwarcia elektrozaczepu (elektrozaczep typu standardowego) poprzez system 

oddymiania, jak i również system kontroli dostępu. Adapter służy również do zasilania i 

sterowania siłownikami, które sterowane są przez zmianę polaryzacji. Sygnałem wejściowym 

adaptera jest napięcie 24 VDC o zmiennej polaryzacji. Jest to zasilanie oraz sterowanie 

adapterem. Zmiana polaryzacji powoduje przesterowanie modułu przekaźnikowego. 
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Rysunek 31. Adapter do elektrozaczepów drzwiowych AEZ 

5.10.2. Dane Techniczne 

Tabela 22. Dane techniczne Adaptera do elektrozaczepów drzwiowych AEZ 

Napięcie cewki przekaźnika 24 VDC 

Prąd sterowania cewki 21,8 mA 

Rezystancja cewki 520 ±10% Ω 

Moc cewki 1,1 W 

Ilość przekaźników 1 

Napięcie  styków przekaźnika 30V DC, 250 VAC 

Prąd styków przekaźnika 5 A @ 75°C 

Czas załączenia/wyłączenia 3 / 1,5 ms typ. 

Temperatura pracy - 25oC do +75o C 

Stopień ochrony IP IP 54 

Obudowa Puszka instalacyjna, sześć przepustów do 

przewodów o średnicy 4,0 ÷ 16 mm 

Wymiary zewnętrzne 120x80x50 

Listwa zaciskowa wejściowa dwa tory 0,5 ÷ 10 mm2 

Listwa zaciskowa wyjściowa 

(do siłowników i elektrozaczepu) 

trzy tory 

0,2 ÷ 2,5 mm2 
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5.10.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 32. Schemat podłączenia adaptera AEZ 

Dla Centrali COZ-3 podłączać kolejne siłowniki do zacisków: X1.2, X1.3, X1.4 w zależności 

od konfiguracji stref dymowych i stref przewietrzania (patrz punkt 5.1.4.). 
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6. Opcjonalne urządzenia współpracujące z ZODIC G 

Opcjonalnie ZODIC G może współpracy z urządzeniami wyszczególnionymi w poniższej 

tabeli: 

Tabela 23. Opcjonalne urządzenia współpracujące z ZODIC G 

Lp. Opcjonalne urządzenie współpracujące z ZODIC G Oznaczenie elementu 

1 Stacja pogody SPZ 

2 Przycisk przewietrzania PPZ 

3 Elektrozaczep drzwiowy EZD 

4 Sygnalizator akustyczny SA 

5 Sygnalizator optyczny SO 

6 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO 

7 Elektrotrzymacz do drzwi ETD 

8 Okno oddymiające OOZ 

6.1. Stacja pogody SPZ 

6.1.1. Informacje podstawowe 

Stacja pogody SPZ przeznaczona jest do wykrywania deszczu i wiatru. W jej skład wchodzi 

wewnętrzna centralka pogodowa (opcja opisana w 5.1.8.) oraz podłączona do niej czujka 

pogodowa wiatrowo-deszczowa.  

 

Rysunek 33. Czujka pogodowa wiatrowo-deszczowa 

Czujka pogodowa składa się z: 

• ogrzewanej czujki deszczowej o powierzchni ok 80 cm2 

• czujki wiatrowej (anemometr z wiatraczkiem) do pomiaru prędkości wiatru 
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6.1.2. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 34. Czujki pogodowej wiatrowo-deszczowej do wewnętrznej centralki pogodowej 

6.1.3. Montaż 

Wraz z czujką pogodową w komplecie znajduje się kątownik montażowy do mocowania 

czujki wiatrowej i deszczowej.  

6.2. Przycisk przewietrzania PPZ 

6.2.1. Informacje podstawowe 

Przycisk przewietrzania PPZ przeznaczony jest do przewietrzania klatki schodowej w 

trybie bytowym. Po krótkim naciśnięciu przycisku otwarcie lub zamknięcie siłowniki wysuną się 

do pozycji końcowej lub do ustawionej pozycji wentylacji. Ponowne naciśnięcie tego samego 

przycisku zatrzyma siłowniki. Naciśnięcie przycisku przypisanego do kierunku przeciwnego 

odwróci ruch siłowników po ich krótkim zatrzymaniu. W razie przyciśnięcia i przytrzymania 

przycisku (dłużej niż 1 s) siłowniki będą wysuwać się aż do momentu zwolnienia przycisku. 

 

Rysunek 35. Przycisk przewietrzania PPZ 

6.2.2. Dane techniczne 

Tabela 24. Dane techniczne przycisku przewietrzania PPZ 

Typ przycisku jednobiegunowy, mono-

stabilny  

Obciążalność styku 10A / 250 VAC 

Stopień ochrony obudowy IP44 
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6.2.3. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 36. Schemat podłączenia przycisku przewietrzania 

Kolejne strefy przewietrzania dla centrali COZ-3 podłączać tak samo jak pierwszą, do zacisków 

X2.2, X.2.3, X.2.4. 

6.2.4. Montaż 

Przycisk przystosowany jest do montażu powierzchniowego. Rozstaw otworów i wymiary  

przycisku widoczne są na rysunku poniżej. 

 

Rysunek 37. Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych przycisku przewietrzania 
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6.3. Elektrozaczep drzwiowy EZD 

6.3.1. Informacje podstawowe 

Elektrozaczep drzwiowy przeznaczony jest do blokady zabezpieczonego nim wejścia i jego 

zwolnienie po spełnieniu warunku, który różni się w zależności od typu elektrozaczepu: 

• standardowy – normalnie zablokowany (brak zasilania), odblokowanie następuje 

po podaniu napięcia zasilającego, 

• rewersyjny – normalnie odblokowany (brak zasilania), stan zablokowania trwa 

dopóki podawane jest napięcie zasilające.  

 

Rysunek 38. Symetryczny elektrozaczep drzwiowy EZD 

6.3.2. Dane techniczne 

Tabela 25. Dane techniczne elektrozaczepu drzwiowego EZD 

Typ symetryczny: 

standardowy lub rewersyjny 

Napięcie zasilania standardowy: 20 - 26 VDC 

rewersyjny: 18 - 26 VDC 

Oporność standardowy: 150 Ω 

rewersyjny: 250 Ω 

Pobór prądu standardowy: 150 mA 

rewersyjny: 100 mA (ciągła 

praca pod prądem, 100% ED) 

Wytrzymałość 3500 N 

Klasyfikacja ppoż. EI 60 

Regulacja języka zapadki 0 do 4 mm 

Wymiary 20,5 x 75 x 28,5 mm 

6.3.3. Schemat podłączenia 

Sposób podłączenia elektrozaczepu zależy od jego typu: 

• elektrozaczep standardowy podłączany jest do Adaptera elektrozaczepów 

drzwiowych AEZ – patrz punkt 5.10.3., 

• elektrozaczep rewersyjny podłączany jest do zacisków dodatkowej płytki logicznej 

oznaczonej jako T (opcja T), według poniższego schematu: 
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Rysunek 40. Schemat podłączenia elektrozaczepu do płytki logicznej T 

Dopuszczalna obciążalność prądowa wyjścia płytki T to 400 mA. 

6.3.4. Montaż 

Oba rodzaje elektrozaczepów są symetryczne tzn. można je montować zarówno 

w drzwiach lewych, jak i prawych. Regulacja języka zapadki pozwala na eliminacją luzów 

pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka 

w zakresie 0-4 mm od standardowego położenia. 

 

Rysunek 39. Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych elektrozaczepu 

6.4. Sygnalizator akustyczny SA 

6.4.1. Informacje podstawowe 

Sygnalizator akustyczny SA przeznaczony jest do akustycznej sygnalizacji pożaru w 

pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizator posiada możliwość wyboru jednego z czterech 

sygnałów akustycznych. 

 

Rysunek 40. Sygnalizator akustyczny SA 
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6.4.2. Dane techniczne 

Tabela 26. Dane techniczne Sygnalizatora akustycznego SA 

Napięcie zasilania 16 – 32,5 VDC 

Pobór prądu w stanie spoczynku: 0 mA 

w stanie alarmowania: <65 mA 

Natężenie dźwięku w odległości 1m >100 dB 

Zakres temperatur pracy -25oC do +55oC  

Stopień ochrony IP 21 

Masa ~184 g 

Wymiary 115 x 70 mm 

6.4.3. Schemat podłączenia 

Sygnalizator akustyczny podłączany jest do zacisków dodatkowej płytki logicznej 

oznaczonej jako WT (opcja WTM), według poniższego schematu: 

 

Rysunek 41. Schemat podłączenia sygnalizatora akustycznego 

Dopuszczalna obciążalność prądowa wyjścia na sygnalizator akustyczny 100 mA. Nie ma 

możliwości podłączenia sygnalizatora akustycznego do centrali COZ-1. Opis ustawień Centrali 

związanych ze sterowaniem zewnętrznymi urządzeniami ostrzegawczymi opisano w pkt 5.1.13. 

Zwora w położeniu: 

A - Sygnał karetki pogotowia 

P - Sygnał policji 

S - Sygnał straży pożarnej 

M - Sygnał techniczny 

6.4.4. Montaż 

Sygnalizator mocować do sufitu lub ściany o wymaganej odporności ogniowej przy 

pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych, lub poprzez puszkę instalacyjną, która również 

posiada wymaganą odporność ogniową. 
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Rysunek 42. Schemat zamykania sygnalizatora i rozmieszczenie otworów montażowych 

6.5. Sygnalizator optyczny SO 

6.5.1. Informacje podstawowe 

Sygnalizator optyczny SO przeznaczony jest do optycznej sygnalizacji pożaru zespołem 

diod LED w pomieszczeniach zamkniętych. SO występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m,  

w zależności od obszaru pokrycia, w którym natężenie światła jest większe od 0,4lx. Opcjonalnie 

sygnalizator występuje w wersji z wbudowanym modułem synchronizacji i umożliwia tworzenie 

sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja z wykorzystaniem linii 

zasilającej) lub z nastawionym opóźnieniem względem sygnalizatora master. 

 

Rysunek 45. Sygnalizator optyczny SO 
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6.5.2. Dane techniczne 

Tabela 27. Dane techniczne Sygnalizatora optycznego S0 

Napięcie zasilania 16 -32,5 VDC 

Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA 

Pobór prądu w stanie alarmowania SO-1/3m < 38 mA 

SO-1/3m synchr. < 38 mA 

SO-1/6m < 38 mA 

SO-1/6m synchr. < 38 mA 

SO-1/9m < 85 mA 

SO-1/9m synchr. < 85 mA 

Pobór mocy w stanie alarmowania SO-1/3m < 0,91 W 

SO-1/3m synchr. < 0,91 W 

SO-1/6m < 0,91 W 

SO-1/6m synchr. < 0,91 W 

SO-1/9m < 2 W 

SO-1/9m synchr. < 2 W 

Max. przekrój przewodu 2,5 mm2 

Liczba błysków na minutę 33,6 

Czas pojedynczego rozbłysku SO-1/3m, SO-1/3m synchr.  < 15 s 

SO-1/6m, SO-1/6m synchr. < 15 s 

SO-1/9m, SO-1/9m synchr. < 85 s 

Wymiary SO-1/3m, SO-1/3m synchr.  Φ115x53 mm 

SO-1/6m, SO-1/6m synchr. Φ115x53 mm 

SO-1/9m, SO-1/9m synchr. Φ115x68 mm 

Rodzaj środowiska pracy Typ A 

Zakres temperatur pracy -25oC do 55oC  

Stopień ochrony IP 54 

Współpracująca puszka instalacyjna PIP-1AN 

Urządzenie posiada czteropozycyjny mikroprzełącznik służący do konfiguracji trybu pracy. 

Tabela 28. Ustawienia mikroprzełącznika DIP-switch Sygnalizatora Optycznego 

M/S ON – Tryb Master OFF – Tryb Slave 

D0 D1 D2 Czas opóźnienia 

OFF OFF OFF 0 s 

OFF OFF ON 0,1 s 

OFF ON OFF 0,2 s 

OFF ON ON 0,3 s 

ON OFF OFF 0,4 s 

ON OFF ON 0,5 s 

ON ON OFF 0,6 s 

ON ON ON 0,7 s 

W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za 

generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory muszą być ustawione w tryb 

„slave”. Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci 

sygnalizatorów. Sieć sygnalizatorów może pracować synchronicznie lub z efektem fali. Tryb 

pracy sieci ustawiamy poprzez ustawienie opóźnienia na sygnalizatorach „slave”. W przypadku 

ustawienia opóźnienia na wartość 0s sieć będzie pracowała synchronicznie. 
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6.5.3. Schemat podłączenia 

UWAGA ! 

 Podczas tworzenia sieci sygnalizatorów (2 i więcej sygnalizatorów), należy stosować 

filtr synchronizacyjny FS-1. Niezastosowanie filtra może doprowadzić do uszkodzenia źródła 

napięcia zasilania. Zalecane jest tworzenie sieci liczącej do 6 sygnalizatorów: 1 master i 5 

slave. 

Sygnalizator optyczny podłączany jest do zacisków dodatkowej płytki logicznej oznaczonej 

jako WT (opcja WTM), według poniższego schematu: 

 

Rysunek 43. Schemat podłączenia sygnalizatora optycznego 

 Dopuszczalna obciążalność prądowa wyjścia na sygnalizator akustyczny to 150 mA. Nie 

ma możliwości podłączenia sygnalizatora optycznego do centrali COZ-1. Opis ustawień Centrali 

związanych ze sterowaniem zewnętrznymi urządzeniami ostrzegawczymi opisano w pkt 5.1.13. 

6.5.4. Montaż 

Sygnalizator mocować do sufitu lub ściany o wymaganej odporności ogniowej przy 

pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych, lub poprzez puszkę instalacyjną, która również 

posiada wymaganą odporność ogniową. 

 

Rysunek 44. Schemat zamykania sygnalizatora i rozmieszczenie otworów montażowych 
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6.6. Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO 

6.6.1. Informacje podstawowe 

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO przeznaczony jest do akustycznego  

i optycznego sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków. Po podłączeniu napięcia zasilania 

urządzenie generuje sygnał optyczny impulsowy o częstotliwości 0,56Hz oraz sygnał akustyczny, 

zgodny z bieżącymi nastawami. Sygnalizator występuje on w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W 

zależności od wersji, zmienia się obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4lx. 

Sygnalizator umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie 

(synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii).  

 

Rysunek 45. Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO 

6.6.2. Dane techniczne 

Tabela 29. Dane techniczne Sygnalizatora akustyczno-optycznego SAO 

Napięcie zasilania 16 -32,5 VDC 

Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA 

Pobór prądu w stanie alarmowania SAO-1/3m < 75 mA 

SAO-1/6m < 75 mA 

SAO-1/9m < 110 mA 

Pobór mocy w stanie alarmowania SAO-1/3m < 1,8 W 

SAO-1/6m < 1,8 W 

SAO-1/9m < 2,64 W 

Natężenie dźwięku w odległości 1m >100 dB 

Zakres temperatur pracy -25oC do +55oC  

Stopień ochrony IP 33 

Masa SAO-1/6m ~300 g 

SAO-1/9m  ~350 g 

Wymiary 115 x 100 mm 

Urządzenie posiada sześciopozycyjny mikroprzełącznik DIP-switch, za pomocą którego 

możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, jak również wzoru 

dźwięku. Sygnalizator umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego 

zwiększania głośności (od około 70dB do >100dB na 1m). Regulacja głośności dokonywana jest 

za pomocą potencjometru znajdującego się w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja 

stopniowego narastania głośności włączana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji 

mikroprzełącznika. 

• DIP-1: wybór pracy master(ON)/slave(OFF), 

• DIP-2-5: wybór wzoru dźwięku (patrz tabela poniżej), 
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• DIP-6: włączenie (ON)/wyłączenie(OFF) funkcji stopniowego narastania głośności. 

Tabela 30. Ustawienia mikroprzełącznika DIP-switch Sygnalizatora akustyczno-optycznego 

DIP-1 DIP-2 DIP-3 DIP-4 Wzór dźwięku 

ON ON ON ON syrena pożarowa 

ON ON ON OFF syrena ISO 8201 

ON ON OFF ON syrena policyjna 

ON ON OFF OFF syrena DIN 33 404 

ON OFF ON ON syrena karetki pogotowia 

ON OFF ON OFF sygnał tonowo-impulsowy 

ON OFF OFF ON francuski sygnał alarmowy 

ON OFF OFF OFF Szwecja SS 031711 

OFF ON ON ON dźwięk ewakuacji Holandia 

OFF ON ON OFF NFC 48-265 

OFF ON OFF ON niemiecki alarm przemysłowy 

OFF ON OFF OFF alarm PFEER 

OFF OFF ON ON sygnał ciągły 

OFF OFF ON OFF sygnał tonowy przemiatany 

OFF OFF OFF ON dźwięk awaryjny 

OFF OFF OFF OFF sygnał tonowy narastający 

6.6.3. Schemat podłączenia 

Sygnalizator akustyczno-optyczny podłączany jest do zacisków dodatkowej płytki logicznej 

oznaczonej jako WT (opcja WTM), według poniższego schematu: 

 

Rysunek 46. Schemat podłączenia sygnalizatora akustyczno-optycznego 

 Zalecane jest tworzenie sieci liczącej do 6 sygnalizatorów: 1 master i 5 slave. 

Dopuszczalna obciążalność prądowa wyjścia na sygnalizator akustyczno-optyczny to 100 mA. Nie 

ma możliwości podłączenia sygnalizatora akustyczno-optycznego do centrali COZ-1. Opis 

ustawień Centrali związanych ze sterowaniem zewnętrznymi urządzeniami ostrzegawczymi 
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opisano w pkt 5.1.13. 

6.6.4. Montaż 

Sygnalizator mocować do sufitu lub ściany o wymaganej odporności ogniowej przy 

pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych, lub poprzez puszkę instalacyjną, która również 

posiada wymaganą odporność ogniową. 

 

Rysunek 50. Schemat zamykania sygnalizatora i rozmieszczenie otworów montażowych 

6.7. Elektrotrzymacz do drzwi ETD 

6.7.1. Informacje podstawowe 

Elektromagnetyczny trzymacz podłogowy drzwi ETD przeznaczony jest do okresowego lub 

stałego trzymania drzwi. Urządzenie występuje w dwóch wersjach: 

• elektrotrzymacz uniwersalny, w którym można dowolnie przekładać przycisk 

zwalniający z prawej na lewą stronę obudowy, 

• elektrotrzymacz z obrotową głowicą magnesu, z regulowaną rurą dystansującą. 

Obie wersje urządzenia pozwalają na montaż ścienny lub podłogowy, zawierają przycisk 

zwalniający, zintegrowaną diodę zabezpieczającą przed odwrotną polaryzacją, diodę TVS 

(ochrona ESD) oraz płytę przegubową (w zestawie). 

 

Rysunek 47. Elektrotrzymacz do drzwi ETD 
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6.7.2. Dane techniczne 

Tabela 31. Dane techniczne Elektrotrzymacza do drzwi ETD 

Napięcie zasilania 24 VDC 

Zakres zmian napięcia zasilania 20,4 – 27,6 VDC 

Moc znamionowa 1,6 W 

Pobór prądu 66 mA 

Siła trzymania 400 N 

Cykl pracy 100%  

Zakres temperatur pracy -5oC do 50oC 

Stopień ochrony IP 42 (magnes IP 54) 

Wymiary 85x110x38 mm 

6.7.3. Schemat podłączenia 

Elektrotrzymacz ETD podłączany jest do zacisków dodatkowej płytki logicznej oznaczonej 

jako T (opcja T), według poniższego schematu. 

 

Rysunek 48. Schemat podłączenia elektrotrzymacza 
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6.7.4. Montaż 

 

Rysunek 49. Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych elektrotrzymacza uniwersalnego 

 

Rysunek 50. Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych elektrotrzymacza z obrotową głowicą 

 

Rysunek 51Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych płyty przegubowej 

6.8. Komunikacja z Systemem Sygnalizacji Pożarowej (SSP) 

6.8.1. Informacje podstawowe 

ZODIC G może zostać podłączony do Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Wygenerowanie 
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komunikatu alarmowego przez SSP aktywuje funkcję alarmową ZODIC G tak, jak w przypadku 

zadziałania czujki COZ lub wciśnięcia przycisku POZ. W przypadku COZ-1, sygnał alarmu 

pożarowego z SSP zastępuje sygnał z czujek dymu (dostępna tylko jedna linia czujek dymu). 

6.8.2. Schemat podłączenia 

 

Rysunek 52. Schemat podłączenia SSP 
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7. Schematy poglądowe płyt Central i płytek dodatkowych 

7.1. COZ-1 – płyta główna 

 

Rysunek 53. Schemat płyty głównej Centrali COZ-1 

Bezpieczniki: 

F1: T 2 A – sieć pierwotna F2: 10 A – akumulatory F3: 10 A – siłowniki 
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7.2. COZ-1 – opcja PK, opcja WRM 

 

Rysunek 54. Schemat płyty głównej Centrali COZ-1 wraz z płytkami PK i WRM 

Bezpieczniki: 

P:F1: F 5 A – zestyk alarm P:F2: F 5 A – zestyk awaria 
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7.3. COZ-2 – płyta główna 

 

Rysunek 55. Schemat płyty głównej Centrali COZ-2 

Bezpieczniki: 

F1: T 2 A – sieć pierwotna F2: 10 A – akumulatory F3: 10 A – siłowniki 
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7.4. COZ-2 – opcja PK, opcja WRM, opcja WTM 

 

Rysunek 60. Schemat płyty głównej Centrali COZ-2 wraz z płytkami PK, WTM i WRM 

Bezpieczniki: 

P:F1: F 5 A – zestyk alarm P:F2: F 5 A – zestyk awaria 
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7.5. COZ-3 – płyta główna 

 

Rysunek 56. Schemat płyty głównej Centrali COZ-3 

Bezpieczniki: 

F1: T 2 A – sieć pierwotna F3: 10 A – siłowniki 

F2: – akumulatory: COZ-3.1: 10 A; COZ-3.2: 20 A; COZ-3.3: 30 A; COZ-3.4: 40 A; 
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7.6. COZ-3 płytka logiczna 

 

Rysunek 57. Schemat płytki logicznej Centrali COZ-3 

7.7. COZ-3.2, COZ-3.3, COZ-3.4 – dodatkowy zasilacz 

 

Rysunek 58. Schemat zasilacza dodatkowego dla Centrali COZ-3.2, COZ-3.3, COZ-3.4 

7.8. Opcje: PK, PK-SA, WRM, WTM, T 

 

Rysunek 59. Schemat płytek PK, PK-SA, WTM, WRM, T 
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8. Instrukcja montażu i uruchomienia ZODIC G na obiekcie 

1) Cel 

Celem niniejszej instrukcji jest omówienie prawidłowego montażu oraz uruchomienia 

ZODIC G. Opisane zasady mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz 

poprawność i bezawaryjność pracy. 

2) Przedmiot instrukcji 

Przedmiotem instrukcji jest określenie sposobu postępowania podczas montażu i 

uruchomienia na obiekcie urządzenia: zestawu wyrobów do grawitacyjnego odprowadzania dymu 

i ciepła ZODIC G. 

3) Podstawowe zasady i informacje 

Wraz z urządzeniem dostarczana jest dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia, 

której część stanowią schematy przyłączeniowe okablowania zewnętrznego. Podczas montażu i 

uruchomienia należy bezwzględnie stosować się do zapisów dokumentacji technicznej. 

Dopuszcza się prace montażowe wyłącznie przy odłączonym napięciu zasilania urządzenia.  

Przed wykonaniem czynności monterskich niezbędne jest dokonanie oględzin urządzenia pod 

względem uszkodzeń mechanicznych. 

4) Montaż 

Montaż urządzenia na obiekcie należy przeprowadzić w miejscu określonym w projekcie 

instalacji, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową ZODIC G. Montaż powinien 

przeprowadzić wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie 

urządzeń elektromechanicznych.  

5) Podłączenie i uruchomienie 

Wszelkie przewody podłączane do urządzenia ZODIC G należy wprowadzać poprzez 

dławiki, zgodnie z dostarczoną Dokumentacją Techniczno-Ruchową, celem zachowania 

deklarowanego stopnia ochrony IP. Należy zwrócić uwagę na przeznaczenie przewodu i 

wprowadzić go dławikiem znajdującym się najbliżej zacisków, do których ma zostać podłączony.  

Uruchomienie elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z Dokumentacją Techniczno-

Ruchową urządzenia oraz projektem branżowym instalacji. 

Zaleca się podłączanie elementów składowych ZODIC G oraz opcjonalnych urządzeń 

współpracujących do Centrali Sterowania Oddymianiem za pomocą przewodów 

wyspecyfikowanych na poniższym rysunku. 

UWAGA! 

 Treść dotycząca okablowania jest zaleceniem producenta. Nie może być ono 

traktowane jako nadrzędne wobec wytycznych zawartych w projekcie instalacji oddymiania 

opiniowanego przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. 



 

 

Strona 65 z 73 

DTR – ZODIC G 

Wersja: 1.0  

 

Rysunek 60. Specyfikacja przewodów do podłączenia elementów współpracujących i 
opcjonalnych 
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Legenda: 

* tylko gdy przewody prowadzone są przez przestrzenie nadzorowane przez system wykrywania 

pożaru lub oddymiania w innym przypadku należy stosować przewód posiadający klasę PH np. 

HTKSH, 

** w przypadku siłowników, które po zaniku zasilania spowodują przejście urządzenia do 

położenia pożarowego, można zastosować przewód uniepalniony np. YnKY, 

*** dla elektrozaczepów oraz elektrotrzymaczy typu przerwa prądowa (zanika napięcia powoduje 

zwolnienie drzwi), można zastosować przewód uniepalniony np. YnKY, 

HDGs – kabel pożarowy do instalacji bezpieczeństwa pożarowego 

YnTKSY – uniepalniony kabel sterowniczy i sygnalizacyjny 

HTKSH – kabel pożarowy do instalacji bezpieczeństwa pożarowego 

YDY – przewód do instalacji przemysłowych 
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9. Instrukcja przeprowadzania prób i badań po zainstalowaniu na 

obiekcie 

Po przeprowadzeniu prawidłowego montażu i uruchomienia ZODIC G na obiekcie, zgodnie 

z niniejszą Dokumentacją Techniczno-Ruchową pkt 7. „Instrukcja montażu i uruchomienia 

ZODIC G na obiekcie’, należy zrealizować procedurę prób i badań ZODIC G. 

1) Sprawdzenie poprawności pracy w stanie gotowości 

Należy sprawdzić poprawność sygnalizacji stanu pracy urządzenia: 

• wskaźnik  świeci się, 

• wskaźnik  jest zgaszony. 

2) Sprawdzenie poprawności sygnalizowania awarii: 

• odłączyć napięcie zasilania od centrali COZ, 

• rozłączyć zabezpieczenie F3 odpowiadające wyjściu siłownika, 

• załączyć ponownie napięcie zasilania centrali COZ, 

• zweryfikować stan sygnalizacji centrali COZ zgodnie z pkt 5.1.14. „Wyszukiwanie/ 

usuwanie awarii”, 

• po kontroli przywrócić napięcie zasilania na wyjściu siłownika. 

3) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania akumulatorów: 

Należy sprawdzić poprawność funkcjonowania akumulatorów zgodnie z pkt 5.1.14. 

„Konserwacja”. 

4) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania wewnętrznego modułu pogodowego (opcja 

5.1.8) 

Należy sprawdzić poprawność funkcjonowania wewnętrznego modułu pogodowego 

zgodnie z pkt 5.1.14. „Konserwacja”. 

5) Sprawdzenie poprawności funkcji przewietrzania 

Sprawdzić poprawność funkcji przewietrzania zgodnie z niniejszą Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową pkt 5.1.7. „Funkcje przewietrzania”. 

6) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania ZODIC G 

Przeprowadzić testy poprawności funkcjonowania ZODIC G zgodnie z dokumentacją 

techniczną dla scenariuszy rozwoju zdarzeń na wypadek zagrożenia pożarowego. 
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10. Pakowanie, transport i przechowywanie 

❖ Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu, rozładunku                               

i przechowywania nie są objęte gwarancją i roszczenia z tego tytułu nie będą 

rozpatrywane przez SMAY Sp. z o.o. 

10.1. Pakowanie 

Wszystkie elementy wchodzące w skład ZODIC G pakowane są w pudełka transportowe z 

wielowarstwowej tektury. W pudełkach umieszczane są również: 

- dokumentacja Techniczno-Ruchowa ZODIC G. 

10.2. Transport 

ZODIC G należy transportować w jego oryginalnym opakowaniu, aż do miejsca montażu. 

Podczas transportu należy chronić ZODIC G przed możliwością mechanicznego uszkodzenia, 

oddziaływaniem temperatur otoczenia niższych od -10°C i wyższych od +70 °C oraz wilgotności 

względnej wyższej niż 95% przy +40°C, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów 

transportowych. 

!!! UWAGA !!! 
 

Nie wolno upuszczać lub rzucać modułami ZODIC G! Opakowanie, w którym transportowane 

jest urządzenie, nie zapobiega jego uszkodzeniu wynikające z niewłaściwego transportu. 

10.3. Przechowywanie 

Wszystkie elementy wchodzące w skład ZODIC G należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, w których: 

- temperatura otoczenia wynosi  -10°C < t < +70°C, 

- wilgotność względna wynosi φ<80% przy t=+35°C. 

 ZODIC G nie powinien mieć kontaktu z pyłami, gazami żrącymi oraz innymi substancjami 

chemicznymi. 
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11. Eksploatacja i konserwacja 

I. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac eksploatacyjno-konserwacyjnych, należy 

zapoznać się z niniejszą dokumentacją. W szczególności ma taki obowiązek 

wykwalifikowany personel, który odpowiedzialny jest za obsługę urządzenia/systemu w 

ramach eksploatacji i serwisu.  

W przypadku braku wykwalifikowanego personelu posiadającego określone umiejętności 

techniczne przegląd bieżący urządzeń powinien wykonać Serwis SMAY lub Autoryzowany 

Serwis SMAY . 

II. Wszelkie uszkodzenia urządzenia ZODIC G wynikające z nieprzestrzegania wytycznych 

zawartych w dokumentacji, nie będą podlegały naprawom gwarancyjnym. 
 

III. Urządzenie ZODIC G zaleca się testować przynajmniej raz w roku. Podczas corocznego 

testu należy wykonać: 

- sprawdzenie poprawności działania (funkcje i wskaźniki) wszystkich elementów 

składowych ZODIC M, 

- przeprowadzenie wszystkich możliwych sterowań ZODIC M według listy funkcji 

urządzenia przyjętej przez projektanta sterowanego systemu (szczególną uwagę 

zwrócić na scenariusz pożarowy), 

- kontrolę punktów zacisku, przewodów połączeniowych, wskaźników oraz 

bezpieczników, 

- ewentualne czyszczenie komponentów, nasmarowanie siłowników i urządzeń 

oddymiających. 



 

 

Strona 70 z 73 

DTR – ZODIC G 

Wersja: 1.0  

12. Wpływ wyrobu na środowisko naturalne 

 Zużyty wyrób stanowi odpad niebezpieczny, który po demontażu 

należy przekazać do utylizacji lokalnemu odbiorcy odpadów zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym przyczyni się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i 

środowiska naturalnego oddziaływań wynikających z niewłaściwego  

             składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 
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13. Ogólne zasady gwarancji 

ZODIC G 

GWARANT udziela gwarancji na zakupiony produkt/system na poniżej określonych warunkach: 

§1 

GWARANT gwarantuje sprawne działanie zakupionego produktu/systemu bezpieczeństwa 

pożarowego i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w przypadku ich zaistnienia w 

udzielonym okresie gwarancji. Przez produkt/system bezpieczeństwa pożarowego należy 

rozumieć: 

• ZODIC G 

§2 

Gwarancja na wymieniony w niniejszych Warunkach Gwarancji system/produkt, obowiązuje na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży lub inny 

okres uzgodniony w umowie. GWARANT udziela gwarancji pod warunkiem zawieszającym, 

którym jest całkowite opłacenie wymagalnej ceny zakupu systemu/produktu. W przypadku braku 

zapłaty za system/produkt pozostaje on własnością GWARANTA, a uprawnienia gwarancyjne 

określone poniżej nie powstają i nie wiążą GWARANTA. 

§3 

Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji, pod warunkiem podpisania odrębnej Umowy 

Konserwacji i Serwisu, zawartej pomiędzy GWARANTEM a właścicielem/zarządcą obiektu. 

Integralną częścią takiej umowy są co roczne przeglądy. Są one odpłatne i uwzględniają wymianę 

części eksploatacyjnych oraz specyfikację obiektu w okresie przedłużonej gwarancji. 

§4 

Podstawą rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie reklamacji w okresie trwania gwarancji w 

terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, udostępnienie systemu/produktu w stanie, w jakim 

ujawniła się w nim wada, wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie wszelkich, przewidzianych przez GWARANTA 

przeglądów, sprawdzeń okresowych/konserwacji. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez 

przesłanie na adres siedziby GWARANTA wypełnionego formularza „Karta Zgłoszenia 

Reklamacji" dostępnego na stronie www.smay.pl. Dopuszcza się przesłanie formularza 

zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres info@smay.pl lub faxem. Bezwzględnie 

niedopuszczalna jest dalsza eksploatacja uszkodzonego systemu/produktu. 

 

§5 

GWARANT zobowiązuje się przystąpić do usuwania wady w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia. GWARANT zobowiązuje się usunąć wadę w terminie 21 dni roboczych od 

dnia otrzymania zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów (opis usterki - wypełniony formularz 

„Karta Zgłoszenia Reklamacji", kopia zapisów z przeglądów, sprawdzeń okresowych), a w 

przypadku konieczności sprowadzenia trudnodostępnych materiałów lub części naprawa 

zostanie przeprowadzona w najkrótszym, technicznie uzasadnionym terminie. Okres gwarancji 

przedłuża się o czas trwania naprawy. Uprawniony z tytułu Gwarancji jest zobowiązany do 

http://www.smay.pl/
mailto:info@smay.pl
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umożliwienia GWARANTOWI wykonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z 

ustaleniem przyczyn awarii i jej usunięciem. W przypadku zatajenia lub podania przez 

Uprawnionego z tytułu Gwarancji niezgodnych z prawdą informacji Uprawniony z tytułu 

Gwarancji ponosi koszty naprawy i traci udzieloną mu gwarancję. GWARANT zobowiązuje się w 

okresie trwania gwarancji do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad fizycznych lub dostarczenia 

rzeczy wolnej od wad, jeżeli wada dotyczy elementu wchodzącego w skład systemu i 

podlegającego wymianie, zgłoszonych przez Zamawiającego. 

§6 

Gwarancja obowiązuje w przypadku, gdy: 

• elementy systemu/produkty, które zostały fabrycznie zaplombowane (jeśli ma zastosowanie), 

mają nienaruszone oryginalne lub założone przez GWARANTA lub serwis autoryzowany przez 

GWARANTA plomby; 

• elementy systemu/produkty są w pełni identyfikowalne (w szczególności posiadają 

nienaruszone, czytelne tabliczki znamionowe - jeśli występują); 

• wykonane zostały w terminie wszystkie wymagane przez GWARANTA i/lub obowiązujące prawo 

sprawdzenia i przeglądy okresowe, konserwacyjne i serwisowe, w szczególności określone w 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (jeśli występuje), obowiązujących normach, w tym wg 

normy PN-EN12101-6 (jeśli ma zastosowanie), wymagane prawem budowlanym (Ustawa z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami), wymagane ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), odpowiednio udokumentowane w Książce 

Przeglądów i Konserwacji i/lub książce obiektu. 

• elementy systemu/produkty były w prawidłowy sposób zainstalowane, użytkowane, obsługiwane 

i konserwowane zgodnie z dokumentacją techniczną GWARANTA, w tym z Dokumentacją 

Techniczno - Ruchową (jeśli występuje). 

§7 

Gwarancja nie obejmuje: 

• wymaganych przez GWARANTA i/lub obowiązujące prawo sprawdzeń i przeglądów okresowych, 

konserwacyjnych i serwisowych, w szczególności określonych w Dokumentacji Techniczno-

Ruchowej (jeśli występuje), obowiązujących normach, w tym wg normy PN-EN12101-6 (jeśli ma 

zastosowanie), wymaganych prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), wymaganych 

ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami), do których wykonania zobowiązany jest Uprawniony z tytułu Gwarancji 

we własnym zakresie i na własny koszt; 

• roszczeń dot. parametrów technicznych produktów/elementów systemu, o ile są one zgodne z 

podanymi w aktualnej dokumentacji; 

• normalnego zużycia urządzeń lub ich części; 

• zużycia produktów/elementów systemu określonych jako eksploatacyjne, których żywotność 

zależy od intensywności eksploatacji (np. wyłączniki, przełączniki, taśmy, bezpieczniki, baterie, 

akumulatory itp.); 

• utraty danych przechowywanych w pamięci odpowiednich elementów systemu; 
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• utraty ustawień aplikacji sterującej na skutek braku zasilania podstawowego przez okres 

dłuższy niż gwarantowany czas działania zasilania awaryjnego, po zakończeniu procesu 

uruchomienia; 

• wadliwego działania oprogramowania firm trzecich, używanego do współpracy z zakupionym 

systemem. 

§8 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Uprawnionego z 

tytułu Gwarancji lub osób trzecich, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w 

szczególności: 

• powstałych w wyniku podłączenia niewłaściwego napięcia zasilania lub nieprawidłowej 

instalacji elektrycznej, niewłaściwej instalacji produktu/systemu, przechowywania jego 

elementów lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez 

GWARANTA w Instrukcji Obsługi, Dokumentacji Techniczno - Ruchowej; 

• zaniedbania terminowego i jakościowego wykonywania właściwych przeglądów, sprawdzeń 

okresowych i konserwacji, o których mowa w paragrafie 6 powyżej; 

• powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych (np. baterie, bezpieczniki itp.), 

niezgodnych z zaleceniami GWARANTA w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej; 

• uszkodzeń mechanicznych oraz elektrycznych i wywołanych nimi wad; 

• uszkodzeń chemicznych i elektrochemicznych powstałych w wyniku stosowania substancji 

niezgodnych z kartami materiałowymi stanowiska lub zastosowania urządzenia z 

niewłaściwego materiału i wywołanych nimi wad; 

• gdy naprawy i ingerencje w system były dokonane przez osoby niepowołane i nieupoważnione 

przez GWARANTA. 

§9 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami siły 

wyższej takimi jak, w szczególności: powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, itp. 

§10 

W przypadku nieuzasadnionych roszczeń Uprawnionego z tytułu Gwarancji, GWARANT pobiera 

opłatę diagnostyczną (testy sprawdzające działanie urządzenia) i logistyczną (koszt transportu) 

wg „Taryfy Prac Serwisowych", dostępnej na stronie www.smay.pl. 

§11 

Decyzje GWARANTA odnośnie zgłaszanych usterek są decyzjami ostatecznymi. 

§12 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

http://www.smay.pl/

