
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

CENTRALI ALARMOWEJ DT 3 / DT3K 

 
Producent: "DANTOM"S.C. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ALARMOWE 

01-673 Warszawa ul.Podleśna 38/26 /Siedziba/ 

01-501 Warszawa ul.Popiełuszki 6 /Zakład prod.i dział sprzedaży/                                                                                                                                                                                                                    

Czynne 8-16 (pon-piątek).          TEL. (0-22) 869-42-70 
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-INFORMACJE OGÓLNE. 

Centralka DT3 jest nowoczesną i niezawodną centralką alarmową przeznaczoną do małych 

systemów alarmowych. Po prawidłowym zainstalowaniu obsługa centralki sprowadza się 

jedynie do wizualnej kontroli stanu LED-ów na płycie czołowej. Centrala  DT3 jest na tyle 

sprawna i wydajna, że może być używana do sterowania systemów z kilkunastoma czujkami 

i kilkoma sygnalizatorami. 

Centralka przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń. 

-ZASILANIE :    1. z sieci 230 V 

Przy prawidłowym zasilaniu z sieci powinien palić się LED "AC/ARM" słabym światłem 

czerwonym lub zielonym w stanie OFF.   

UWAGA : 

Zasilanie 230V łączyć odpowiednim przewodem 3-żyłowym według opisu znajdującego się 

przy kostce przyłączeniowej : uziemienie, 230VAC 

                             2. z akumulatora 12V 

Przy braku zasilania z sieci  LED "AC/ARM" jest w stanie OFF wygaszony. Do centralki 

należy dołączyć akumulator bezobsługowy 1,2  AH. 

-POBÓR PRĄDU : 

Obciążalność prądowa : do 3,15A 

1.stan OFF  <  4mA  przeciętnie 2mA 

2.stan ON < 8mA przeciętnie 5mA 

3.stan ALARM <80mA przeciętnie 50mA 

4.stan ALARM FLESZ <30mA przeciętnie 20mA 

-LICZBA LINII :  3 - w tym : 

1. 1 linia 24-godzinna przeznaczona do podłączania sabotaży, włączników napadowych, itp. 

2. 2 linie aktywne w stanie ARM (włączonym) do podłączania np. czujników podczerwieni. 

Ad1. a) SAB - linia 24-godzinna typu NC (normalnie zwarta do masy). 

        Przeznaczona do podłączania sabotaży sygnalizatorów, czujek, itp. 

Ad2. a) L1 - linia typu NC bezzwłoczna, aktywna w czasie czuwania centrali (ARM). 

         b) L2 - linia typu NC zwłoczna z regulowanym czasem zwłoki 0,5sek ÷ 150 sek. 

         Regulacja za pomocą PR-ka L2. Możliwe są zmiany czasu max (tolerancja element.). 

        Do  tych  linii należy podłączać czujki z wyjściami typu NC (względem masy). 

-WŁĄCZANIE - WYŁĄCZANIE 

Do włączania/wyłączania centrali służy wejście ON. Zwarcie tego wejścia do masy 

powoduje wyłączenie centrali, rozwarcie włącza centralę. Po włączeniu centrala pozostaje 

przez pewien czas (nastawiony przez instalatora) nieaktywna na pobudzenia z linii L1 i L2. 

Umożliwia to opuszczenie obiektu bez wzbudzenia alarmu. Przejście w stan czuwania 

sygnalizowane jest mruganiem diody LED AC/ARM. Ustawienia czasu "wyjścia" dokonuje 

się PR-kiem "ARM". 
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-INNE NASTAWY : 

1.zwora J2 (dotyczy linii L1,L2); 

a) założona : alarm trwa od momentu pobudzenia z linii L1,L2 do ustania pobudzenia, nie krócej 

jednak niż ustawiony czas alarmu. 

b) zdjęta : alarm trwa tylko przez nastawiony czas alarmu i centrala czeka na następne pobudzenie. 

W tym nastawie eliminuje się długotrwałe "wycie" syren np.uszkodzenie czujki, która sygnalizuje 

trwałe rozwarcie. 

2.zwora  J1 (dotyczy linii SAB); 

a)założona : alarm trwa od momentu pobudzenia z linii SAB do ustania pobudzenia, nie krócej 

jednak niż ustawiony czas alarmu. Np. przy stałym rozwarciu linii sabotażowej SAB względem 

masy (przecięte kable,itp.) alarm będzie trwał do momentu usunięcia uszkodzenia 

b)zdjęta:alarm trwa tylko przez nastawiony czas, nawet gdy linia SAB jest trwale rozwarta od masy. 

3.Ustawianie czasu trwania alarmu. 

Za pomocą PR-ka ALARM można regulować czas alarmu (czas aktywnego wyjścia SYR) od 

około 30 do około 200 sekund. UWAGA :Alarm jest kasowany w momencie wyłączenia centrali.  

-DOSTĘPNE WYJŚCIA : 

1.UZ - wyjście + 12V. Wyjście stałego napięcia zabezpieczone bezpiecznikiem B1 500mA (500-

750mA) 

2.SYR - wyjście na  syrenę akustyczną. Pojawia się  +12V w czasie trwania alarmu . 

3.OPT - wyjście do podłączania optyki syren. Pojawia się na nim +12V w momencie wywołania 

alarmu i trwa aż do momentu wyłączenia centrali. Wyjście to można traktować jako zbiorczą 

pamięć alarmu. Jest zabezpieczone bezpiecznikiem B3 1A6 (max. 2A). 

4.M - masy centrali.  5.ON -włączanie (opis wyżej).  6.L1,L2,SAB - linie wejściowe (opis wyżej). 

-INSTALACJA : 

1.Zamontować centralkę DT 3 i wprowadzić wszystkie niezbędne przewody (m.in. od czujników, 

sygnal., powiadomień, itp. oraz przewód zasilania 230V). UWAGA : Fazę zasilania podłączyć przez 

bezpiecznik. 

2.Dokonać wyboru odpowiednich nastawów : czasów wejścia (L2) i wyjścia(ARM), czasu trwania 

alarmu, sposobu wywoływania alarmu z czujek (L1,L2) i linii 24-godzinnej (SAB).   

3.Podłączyć urządzenia zewnętrzne. 

4.Podłączyć akumulator(czerwony kabel do"+",czarny do"-") i sprawdzić pracę systemu z akumul. 

  Czujki można testować przy wyłączonej centrali(stan OFF)obserwując zapalanie się LED-ów linii. 

5.Podłączyć zasilanie 230V (sieć) i ponownie sprawdzić poprawność pracy systemu. Przy 

podłączonej sieci LED AC/ARM powinien zmienić świecenie. 

UWAGA :  Należy zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu 230 V. Przewód obwodu 

ochrony przeciwporażeniowej PE podłączyć do kostki zaciskowej oznaczonej znakiem        

Do zacisku uziemienia nie wolno podłączać przewodu „zerowego” obwodu zasilania 

sieciowego AC 230V. Jeżeli w obiekcie brak jest  obwodu ochrony przeciwporażeniowej 

PE zacisk uziemienia pozostawić wolny. Nie wolno zapomnieć o wyłączeniu 230V wyłącznikiem  

zewnętrznym przed otwarciem zasilacza. 

INSTALOTOR MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ UŻYTKOWNIKA O SPOSOBIE 

ODŁĄCZENIA 230VAC (WSKAZAĆ BEZPIECZNIK LUB INNE URZĄDZENIE 

ODŁĄCZAJĄCE W STAŁEJ INSTALACJI PRZEWODOWEJ). 

-EWENTUALNE NAPRAWY : W pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie bezpieczniki 

centralki. Przykładowo bezp. akumul.  B2 może być z przedziału 2A5 do 4A, a bezpiecznik sieci 

160 mA do 315 mA. Następnie należy sprawdzić, czy  wejścia  L1, L2 i SAB są zwarte do masy  

(poprzez wyjścia czujek, sabotaże, itp.). W przydadku dalszych wątpliwości należy konsultować się  

z producentem. 
 Życzymy zadowolenia z pracy naszej centrali i polecamy inne wyroby dostępne w naszym zakładzie. 



 



Naszą ofertę poszerzyliśmy o nowy asortyment : 

❖  oświetlenie taśmami LED 

❖  szeroka gama zasilaczy bez podtrzymania zasilania i buforowych(UPS) 

❖  czujniki czadu, gazu, dymu 

❖  szyfratory, czytniki, karty, breloczki i nalepki RFID 125kHz 

❖  elementy kontroli dostępu 

• zwory elektromagnetyczne 

• zwory trzpieniowe(selenoidy) 

• przyciski kontroli dostępu 

• elektromagnetyczne zamki szafkowe 
 

serdecznie zapraszam do współpracy 

                      INFORMACJA GWARANCYJNA 
1. Producent i importer udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu 

określonego w fakturach sprzedażowych w okresie  24 miesięcy od daty sprzedaży, 

nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji. 

Gwarancja ważna jest łącznie z dowodem sprzedaży! 

2. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych. 

3. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub 

zwrot ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji: 

- dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady, 

- usunięcie wady jest niemożliwe. 

4. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do producenta i importera. 

5.  Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika. 

Towar nie podlega reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku: 

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu, 

- niewłaściwego przechowywania, 

- dokonywania jakichkolwiek przeróbek, 

- dokonywania samodzielnych napraw poza Serwisem firmy DANTOM S.C., 

- w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp. 

- uszkodzeń mechanicznych. 

6.  Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: 

przewody połączeniowe, gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe 

funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas normalnej eksploatacji. 

7.  Producent i importer nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu 

sprzętu bez właściwego opakowania transportowego. 

9.  Szczegółowe obowiązki importera i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji 

określa Kodeks Cywilny.  

10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować 

bezpośrednio do: 

DANTOM S.C. 

01-501 Warszawa ul. Popiełuszki 6  

e-mail:biuro@dantom.com.pl                              tel.22 869-42-70                                                                                           
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