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INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTORA USTEREK   DU2-2000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Detektor usterek DU2-2000 (rys. 1) przeznaczony jest do 

nadzorowania sieci ciepłowniczej preizolowanej wyposażonej w impulsowy 

system alarmowy Alstom Power/ABB. Umożliwia on monitorowanie 

maksymalnie 2 odcinków sieci (rys. 2). Długość każdego odcinka może 

wynosić maksymalnie 2000m. W przypadku, gdy kontrolowany jest tylko 

jeden odcinek sieci, na nie podłączone wejście detektora zakłada się 

końcówkę zerującą 6672 (rys. 3). Urządzenie posiada wyjście alarmowe 

umożliwiające podłączenie zewnętrznego sygnalizatora. Ma ono charakter 

dwustanowy (styki zwarte lub rozwarte). W momencie, gdy wszystkie 

kanały są sprawne zwarte są styki 1 i 2. W przypadku wykrycia 

uszkodzenia w przynajmniej jednym kanale zwarte są styki 2 i 3 (rys. 4). 

Zanik zasilania także sygnalizowany jest jako alarm. 

Do komunikacji z użytkownikiem służy wbudowany dwuwierszowy 

podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny, lampki sygnalizacyjne oraz 

czteroprzyciskowa klawiatura. Na wyświetlaczu pojawiają się wszelkie 

informacje dotyczące monitorowanych kanałów. Lampki „POWER” i 

„ALARM” pozwalają szybko określić stan przyrządu. Dodatkowo detektor 

został wyposażony w układ dźwiękowej sygnalizacji awarii, który 

przerywanym tonem sygnalizuje fakt jej wystąpienia. Sygnał można 

wyłączyć przyciskając przycisk  w czasie, gdy detektor wykonuje 

pomiary. Podświetlenie wyświetlacza możemy włączyć przyciskiem 

na okres ok. 2 minut. Po tym czasie wyłącza się ono automatycznie. 

Podświetlenie włączone zostaje także po wejściu do MENU, a wyłącza się 

ok. 2 min po wyjściu z niego. Wymienione wyżej przypadki włączania 

podświetlenia wyświetlacza dotyczą sytuacji, w której wszystkie 

monitorowane kanały są sprawne. W momencie wykrycia awarii w co 
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najmniej jednym kanale podświetlenie włącza się automatycznie i 

pozostaje włączone do momentu usunięcia usterki. 

Detektor zbudowany został na bazie mikrokontrolera, co zapewniło 

wysoką dokładność i stabilność pomiarów. Brak mechanicznych elementów 

regulacyjnych w torze pomiarowym przyczynił się do dalszego poprawienia 

długoterminowej stabilności nastaw. Kalibracja przyrządu dokonywana jest 

na drodze programowej. Urządzenie posiada wbudowany zegar czasu 

rzeczywistego, podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania sieciowego z 

wewnętrznego akumulatora. Dzięki niemu możliwa jest rejestracja 

momentu wystąpienia awarii (data i godzina) oraz wyświetlanie aktualnej 

daty i godziny na wyświetlaczu. Podczas normalnej pracy z zasilaniem 

sieciowym akumulator jest stale doładowywany. 

Detektor usterek DU2-2000 sygnalizuje następujące stany awaryjne: 

• jeśli wynik pomiaru rezystancji zawiera się w przedziale między 

40Ω a 120Ω detektor sygnalizuje ZAWILGOCENIE 

• jeśli wynik pomiaru jest mniejszy od 40Ω sygnalizowane jest 

ZWARCIE 

• jeśli w sprawnym obwodzie wystąpi przerwa na wyświetlaczu 

pojawi się komunikat PRZERWA 

W przypadku, gdy w monitorowanym odcinku detektor nie wykrył awarii na 

wyświetlaczu pojawi się napis SPRAWNY. 

W celu zminimalizowania wystąpienia fałszywego alarmu 

wywołanego bliżej nieokreślonym sygnałem zakłócającym mogącym 

pojawić się w monitorowanym odcinku sieci detektor wykonuje w jednej 

sesji 25 pomiarów w odstępach ok. 8ms, a następnie oblicza wartość 
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średnią tych pomiarów. Wartość ta jest przetwarzana na odpowiedni 

komunikat wyświetlany na wyświetlaczu. 

Detektor posiada także funkcje dodatkowe podnoszące walory 

użytkowe przyrządu. Wybiera się je po wejściu do prostego menu 

przyciskiem „MENU”. Do wyboru mamy następujące funkcje: 

1) AKTUALNE ALARMY – po jej wybraniu detektor pokazuje na 

wyświetlaczu informacje o aktualnie występujących awariach. Zawierają 

one: 

• numer kanału 

• rodzaj awarii w chwili wybrania tej funkcji (ZAWILGOCENIE, 

ZWARCIE, itp.) 

• data i godzina wystąpienia awarii 

Wyjaśnienia wymaga wyświetlana informacja o rodzaju alarmu. Przykład: w 

momencie wystąpienia awarii detektor wykrył zawilgocenie, lecz po jakimś 

czasie rezystancja spadła poniżej 40Ω, co jest sygnalizowane jako zwarcie. 

Jeśli funkcja AKTUALNE ALARMY zostanie wybrana w momencie 

występowania zwarcia, to taka informacja pojawi się na wyświetlaczu. Aby 

dowiedzieć się jaki rodzaj awarii był w momencie jej wystąpienia należy 

wybrać funkcję HISTORIA ALARMÓW. 

2) HISTORIA ALARMÓW - detektor pozwala zapamiętać do 25 ostatnich 

przypadków wystąpienia awarii. Zapisywane są one do pamięci w chwili ich 

wykrycia, a wyświetlane są w kolejności od najświeższej do zapisanej 

najdawniej. Zapamiętywane są następujące dane: 

• numer kanału 

• rodzaj awarii w chwili jej wystąpienia (ZAWILGOCENIE, ZWARCIE, 

itp.) 
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• data i godzina wystąpienia awarii 

3) KASOWANIE HISTORII – funkcja umożliwia skasowanie całej zapisanej 

wcześniej pamięci alarmów 

4) USTAWIANIE CZASU – funkcja pozwala ustawić datę oraz godzinę 

zegara czasu rzeczywistego 

 

Opis funkcji spełnianych przez poszczególne przyciski: 

 

- umożliwia wejście do MENU oraz poruszanie się po nim 

w prawo 
 

- służy do poruszania się po MENU w lewo 

 

 

- służy do zatwierdzania wyboru (dodatkowo umożliwia 

wyłączenie sygnału dźwiękowego po wystąpieniu 

awarii) 
- służy do wyjścia z MENU bez zatwierdzania zmian 

(dodatkowo umożliwia włączanie podświetlenia) 

 
 

Ostrzeżenie: 
Jeśli do systemu alarmowego podłączony jest detektor DU2-2000, nigdy 

nie należy podłączać innego detektora, przeprowadzać testów przyrządem 

testującym, ani pomiarów lokalizatorem usterek. Nie należy także spawać 

elektrycznie, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia przyrządu.  
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Rys. 1   Detektor usterek DU2-2000. 
 

 
Rys. 2   Sposób podłączenia detektora do instalacji alarmowej sieci 
ciepłowniczej (wszystkie kanały wykorzystane). 
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Rys. 3   Sposób wykorzystania detektora do nadzoru nad jednym 
odcinkiem sieci ciepłowniczej. 
 

 

 
Rys. 4   Widok złącza RELAY. 
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Dane techniczne: 
 

Napięcie zasilania ......................................................... 220-230V AC   3VA 

Temperatura pracy .................................................................. -20 do +50ºC 

Sygnał wyjściowy .................................................................. 3 kHz   2,4Vpp 

Poziom alarmu ......................................................................... 120Ω   ±10% 

Długość odcinków pomiarowych .......................................... 2x2000m  max. 

Charakterystyka informacji: 

 informacja tekstowa ........................ wyświetlacz LCD 2x16 znaków 

 informacja optyczna:  

obecność zasilania ..................... zielona lampka „POWER” 

wykryta usterka ........................ czerwona lampka „ALARM” 

Wyświetlane komunikaty: 

 rezystancja >120Ω (obwód nie przerwany) .................... SPRAWNY 

 rezystancja 40-120Ω (obwód nie przerwany) ....... ZAWILGOCENIE 

 rezystancja <40Ω ............................................................. ZWARCIE 

 przerwa w obwodzie (brak zawilgocenia) ....................... PRZERWA 

Styki przekaźnika: 

 napięcie maksymalne .............................................. 60V DC lub AC 

 maksymalny prąd styków ....................................................... 0,25A 

 stan styków, gdy wszystkie kanały sprawne ..... zwarte są styki 1 i 2 

 stan styków, gdy wykryto awarię ...................... zwarte są styki 2 i 3 

Klasa szczelności obudowy ................................................................. IPX 0 

Wymiary ................................................................................ 180 x 130 x 75 

Ciężar ................................................................................................... 750g 
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Ostrzeżenie: 
Jeśli do systemu alarmowego podłączony jest detektor DU2-2000, nigdy 

nie należy podłączać innego detektora, przeprowadzać testów przyrządem 

testującym, ani pomiarów lokalizatorem usterek. Nie należy także spawać 

elektrycznie, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia przyrządu. 

 

 

 

 

IMMUNITY -          PN-EN 61000-6-2:2002 [EN 61000-6-2:2001]
EMISSION -          PN-EN 61000-6-4:2002 [EN 61000-6-4:2001]

LVD (low voltage directive) -    PN-EN 61010-1:1999 + A2:1999

Declaration of conformity
Complies with EMC guideline 89/336/EEC

and low voltage directive 73/23/EEC

EMC (electromagnetic  compatibility):
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