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I. Rozkład merytoryczno-czasowy zajęć. 
 
 

Lp.  Temat zajęć  Ilość godzin 

1 Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu z centralą Versa 10. 5 

2 Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu z centralą CA-5 5 

3 Montaż i uruchomienie instalacji alarmowej z systemem GSM Alarm 
System. 

5 

4 Instalacje kontroli dostępu -domofony analogowe 5 

5 Instalacje kontroli dostępu domofony cyfrowe 5 
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Temat zajęć:  Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu z centralą Versa 10. 

Cel:  zapoznanie  uczniów z  instalacjami sygnalizacji włamania i napadu, ich strukturą oraz  

z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich wykonania,  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji 

alarmowych w listwach elektroinstalacyjnych. 

Ćwiczenie nr 1 Uruchomienie stanowiska z centralą Versa 10 firmy Satel- nauka programowania i obsługi. 

Kolejność czynności: 

1. Wykonaj połączenie centrali alarmowej z manipulatorem ( str. 12 Instrukcji instalatora). Nie 

podłączamy czujek i sygnalizatorów optyczno-akustycznych. 

2. Podłącz  akumulator  do  centrali  alarmowej. Przed  podłączeniem  upewnij  się,  że akumulator  nie  

jest  rozładowany  (użyj  miernika).  Akumulator  powinien  wskazywać  min.  11V.  

3. Podłącz zasilanie centrali alarmowej - 230V. Wybrane diody świetlne systemu alarmowego zapalą 

się (w tym także manipulator).  

4. Poruszanie się pod menu i uruchamianie funkcji ( instrukcja programowania str.6) 

 Zapoznaj się z funkcja klawiszy –działanie jak poniżej: 

 
 

5. Wykonaj ustawienie zegara: kolejność wykonania działań poniżej. 

 

wpisz hasło serwis: 12345 zaakceptuj * znajdź podmenu 6 ustawienia-  2zegar – podaj czas -

akceptacja # -podaj datę akceptujemy # . 

 

6. Wykonaj załączenie czuwania- kolejność wykonania działań poniżej. 
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Wpisz hasło serwisowe lub użytkownika i akceptacja#.     (12345#) lub  użytkownik 30(1111#) 

Centrala odlicza czas na wyjście. 

7. Wykonaj wyłączenie  czuwania- kolejność wykonania działań poniżej. 

Wpisz hasło serwisowe lub użytkownika i akceptacja#.     (12345#) lub  użytkownik 30(1111#) 

8.  Wykonaj kasowanie awarii (migająca żółta dioda): wpisz hasło serwis: 12345 zaakceptuj * znajdź 

podmenu 7 stan systemu akceptujemy # – skasować pamięć awarii  wciśnij 1 (tak) 

Ćwiczenie nr 2 Uruchomienie stanowiska z centralą Versa 10 firmy Satel- komunikacja między centralą a 

programem DLOADX 

1. Wykonaj połączenie centrali alarmowej z manipulatorem ( str. 12 Instrukcji instalatora). Nie 

podłączamy czujek i sygnalizatorów optyczno-akustycznych. 

2. Podłącz  akumulator  do  centrali  alarmowej. Przed  podłączeniem  upewnij  się,  że akumulator  nie  

jest  rozładowany  (użyj  miernika).  Akumulator  powinien  wskazywać  min.  11V.  

3. Podłącz zasilanie centrali alarmowej - 230V. Wybrane diody świetlne systemu alarmowego zapalą 

się (w tym także manipulator).  

4. Wykonaj przywracanie centrali do ustawień fabrycznych. Przed przystąpieniem do pracy na 

stanowisku należy wyczyścić pamięć manipulatora z wcześniej wgranych programów .W  tym  celu  

należy  przejść  w  opcjach manipulatora  do  zakładki  Tryb  Serwisowy/Restarty/Restart  

Wszystkiego  i  potwierdzić  chęć  wykonania restartu  systemu  klikając  przycisk  „1”.  Należy  

poczekać  ok.  10  sekund  na  zakończenie  procesu  kasowania danych. 

5. Podłącz kabel komunikacyjny RS232 (komputer PC)- RJ45 (centrala). 

6. Uruchom Program DLOAX i zapoznaj się z menu programu. 

7. Uruchom komunikacje z centralą. Punkt 3.3.1 instrukcji programowania. 
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8. Wykonaj zakończenie programowania lokalnego. 

 

 

 

Ćwiczenie nr 3 Uruchomienie stanowiska z centralą Versa 10 firmy Satel- podłączanie czujek systemu 

alarmowego 

1. Wykonaj  czynności opisane w punktach 1-7 ćwiczenia nr1.  

2. Wyłącz system alarmowy. 

3. Wykonaj podłączenie czujek przewodowych typu NO w ilości …….. i dokonaj ich konfiguracji w 

programie DLOADX. Przeanalizuj poniższą część instrukcji. 

 

 
 

4.  
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5.  

6.  
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7.  

8.  
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9.  

 

4. Wykonaj naruszenie czujek i sprawdź wywołanie alarmu. 

5. Wykonaj skasowanie alarmu. 

Alarm w strefie sygnalizowany czerwoną diodą kasujemy:    hasło ….  i akceptujemy  
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Uwaga! Alarm może być skasowany po usunięciu fizycznej przyczyny np. w tym przypadku nastąpiło 

przerwanie linii sabotażu. 

Ćwiczenie nr 4 Uruchomienie stanowiska z centralą Versa 10 firmy Satel- podłączanie czujek systemu 

alarmowego i sygnalizatora. 

1. Wykonaj  czynności opisane w punktach 1-7 ćwiczenia nr1.  

2. Wyłącz system alarmowy. 

3. Wykonaj podłączenie czujek przewodowych typu NO, typu NC w ilości …….. i dokonaj ich 

konfiguracji w programie DLOADX. Przeanalizuj poniższą część instrukcji. 

4. Wykonaj podłączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego.  

 
 

5. Wykonaj naruszenie czujek i sprawdź wywołanie alarmu. 

6. Wykonaj skasowanie alarmu 

W załączeniu instrukcje programowania i obsługi centrali alarmowej Versa 10. 
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Temat zajęć:  Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu z centralą CA-5. 

Cel:  zapoznanie  uczniów z  instalacjami sygnalizacji włamania i napadu, ich strukturą oraz  

z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich wykonania,  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji 

alarmowych w listwach elektroinstalacyjnych 

Ćwiczenie nr 1 Montaż i uruchomienie instalacji alarmowej z centralą Satel CA-5  z czujką dymu i ciepła. 

Na ścianie montażowej  wykonaj montaż systemu alarmowego z centralą Satel CA-5 (centrala, 

manipulator, szyfrator, czujki), montaż elementów systemu wg. rysunku. Instalacje wykonaj zgodnie  

z zamieszczoną poniżej dokumentacją „Dokumentacja instalacji alarmowej”. Wykonaj połączenia 

sygnałowe i zasilania   pomiędzy czujkami, manipulatorem, sygnalizatorem a centralą. Wykonaj wstępne 

uruchomienie instalacji. Wykonaj nastawę parametrów pracy centrali  zgodnie z wytycznymi podanymi 

prze nauczyciela oraz sprawdzenie pracy systemu po nastawie.  

Kolejność wykonania ćwiczenia: 

1. Analiza dokumentacji technicznej ( instrukcja instalatora)-do wykonania podczas pracy domowej. 

2. Odpowiedz nauczycielowi na pytania: 

a. podstawowe możliwości funkcjonalne centrali, 

b. funkcje linii wejściowych , 

c. wyjścia sygnałowe- przeznaczenie, obciążalność, 

d. wyjścia zasilania- przeznaczenie, obciążalność, 

3. Na podstawie dokumentacji narysuj schemat połączeń  systemu alarmowego ( 4 czujki w 

konfiguracji NC, czujka dymu, sygnalizator optyczno-akustyczny, manipulator), podłączenie 

zasilania. 

4. Wykonaj montaż mechaniczny podzespołów i materiałów wchodzących w skład systemu 

alarmowego. 

5. Wykonaj instalację oprogramowania DLOAD10. 

6. Uruchom komunikację z centralą  przez port RS-232. 

7. Wykonaj programowanie parametrów pracy centrali wg. wskazań nauczyciela.  

8. Sprawdź działanie systemu alarmowego dla ustawionych parametrów pracy, określ wpływ ustawień 

na działanie systemu alarmowego. 

9. Czynności określone pkt.7 i 8 wykonaj dla różnych konfiguracji podanych przez nauczyciela.  

W załączeniu dokumentacja instalacji alarmowej 

Schemat montażowy instalacji alarmowej  
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Sposób wykonania poszczególnych połączeń systemu alarmowego zawarty  

w instrukcji instalatora, i dokumentacjach elementów systemu alarmowego. 

Obsługa centrali – instrukcja użytkownika centrali CA-5 
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http://www.e-alarmy.pl/103p-hc103r---sygnalizator-wewnetrzny-optyczno-akustyczny.html
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Temat zajęć: Montaż i uruchomienie instalacji alarmowej z systemem GSM Alarm System. 

Cel:  zapoznanie  uczniów z  instalacjami sygnalizacji włamania i napadu, ich strukturą oraz  

z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich wykonania,  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji 

alarmowych i programowania ustawień. 

Ćwiczenie nr 1 

Na ścianie makiecie   wykonaj montaż systemu Wykonaj wstępne uruchomienie instalacji. Wykonaj 

nastawę parametrów pracy centrali  zgodnie z wytycznymi podanymi prze nauczyciela oraz sprawdzenie 

pracy systemu po nastawie.  

Zadania do wykonania: 

1. Przeanalizuj dokumentacje techniczną.  
2. Narysuj schemat połączeń  centralki z czujkami i sygnalizatorem akustycznym- użyj w schemacie czujki dostępne 

na stanowisku. 
3. Wykonaj czynność wprowadzania ustawień -zapisz kolejność czynności (sposób działania) 
4.  Wykonaj czynność „Wyjście z ustawień”-zapisz kolejność czynności (sposób działania)  
5. Wykonaj czynność Kodowanie kontrolera zdalnego- zapisz kolejność czynności (sposób działania) 
6. Sprawdź działania systemu z kontrolerem zdalnym  
7. Wykonaj czynność Usuwanie kontrolera zdalnego- zapisz kolejność czynności (sposób działania) 
8. Wykonaj czynność Kodowanie stref obronnych- zapisz kolejność czynności (sposób działania)- Sprawdź działanie 

systemu z czujkami bezprzewodowymi. 
9. Wykonaj czynność Usuwanie strefy obronnej - Sprawdź działanie systemu  
10. Wykonaj czynność ustawiania  Zegara 
11. Wykonaj czynność Ustawienia czasowe- wyjaśnij jego działanie 
12. Wykonaj czynność Rozbrajanie czasowe- wyjaśnij jego działanie 
13. Wykonaj czynność Programowanie stref obronnych – ustawienia zadane przez nauczyciela 
14. Wykonaj czynność Ustawienie stref w trybie domowym -sprawdź i  wyjaśnij jego działanie 
15. Wykonaj czynność Nagrywanie- sprawdź działanie 
16. Wykonaj czynność - Ustawienie syreny -sprawdź działanie 

 

Obsługa centrali – instrukcja użytkownika GSM Alarm System. 
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Temat zajęć:  Montaż instalacji kontroli dostępu z zastosowaniem domofonu 

analogowego 

Cel:  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji kontroli dostępu z zastosowaniem domofonów 

analogowych. 

 

Ćwiczenie: Na ścianie  montażowej wykonaj instalację kontroli dostępu z zastosowaniem 

domofonu analogowego. 

 Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy, schemat ideowy. 

Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie  

Plan wykonania ćwiczenia  

1. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  

z aparatami , stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

2. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 

niezbędne materiały, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ kolejność wykonania zadania 

3. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 

Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie 

układu do źródła zasilania i uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

4. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

5. Prezentacja efektów wykonanej pracy. Zaprezentuj wykonane zadanie.  

6. Sporządź  sprawozdanie z zajęć ( wypełnij kartę pracy!)  
7. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania sprawdzające podane przez prowadzącego oraz dokonaj 

wstępnej samooceny  -Sprawdź  czy potrafisz: 

• Wykonać montaż mechaniczny wg. schematu 

• czytać schematy ideowe i montażowe instalacji układu elektronicznego 

• omówić budowę i zasadę działania domofonu analogowego 

• określić jakie przewody stosuje się do wykonywania instalacji domofonowych. 

• Omówić sposoby wykonania instalacji domofonowych  

• analizować i wykrywać usterki w pracy instalacji domofonowych.  
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Temat zajęć:  Montaż instalacji kontroli dostępu z zastosowaniem domofonu cyfrowego 

Cel:  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji kontroli dostępu z zastosowaniem domofonów cyfrowych 

Ćwiczenie: Na ścianie  montażowej wykonaj instalację kontroli dostępu z zastosowaniem 

domofonu cyfrowego. 

 Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy, schemat ideowy. 

Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie  

Plan wykonania ćwiczenia  

8. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  

z aparatami , stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

9. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 

niezbędne materiały, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ kolejność wykonania zadania 

10. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 

Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie 

układu do źródła zasilania i uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

11. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

12. Prezentacja efektów wykonanej pracy. Zaprezentuj wykonane zadanie.  

13. Sporządź  sprawozdanie z zajęć ( wypełnij kartę pracy!)  
14. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania sprawdzające podane przez prowadzącego oraz dokonaj 

wstępnej samooceny  -Sprawdź  czy potrafisz: 

• Wykonać montaż mechaniczny wg. schematu 

• czytać schematy ideowe i montażowe instalacji układu elektronicznego 

• omówić budowę i zasadę działania domofonu cyfrowego 

• określić jakie przewody stosuje się do wykonywania instalacji domofonowych. 

• Omówić sposoby wykonania instalacji domofonowych  

• analizować i wykrywać usterki w pracy instalacji domofonowych.  
 

 

 


