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1 Descriere

1.1 MSA-35
Modul semnalizare, alarmare: Modul inteligent de semnalizare cu transmisie la distanță

1.2 Utilizare
Supravegherea liniilor sau punctelor pentru procese tehnologice:

Staţii de pompare
Cazane
Staţii de compresoare
Reţele de distribuţie

1.3 Caracteristici principale
monitorizează până la 64 evenimente
transmite evenimente înregistrate la distanță, prin serială

1.4 Aplicații
monitorizare evenimente în camera de comandă
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2 Caracteristici

2.1 Caracteristici principale
Monitorizează până la 64 de evenimente
Semnalizează optic și acustic apariția unui eveniment
Oferă separare galvanică între alimentare şi intrări comandă
Transmite evenimente înregistrate la distanță, prin comunicația serială (opțional)

2.2  Caracteristici tehnice
Alimentare: 24, 48, 110, 220V c.c. sau Vc.a.
Consum: maxim 20W
Semnalizare: contact releu sau arie de LED-uri
Alarmare: contact releu
Intrări: maxim 64
Toate intrările pot fi de tensiune sau contact releu (modulul de semnalizare are toate intrările de același 
tip)
Tensiunile de comandă pot fi 220Vcc sau 110Vcc
Separare galvanică între alimentare și intrări de comandă
Intrările au funcții programabile
Comunicație: RS485/422 MODBUS RTU (opțional)
Semnalizările optice se realizează cu arii independente de LED-uri. Culorile sunt configurabile de către 
beneficiar (alb, galben, rosu, verde, albastru).
Dispunerea ariilor de LED-uri se face în sistem caroiaj și este configurabilă. Varianta standard este de 4 
rânduri x 4 coloane.
4 taste funcționale pe panoul frontal. Modulul se poate executa și cu tastatură externă.
Modulul poate fi prevăzut cu contacte de releu pentru comandă hupă, comandă sonerie, bună 
funcționare.
Dimensiuni: personalizat, în funcție de configurația ariilor de semnalizare și locul de 
montaj; 210x210x100 mm pentru varianta 4 rânduri x 4 coloane
Montaj: pe partea frontală a panourilor de semnalizare sau pe perete
Carcasă: din aluminiu
Grad de protecție: IP40 carcasă, IP00 conectori
Temperatura de funcționare: -20÷55°C
Temperatura de stocare și transport: -40÷70°C
Umiditate maximă: 85% fără condens
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2.3 Caracteristici funcționale
16÷64 intrări tip contact releu sau tensiune de comandă
borne pentru comun
separare galvanică între alimentare şi intrări comandă
un contact de releu alimentare hupă
un contact de releu comandă sonerie
un contact de releu bună funcționare (opțional)
16÷64 locaţii pentru semnalizare luminoasă corespunzător fiecărei intrări
un buton SET/RESET HUPĂ
un buton CONFIRMARE avarie
un buton TEST
un buton SET/RESET SONERIE
ieșire comunicație serială RS485 (opțional)

2.4 Caracteristici fișa tehnică
caracteristica descriere

Alimentare 24, 48, 110, 220 Vc.c. sau Vc.a.

Consum max. 20W

Semnalizare contact releu sau arie de LED-uri

Alarmare contact releu

Comunicație RS485/422 MODBUS RTU

Intrare contact releu sau tensiune cu functii programabile

Temperatură de functionare -20°C÷55°C

Temperatură de stocare și transport -40°C÷70°C

Umiditate maximă 85% fără condens

Grad de protecție IP40 carcasă, IP00 borne

Montare perete, șină EN35

Dimensiuni conform comenzii

Încasetare conform comenzii
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3 Funcționare
Modulul primeşte informaţii sub formă de contact de releu şi realizează următoarele funcţii:

admite până la 64 intrări de contact de releu (ND) sau tensiune de comandă ce pot fi activate simultan 
sau individualizat (uzual 16 intrări)
semnalizează luminos pentru fiecare canal și acustic pentru toate canalele
testează automat funcţionarea lămpilor
transmite pe ieșirea serială RS485 starea ieșirilor releelor, a intrărilor și momentul acționării (pentru 
varianta care include comunicaţie serială).

3.1 Funcționare
Modulul primeşte la intrare informaţii din proces sub formă de contact de releu sau tensiune pentru un număr 
de 16÷64 intrări.

La apariția unui eveniment se realizează următoarele operații:

se iluminează locaţiile aferente din panoul modulului
se cuplează releul ce conectează hupa/soneria (elementul de semnalizare sonoră) 
se transmite informația prin interfața serială RS485.

Funcția de alarmare funcționează astfel:

la apariţia unui semnal pe una din intrări care persistă mai mult de 0,5s starea de alarmă se memorează 
declanşând aprinderea cu intermitenţă (pâlpâire) a lămpii LED corespunzătoare canalului alarmat; 
simultan se cuplează releul corespunzător alarmei sonore
la activarea altor intrări, semnalul luminos nu va mai fi cu intermitenţă ci va fi de tip continuu şi va fi 
insoţit de semnalul sonor al hupei sau soneriei.
operatorul poate opri hupa prin acţiunea asupra butonului pentru hupă aflat pe panou (SET/RESET 
HUPĂ). La apăsarea butonului CONFIRMARE, iluminarea cu intermitenţă a primului semnal devine 
iluminare continuă, chiar dacă semnalul de comandă dispare.
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Locaţiile semnalizate prin iluminare continuă rămân active până la apăsarea butonului SET/RESET HUPĂ. La 
acționarea butonului se sting locaţiile la care nu mai este prezent semnalul de comandă.

Verificare:

verificarea locațiilor de semnalizare se face acționând butonului TEST.

3.2 Programare
Programarea modului MSA-35 se face cu următoarele taste:

TEST

CONFIRMARE

ANULARE HUPĂ

RESET

3.2.1 Mod funcționare normală
In funcționare normală tastele au următoarele funcții:

TEST - Test lămpi
CONFIRMARE - Confirmare eveniment
ANULARE HUPĂ - Anulare hupă/sonerie
RESET - Reset

3.2.2 Mod programare
În mod programare tastele au următoarele funcții:

TEST - navigare în mod crescator (de la o casetă la următoarea).
CONFIRMARE - navigare în mod descrescător (de la o casetă la cea anterioară).
ANULARE HUPĂ - activare/dezactivare hupă (pentru caseta aprinsă continuu) sau navigare în mod 
crescător la programarea intrărilor (pentru caseta care pâlpâie).
RESET - activare/dezactivare sonerie (pentru casetă aprinsă continuu) sau navigare în mod 
descrescător la programarea intrărilor (pentru caseta care pâlpâie).

Intrare în modul de programare

Se apasă simultan tastele TEST și CONFIRMARE pentru a intra și ieși din modul programare (vezi și 
semnificația minidip 7(see page 10)).

Navigarea se face din tastele TEST și CONFIRMARE.

Intrarea în modul programare este semnalizată prin baleierea casetelor.
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La ieșirea din modul programare se face și memorarea parametrilor programați.

La baleiere casetele luminează continuu; la o nouă apăsare a tastelor TEST sau CONFIRMARE casetele pâlpâie.

Caseta aprinsă este activă pentru programare.

Fiecărei casete îi corespunde o intrare de eveniment ce poate fi programată în mai multe moduri de 
funcționare.

Programare intrări

Intrările pot fi programate în patru moduri:

Nr. Mod Descriere

1 Intrare simplă activează caseta

2 Intrare 50ms Eveniment cu durată de minim 50ms

activează caseta
activează hupa

3 Intrare 3s Eveniment cu durată de minim 3s

activează caseta
activează hupa

4 Intrare 30s Eveniment cu durată de minim 30s

activează caseta
activează hupa

intrare simplă - la apariția unui eveniment pe intrare se aprinde imediat doar caseta corespunzătoare, la 
dispariția evenimentului caseta se stinge, evenimentul nu este memorat, nu trebuie confirmat, hupa sau 
soneria nu sunt declanșate.
intrare tip 50ms/3s/30s - la apariția unui eveniment de minim 50ms/3s/30s pe intrare se aprinde caseta 
corespunzătoare care pâlpâie și este activă soneria și/sau hupa programată pentru caseta respectivă 
până când este confirmat evenimentul.

Cu tastele ANULARE HUPĂ și RESET se comută între modurile de intrări, astfel:

pâlpâire scurtă apoi o pauză - intrare casetă simplă;
două pâlpâiri scurte apoi o pauză - intrare casetă 50ms;
trei pâlpâiri scurte apoi o pauză - intrare casetă 3sec;
patru pâlpâiri scurte apoi o pauză - intrare casetă 30sec.
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La finalul progrămarii se apasă simultan tastele TEST și CONFIRMARE, moment în care se memorează 
parametrii programați, semnalizat prin baleierea casetelor.

Descrierea minidip-urilor:

Se pot programa următorii parametri folosind minidip-urile:

Adresa aparatului - minidip 1, 2, 3, 4

Adresa se calculează astfel:

adresa = 70 + minidip 1 + minidip 2 + minidip 3 + minidip 4

unde:

Minidip Semnificație ON Semnificație OFF

1 1 0

2 2 0

3 4 0

4 8 0

Viteză de comunicație (opțional)

Minidip Semnificație ON Semnificație OFF

5 19200 / 8 / N / 1 9600 / 8 / N / 1

Validare programare

Minidip Semnificație ON Semnificație OFF

7 programare permisă programare blocată

Temporizare hupă

Minidip Semnificație ON Semnificație OFF

8 hupă temporizată 30 sec hupă continuă (până la confirmare sau anulare din taste)

Regiștri Modbus

Pentru varianta cu comunicaţie serială, pentru trasmiterea valorilor canalelor şi a stării releelor se utilizează 
regiştri de tip holding register.

Modul programare se poate accesa doar dacă minidip-ul 7(see page 10) este pe starea ON.



Carte tehnică MSA–35  –  MSA–35

INFOSTAR SRL Funcționare – 11/16

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Se transmit 13 regiștri:

Registru Descriere

40001 biții 7-0 reprezintă intrările 8-1
biții 15-8 reprezinta intrările 16-9

40002 neutilizat

40003 neutilizat

40004 neutilizat

40005 biții 7-0 reprezintă ieşirile 8-1
bitii 15-8 reprezintă ieşirile 16-9

40006 neutilizat

40007 neutilizat

40008 neutilizat

40009 biții 7-0 reprezintă ieşirile clipitoare 8-1
biții 15-8 reprezintă ieşirile clipitoare 16-9

40010 neutilizat

40011 neutilizat

40012 neutilizat

40013 bitul 0 hupa
bitul 1 soneria
biții 15-2 neutilizați

Parametri de comunicație
Parametrii de comunicaţie standard sunt: 9600bps, data bits 8, parity N, stop 1
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Aparatele au o adresă proprie începând cu adresa 70 inscripționată pe aparat. (70, 71, 72, ș.a.)
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4 Instrucțiuni de instalare

4.1 Dimensiuni
Dimensiunile modulului de semnalizare sunt stabilite în funcție de numărul de intrări și de locul de montaj.

Figura de mai jos este o exemplificare a modulului de semnalizare cu 64 casete luminoase dispuse în sistem 8 
rânduri x 8 coloane.

1 Figura 1 - MSA-35 cu 64 arii de semnalizare

4.2 Montaj și conexiuni
Modulul se amplasează în dulapul de automatizare, avându-se în vedere practicarea unei ferestre cu 
dimensiunile corespunzătoare şi adâncime 100 mm cu posibilitatea de fixare în 2 dispozitive, livrate cu 
echipamentul. Prinderea de dulapul de automatizare se va face cu conectorii decuplaţi în vederea uşurării 
montării.

•
•

notațiile din locații sunt pentru identificarea corespondentului între locație și pinul de conector
textele din locații au fost inscripționate conform solicitării beneficiarului
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După prinderea în dulapul de automatizare se va proceda la alimentarea cu tensiunea de 220 Vca/cc sau 24Vcc 
(după caz) urmată de verificarea funcţionării lui „la rece”, fără a cupla ceilalţi conectori, respectând schema din 
Figura 2 sau Figura 3. Verificarea constă în apăsarea butonului „TEST”, aceasta evidenţiindu-se prin aprinderea 
simultană a tuturor locaţiilor de pe faţa modulului.

Similar se procedează şi la verificarea celorlalte puncte de semnalizare până la asigurarea unei funcţionări 
corecte în sensul unei corespondenţe clare între comenzi şi semnalizări.

2 Figura 2 - Schema de conectare pentru intrări de tip contact releu liber de potențial

Nu introduceți tensiuni pe intrările de tip contact releu liber de potențial.



Carte tehnică MSA–35  –  MSA–35

INFOSTAR SRL Instrucțiuni de instalare – 15/16

3 Figura 3 - Schema de conectare pentru intrări de tip tensiune 220Vcc
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5 Service
INFOSTAR asigură garanţie de 24 de luni de la livrare.

Garanţia nu se extinde asupra produselor la care se constată că defectele se datorează exploatării, depozitării 
sau transportului necorespunzător. Reclamaţiile vor fi luate în consideraţie doar la produsele însoţite de 
certificatul de calitate şi garanţie în original şi de un proces verbal de constatare care trebuie să cuprindă 
descrierea defectului şi împrejurările în care s-a produs defecţiunea. Livrarea produselor se face împreună cu 
certificat de conformitate şi garanţie şi carte tehnică.

După expirarea termenului de garanţie, firma asigură la cerere service post-garantie.

Proiectarea, producţia şi comercializarea produselor firmei se face în sistem de asigurare a calităţii în 
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2000, sistem certificat de către Societatea Română Pentru 
Asigurarea Calităţii sub nr. 239/5/2015.

Societatea noastră deţine autorizaţiile de fabricaţie şi comercializare a acestor produse emise de biroul român 
de metrologie legală.
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