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Rendszer felépítése és telepítése  

Bevezetés 

A DF6100 biztosítja mindazon bonyolult funkciókat, melyek szükségesek a technológiában 
élenjáró analóg címezhető tűzrendszerekhez, mindamellett egyszerű üzemeltetést és 
könnyű telepítést nyújt a felhasználók számára. 
 
A központ falra szerelhető kiépítésű, fém hátsó doboza bőséges lehetőséget nyújt a 
kábelek bevezetéséhez mind hátsó és oldalsó irányból. 
 
A DF6100 rendszerrel együttműködő kiegészítő eszközök átfogó skálája kapható, 
beleértve az optikai érzékelőket, hőérzékelőket, kombinált érzékelőket, aljzatba helyezhető 
és önálló hangjelzőket, huroktáplált fényjelzőket, és a bemeneti-kimeneti modulok széles 
skáláját. 
 
Ezen kívül passzív és teljes funkciókkal bíró másodkezelő panelek is rendelkezésre állnak. 
 
A DF6100-as központ egyetlen hurka maximum 150 címet tud fogadni. Maximum 63 panel 
köthető hálózatba, ezáltal egyetlen rendszert képezve, mely több mint 9000 eszközt tud 
kezelni. 
 



Felhasználói leírás: MENVIER DF6100 

 

 

  5 
 

 

Projekttervezés 

A következő rész egy tipikus DF6100-as telepítési projekt időütemezését mutatja a 
megrendelés beérkezésétől nézve: 
 
1. Projekt megbeszélés 
 
A felhasználók és a telepítő részvételével a rendszer specifikálása, vázlatrajzok és 
javasolt áramköri rajzok segítségével. 
 
2. Eszközök felszerelése 
 
Számításba kell venni az eszközök beszerzési idejét is. Kábelek behúzása, 
aljzatok/hátlapok felrögzítése. Ezt követi az érzékelők, jelzésadók, hangjelzők, izolátor 
egységek, és interfész modulok telepítése. 
 
3. Címkiosztás 
 
A telepítő az érzékelőket felsorolja elhelyezkedésük alapján, mely lista a felprogramozás 
alapját képezi. 
 
4. Automatikus tanulás funkció 
 
A központ és másodkezelő panelek telepítése, bekötése. Tápellátás rákapcsolása és az 
automata tanulási funkció bekapcsolása (lásd: az automatikus tanulás részt). Rendszer 
telepítő általi ellenőrzése és tesztelése. 
 
5. Végső átadás 
 
A címkiosztással és az átadási nyilatkozattal együtt a tervező és a telepítő közösen végzi 
el a telepítés végső ellenőrzését és az üzembe helyezési folyamatot. 
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Rendszerterv útmutatók 

A DF6100 megfelel a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak. A tervezést megkönnyíti, 
hogy mindegyik címezhető DF6100 eszköz tartalmaz egy rövidzár izolátort. Minden 
esetben meg kell győződni a helyi szabványok betartásáról a huroklefedettség, az 
egyetlen elágazással lefedhető terület, és a kábel paraméterek kérdésében. 
 
Néhány alkalmazás esetében szükség lehet a kódtól való eltérésre, s ezeket fel kell 
tüntetni az átadási jegyzőkönyveken. 
 
Hurok hosszak 
A maximálisan megengedett hurokhossz 2 Km, a központ panelen a közeli és távoli 
sorkapcsok között mérve. Minimális hurokhossz nincs megszabva. Bármilyen leágazási 
hosszt bele kell számítani a 2 Km-es korlátba. A hurokszámításnál vegyük figyelembe, 
hogy kézi jelzésadóknál a kábel bejárja a mennyezettől a jelzésadóig lévő távolságot is. 
Kérjük vegye ezeket is figyelembe, mikor az alaprajz alapján tervez. 
 
Hurokterhelés – maximális címezhető eszközszám 
A hurkonkénti maximális eszközszám 150. Ez magába foglalja az érzékelőket, kézi 
jelzésadókat és a többi címezhető eszközt is (pl. MPU, MIO, másodkezelők, stb.). A 
rendszer tervezésénél javasoljuk ráhagyással számolni a jövőbeli bővítésekre gondolva. 
Rövidzár izolátor található minden egyes DF6100-as hurok eszközben, beleértve a 
füstérzékelőket, hőérzékelőket, hangjelzőket, kézi jelzésadókat és interfészeket. Ezért 
nincs szükség további hiba védelemre, mivel egy egyszeres hiba esetén a hurokhoz 
csatlakozó egyetlen eszköz sem esik ki, mert a hibával szomszédos két eszköz elhatárolja 
azt. A hurokról elágazó eszközök esetén az elágazáson bekövetkezett kábelhiba esetén 
viszont az eszközök már kiesnek a működésből. 
 
DF6000/PR másodkezelő panel 
Mindegyik másodkezelő panel elhasznál egy címet, és nem használ több áramot, mint egy 
füstérzékelő. A másodkezelőt helyileg kell megtáplálni, és el kell látni akkumulátorral. 
 
Hurokterhelés ellenőrzése 
Még a hurokszámítás elvégzése előtt, lépjen kapcsolatba a műszaki támogató 
kollégánkkal, hogy a telepítés megkezdése előtt ellenőrizzük a javasolt hurokterhelés 
elrendezés elfogadhatóságát. 
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Tipikus rendszer felépítése 
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Kompatíbilis eszközök 

DF6000 – DF6100 rendszerelemek 

Rendelési kód Leírás Méretek (mm) 

DF6100 1 hurkos központ 380x256x100 

   

MA850 Hangjelző aljzat 102x40 

MASC Fedő MAS850-hez 102x13 

MAS850LPS Fali hangjelző 105x105x95 

MAS850LPS/WP IP66 védett fali hangjelző 108x108x103 

MAB870 Címezhető fényjelző 95x50 

MBG814 Süllyesztett kézi jelzésadó 85x85x30 

MBG813 Felületre szerelhető kézi jelzésadó 85x85x53 

MBG817 Kültéri kézi jelzésadó 108x108x65 

   

MIO324 3 csatornás monitor/vezérlő modul 147x88x57 

MIO1240 1 csatornás monitor/vezérlő modul 180x130x60 

MIU871 Monitor modul 150x89x58 

MSU840 Shop modul 150x89x58 

MSI850 Izolátor modul 112x41x33 

MPU424 4 csatornás hangjelző vezérlő 300x300x74 

MAB800 Analóg érzékelő aljzat 104x22 

MAP820 Optikai füstérzékelő 101x33 

MAI810 Ionizációs füstérzékelő 101x33 

MAH830 Multimódusú hőérzékelő 101x43 

MAOH850 Kombinált füst és hőérzékelő 101x43 
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Érzékelők 
A huroktáplált érzékelők csak a Menvier 800-as sorozatú analóg típusok lehetnek. Az 
FXN500 típusú hagyományos érzékelők a MIU871-es interfészen keresztül 
csatlakoztathatók. Más típusú érzékelő használata még MIU871-es interfészen keresztül 
sem javasolt. 
 
Kézi jelzésadók 
A huroktáplált jelzésadók csak a Menvier 800-as sorozatú analóg típusok lehetnek. Az 
FX200 típusú hagyományos érzékelők a MIU871-es interfészen keresztül 
csatlakoztathatók. Más típusú érzékelő használata a 36-A254 címezhető mikro monitor 
modullal szerelve használható. 
 
Hangjelzők 
A huroktáplált hangjelzők csak a Menvier 800-as sorozatú analóg típusok lehetnek. 
Hagyományos hangjelzők csatlakoztathatók vagy a közvetlenül a központhoz, vagy az 
MPU424 címezhető hangvezérlőn keresztül a hurokhoz, ha teljesítik a következő 
feltételeket: 

1. 18 – 28V közötti tápfeszültségen üzemelnek 
2. Polarizáltak és korlátozottak 
3. A teljes fogyasztásuk kevesebb, mint a központ/interfész által megengedett. 

Megjegyzés: Lehetőség van ezen paraméterektől eltérő hangjelzők használata is, ha azok 
külső táplálásúak és relén keresztül kapcsoltak. 
 
Relé áramkörök 
További relé áramkörök kapcsolhatók a DF6100-asrendszerhez akár a MIO1240 vagy 
MIO324 relé egységek használatával. 
 
Relék, automata hívók és egyéb eszközök 
Relék és egyéb eszközök széles skálája kapcsolható a DF6100-as rendszerhez a 
következők figyelembe vételével: 

1. A DF6100 felügyelt kimeneteket biztosít külső berendezésekben lévő tűz- és hiba-
relék meghajtására. A külső relék korlátozottak legyenek. Nem korlátozott relék 
esetén diódával kell védeni a relé bontásakor keletkező fordított polaritású 
impulzustól, mely a központ meghibásodásához vezethet. 

2. A központ 24V-os kimenete teszi kényelmessé a segédberendezések 
csatlakoztatását. Bár a központ 30mA folyamatos nyugalmi áramot tud biztosítani, 
az előírások miatt csak olyan segédberendezést lehet alkalmazni, melyek csak 
riasztási vagy hiba állapotban vesznek fel áramot.  

 
Útmutató az elektromágneses behatások csökkentésére 
A termék megfelel az EMC (Elektromágneses kompatibilitás) előírásoknak (89/336/EEC) 
és az EN50130-4 immunitásra és EN61000-6-3 kibocsátásra vonatkozó szabványoknak. 
A telepítésnél ehhez azonban be kell tartani a következőket: 

1. Külső kábeleket a kábelbemeneteken és könnyítéseken kell bevezetni. 
2. A kábelbevezetések: a lehető legrövidebbek legyenek, a házhoz közel legyenek 

vezetve, az elektronikától lehetőleg távol menjen. 
Bármilyen módosítás, kivéve a kézikönyvben említett módosításokat, és bármilyen eltérő 
használat esetén a felhasználót terheli a felelősség az EMC előírások megsértése miatt.  
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Rendszer áttekintés 

Egyszerű felhasználói interfész 
 
A felhasználói felület legjelentősebb része a nagyméretű (120mm x 90mm látható méretű) 
érintőképernyő, mely biztosítja az átfogó jellegű felhasználói információkat és egyben egy 
többfunkciós billentyűzet is. 
 
Átfogó jellegű szöveg-érzékeny segítség információk irányítják a gyakorlatlan felhasználót 
a menükön keresztül. 
 
A DF6100 érintőképernyője automatikusan átalakul, hogy megfeleljen a kiválasztott 
funkciónak, például az Eszköz megnevezésének változtatása menünél a képernyő 
automatikusan átalakul egy teljes klaviatúrává, hogy lehetővé tegye a gyors és egyszerű 
szövegbevitelt. 
 
Az érintőképernyő használatával a felhasználói és mérnöki funkciók széles spektruma 
érhető el a központ panelba integrálva, s mindez az egyszerű használattal párosul. 
 
A nagyformátumú LCD kijelző mellett, mely biztosítja a rendszer állapot információk teljes 
kijelzését, az előlapi panel rendelkezik egy hagyományos LED-es zóna kijelzéssel, mely 
biztosítja a világos és egyszerű állapotleolvasást még a teljesen gyakorlatlan felhasználó 
számára is. 
Ezen kívül 8 állapot LED ad világos tájékoztatást a rendszer állapotáról a nem műszaki 
személyzet számára is. 
 
Felhasználó konfigurálási és karbantartási lehetőségei 
 
A DF6100 rendelkezik a helyszíni általános beállítás lehetőségével, ahol a felhasználó 
hozzáadhat vagy eltávolíthat eszközöket, megváltoztathatja a megnevezésüket a 
képernyőn keresztül anélkül, hogy szükség lenne a szerviz technikus helyszíni 
kiszállására. Az első felprogramozás és a nagyobb változások esetén egy speciális PC-n 
futtatható konfiguráló alkalmazás teszi lehetővé az érintőképernyőnél hatékonyabb 
felkonfigurálást.  
 
Korszerű hangjelző vezérlési lehetőségek 
 
A DF6100 rendelkezik azzal a képességgel, hogy támogatja még a kimondottan összetett 
riasztási kiosztással rendelkező igényeket is. A többfázisú programozás lehetővé teszi, 
hogy mindegyik címezhető hangjelző vagy kimeneti interfész függetlenül programozható, 
hogy egy adott címre vagy zónára, a hálózatban lévő adott panelra szólaljon meg, vagy 
globális hangjelzés legyen. 
A központ három független programkészletet biztosít minden hangjelző számára és 
mindegyik különböző állapotra indítható. Például, ha érzékelő jelez, a központ 
programozható úgy, hogy csak az érzékelőhöz legközelebbi hangjelző szólaljon meg 
azonnal és folyamatosan, a többi hangjelző a kérdéses zónán belül szaggatott hangjelzést 
adjon, és a zónán kívüli hangjelzők időzítve lépjenek működésbe, ezáltal lehetővé téve a 
riasztás okának behatárolását mielőtt az átfogó hangjelzés elindul. 
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Elágazásbarát címzés 
 
A DF6100 intelligens címzési technológiája nagyban leegyszerűsíti a telepítést és az 
üzembe helyezési folyamatot.  
A rendszer telepítése és az Automatikus tanulás menü kiválasztása után a DF6100 
központ panelje automatikusan végigpásztázza a hurkokat, és mindegyik eszközköz 
hozzárendeli a hurokban lévő helyének megfelelő címet. Ez szükségtelenné teszi a 
hagyományos kézi címzési procedúrát, ezáltal időt takarít meg és minimalizálja a hibák 
lehetőségét is. 
 
A DF6100 legnagyobb újítása, hogy az elágazás izolátor modullal lehetővé teszi az analóg 
eszközökből álló elágazás beépítését a rendszerbe, mely elágazást a fő hurok táplál. 
Amikor a központ érzékel egy elágazást, megszakítja a címek hozzárendelését a fő 
hurokban, helyette folytatólagosan kiosztja az elágazáson lévő eszközökre, majd visszatér 
a fő hurokra és folytatja a címzést. 
 
Minden DF6100 analóg egység magába foglal egy belső rövidzár izolátort, ezáltal 
biztosítva a rendszer nagyfokú integritását. Az egyszeres rövidzár nincs hatással egyetlen 
hurokba helyezett eszközre sem, az eszközökben lévő izolátorok a rövidzár minkét oldalán 
működésbe lépnek és a DF6100-es központ a hurok mindkét vége felől el tudja végezni a 
kommunikációt.  
Az elágazás izolátor modul szintén tartalmaz rövidzár izolátor modult, így az elágazásban 
történt rövidzár esetén a fő hurok egysége nem szakad meg. Ellenőrizze a helyi 
szabványokban az egyetlen elágazással lefedhető terület maximumát. 
 
Egyszerű későbbi bővítés 
 
A DF6100-et úgy tervezték, hogy egyszerű legyen későbbi bővítése.  
Ha újabb eszköz kerül a rendszerbe a felprogramozás után, A DF6000 a következő 
szabad címet rendeli hozzá, így nem kell a meglévő címekhez hozzányúlni, egyszerűvé 
téve ezáltal a kifüggesztett rajzok, tervek módosítását. 
Hasonlóan, ha eszközt eltávolítunk, annak címe eltárolódik, mint szabad cím a későbbi 
felhasználásra, a megmaradó címek nem változnak meg. 
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Műszaki paraméterek 

230V tápellátás  
Tápfeszültség 230Vac +10%, -15% 
Áramfelvétel 75mA 
 
A DF6100 belső hővédelemmel rendelkezik, mely nem igényel karbantartást. 
 
Akkumulátor 
Akkumulátorok száma 2db 
Kapacitás 4Ah 
Akku biztosító 6,3A lomha (F4) 
Maximális töltőáram-felvétel 3,5A 
Nyugalmi áram  60mA 
 
Bemenetek 
Címezhető bemenetszám 1 
Hurkonkénti hurok terhelés 500mA 
Hurkonkénti címezhető eszköz 150 
Osztály csengő külső feszültségmentes kontaktus 
 
Kimenetek 
 
Hagyományos hangjelző áramkör 2 
Összes hangjelző terhelés 1,5A 
Hangjelző áramkör biztosító 1,6A (gyors) 
Vonal lezáró ellenállás  6k8 
 
FRE (Tűzjelzéssel aktivált berendezések) 
Terhelhetőség 60mA 
Biztosító (PCT2) 100mA (visszaállítható kapcsolós) 
Vonal lezáró ellenállás  6k8 
 
FPE (Tűzvédelmi berendezések) 
Terhelhetőség 60mA 
Biztosító (PCT3) 100mA (visszaállítható kapcsolós) 
Vonal lezáró ellenállás  6k8 
 
Hibajelzéssel aktivált berendezések 
Terhelhetőség 30mA 
Biztosító (PCT1) 100mA (visszaállítható kapcsolós) 
Vonal lezáró ellenállás  6k8 
 
Külső relékimenet  
A külső relé kimenetek biztosított feszültségmentes kontaktust biztosítanak, de ezen 
kontaktusok már nem felügyeltek. 
Terhelhetőség 24V, 1A 
Biztosító (PCT4) 1,35A  
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Külső feszültség kimenet 
Névleges feszültség 24V +10% 
Biztosító (PCT5) 100mA  
Maximális áram 30mA 
A kimenet nem használható FRE vagy FPE célokra. 
A rendszertől felvett tápellátás csökkenti a rendelkezésre állás idejét. 
 
RS485 port 
Ezen soros port a DF6100 másodkezelő meghajtására szolgál. 
A kimenet rövidzár védett. 
Max. kábelhossz 2Km 
Minimálisan javasolt kábel keresztmetszet 1mm2 (árnyékolt) 
 
RS232 port 
Ezen soros port a DF6100 másodkezelő meghajtására szolgál. 
A kimenet rövidzár védett. 
 
SORKAPCSOK  
NE HASZNÁLJON TÚLZOTT ERŐT A SORKAPCSOK MEGHÚZÁSÁNÁL 
 

Kábelezés 

Az alábbi kábelek a leggyakrabban használt típusok: 
 

1. Bővített Fire TUF 
2. DRAKA 
3. Fire TUF 
4. FP200 
5. MICC 

 
Kábelválasztásnál figyelembe kell venni az alábbiakat: 
 

1. A kábelnek 2 árnyékolt érrel kell rendelkeznie. 
2. A vezető legalább 1,5mm keresztmetszetű legyen. 
3. A hurok hossza nem lehet több 2 Km-nél. 
4. A feszültségesés maximum értéke 7V lehet. 
5. Multi magos kábelek nem használhatók érzékelőkhöz. 
6. Különböző hurkok SOHA SEM futhatnak egyazon kábelben. 
7. Az előre és vissza irány nem mehet egy kábelben. 

 
Kábel ellenállás 
 

Mag keresztmetszet Tipikus FP200-as ellenállása 

1.0 mm2 18,1 Ohm/km 

1.5 mm2 12,1 Ohm/km 

2.5 mm2 7,41 Ohm/km 

4.0 mm2 4,61 Ohm/km 

 



Felhasználói leírás: MENVIER DF6100 

 

 

  14 
 

 

Telepítés 

Mint általában minden elektromos eszközt, a panelt is tiszta, száraz, megfelelően 
szellőztetett helyre kell elhelyezni, és nem érheti közvetlen napsugárzás. Az 5oC alatti és 
40 oC feletti hőmérséklet problémákat okozhat, kétes esetben konzultáljon a műszaki 
támogató munkatárssal. A központot lehetőleg távol helyezzék el mindennemű potenciális 
veszélytől, olyan helyre, ahol a jogosult személyzet és a tűzoltóság számára könnyen 
hozzáférhető, ideális hely az épület kerülete közel az állandó bejárathoz. A központot a 
mellékelt fúrósablon segítségével rögzítse fel a falra. Ne a központon keresztül fúrja ki a 
falt, mert a piszok elszennyezi az áramköröket, és gátolja a megfelelő működést. 
Ha 20mm-es csőbevezetéseket használ közvetlen a ház tetején lévő kikönnyítésekhez, 
alkalmazzon karimás csőkötést, hogy biztosítsa az erő megfelelő szétosztását a 
kötőelemek megszorításakor. 
 
Telepítési útmutató 
 
Sose használjon túlméretezett vezetéket, és ne csatlakoztasson több vezetéket egy 
sorkapocsba, mint amennyi biztonságosan rögzíthető. 
 
Adjon időt egy folyamat beállására, mielőtt újraellenőrizné. 
 
Sose végezzen szigetelés ellenőrzést olyan kábelen, mely elektromos eszközhöz 
csatlakozik. 
 
Mindig a megfelelő kábeleket alkalmazza a tűzjelzéshez és a riasztási áramkörökhöz. 
 
Mindig vegye figyelembe a feszültségesési korlátozásokat, mikor a hangjelző áramkörök 
kábeleit méretezi. 
 
Mindvégig figyeljen a polaritásra. A színjelölés nélküli vezetékeket folyamatosan 
azonosítani kell. 
 
A földelő vezetéknek folyamatosnak kell lennie a teljes rendszeren keresztül. 
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Telepítési sorrend 
 
A telepítés előtt olvassa el az útmutatót. A központ telepítését csak megfelelően képzett 
és gyakorlott személy végezze. A telepítésnek meg kell felelnie az IEE kábelezési 
szabványoknak. 
 
A központban lévő elektronikus áramkörök érzékenyek a statikus feltöltődésekre. 
Közvetlen sose érintse meg az elektronikát. 
 
A hátsó doboz felrögzítése 
 
A DF6100 központot csak felületre szerelten lehet elhelyezni. 
 
Fúrjon három lukat és rögzítse a hátsó dobozt. 
 
 

 
Kábelezés 
 
Ha a hátsó doboz már rögzítésre került, a következő mozzanat a tápkábelek és 
hurokvezetékek behúzása és a tömszelencék rögzítése. 
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Külső csatlakozások 
 
Tápellátás 
 
A tápfeszültség csatlakoztatását a mindenkori IEE huzalozási szabványnak megfelelően 
kell elvégezni. A tápellátásra való csatlakoztatásnak mindig egy leválasztó eszközön 
keresztül kell megvalósulnia (pl. leválasztó biztosítón keresztül), mely csak a tűzjelző 
rendszert táplálja. Borítóját piros színnel, és a „Tűzjelző berendezés-ne kapcsolja ki” 
felirattal kell ellátni. A leválasztó biztosító eszközt védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől, 
és ideális esetben törhető előlappal rendelkező, biztonságosan zárt dobozban kell 
elhelyezni.  
 
További figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni, ha: 
 
1. A leválasztó eszköz táplálása a főkapcsoló élő oldaláról történik, akkor a következő 
figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni a leválasztó eszközre: „Vigyázat a főkapcsoló 
kikapcsolása után is feszültség alatti hálózat”, valamint a főkapcsolóra: „Vigyázat a 
tűzjelző rendszer feszültség alatt marad a főkapcsoló kikapcsolása után is”. 
 
2. A leválasztó eszköz táplálása a főkapcsoló utáni oldaláról történik, akkor a következő 
figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni főkapcsolóra: „Vigyázat a főkapcsoló lekapcsolja a 
tűzjelző rendszert is” 
 
Tápfeszültség szétosztása 
 
A fentieket a továbbosztott tápfeszültségek esetén is alkalmazni kell, pl. a DF6000/PR 
másodkezelő vagy MPU424 relé egység tápellátásakor. 
 
Kábel szétválasztás 
 
A tűzjelző rendszer kábeleit el kell különíteni bármilyen más kábelektől, vezetékektől a 
szabványoknak megfelelően. 
 
Huzalozási konfigurációk 
 
Leágazásokat a következőképp lehet megvalósítani: 
 
1. MIU871 címezhető interfésszel – lehetővé tesz max. 20 hagyományos füstérzékelő és 
korlátlan számú FX201/203 kézi jelzésadó használatát. 
 
2. Közvetlen kiágazó hurok kábelezéssel – lehetővé teszi analóg érzékelők és kézi 
jelzésadók közvetlen elágaztatását a hurokból. 
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Hálózat 
 
Maximum 63 DF6000-es DF6100-as központ és másodkezelő kapcsolható össze egyetlen 
közös hálózatba. Ennek eléréséhez mindegyik központba el kell helyezni egy hálózati 
kártyát.  
 
Hálózati rendszer esetén minden tűz- és hibajelzés mindegyik panelen látható, valamint a 
némítás és a riasztás törlés funkciók is minden panelről elérhetők.  
 
A hálózatba kötött panelek a hurok topológiát használják. 
 
Hálózatba kapcsolt panel használható aktív másodkezelőnek, de alkalmazható olcsóbb 
passzív másodkijelző is. 
 
A másodkijelző csatlakoztatható egy adott központ hurkába, vagy akár a hálózatba is. 
 
A hálózati kábelek az RS-485-ös kommunikációt használják, kábelezésükhöz sodrott érpár 
szükséges, két hálózati kártya közti távolság maximum 1500m lehet. 
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Bemenetek/Kimenetek 
 
Központ bemenetei 
Osztálycsengő: (opció, EN54 szabvány szerint nem előírás) 
Ezen sorkapcsok rövidrezárása (pl. kapcsolóval, időzítővel), megszólaltatja a hangjelzőket 
(a panel és a hurok hangjelzőit). A központ nem rögzít tűzjelzést. A hangjelzés elnémul a 
rövidzár elvételekor. A rövidzár bennmaradása esetén a hangjelzés is folyamatos marad.  
 
Figyelmeztetés: nem kapcsolható feszültség ezen pontokra. 
 
 
 
 
Központ kimenetei 
Központ hangjelző áramkörei: (EN54 PT2, 7.8 opció) 
Két pár kimenet biztosított. Csak polarizált eszközök csatlakoztathatók. 
Minden vizsgálatkor győződjön meg a helyes polaritásról és a lezáró ellenállásokról (6k8 
5%) a megfelelő működés érdekében. 
A hangjelző kimenetek összesített maximális terhelése 1,5 A lehet. 
Mindegyik kimenetet 1,6A-es üveg biztosító védi. A hangjelzőket egyenletesen kell 
elosztani a kimenetek közt. 
Figyelmeztetés: ne lépje túl a megengedett kimeneti áramot. 

 
FRE kimenet (Tűzjelzéssel aktivált berendezések): (EN54 PT2, 7.9 opció) 
Ezen biztosítóval védett és felügyelt kiment 6k8 lezáró ellenállást használ, és a tűzjelzések 
automatikus továbbítására szolgál (pl. a tűzoltósághoz). A külső eszközhöz (pl. reléhez) 
való 24V kiadásával működik. 
Visszaállítható biztosítóval védett 30mA-es áramkorláttal rendelkezik. 
Az osztálycsengő és teszt állapotok nincsenek hatással a kimenetre. Ha tűzjelzés 
állapotában használják, az érintőképernyőn kerül kijelzésre, és a tűzjelzés törléséig lesz 
látható. 
Minden vizsgálatkor győződjön meg a helyes polaritásról és a lezáró ellenállásokról (6k8 
5%) a megfelelő működés érdekében. 
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FPE kimenet (Tűzvédelmi berendezések): (EN54 PT2, 7.10 opció) 
Ezen biztosítóval védett és felügyelt kiment 6k8 lezáró ellenállást használ, és a tűzjelzések 
továbbítására szolgál automatikusan működő tűzvédelmi berendezésekhez (pl. ajtótartó 
mágnesekhez). A külső eszközhöz (pl. reléhez) való 24V kiadásával működik. 
Visszaállítható biztosítóval védett 30mA-es áramkorláttal rendelkezik. 
Az osztálycsengő és teszt állapotok nincsenek hatással a kimenetre. Ha tűzjelzés 
állapotában használják, az érintőképernyőn kerül kijelzésre, és a tűzjelzés törléséig lesz 
látható. 
Minden vizsgálatkor győződjön meg a helyes polaritásról és a lezáró ellenállásokról (6k8 
5%) a megfelelő működés érdekében. 
 
Hibajelzéssel aktivált berendezések: (EN54 PT2, 9.4.1C opció) 
Ezen biztosítóval védett és felügyelt kiment 6k8 lezáró ellenállást használ, és a 
hibajelzések továbbítására szolgál automatikusan működő hibajelző berendezésekhez. 
Normál működéskor a külső eszközhöz (pl. reléhez) való 24V kiadásával működik. 
Visszaállítható biztosítóval védett 30mA-es áramkorláttal rendelkezik. 
Hibaállapotban, vagy ha a DF6000-es központ ki van kapcsolva a kimenet 0V-ot ad ki. 
Minden vizsgálatkor győződjön meg a helyes polaritásról és a lezáró ellenállásokról (6k8 
5%) a megfelelő működés érdekében. 
 
Külső relé (opció, EN54 szabvány szerint nem előírás) 
Ezen kimenet egy visszakapcsolható biztosítóval védett feszültségfüggetlen kontaktus. 
24V-on 1A-t biztosít. Tűzjelzés állapotban működik, és aktív marad míg a riasztás törlésre 
kerül. Győződjön meg, hogy az ide csatlakoztatott berendezések csak a tűzjelzés alatt 
vesznek fel áramot. 
 
Külső DC kimenet (opció, EN54 szabvány szerint nem előírás) 
24V-ot biztosító visszakapcsolható biztosítóval védett kimenet. A kimenet külső tűz- vagy 
hibajelző berendezések megtáplálására szolgál. Győződjön meg, hogy az ide 
csatlakoztatott berendezések csak a tűzjelzés alatt vesznek fel áramot. 
 
Figyelmeztetés: ne lépje túl a megengedett kimeneti áramot. 
 
Kimenetek késleltetése: (EN54 PT2, 7.11 opció) 
Lehetőség van a központ FPE és FRE tűzjelző kimeneteinek késleltetésére a telepítői 
program segítségével. A késleltetés 1 perces lépésekben lehetséges, maximum 10 perc 
lehet. A késleltetést 2. hozzáférési szinten lehet engedélyezni. 
Lehetőség van ezen beállított késleltetés felülírására monitor modul bemenetének 
felhasználásával és speciális programozásával. 
 
Kettős érzékelés: (EN54 PT2, 7.12 opció) 
Az első tűzjelzés észlelésekor lehetőség van a hangjelzők és kimenetek megszólalásának 
várakoztatására, míg egy másik beállított zónáról a tűzjelzés megerősítése érkezik. A 
telepítő programmal lehet a funkciót beállítani.  
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DF6100 üzembe helyezése 

A sétateszt üzemmód lehetővé teszi egyetlen mérnök számára, hogy leellenőrizze a 
rendszerbe telepített számos érzékelőt, kézi jelzésadót anélkül, hogy mindig vissza kelljen 
menni a központhoz újraindítani a rendszert, és némítani a hangjelzőket. Az üzembe 
helyezési módban a rendszer szokásosan működik kivéve, ha egy érzékelő vagy egy kézi 
jelzésadó riasztásba megy, akkor a riasztás csupán néhány másodpercig áll fenn, majd 
elhalkul. Ezután a központ megpróbálja automatikusan újraindítja az eszközt, ha ez 
sikerül, akkor a riasztás újra megszólal néhány másodpercig, majd a mérnök továbbmehet 
a következő érzékelőhöz. A teljes teszt elvégeztével a mérnök az eseménynaplóban 
leellenőrizheti a tesztelés folyamán érintett eszközök sorrendjét. 
 
Az üzembe helyezési módba való belépést megtalálja az 50. oldalon. 
 
A sétateszt módban a központ a szokásostól eltérő kódokat helyez el a naplóban, ezzel 
megkülönbözteti a normál esemény jelzésétől.  
A következő különbségek keletkeznek: 

1. A napló üzemmódban a „Sétateszt mód” kijelzés látható az eszköz címét és típusát 
követően. 

2. Valódi tűzriasztás esetén „TŰZ!” felirat látható az eszköz címét és típusát követően. 
 
Üzemeltetési korlátozások 
 
Kábelezés: 
Maximum 2km hurokhossz, teljesen árnyékolt tűzálló kábellel. 
 
Keresztmetszet: 
Minimum 1,5mm2 –es sodrott kábel. 
A huroktervezésnél figyelni kell, hogy a maximális feszültségesés 7V lehet bárhol a hurok 
mentén. 
 
Földelés 
Az árnyékolást földelni kell a DF6100 panelhez de csak az elmenő ágnál. Az 
árnyékolásnak folytonosnak kell lennie. 
 
Karbantartás 
 
Ellenőrizni kell a hurok összes pontján a sorkapcsokhoz való megfelelő csatlakozást. Meg 
kell győződni az árnyékolás helyes csatlakoztatásáról az elmenő és a visszatérő pontnál.  
 
Ne feszítse túl a sorkapcsok csavarjait. 
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Konfigurálás 

 
dB szint ellenőrzés 
 
A DF6100 rendelkezik a hangjelző tesztelési és beállítási funkcióval. A hangjelző teszt 
módban a hangjelzők 30 másodpercig bekapcsolnak majd 30 másodperc szünet 
következik. Ezen üzemmód a mérnöki szinten érhető el. 
 
 
Érzékelők LED-jének villogtatása 
 
A DF6100 villogtató funkciója a vizuális ellenőrzést segíti, jelzi hogy az eszköz 
kommunikál a tűzjelző központtal. A funkció a mérnöki menüben érhető el, és bármikor be 
vagy kikapcsolható. 
 
 
Fel- és letöltések PC szoftver használatával. 
 
A PC szoftver lehetővé teszi a címek, az elhelyezés szövegének, az eszköz típusának és 
bármilyen megjegyzésnek a DF6100 panelbe való betöltését. 
 
A programmal maximum 63 hálózatba kapcsolt panelbe tölthető le az adatok. 
 
A PC a hálózatban lévő bármelyik központhoz csatlakoztatható. Az összes panel számára 
szükséges adatok áttöltődnek. 
 
A hálózatos rendszerben a központ paneleket panelszámuk alapján azonosítja a program. 
 

Központ kezelői és kijelzői 

Rendszer kijelzői 

Tűz jelzése (piros állapot) 
 
A piros színű tűzjelzés abban az estben világít, ha a rendszer tűzjelzést észlel egy 
érzékelőnél, egy címezhető kézi jelzésadónál, vagy egy címezhető interfészen. 
A tűzjelzést csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha a kiváltó ok már megszűnt (füst 
és hő szétoszlik vagy a törött üveget kicserélik), és a RESET gombot megnyomják. 
 
Táp kijelzése (zöld állapot) 
 
A zöld jelzés folyamatosan világít, amikor a központ a tápfeszültség megkapja. A 
tápegység elvételekor az általános hiba és a töltés hiba LED-jei gyulladnak ki. 
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1. Rendszer LED-ek, 2. Zónák, 3. Érintőképernyő 

 
 

 
 
 
 
 

LED Elnevezés Funkció Intézkedés 
1 Táp Jelzi a panel üzemképességét Ellenőrizze, hogy világít-e 

2 Tűz A központ tűzjelzést érzékelt Tűzriasztási intézkedések 

3 Általános hiba Eszközök hibáit jelzi, pl. érzékelők, hangjelzők Jelentse a felügyeletnek 

4 Letiltás A rendszer egyes eszközei ki vannak tiltva Ellenőrizze a felügyelettel 

5 Töltés hiba Belső akkumulátor töltési hiba  Jelentse a szerviznek 

6 Rendszer hiba A központ panel meghibásodását jelzi Jelentse a szerviznek 

7 Rendszer teszt A rendszer tesztelés alatt van Jelentse a felügyeletnek 

8 Késleltetés aktiválva Késleltetés van beprogramozva Ellenőrizze a felügyelettel 
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Érintőképernyős kijelző 

 
 
Az érintőképernyő egy többfunkciós, 320x240 képpontból álló, erős háttérfényű kijelző. 
Alapesetben a fenti ábrát tartalmazza, de a háttérfény kikapcsolása mellett. 
 
A rendszerben történt esemény esetén a kijelző a legkorábbi és a legutolsó eseményt 
mutatja, valamint a többi eseményt, ahogy a szabad hely engedi.  
 
Az utolsó két sor az események összesített számát mutatja, valamint a tűzállapotok, 
előjelzések vagy kitiltott eszközök közötti léptetésre szolgál, vagy tűz állapotban egy 
csökkentett menüt mutat. 
 
Valamely esemény bekövetkeztekor a háttérfény bekapcsol, kivéve, ha táphiba 
következett be. 
 
A képernyő használatával tájékozódhat a rendszerben pillanatnyilag aktív eseményekről a 
felfelé és lefelé léptető gombok segítségével (az 1-es hozzáférési szinten használható). 
Megtekinthető az eseménynapló és részletes információkat kaphat a tűzjelzésekről, 
hibákról, előjelzésekről, kitiltásokról. A rendszer menü kijelzésekor a képernyő utolsó 5 
sora inverz szövegként jelenik meg. 
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Központ kezelése 

A DF6100-as központ az érintőképernyőn keresztül kezelhető. Az alapképernyőt a 
következő ábra mutatja, róla az összes funkció elérhető. A képernyő első megérintésével 
a háttérvilágítás automatikusan bekapcsol. 
 

 
 
Egy mező megérintése inverzbe váltja azt, és továbblép a következő képernyőre. 
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1-es nyilvános hozzáférési szint  

A nyilvános hozzáférési szint nem igényel semmilyen jelszót, így lehetővé teszi bárki 
számára az alábbi funkciók elérését. 
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2-es hozzáférési szint (Felügyelet) 

Heti teszt  
 

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot. 
Érintse meg az Egyebek fület, és nyomja meg a Heti teszt gombot. 
 

 
 
 
 

 
 
A heti teszt végrehajtása után a rendszer automatikusan visszatér az alapképernyőre. 
 

A heti teszt aktiválása. 
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Események megtekintése 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
Érintse meg az Egyebek fület, és nyomja meg az Eseménynapló gombot. 
 

 
 
Használja a görgetősávot a maximum 500 esemény kilistázásához. 
 

 
 
A DF6100 eseménynaplója 500 bejegyzést képes tárolni, beleértve tűzjelzéseket, hibákat, 
újraindításokat és címátírásokat. Az 500. bejegyzés után a rendszer automatikusan a 
legrégibb eseményt írja felül. Az eseménynaplót csak az arra jogosult szervizmérnök tudja 
törölni. 

A sorbarendezés 
 és szűrés is 
megvalósítható 
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Előjelzések 
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Előjelzések fület. 
 

 
 
Előjelzés akkor keletkezik, ha egy érzékelő füstöt vagy hőt érzékel, de annak mértéke még 
nem érte el a riasztási küszöbértéket. 
Egy előjelzés jelentheti a por lerakódását is a füstérzékelőre, melyet az érzékelő füst 
jelenlétének vél. 
 
Hibák 
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a Hiba fület. 
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Kitiltott eszközök 
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Kitiltott fület. 
 

 
 
A további gombok mutatják, mely eszközök vannak kitiltva. A gombok megnyomásával 
további részletes információk jelennek meg az adott kategóriában. 
 
Engedélyezés/tiltás 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Egyebek fület. 
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Az engedélyezés/tiltás 
funkció lehetővé teszi a 
kezelő számára, hogy a 
rendszer egyes részeit 
vagy akár a teljes 
rendszert kitiltsa 
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Kiürítés 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a képernyő felső részén lévő Kiürítés menüt. 
 

 
 
Az épület evakuálásához válassza az Igent 
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Riasztások némítása 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a képernyő felső részén lévő Riasztás némítás- 
menüt. 
 

 
 
A hangjelzők némításához válassza az Igent 
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Zümmer (belső hangjelző) némítása 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a képernyő felső részén lévő Zümmer némítás 
menüt. 
 

 
 
 
Újraindítás 
 
Lépjen a felügyeleti módba és válassza a képernyő felső részén lévő Újraindítás menüt. A 
központ újraindításához nyomja meg az Igen gombot. 
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Konfigurálás ellenőrzése 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
 
Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Egyebek fület, majd nyomja meg a 
Konfigurálás ellenőrzése gombot. A funkció végigpásztázza a hurkot, meghatározza az 
esetleges szakadások helyét, és beazonosítja a konfigurációban történt változtatásokat 
(pl. új eszköz került be vagy megváltozott az eszköz típusa). 
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Eszköz csere 
 
A funkció lehetővé teszi a meglévő eszközök újra cserélését anélkül, hogy elvesztenénk a 
régi hozzárendelt szöveges információkat és hangjelző programozást.  Az Eszközcsere 
pontnál egy meglévő címet rendelhetünk hozzá az új eszközhöz. 
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3-as hozzáférési szint (Szerviz) 

Eszköz teszt 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.  
Lépjen a szerviz módba és válassza a Teszt funkciót. 

 
 
Nyomja meg az Eszköz teszt gombot. 

 
 
Érintse meg a tesztelni kívánt eszköz sorát. 
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Zóna teszt 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Teszt funkciót, majd azon belül a Zóna 
tesztet. 
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Hangjelző teszt 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Teszt funkciót, majd azon belül a Hangjelző tesztet. 
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LED-ek villogtatása 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Teszt funkciót. 

 
 

Válassza ki a LED-ek villogtatása gombot 

 
 

 

A LED villogtatás 
beállítása után az 
összes eszközön lévő 
LED villogással jelzi a 
kommunikáció 
megfelelő működését. 
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Egyemberes sétáló teszt 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Teszt funkciót. 

 
 

Válassza ki a Sétatesztet. 
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Üzembe helyezés: adatok betöltése a Laptopról 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót. 

 
 

A Programozás menüben válassza az Adatok betöltése a PC-ről pontot. 
 

 
 

 
Üzembe helyezés: adatok lementése a Laptopra /fejlesztés alatt/ 
 

Az Igen leütése után indítsa el 
a PC letöltő szoftverét. 
Fontos: először a központon 
indítsa a kommunikációt, csak 
utána a PC-n 
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A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót. 

 
 

A Programozás menüben válassza az Adatok lementése a PC-re pontot. 
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Üzembe helyezés: automatikus tanulás 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót. 

 
A Programozás menüben válassza az Automatikus tanulás pontot. 

 
 

 

Fontos: 
Az automatikus tanulás 
funkció töröl minden 
meglévő programozást, 
beállított szöveget és 
konfigurációs adatot. 



Felhasználói leírás: MENVIER DF6100 

 

 

  44 
 

 
Eseménynapló törlése 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót. 

 
A Programozás menüben válassza az Eseménylista törlése és Újraindítás pontokat. 
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Rendszer részletezése 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót, majd nyomja meg a 
Rendszer Adatok pontot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Felhasználói leírás: MENVIER DF6100 

 

 

  46 
 

Analóg szintek 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót, majd nyomja meg az 
Analóg értékek pontot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Megjegyzés: 
Az Ugrás 
parancs 
segítségével 
egy adott 
címre 
ugorhatunk 
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Központ sorszámának megváltoztatása 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót, majd nyomja meg a 
Központ sorszámának megváltoztatása pontot. 
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Hálózatba kapcsolt központok száma 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Programozás funkciót, majd nyomja meg a 
Hálózatba kapcsolt központok száma pontot. 
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Kimenetek és hangjelzők programozása 
 
A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A 
felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a szerviz 
kódot. Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót. 

 
Válassza a Kimenetek és hangjelzők programozása pontot. 

 
Nyomja meg a Központ kimenete gombot. 
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Hangbeállítások 
 
Érintse meg a Hangbeállítások pontot. 

 
 
Az alábbi beállítások megváltoztatása, mint a hangerő és hangforma az összes 
hangjelzőre egyformán érvényesek. 
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Dátum/idő beállítása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Dátum/idő beállítása 
pontot. 

 
 
Az alábbi gombok segítségével állíthatja be az időt. 
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Szöveg átírása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Szöveg módosítása 
pontot. 

 
Nyomja meg a Névbeállítás Címnél pontot 

 
 

Válassza ki a megváltoztatni kívánt címet és használja a billentyűzetet. 
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Zóna elnevezésének átírása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Szöveg módosítása 
pontot. 

 
Nyomja meg a Névbeállítás Zónánál pontot 

 
 

Válassza ki a megváltoztatni kívánt zónát és használja a billentyűzetet. 
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Központ elnevezésének átírása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Szöveg módosítása 
pontot. 

 
Nyomja meg a Névbeállítás Panelnél pontot 
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Zónák beállítása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Zónák beállítása pontot. 

 
 

Válassza ki a zónát, amelyikbe az eszközt kívánja telepíteni. 
 

 
 

 

Érintse meg a 
kötőjelet az eszköz 
kívánt zónába 
történő 
mozgatásához. 
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Felhasználói kód megváltoztatása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Felhasználói kód 
megváltoztatása pontot. 
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Zónák hozzáadása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Hozzáadás/törlés ponton 
belül a Zónák hozzáadása pontot. 
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Zónák törlése 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Hozzáadás/törlés ponton 
belül a Zónák törlése pontot. 

 
 

Válassza ki a törlendő zónát. 

 
 

Erősítse meg vagy vesse el a törlést. 
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Eszköz hozzáadása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Hozzáadás/törlés ponton 
belül az Eszköz hozzáadását. 

 
Válasszon hurkot. 

 
Erősítse meg az új eszközt és a hurkot. 
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Eszköz törlése 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Hozzáadás/törlés ponton 
belül az Eszköz törlését. 

 
Válassza ki a törlendő eszközt. 

 
Erősítse meg vagy vesse el a törlést. 
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Hőérzékelők beállítása 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Hőérzékelők beállítása 
pontot. 

 
 

 
Válassza ki a megfelelő érzékelő osztályt. 
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Hálózat 
 
Lépjen a szerviz módba és válassza a Beállítás funkciót, majd a Hálózat kiválasztása- 
pontot. A menü meghatározza, hogy az üzenetek kikerüljenek a hálózatra vagy helyben 
maradjanak. 
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Jelszóvédelem 
 

 
 
A Menvier DF6100-as rendszer Kitiltás és Teszt/Üzembe helyezés menüi jelszóval 
védettek. A jelszó négy karakteres és alapértéke 2214. A jelszómegadási képernyő a 
Rendszer mód gombon keresztül érhető el, majd a kód beadása után nyomjon OK-t. 
Három hibás próbálkozás után a rendszer letilt. 


