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BEVEZETÉS

A minőségi előírásoknak megfelelően s azon túlmenően, már a gyártást megelőző tervezés során a biztonság
a legfontosabb szempont, ám a biztonságos üzemeltetés az Ön felelőssége is!

Hogy az Ön által szerelt/kezelt rendszer biztonságosan működjön, olvassa el a továbbiakban közölt
tanácsokat, és fogadja meg azokat. E fontos információk segítenek abban, hogy készüléke problémamentes
megoldást nyújtson hosszú távon.

•••• Olvassa el az üzemeltetési tanácsokat!
A biztonságos üzemeltetéshez meg kell ismernie a készüléket, ezért olvassa el figyelmesen ezt az
ismertetőt.

•••• Környezeti behatások
Por, folyadékok, és egyéb, az üzemeltetéshez nem feltétlenül szükséges dolgok nem a készülék
környezetébe valók. Ezek a készülék belsejébe jutva tűz- és áramütés veszélyt okozhatnak a készülék
meghibásodásán túl.

•••• Szerviz
Bármilyen rendkívüli esemény, tapasztalat esetén lépjen kapcsolatba a forgalmazóval! Biztosítsa a
könnyű hozzáférhetőséget!

• Üzemeltetés
Helyezze el biztonságos helyen a készüléket. A fent említett szempontokat vegye figyelembe!
Legyen biztos benne, hogy az összekapcsolásra kerülő készülékek kompatibilisek egymással.
Tesztelje le a konfigurációt, mielőtt használatra bocsátaná azt és az üzemeltetés során is rendszeresen
végezzen tesztelést!

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

ALAPLAP
�  6 ellenőrzött és zárolható bemeneti zóna
�  21 hagyományos eszköz köthető minden

zónára: kézi jelzésadó, tűzérzékelő,
gázérzékelő.

�  1 riasztás ismétlő kimenet minden bemeneti
zónához.

�  Tűzjelző kimenetek, melyek NEM
ellenőrzöttek, NEM némíthatók és NEM
iktathatók ki; 24VDC plussz szabadon változó
feszültség.

�  Tűzjelző kimenetek, melyek ellenőrzöttek,
némíthatók és kiiktathatók; 24VDC és 12VDC.

�  Hibajelző kimenetek, melyek ellenőrzöttek,
némíthatók és kiiktathatók; 24VDC és 12VDC.

�  JS24 másodkijelző csatlakoztatása.
�  Oltásvezérlő modul illesztése (06F-nél 1 db,

24F-nél 4 db) JME52F/ESTINF54
�  DSC24F: JES56-F (ESPAF54) 6 zónás bővítő

panel bekötésére csatlakozó.
�  DSC24-F: soros interface csatlakozó.
�  Funkció állapotok kijelzése vizuális (LED) és

akusztikus (zümmer) alkalmazásával.
�  DSC06-F: 230 / 35-40 V AC
I
KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉG
�  Akkumulátor töltő – tápegység 27,6VDC @

2,5A (Csak 24F központnál)

BŐVÍTŐ PANEL
�  6 ellenőrzött és kiiktatható bemeneti zóna
�  21 hagyományos eszköz köthető minden

zónára: kézi jelzésadó, tűzérzékelő,
gázérzékelő.

�  Egy riasztás ismétlő kimenet minden bemeneti
zónához.

BURKOLAT
�  Védelem illetéktelen hozzáférés ellen

kiegészítő, zárható ajtóval. (IP30)
�  Bemenetek a kívülről érkező, kábelcsatornában

futó kábelek részére.
�  Ajtó, mely nyílhat balra vagy jobbra és teljesen

le is vehető.
�  DSC24-F: lehetőség a teljes 24 zónához tartozó

legfeljebb 3 bővítő panel és kijelző modul
beszerelésére.

�  DSC06-F: burkolat 2db 12VDC @ 7Ah
akkumulátor részére.

�  DSC24-F: burkolat 2db 12VDC @ 15Ah
akkumulátor részére.
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A DSC06-F ÉS DSC24-F VEZÉRLŐ PANELOK

A DSC06-F és DSC24-F vezérlő panelok alapvetően hasonlóak: mindegyik olyan alaplap, mely 6 ellenőrzött
és zárolható zóna bemenetet biztosít; valamint ellenőrzött, némítható és zárolható tűzjelző és téves riasztás
kimeneteket, és más kimeneteket, melyek ellenőrizhetők vagy nem.

A különbség abban áll, hogy a DSC24-F nagy rendszerré bővíthető azzal, hogy képes fogadni legfeljebb 3
bővítő panelt a teljes 24 zónára történő bővítéshez, 4 db oltásvezérlő kártya rendelkezik egy RS-232 interface-
szel PC-kapcsolat kiépítéséhez, 2,5A-es kapcsolóüzemű tápegységgel és hellyel 2db 12VDC @ 15Ah
akkumulátor elhelyezéséhez.

A DSC06-F típussal közepes méretű rendszerek építhetők ki, mivel csupán egyetlen oltásvezérlő modul
fogadására képes, alaplapra integrált tápegységgel rendelkezik, és hellyel 2db 12VDC @ 7 Ah akkumulátor
elhelyezésére.

EGYÉB TÉTELEK

JES56-F Ez egy bővítő kártya, mely 6 bemeneti zónát tartalmaz tűzérzékelők fogadására, valamint
csatlakozót az alaplaphoz és más bővítő kártyákhoz történő összeköttetés biztosítására. E
csatlakozók segítségével kommunikál a bővítő panel az alaplappal közölve zónái állapotát, az
pedig aktiválja a jelző és vezérlő eszközöket e kommunikáció eredményeképp. A lehetőség a
többi bővítő panelhoz történő összekötésre azt jelenti, hogy külön vezérlő panelok beépíthetők
a rendszerbe.

JLCD5-F Ez egy kijelző modul mely hátulról megvilágított folyékony kristályos (LCD) kijelző tartalmaz
2 sorban soronként 16 karakteres kapacitással, szöveges üzenetek és a DSC24-F típus előlapján
működtetett fények leírását kiírására, valamint 4 gombot az üzenetek közötti tájékozódás
céljából. A DSC24D-F vezérlő panel a kijelző modullal kerül szállításra, míg a DSC24-F
verziót utólag kell ellátni e modullal.

JME-52F Oltásvezérlő modul. 06F-hez egy, 24F-hez 4 db illeszthető. A modul a tápot a központtól
kapja. Az oltórendszer vezérlésére alkalmazható. Blokkoló, kézi idnító, figyelmeztető, kijelző
kimenetekkel rendelkezik. Lehetőség van egy, vagy csak két hurok által indított folyamatra.(A
modul külön leírással rendelkezik melyben a műszaki jellemzők és egyéb információk
találhatók, kérje a forgalmazó segítségét)

JS24 Ez egy másodkijelző panel mely a DSC24-F és a DSC06-F vezérlő panelhoz csatlakoztatható
csupán 5 vezeték érrel. A vezérlő panel minden látható és hallható jelzése megjeleníthető
legfeljebb 100m távolságban a vezérlő paneltól.

Software Ez egy Windows környezetben futó program, mellyel lehetséges az RS-232 interface-en a
PC-hez csatlakoztatott DSC24-F vezérlő panel állapotainak ellenőrzése. Lehetőség van a
vezérlő panel programozására, archiválásra és esemény nyomtatásra is.

JELLEMZŐK

Bemenetek
Tűz érzékelésére a vezérlő panel külön (érzékelő zóna) bemenetekkel rendelkezik, melyekre
hagyományos tűzérzékelők csatlakoztathatók (készenléti állapotban ezek NO kontaktusúak,
míg risztás esetén mérhető ellenálással rendelkeznek), de ezenkívül egyéb azonos
karakterisztikával rendelkező eszközök, mint riasztó gombok és gázérzékelők is ugyanúgy
csatlakoztathatók, mint a tűzérzékelők.
E bemenetek normál állapotban 2700Ω ellenállással vannak lezárva és képesek érzékelni és
jelezni a tűz riasztási állapotot, a rövidzárat (melyet egy érzékelő hibája is okozhat), és a
szakadt hurkot (melyet az  érzékelő aljzatából történő eltávolítása okozhat).

Kimenetek
A DSC06-F és DSC24-F vezérlő panelok kimenetei két csoportra oszthatók: azokra, melyek
ellenőrizhetők és némíthatók; és azokra melyek nem.
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Az első csoportbeli (ellenőrizhető és némítható) lehet:
olyan kimenet mely 27,6VDC feszültséggel jelenik meg riasztás esetén (30-31 (AT+)
csatlakozók)
olyan kimenet, mely a 27,6VDC feszültséget elveszti (föld jelenik meg) riasztás esetén
(32(AT-) csatlakozó)
olyan kimenet, mely a 13,8VDC feszültséget veszti el riasztás esetén (34(F)), különösen
alkalmas telefonhívók csatlakoztatására.
A vezérlő panel képes érzékelni és jelezni a rövidzár és szakadás állapotokat e kiemeneteken és
rendelkezik gombokkal a szükség szerinti letiltásra, mint például az ezekre a kimenetekre jutott
jelzések némítására, míg nincs hatással azokra a kimenetekre, melyek nem ellenőrizhetők és
nem némíthatók.

A második csoportbeli (nem ellenőrizhető és nem némítható) olyan kimenet lehet,
mely egyéb biztonságtechnikai eszközökhöz (mint az önálló táppal rendelkező, tápelvéttel
működő 24VDC szirénákhoz) kapcsolódik (27(+N) csatlakozó)

mely piezoeketromos szirénákhoz, tűzjelző csengőhöz, fényjelzőhöz és hasonló 24VDC
eszközökhöz kapcsolódik (26(+A) csatlakozó)

és melyek szükség szerint kötendők be: 23(NO), 24(COM) és 25(NC) csatlakozók, ezek
minden olyan eszközhöz csatlakoztathatók, melyeknek nincs szüksége az előbb említett
kimenetekre.

Ezentúl egy ismétlő kimenet ((Ox) csatlakozó) is csatlakozik minden érzékelő zónához,
mellyel szelektív ellenőrzés válik lehetővé a tűzriasztást okozó zóna eszközei részére.
Az első csoport (mely ellenőrizhető és némítható) 1 hiba esetén aktiválódó kimenettel
rendelkezik; a (28- 29(G) csatlakozók) 27,6VDC feszültség jelenik meg hiba észlelésekor

Működés
Az alkalmazásban lévő érzékelő zónán érkező riasztás észlelésekor a vezérlő panel aktiválni
képes a riasztó kimenetekre kötött eszközöket. Riasztás esetén a rendszer több módon is jelez:

�  A riasztást okozó zóna ALARM (riasztás) jelzőfényét bekapcsolja
�  Gyors szaggatott hangjelzést ad a vezérlő panel zümmere
�  Az előlap FIRE ALARM (tűz riadó) jelzőfénye bekapcsol
�  Üzenet …(FIRE F=01 / AL.=01 L=01 ENTER) jelenik meg a DSC24D-F típus kijelzőjén
�  A 24(COM) és a 23(NO) csatlakozók kapcsolódnak
�  27,6VDC feszültség jelenik meg a 26(+A) és a 30-31(AT+) csatlakozókon
�  27,6VDC feszültség szűnik meg a 27(+N) és 32(AT-) csatlakozókon
�  13,8VDC feszültség szűnik meg a 35(F) csatlakozón

A SILENCE gomb megnyomásával a riasztó kimenetek elnémíthatók, de kizárólag
programozott időtartamra, vagy amíg meg nem nyomják újra a gombot.

A riasztási ciklus lreállításához a RESET gombot kell megnyomni.

Ellenőrzött csatlakozók
A csatlakozók a bemeneti zónákhoz vannak rendelve és tűz- és hibajelzési kimeneteket
biztosítanak, melyek ellenőrzöttek, és normál állapotban 2700Ω (piros – lila – piros – arany)
ellenálláson keresztül földre kapcsolódnak amíg rövidzár vagy nyitott szint következtében
aktív hiba riasztás állapotba nem kerülnek:

�  A vezérlő panel zümmere szaggatott (0,5s) hangot hallat
�  Az előlap SYSTEM FAULT (rendszer hiba) jelzőfénye bekapcsol
�  A hiba fényjelzése hozzá van rendelve a zónákhoz és/vagy a rövidzár vagy nyitott

állapotban lévő kimenetekhez (lásd a fényjelzéseket: TROUBLE FAULT (meghibásodás),
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FAULT ALARM (hiba riasztás), FAULT DIALLER (hibás telefonhívó) és FAULT
(hiba)).

�  A DSC24D-F típus kijelzőjén üzenet (FAULT F=01 T.Flt=01 L=01 ENTER) jelenik meg
�  negatív pont jelenik meg a 28(-G) csatlakozón

A hiba riasztás kimenet (29(-G) magától készenléti állapotba tér vissza, ha nincs több jelezni
való hiba, vagy amíg a hiba miatti riasztást nem némítják el a SILENCE vagy a RESET
gombok megnyomásával.

Ha a hiba magától megszűnik, a kimenet addig marad aktív, ameddig, a normál állapot vissza
nem tér. A memorizált hibák kijelzése:

�  A vezérlő panel zümmere rövid (1s) hangot ad hoszzú (9s) szünettel
�  A hibát jelző fényjelző villog
�  A DSC24D-F típus kijelzője üzenetet (Memory fault !/Signalling On) jelenít meg

Némítható csatlakozók
A vezérlő panel előlapján található SILENCE gomb (Jelzés Tiltás felirat mellett jobbra)
megnyomásával a riasztás készenléti állapotba némítható, amíg e gombot újra meg nem
nyomja valaki, vagy egy új riasztás állapot be nem következik (tűz vagy hiba). A némítás a
következőképpen kerül kijelzésre:

�  Rövid (1s) hangjelzés hosszú (9s) szünettel
�  A Jelzés Tiltás fényjelző kivilágítása

Kiiktatható csatlakozók
A bemeneti zónákhoz és a tűz és hiba riasztási kimenetekhez tartozó csatlakozók letilthatók a
vezérlő panel előlapjának külön erre szolgáló gombjainak használatával. (lásd a Letiltás,
Hibajelzés tiltása, Riasztás letiltása és Tel. Kimenet letiltása gombokat): a letiltott bemeneti
zónák nem okoznak riasztást, (se tűz se hiba riasztást) míg a letiltott riasztási kimenetek nem
aktiválódnak se tűz se hiba riasztáshoz.

A letiltható kimeneteket csak akkor lehet tiltani, ha azok nem aktívak. Ha éppen riasztás alatt
engedélyezik őket, akkor azok azonnal aktiválódnak. A bemeneti zónák akkor is letilthatók, ha
azok éppen aktívak, azonban csak a hozzárendelt riasztási kimenetet (Ox csatlakozó) és a hiba
riasztási kimeneteket deaktiválják (ha a hiba csak a letiltott zónához tartozik!).
Mindezeken túl, ha a bemeneti zónák engedélyezve vannak és eközben tűz- vagy hiba riasztás
következik be, a tűz- és hiba riasztási kiemenetek azonnal aktiválódnak.

A letiltott állapot kijelzése:

�  Az előlap TILTÁS jelzőfény bekapcsolása
�  A letiltott zónákhoz vagy kimenetekhez rendelt fények bekapcsolása (lásd a Letiltás,

Hibajelzés tiltása, Riasztás letiltása és Tel. Kimenet letiltása)

Újraélesítés Az összes ellenőrizhető és némítható vagy nem ellenőrizhető és nem némítható kimenet
készenléti állapotba vezérléséhez nyomja meg a RESET gombot (Jelzés tiltása kijelző alatt).

A kimenetek újra készenléti állapotba kerülnek a befejezett újraélesítés után (10 másodperc
elteltével), de csak akkor nyugodnak meg, ha nincs továbbra is zónariasztás és/vagy hibás
állapot.

Ha az újraélesítés befejeződött a memória törlésre kerü, a némítás ha aktív, megszűnik.

Látható jelzésekA vezérlő panel funkcionális állapotai az előlapon kijelzésre kerülnek színes fényjelzések
segítségével. Normál állapot jelzésére a zöld szín szolgál, speciális funkció aktiválását vagy
hibát a narancs szín jelez és a piros szín pedig riasztási állapotot.
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Memória A riasztás/hiba kijelzése akkor is fennáll, ha már maga a kiváltó ok megszűnt. Ezt a resettel
lehet törölni. A memóriába került eseményt a következők jelzik:

�  A vezérlő panel zümmere rövid (1s) hangot hallat hosszú (9s) szünet után
�  Eseményt jelző villogó fényjelzés
�  A DSC24D-F típus kijelzőjén üzenet (Fault Memory! Signalling ON) vagy (Alarm

Memory! Outputs ON) jelenik meg

Hallható jelzés Azonosítható zümmer működés jellemez más-más állapotokat a következő táblázat szerint:

HANG ÁLLAPOT
Gyors szaggatott Riasztás
Szaggatott (0,5s) Hiba
Gyors (1s) hang és hosszú (9s) szünet Némítás vagy memória törlése
Folyamatos Újraélesítés vagy teszt fény

Teszt A vezérlő panel és a hozzá kapcsolódó másodkijelző panel zümmerének és minden
fényjelzésének funkcionálása tesztelhető a TEST gomb megnyomásáva (reset mellett jobbra,
piros „T” betü).

Kijelző A DSC24D-F típus rendelkezik egy háttér megvilágításos, 2 sorszor 16 karakteres kijelzővel,
mely a jelzések szöveges értelmezését nyújtja, vagy kísérő információt biztosít, mint a
programozott idők ismertetését (riasztás előtti és némítási időtartam), melyek a bemenetek és
kimenetek hibáihoz kapcsolódnak (rövidzár vagy szakadás), stb.

Másodkijelző panel és PC
Mindkét típus a JSD24 (ANN524) másodkijelző panel felé is biztosít kapcsolatot, mely képes
megismételni minden látható és hallható jelzést legfeljebb 100 méteres távolságban, mindössze
5 vezetéken, valamint kapcsolatot biztosít egy PC irányába. A PC a szükséges programmal a
vezérlő panel funkcióinak távvezérlését teszi lehetővé, naplózva memorizálni képes a riasztási
és hibajelzéseket és nyomtatási lehetőség is adódik mindezekhez mátrix nyomtató
alkalmazásával, ezeken kívül a vezérlő panel paraméterei is programozhatók, elmenthetők a
felhasználó igényei szerint.

Védelem hozzáférés ellen
Egy kiegészítő ajtó szolgál zárral együtt a vezérlő panel gombjainak illetéktelen hozzáférése
ellen. Az ablakkal szerelt ajtó mindazonáltal tökéletes rálását biztosít a rendszer
állapotjelzéseire.

Tápegység
Mindkét vezérlő panel típus táplálása a hálózatról (230VAC @ 50Hz) történik:
�  A DSC06-F típus az alaplapra integrált lineáris tápegységgel rendelkezik, mely képes a

legfeljebb 27,6VDC @ 1,1A (maximálisan) táplálásra.
�  A DSC24-F típus azonban a burkolat aljában elhelyezett kapcsolóüzemű tápegységgel

rendelkezik, mely képes legfeljebb 27,6VDC @ 2,5A táplálásra (BAQ60/24).

Mindkét típus rendelkezik hellyel 2db 12VDC akkumulátor számára, melyek sorba kötendők
24VDC előállítása céljából a vezérlő panel és minden olyan eszköz táplálására, mely a vezérlő
panelhoz kapcsolódik és melyek összes terhelése nem haladja meg a tápegység kapacitását:

�  A DSC06-F 2db 7Ah akkumulátort képes fogadni.
�  A DSC24-F 2db 15Ah akkumulátort képes fogadni.
A vezérlő panel képes érzékelni, jelezni és memorizálni a következő, tápegységgel kapcsolatos
hibákat: tönkremenet biztosíték (Biztosítékok fényjelzés), gyenge akkumulátor ( Akku hiba
fényjelzés), földelési hiba (Föld fényjelzés) és megszűnt hálózat (220V hiba fényjelzés). E
hibák másokhoz hasonlóan kapcsolódnak az ellenőrzött csatlakozókhoz, további információért
lásd az azonos nevű fejezeteket. A hálózat megszűnte jelzés néhány másodperces késleltetéssel
jelenik meg a szűrő kapacitások figyelembe vételével míg a gyenge akkumulátor jelzés 2
perces késleltetéssel aktivizálódik, mert ez az akkumulátorok ellenőrzéséhez szükséges
időtartam.
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Az alkatrészek azonosítása

Fényjelzések A következő táblázat a vezérlő panel előlapjának fényjelzéseit ismerteti. A normális állapot
(Normál oszlop) és az ettől eltérő állapot (Leírás oszlop) minden egyes fényjelzésre
megtalálható e táblázatban.

A következő táblázatban nincsenek ismertetve a villogó fényjelzések, mivel azok a
fényjelzéshez kapcsolható esemény memorizálását jelentik az utolsó élesítés óta (az éppen
folyó esemény még nincs a memóriában).

Fényjelzés Normál Leírás

Rendszer Hiba Ki
Világít: megszakadt biztosíték, gyenge akkumulátor,
akkumulátor hiány, föld elvesztése, külső tápegység elvesztése,
hibás kimenet nyitott vagy rövidzár, egy vagy több zóna hibája

220V 50Hz Be Nem világít külső tápegység elvesztése esetén: táp
mindenképpn szükséges mielőtt az akkumulátorok kisülnének

Tiltás ki Világít, ha a kiiktatható bemenetek vagy kimenetek egyike
letiltásra került

Telefonhívó Ki Világít, ha a telefonhívó számára használt kimenet aktív (34 F )

Tűz riasztás ki Világít, ha riasztási állapot áll fenn: a vezérlő panel aktiválta a
riasztási kimeneteket, melyek nem lettek letiltva

Központ Panel ki
Világít, ha a mikroprocesszor blokkolt állpotban van, kérjen
azonnali segítséget a termék képviselőjétől, vagy hívja a
telepítőt!

    Biztosítékok ki Világít, ha a 23, 24 vagy 25 biztosíték megszakadt: a DSC24D-
F kijelzője azt is kijelzi, hogy melyik

Alacsony
akkufesz. ki

Világít, ha az akkumulátorok feszültésge csökken és
képtelenek garantálni a vezérlő panel funkcionálását. A normál
állapot visszatértével várjon néhány órát, hogy a fényjelzés
megszűnik-e. Ha nem, az akkumulátorok tönkrementek,
cseréjük szükséges.

Akku hiba. ki
Világít, ha az akkumulátorok már teljesen kisültek vagy tönkre
mentek: ellenőrizze a 25 biztosítékot és cserélje szükség esetén,
vagy cserélje az akkumulátorokat

Föld ki Világít, ha a vezérlő panel a föld felé rövidrezárt állapotban
van: ellenőrizze minden csatlakozás szigetelését

220 V Hiba ki

Világít, ha a hálózati feszültség megszűnt (230VAC): a vezérlő
panel most a burkolaton belül elhelyezett akkumulátorok által
biztosított. Ez a fényjelzés kiegészítés a 220V 50Hz fényjelzés
mellé, de ez jelzi a hiba eseményt is

Kimeneti hiba ki Világít, ha a hiba riasztás kimenet (28-29(G) csatlakozók)
rövidre zártak vagy nyitottak

Hibajelzés
tiltásas ki Világít, ha a hiba riasztás kimenet (28-29(G) csatlakozók) a

gombbal törlésre került így a hiba nem okozott aktiválást

Hiba Riasztás ki
Világít, ha a ellenőrizhető és némítható tűz riasztási kimenetek
egyike (30-31(AT+), 32(AT-) csatlakozók) rövidzárt vagy
nyitott állapotban van

Riasztás
Letiltása Ki

Világít, ha a ellenőrizhető és némítható tűz riasztási kimenetek
(30-31(AT+), 32(AT-) csatlakozók) letiltásra kerültek a
kapcsolódó gombbal és ennek következtében a tűzriasztás nem
aktiválódott

Tel. Kimenet
Hiba Ki Világít, ha a telefonhívó kimenetek (34(F)  csatlakozó)

rövidzárt vagy nyitott állapotban van.

Tel. Kimenet
Letiltása Ki

Világít, ha a telefonhívó kimenetek (34(F)  csatlakozó)
letiltásra került a kapcsolódó gombbal, ily módon a tűz- vagy
hibariasztás azt nem aktiválja
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T

Jelzés Tiltás ki

Világít, ha a ellenőrizhető és némítható kimenetek (28-29(G)
30-31(AT+), 32(AT-), 34(F) csatlakozók) készenléti
állapotukba kényszerítettek a kapcsolódó gomb
megnyomásával: a némítás nappali üzemmódban fennmarad
míg a gombot még egyszer meg nem nyomják.

      Riasztás Ki Világít, ha a kapcsolódó zóna jelez

Hiba Ki Világít, ha a kapcsolódó zóna rövidzárt vagy nyitott állapotban
van így képtelen egy lehetséges tűz érzékelésére

Letiltás Ki
Világít, ha a kapcsolódó zóna hatástalanítva van a kapcsolódó
gomb megnyomásával és ily módon képtelen tűzriasztás
fogadására

Gombok
Gomb Leírás

Hibajlzés
Tiltása

Gomb a zárolható/kiiktatható hiba riasztás kimenetek letiltására (28-29(G)
csatlakozók)

Riasztás
Letiltása

Gomb a zárolható/kiiktatható tűz riasztás kimenetek letiltására (30-31(AT+)
és 32(AT-) csatlakozók)

Tel. Kimenet
Letiltása

Gomb a zárolható telefonhívó kimenet letiltására (34(F)

Jelzés Tiltás
Gomb a ellenőrizhető és némítható kimenetek készenléti állapotba
vezérléséhez: 28-28(G), 30-31(AT+), 32(AT-), 34(F). Az állapot a
következő gombmegnyomásig tart.

Reset
Gomb az érzékelők és minden ellenőrizhető és némítható vagy nem
ellenőrizhető és nem némítható kimenet törléséhez (reset) és folyamatos
készenléti állapotba kerüléséhez

Teszt
Gomb a zümmer és a vezérlő panel előlapján a jelzőfények funkcionális
ellenőrzéséhez; megnyomásakor minden figyelmeztető fény kigyullad és a
zümmer folyamatos hangot hallat

1/2/3/…

Gombok a kapcsolódó zónák hatástalanításához: a tűz- és hibaállapotok a
hatástalanított zónán kimutatásra és memorizálásra kerülnek (a DSC24D-F
típus kijelzőjén nem jelenik meg) de képtelenek aktiválni bármely
kimenetet
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Az alkatrészek elhelyezkedése

1 Alaplap 10 Csomag: biztosítékokkal, kulcsokkal, 2db
1N400 diódával, átkötés

2 Lyukak a vezérlő panel rögzítéséhez 11 LCD kijelző modul (opcionális)
3 Nyílás a kábelek bevezetéséhez 13 Kábel a kijelző modul csatlakoztatásához
4 Csatlakozók akkumulátorokhoz 14 Kábel bővítő kártya csatlakoztatásához

5
Biztosíték a tápegység védelmére

DSC24-F: F3.15A 250V
15 Kapcsolóüzemű tápegység akkumulátor töltő

6 Csatlakozó a hálózati feszültségnek 16 hely 2db 12VDC 15Ah akkumulátorhoz

7 Nyílás kábelek részére 17 Bővítő kártya (opcionális): a szám utáni betűk
a beépítési helyet jelölik sorban

8 Hely 2db 12VDC 7 Ah akkumulátorhoz
9 Átkötés akkumulátorok sorba kötéséhez

18 Csatlakozó az  LCD kijelző modulhoz 27 Csatlakozó kapcsolóüzemű tápegységhez
19 Csatlakozók a csatlakoztatáshoz 28 Későbbi felhasználásra

21 Mikroprocesszor 29 Figyelmeztető fényjelzés a kapcsoló üzemű
tápegység kimeneti feszültségének jelzésére

22 Kimeneti csatlakozó a bővítő kártya
csatlakoztatásához 30 Trimmer a kapcsoló üzemű tápegység

kimeneti feszültségének finombeállítására
23 RS-232 interface csatlakozó 31 24V (27,6V) tápegység kimenet

24 500mA @ 250V biztosíték a 12V kimenetek
(13,8V) védelmére 32 A kapcsoló üzemű tápegység kinyitásához

eltávolítandó csavar

25 3A @ 250V biztosíték a 24V kimenetek
(27,6V) védelmére 33 A kapcsoló üzemű tápegység kinyitásához

eltávolítandó műanyag szegecs

26 F 6.3A @ 250V biztosíték akkumulátor
polaritás tévesztés ellen 35 Bemeneti csatlakozó a bővítő kártya

csatlakoztatásához

36 Kivehető csuklók
37 A panel nyitásához eltávolítandó csavar
38 Kulcsokkal zárható zár
39 LCD kijelző modul
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SZERELÉS

A vezérlő szerelésekor járjon el az alábbiak szerint:

�  Jelölje be a helyet, ahová a vezérlő panel, az érzékelők és az egyéb érzékelő eszközök, a
jelző és vezérlő eszközök és egyéb eszközök kerülni fognak a tűzmegelőző rendszer
részeként.

�  Fűzze be a kábeleket a fent felsorolt eszközök és a vezérlő panel számára kijelölt helyek
között.

�  Szerelje be a lehetséges kiegészítő panelokat (bővítő és oltásvezérlő panelokat).
�  Folytassa a vezérlő panel rögzítésével.
�  Helyezze be a szükséges átkötéseket, de a tápegységet hagyja a végére.
�  Végezze el a szükséges programozást
�  Végezze el a rendszer tesztelését (érzékelő eszközök, vezérlő panel, jelző és kiegészítő

eszközök).
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A kiegészítő kártyák beszerelése
Mielőtt a vezérlő panelt rögzítené be kell szerelni minden
bővítő panelt, oltásvezérlő panelt és kijelző modult.

Ezek az előző ábrákon látható módon helyezkednek el. A
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rögzítéshez használja a műanyag köztartókat és alátéteket,
ezek felhasználását a baloldali ábra mutatja.

A bővítő kártya csatlakoztatásához használja a mellékelt
átkötő kábelokat, az oltásvezérlő modul csatlakoztatását a
későbbiekben külön fejezet ismerteti.

A kijelző modul  beépítésekor el kell távolítani az
átlátszatlan takaró filmet és ki kell cserélni a mellékelt
átlátszóra.

 filmet mindenképpen be kell építeni, mivel ez választja el a vezérlő panel előlapját a
ijelzőtől. Amikor csatlakoztatja a kijelző modult az alaplaphoz, legyen nagyon óvatos, járjon
l az ábráknak megfelelően a kioldókötél behelyezésekor.

 vezérlő panelt kizárólag a kábelcsatornázott kábelek 3 és 7 bevezető nyíláson át történő
ehúzása után rögzítse a 2 pontokon. A megnyitott nyílásokat be kell fedni.

IGYELEM! Legyen biztos abban, hogy a rögzítési pontokon nem futnak elektromos
ezetékek vagy kábelcsatornák és a burkolat rögzítési magassága tökéletes rálátást biztosít a
ijelzőre: a kijelzőnek néhány centiméterrel a tipikus felhasználó szemmagassága felett kell
nnie.

satlakozások

z alaplap és a bővítő kártya csatlakozói
árolható/kiiktatható zóna riasztási kimenetek. Ezek a csatlakozók normálisan lebegő
llapotúak (nyitott kollektorosak). Földre kapcsolódnak, ha a hozzájuk kapcsolódó zónák
iasztási állapotba kerülnek. E kimenetek nem ellenőrizhetők és nem némíthatók, ily módon az
gyedüli út ezek készenléti állapotba juttatására a kapcsolódó zónák zárolása/kiiktatása vagy a
ezérlő panel újraélesítése.
ehetőség nyílik e csatlakozók szigorúan behatárolt tűzreagálásra történő felhasználására
éldául a riasztó zóna tűzgátló ajtajának zárására és a helyi oltó rendszer aktiválására.
 zóna riasztó kimenetek nem aktiválódnak, ha a kapcsolódó zónák letiltottak, de
zonnal aktiválódnak, ha a kapcsolódó zónák riasztási állapotban újra engedélyezésre
erülnek.

llenőrizhető és zárolható/kiiktatható érzékelő zónák. Csatlakozók az érzékelők bekötésére.
egfeljebb 21 hagyományos érzékelő, mint az RF501T optikai füstérzékelő és az RT101/102
ősebesség érzékelő köthető minden zónára. Mód van bármennyi kézi tűzjelzésadó és
gfeljebb 3 gázérzékelő bekötésére is minden zónára.
 csatlakozók normálisan földre kapcsolódnak egy 2700Ω ellenálláson keresztül. Amikor egy
80Ω ellenállás kapcsolódik párhuzamosan ehhez az ellenálláshoz (ez a normál érték a
zérzékelőknél riasztásban) a kapcsolódó riasztási zóna kimenet földre kapcsol, míg a nem

letiltott tűz riasztási kimenet a vezérlő panelen aktiválódik.

ld potenciálszint az érzékelők számára.
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(D)   (ST)   (CK)
A másodkijelző panel pontjai. E csatlakozók a panelhoz történő csatlakoztatáshoz szükségesek.

NEM ELLENŐRZÖTT KIMENETEK

[NO][COM][NC]

Tűz riasztás kimenet, mely nem ellenőrizhető és nem némítható. Szabadon használható
olyan eszközökhöz, melyek nem köthetők közvetlenül a (+A) vagy (+N) csatlakozókra és nem
némítandók:

�  Készenlétben a (COM) csatlakozó az (NC) csatlakozóra kapcsolódik
�  Tűz riasztáskor a (COM) csatlakozó az (NO) csatlakozóra kapcsolódik.

(+A) Pozitív tűz riasztási kimenet, mely nem ellenőrizhető és nem némítható. Olyan eszközök
bekötésére, melyek pozitív 24VDC feszültséggel aktiválandók és nem némítandók:

�  Normálisan e csatlakozó nyitott
�  Tűz állapotban 27,6VDC jelenik meg e csatlakozón.

(+N) Különleges biztonsági tűz riasztási kimenet, mely nem ellenőrizhető és nem némítható.
Olyan eszközök számára, melyek pozitív 24VDC feszültség megszűnésekor aktiválódnak és
nem némítandók:

�  Normálisan 24VDC van jelen e csatlakozón.
�  Tűz állapotban e csatlakozó nyitott.

ELLENŐRZÖTT KIMENETEK
Az alábbi kimenetek ellenőrzöttek (28-29(G), 30-31(AT+), 32(AT-), 34(F) csatlakozók), tehát
a vezérlő panel képes érzékelni és jelezni e kimenetek kapcsolatain a rövidzárt és szakadt
állapotokat. Ennek biztosítására e csatlakozókat mindig le kell zárni föld potenciál irányába
2700Ω ellenállással, ezt lezáró ellenállásnak hívjuk. Ezt az ellenállást mindig az érzékelő hurok
utolsó eszközéhez kell bekötni, ahogy a 4. ábra is mutatja.

Egyetlen (a,) és több (b,) eszköz bekötési vázlata a ellenőrzött kimenetekre. Az eszköz aktivált,
ha az (A-) csatlakozó föld potenciálra jut.
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A mellékelt diódák bekötési rajza az 5. ábrán látható (csak 30-31[AT+] használata esetén).

Egyetlen (a,) és több (b,) eszköz bekötési vázlata az ellenőrzött és polarizált kimenetekre. Az
eszköz aktivált, ha az (A+) csatlakozó pozitív potenciálra jut.

(-G)   (+G) Negatív hiba riasztási kimenet, mely ellenőrzött, zárolható és némítható. Olyan eszközök
bekötésére, melyek negatívval aktiváltak és ellenőrizni, némítani kell azokat.
�  Hiba bekövetkezésekor (zóna hiba, megszakadt biztosíték, kisülő vagy hiányzó

akkumulátorok, hiányzó külső tápegység, rövidzárt vagy szakadt állapotú ellenőrzött
kimenet) a (-G) csatlakozón negatív jelenik meg.

�  E kimenet zárolható/kiiktatható a Hibajelzés Tiltása gomb használatával.

A kimenet akkor is aktiválódik, ha a rendszer teljesen áramforrás nélkül marad (hálózat és
akkumulátor sem elérhető).

(-AT+)  (+AT+) Pozitív tűz riasztási kimenet, mely ellenőrzött, zárolható és némítható. Olyan eszközök
bekötésére, amelyek pozitív 24VDC feszültséggel aktiváltak és ellenőrizni és némítani kell
azokat:
�  Ez a kimenet zárolható/kiiktatható a Riasztás Tiltása (riasztás tiltás) gomb használatával.

A diódát (1N4002) az erre a kimenetre kapcsolódó eszközzel sorban kell bekötni, ahogy azt a
megfelelő ábra (6) is mutatja. Ezenkívül a 30(-AT+) csatlakozó használandó a 31(+AT+)
csatlakozón alkalmazott csatlakozások zárására.

(AT-) Negatív tűz riasztás kimenet, mely ellenőrzött, zárolható és némítható. Olyan eszközök
bekötésére, amelyek pozitív 24VDC feszültség megszűnésekor vagy a negatív szint
megjelenésekor aktiváltak és ellenőrizni és némítani kell azokat:
�  Normálisan a pozitív 27,6VDC feszültség van jelen e csatlakozón
�  Tűz bekövetkezésekor föld potenciál szint jelenik meg
�  E kimenet zárolható a Riasztás Tiltása gomb használatával.

(PA) Nem használt

(F) Tűz riasztás kimenet telefonhívó számára, mely ellenőrzött, zárolható és némítható. Olyan
eszközök bekötésére, amelyek a 12VDC feszültség megszűnésekor aktivált.
�  Normálisan pozitív 13,8VDC van jelen ezen a csatlakozón.
�  Hiba bekövetkezésekor ( zóna hiba, megszakadt biztosíték, stb.) nyitottá válik.
�  E kimenet kiiktatható a Tel. Kimenet Letiltása gomb használatával.
�  A kimenet működését a Telefonhívó LED jelzi

(+12F) Kiegészítő 12VDC tápegység.  Táp olyan eszközök számára, melyek 12VDC feszültséggel
funkcionálnak (pl. telefonhívó) a 24 biztosítékkal védve és támogatva az akkumulátorok által:
�  A pozitív 13,8VDC van jelen e csatlakozón (+12F)
�  A negatív potenciál van jelen a másikon.
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(+24) Kiegészítő 24VDC tápegység.  Tápegység olyan eszközök számára, melyek 24VDC
feszültséggel funkcionálnak (pl. oltásvezérlő modul) a 25 biztosítékkal védve és támogatva az
akkumulátorok által:
�  A pozitív 27,6VDC van jelen e csatlakozón (+24)
�  A negatív potenciál van jelen a másikon.

(E) Nem használt

(TRASF) Transzformátor pontok (csak a DSC06-F típusnál). E csatlakozók a szekunder
transzformátorhoz csatlakoznak.
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Példák bekötésekre
Egy tipikus rendszer felépítését mutatja a következő ábra DSC06-F és DSC24-F vezérlő
panelokkal, a következő bekezdések figyelembe vételével.
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6. ábra

A tűzérzékelő bekötése
A hagyományos tűzérzékelők párhuzamosan kapcsolódnak a (Z1 … Z6) és a „föld”
csatlakozókra. 2700Ω ellenállás van e csatlakozók között, ezt el kell távolítani és az adott zóna
legtávolabbi érzékelőjéhez bekötni.
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Kézi jelzésadók bekötése
A „közös” és az „NO” csatlakozói párhuzamosan kapcsolódnak a (Z1 … Z6) és a „föld”
csatlakozókra, a jelzésadót működtetve nem rövidzár hanem 680Ω ellenállásnak kell a
bemenetre kapcsolódnia. Ha a jelzésadó nem tartalmazza ezt az ellenállást, az utólag pótolni
kell. Ha a jelzésadó az utolsó eszköz az érzékelő zónában, lezáró ellenállást kell behelyezni ( a
6. ábrán).

Gázérzékelő bekötése
A gázérzékelők működése más, mint a tűzérzékelőké. Ezek általában nyitott kollektoros
kimenettel rendelkeznek, mely riasztás esetén földpotenciálra kerül. 680Ω ellenállással kell
bekötni azokat a gázérzékelők (A) csatlakozóján keresztül (lásd a Z3 zónát a 6. ábrán). A
táplálásnak kívülről kell biztosítva lenni (például a (+24) és „föld” csatlakozókról), ezt a
bekötést kell megszakítani az érzékelők törléséhez (lásd a RESET gombot). A lezáró ellenállást
is be kell kötni végül a zóna utolsó érzékelőjéhez.

Lezáró ellenállás bekötése
Mivel a vezérlő panel képes érzékelni a táphibákat és a zóna rövidzárat, a 2700Ω lezáró
ellenállást a zóna bemeneti és a „föld” csatlakozói közül át kell helyezni az érzékelő zóna
utolsó érzékelőjéhez.

Jelző eszközök bekötése
Tűz jelzésére a vezérlő panel rendelkezik 12V és 24V kimenetekkel. Ezen túl néhány ezek
közül némítható a Jelzés Tiltása (némítás) gombbal. A tűz állapot bekövetkeztekor a hallható
jelző eszközök némítása ily módon lehetséges, miközben a fényjelzés fennmarad a riasztás
végéig.

Az  ábra szerint egy villogó kapcsolódik a 26(+A) és 38(föld) csatlakozók közé, tűzsziréna a
31(+AT+) és 30(-AT-) csatlakozók közé, öntáplált hang-fényjelző (pl. ECHO/24) villogója a
23(NO) és szirénája a 32(AT-) csatlakozókhoz, telefonhívó vonala a 34(F) csatlakozóhoz.
Ennek megfelelően tűzriasztás esetén a villogó, a tűzsziréna, az öntáplált hang-fényjelző és a
telefonhívó #1 csatornája (mely programozható több telefonszám hívására értesítő üzenettel)
aktiválható. A Jelzés Tiltása gomb megnyomásával leállítható a sziréna, a hang-fényjelző
szirénája és a telefonhívó, míg a villogó és a hang-fényjelző villogója folytatja a jelzést, amíg a
RESET gombbal azokat is le nem állítja.

A tápegység bekötése
A külső 230VAC@50Hz tápegységet az (L) és (N) csatlakozókra kell kötni a 6 csatlakozó
kártyán.

A biztonságos szerelés biztosítása és az életvédelmi előírások kielégítése érdekében a vonali
(fázis) vezetéket az (L) csatlakozóhoz míg a földpotenciál (nulla) vezetéket a „föld”
csatlakozóhoz kell kötni.

Az akkumulátorokat a 8 vagy 16 helyükre kell beszerelni és áthidalva (BRIDGE) sorba kell
kötni azokat, ahogy a következő ábra is mutatja. Ezután az eddig szabadon maradt
csatlakozókra kell csatlakoztatni az alaplap felől odavezetett 4 kábeleket.
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 DSC06F: hely 2 db 7 Ah DSC/Yua akkumulátor számára
 DSC24F: hely 2 db 15 Ah DSC/Yua akumulátor számára
 Polaritás helytelen bekötéskor ellenőrizze a biztosítékot (26-os jelöléssel)

A szerelési táblázatok
Az utolsó oldalon különböző táblázatokat talál, melyek egyetlen oldalon tartalmazzák a
szerelők és a végfelhasználó számára a DSC06-F vagy a DSC24-F vezérlő panelokon alapuló
rendszer megvalósításával kapcsolatos információkat.

#1 táblázat A riasztási, hiba és egyéb kimenetek összefoglalása

#2 táblázat Zónainformációk, összesítés, kimenetek hozzárendeltsége

A szervizelés

A központ dobozát és plexi ajtóját csak enyhén nedves ruhával törölje át. Vigyázzon, a belső
áramköri lapokra, a törlőeszközzel ne érintkezzen.

Ellenőrizze a bekötéseket, az akkumulátort, használja a „T” (TESZT) gombot a LED-ek és a
zümmer vizsgálatára.

GYORS SEGÉDLET

E gyors segédlet azoknak a felhasználóknak jelent segítséget, akik általában ismerik a vezérlő
panelt és e típust részletesen is. Ők e segédletben megtalálnak minden, a rendszer
áttekintéséhez szükséges információt.

Műszaki jellemzők

Típus DSC24-F DSC06-F
Hálózati feszültség 230VAC & 50Hz 230VAC @ 50Hz
Maximális áram 0,7A 0,36A
Teljesítmény 60W 50W
Maximális áram * 1,5A 0.5A
Alkalmazható akkumulátorok 2db 12VDC/15Ah 2db 12VDC / 7Ah
Hőmérséklet tartomány -5 … 400C -5 … 400C
Méret 364 x 539 x 136mm 254 x 359 x 125mm
Tömeg 19,7kg ** 10,4kg ***

* külső eszközök tápegységei számára
** 2 akkumulátorral, 3 bővítő kártyával
*** 2 akkumulátorral és 1 oltásvezérlő modullal

Csatlakozók ismertetése
Az alaplap, a bővítő kártyák csatlakozóinak ismertetése találhatók a következő táblázatban
azok állapotaival együtt: először a normál majd a nem normál állapot leírásával. Ezen túl a
jellemző feszültség és áram adatok is ismertetésre kerülnek.
Az áramok összege nem haladhatja meg DSC06-F típusnál az 0,5A, DSC24-F típusnál az 1,5A
értéket: (Z1), (Z2), … (Z24), (+A), (+N), (+G), (AT+), (F), (+12F) és (+24).
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Csatlakozó Jellemzés Volt Amper

Alaplap
D, ST, CK, föld Csatlakozók a másodkijelző panel számára - -

NO, COM, NC

Tűz riasztási kimenet
Nem ellenőrzött, nem némítható, nem zárolható
Készenlét: COM – NC kapcsolat és NO nyitott
Tűzriasztás: COM – NO kapcsolat és NC nyitott

- 3

+A

Pozitív tűzriasztás kimenet
nem ellenőrzött, nem némítható, nem zárolható
Készenlét: nyitott
Tűzriasztás: feszültség jelenik meg

27,6 1

+N

Külön biztonsági tűzriasztás kimenet
Nem ellenőrzött, nem némítható, nem zárolható
Készenlét: feszültség jelen
Tűzriasztás: nyitott

27,6 1

-G, G+
Negatív hiba-riasztás kimenet
Ellenőrzött, némítható, zárolható
Hiba esetén:  negatív a „-G”-N

0 1

-AT+, AT+
Pozitív tűzriasztás kimenet
Ellenőrzött, némítható, zárolható
Tűzriasztáskor: pozitív / +AT+ és negatív / -AT+

27,6 1

AT-
Negatív tűzriasztás kimenet
Ellenőrzött, némítható, zárolható
Tűzriasztáskor: földpotenciál  jelenik meg

0 0,1

PA Nem használt - -

F

Tűzriasztás kimenet (telefonhívó számára)
Ellenőrzött, némítható, zárolható
Készenlét: pozitív
Tűzriasztás: földpotenciál

13,8 0,1

+12F, föld Külső tápegység 12V 13,8 0,2
+24, föld Külső tápegység 24V 27,6 (4)
E Nem használt - -

Alaplap és bővítő kártya
O1 … O6 Zóna riasztás ismétlés

Kapcsolódó zóna készenlétben: nyitott
Engedélyezett zóna riasztásban: földpotenciál

0 0,1

Z6 … Z1 Érzékelő zóna
2700Ω lezárt zóna: vezérlő panel készenlétben
lezáratlan zóna: tűzriasztás kimenet aktiválás
Zóna rövidzár vagy lebegő szint: hiba riasztás kimenet aktiválás

23 0,06

föld Földpotenciál az érzékelők számára 0 -

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tűzriasztás
Riasztás alkalmával a kimenetek aktiválódnak, míg a vezérlő panel előlapján TŰZ RIASZTÁS
fényjelzés jelenik meg, valamint a RIASZTÁS LED világítnai kezd arra az időtartamra, amíg a
zóna a riasztást okozza.
Míg a zónák maguktól helyreállhatnak készenléti állapotukba, a RIASZTÁS fényjelzés
villogásával memorizálja azt későbbi kiértékelés céljából (a villogás újraélesítésig tart).
A tűz riasztás kimenetek aktívak maradnak addig, míg az aktiválásukat okozó állapot meg nem
szűnik, a készenléti állapotukba történő kényszerítés a vezérlő panel újraélesítésével történik.
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Hiba riasztás
Hiba esetén: a megfelelő kimenetek, a RENDSZER HIBA fényjelzés, a hibát megjelölő
fényjelzés (Központ Panel, Biztosítékok, Alacsony Akkufesz., Akku Hiba, Föld, 220V Hiba,
Kimeneti Hiba, Hiba Riasztás, Tel. Kimeneti Hiba) aktiválódik, valamint lassú szaggatott
hangjelzés hallható.
A hiba törlése után a memóriában megtalálható az esemény, valamint a DSC24D-F LCD
kijelzőjén üzenet jelenik meg: Fault Memory Signalling ON.
A tűz riasztás kimenetek és hiba riasztás kimenetek készenléti állapotba kerülnek, ha nincs
több jelezni való hiba. Ajánlott a vezérlő panel újraélesítése a jelzés leállítására.

Némítás
Ha felismerte a riasztási állapotot a Jelzés Tiltása gomb megnyomásával a kimeneteket
készenléti állapotba lehet kényszeríteni azok elnémítása céljából.

A némítás minden esetben automatikusan törlésre kerül, ha újabb riasztási állapot keletkezik.

Tiltás
A Hibajelzés Tiltása, Riasztás Letiltása, Tel. Kimenet Letiltása gombokkal lehetséges a jelző
eszközök aktiválásának blokkolása. E gombok csak akkor hatásosak, ha a blokkolni kívánt
eszközök még nem aktívak. Egyébként a riasztási állapot bekövetkeztével és ha
engedélyezettek ezek az eszközök azonnal aktiválódnak.

Újraélesítés
A riasztási állapot megszakítására a RESET gomb megnyomása alkalmazható.
Az újraélesedés 10 másodperc elteltével következik be és csak e periódus végével
deaktiválódnak a riasztó kimenetek hacsak nincsenek még mindig riasztási vagy hibás
állapotban.

Teszt
Ellenőrizze időnként a vezérlő panel jelzőfényeinek és zümmerének működését a TESZ gomb
megnyomásával.

A kijelző modul
A kijelző modul használatát e fejezetben tárgyaljuk, mivel az csak a DSC24D-F típusnál
lehetséges. A kijelző háttér megvilágítással rendelkező kétsoros LCD kijelző test, soronként 16
karakter kapacitással. Az egyéb kijelzőkön nyomon követhető jelzések bővebb ismertetésére
alkalmazható, valamint tallózni 4 nyomógomb felhasználásával egy általános menüben is. E
gombok a FEL és LE nyíl gombok, valamint az ESC és az ENTER gombok.

Készenléti állapotban a kijelző a felső sorban megjelenő üzenete: SCANNING ZONES, míg az
alsó sorban a vezérlő panel állapotára vonatkozó információk váltják egymást, mint

NO ALARM
NO FAULT
SILENCE OFF vagy SILENCE ON

Ebben az állapotban az ENTER gomb megnyomásával lehetőség van a főmenübe történő
belépésre. A szükséges információk között a nyilas gombok segítségével lehet tallózni.
Amennyiben 15 másodpercig semmilyen gomb nem kerül lenyomásra, a kijelző automatikusan
visszatér az automatikus üzemmódba.

Vezérlő panel beállítása
Az ENTER gomb újabb megnyomásával a Scanning On jelenik meg, a nyilas gombok
megnyomásával pedig megtekinthetők a némítható jelző eszközök (SILENCE: (OFF vagy
ON)).
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Zóna riasztás menü
Ha nincs riasztott zóna, a megjelenő üzenet: (Alarm zone: No Zone), de ha valamelyik zóna
riasztott állapotba kerül, a kijelzőn megtekinthető a riasztást okozó zóna sorszáma is: (Alarm
zone: Zone=01). A nyilas gombokkal lehetőség van a többi riasztott zóna megtekintésére is.

Zóna hibák
Az ENTER gomb megnyomásával e menü a következő üzenetet mutatja: (Fault zone: No
Zone) ha nincs rövidrezárt vagy nyitott állapotú zóna. Ha valamelyik zónán hiba keletkezik az
üzenet tartalmazza a hibás zóna sorszámát és a hiba jellemzését: (Fault zone: ZONE=01
(OPENED vagy SHORTED)). A nyilas gombokkal lehetőség van a többi hibával rendelkező
zóna megtekintésére is.

Általános hibák
Az ENTER gomb megnyomásával e menü a következő üzenetet mutatja: (General Faults: No
Fault), ha nincs semmilyen általános hiba. Ha valamely általános hiba lép fel, e menüben a
következő üzenetekkel határolhatjuk be azt:

(Battery Fuse) a 26 biztosíték hiányzik vagy tönkrement
(Fuse 27V) a 25 biztosíték hiányzik vagy tönkrement
(Fuse 12V) a 24 biztosíték hiányzik vagy tönkrement
(Low Battery) az akkumulátorok által biztosított feszültség 21V alatt van
(No Battery) nincs vagy tönkrement az akkumulátor vagy a 26 biztosíték

tönkrement
(Ground Fault) áram folyik a föld felé
(No Main) hiba a 230VAC hálózattal
(Out. Flt (Opened or Shorted)

Hiba riasztás kimenet nyitott vagy rövidzárban van.
(Out. +A (Opened or Shorted)

A pozitív riasztás kimenet nyitott vagy rövidzárban van.
(Out. -A (Opened or Shorted)

A negatív riasztás kimenet nyitott vagy rövidzárban van.
(Out. FD (Opened or Shorted)

A telefonhívó riasztás kimenet nyitott vagy rövidzárban van.

Zóna állapot menü
Az ENTER gomb megnyomása után az 1. zóna állapotát mutatja a kijelző (ZONE=01
(SERVICE or OUT OF SERVICE)), a nyilas gombokkal a többi zóna állapota is
megtekinthető.

Kimenet állapot menü
Az ENTER gomb megnyomása után a tűz riasztás kimenetek (ellenőrzöttek és némíthatók: 30-
31(AT+) és 32(AT-)) állapotát mutatja a kijelző (Sil.Alarm Output. (SERVICE or OUT OF
SERVICE)), a nyilas gombokkal a következő üzenet érhető el (Dialler Outputs (SERVICE or
OUT OF SERVICE)), mely a telefonhívó kimenet (34(F)) állapotát jelzi, míg a következő
üzenet (Fault Output (SERVICE or OUT OF SERVICE)) a hiba kimenetek (28-29(G))
állapotát jelzi.

Tűz riasztás
Ahogy tűz riasztás keletkezik, automatikus jelzés jelenik meg (FIRE AL. F=01 T-Al.=01
L=01). F jelzi az első riasztásba került zóna számát, T.Al a riasztásban lévő zónák számát jelzi,
L jelzi az utolsó riasztásba került zóna számát. Ettől a kijelzéstől az ENTER gomb
megnyomásával automatikus hozzáférés érhető el a „Zone Alarm Menu” zóna riasztás
menühöz.

Ha minden zóna készenléti állapotba kerül, a kijelző jelzi a memorizált tűz riasztásokat (Alarm
Memory! Outputs ON), valamint emlékeztet arra, hogy a kimenetek még mindig aktívak. A
főmenübe az ENTER gomb megnyomásával lehet visszatérni.
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Hiba riasztás
Ugyanígy ha hiba keletkezik (rövidzár vagy szakadás) egy vagy több ellenőrzött csatlakozón, a
üzenet jelenik meg a kijelzőn (Faults F=01 T-Flt.=01 L=01) ahol a betűk is ugyanazokkal a
jelentéssel bírnak azzal az eltéréssel, hogy az  F és L betű egyaránt vonatkozik általános hibára
vagy ellenőrzött kimenet hibájára. Az ENTER gomb megnyomásával, ha zóna hiba okozta a
jelzést, akkor a (Failures of zone) zóna hiba menübe lehet átlépni, ha pedig általános hiba
okozta a jelzést, akkor a (General Failures) általános hiba menübe.

Ha már nem áll fenn hiba állapot, akkor még a (Fault Memory! Signalling ON) üzenet
megjelenik, ahonnan az ENTER gombot megnyomva a főmenübe lehet lépni.

Ha hiba és tűz riasztás azonos időben lép fel, a kijelző automatikusan csak az utolsót mutatja,
míg a korábbi a főmenün keresztül megtekinthető.

Összegzés

1. táblázat
Csatlakozó LED Kijelző Jellemzés Zárolható Némítható
23 – 24 – 25
NO COM

NC

Nem
ellenőrzött

Nem
ellenőrzött Riasztáshoz szabadon Nem Nem

26 [+A] Nem
ellenőrzött

Nem
ellenőrzött Pozitív tűz riasztás kimenet Nem Nem

27[+N] Nem
ellenőrzött

Nem
ellenőrzött

Külön biztonsági tűz riasztás
kimenet Nem Nem

28 – 29[G] Kimeneti
Hiba, Hiba Out.Flt Hiba riasztás kimenet Hibajelzés

Tiltása
Jelzés
Tiltása

30 –
31[AT+]

Hiba
Riasztás Out.+A Pozitív hiba riasztás kimenet Riasztás

Letiltása
Jelzés
Tiltása

32[AT-] Hiba
Riasztás Out.-A Negatív tűz riasztás kimenet Riasztás

Letiltása
Jelzés
Tiltása

34[F] Tel Kimenet
Hiba Usc.FD Telefonhívó riasztás kimenet

Tel.
Kimenet
Letiltása

Jelzés
Tiltása

2. táblázat
Zóna Jellemzés Kimenet Zóna Jellemzés Kimenet
1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24

Riasztás előtti & némítási időtartam Műszaki konzultáció Tűzoltóság
� �
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Garanciális feltételek

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes  termékekre a
117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján.
A garanciális idő letelte  után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet
alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.
Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk
azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére.
Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj
mentesek.
Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat,

szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá
mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés.

Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre
illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag
szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia
elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett
vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszervizeinkben.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A
leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja.
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