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1. fejezet. A központ rövid bemutatása

A  GST100  intelligens  tűzjelző  központ  olyan  miniközpont,  amelyet  az  EN  54-2  szabvány
figyelembevételével fejlesztettek ki. Egyszerű telepítése, üzemeltetése és karbantartása miatt ideális
kisebb rendszerekhez.

1 A maximum 8 zóna mindegyikéhez külön tűz LED, hiba/tiltás LED és zónacímke tartozik.

2 A hurokra maximum 128 címezhető eszköz csatlakoztatható.

3 A LED indikátorok mellett 122x32-es LCD kijelző szolgál a fontos információk kijelzésére.

4 A központ nem felejti el a rendszeradatokat tápelvétel esetén sem.

5 A kimenet késleltetés eredményesen csökkenti a riasztás kimenet és a sziréna kimenet (R+ és 

R-) téves aktiválódásának előfordulásait.

6 A központ 3 relékimenettel rendelkezik, ezek a sziréna kimenet (R+ és R-), a riasztás kimenet 

(amelyet a tűz kimenet és a felügyeleti kimenet megosztva használ) és a hiba kimenet.

7 RS 485-ös kommunikációs interfész segíti a központok hálózatba kötését.
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2. fejezet. Műszaki specifikáció

2.1 Üzemi feszültség
 Bemeneti feszültség: 230V AC (+10%, -15 %)

 Frekvencia: 50 Hz

 Áramfelvétel: 0,2 A

 Biztosíték: 2 A

 Ajánlott kábel: 3x1,5 mm2-es, a helyi telepítési előírásoknak megfelelő kábel.

2.2 Akkumulátorok
 Maximum töltő áramerősség: 0,3 A ± 0,05 A

 Maximum töltő feszültség: 27,5 V ± 0,5 V

 Típus: zárt ólmos savas akkumulátorok.

 Maximum akkumulátor kapacitás: 24 V / 7 Ah

2.3 Érzékelő hurok
 Hurokkimenet (+, -): A tűzjelző központtól kiinduló jelkábel, amelyre maximum 128

címezhető eszköz csatlakoztatható.

 Hurokbemenet (+,-): A tűzjelző központba visszatérő jelkábel.

 Hurok típusa: visszatérő.

 Ajánlott kábel: 2x1 mm2-es árnyékolt tűzkábel.

2.4 Kimenetek

Ajánlott kábel: 2x1 mm2-es kábel

1 SZIRÉNA KIMENET (R+, R-)

 Kimeneti feszültség: 21 V DC ~ 27 V DC

 Kimeneti terhelhetőség: 0 ~ 500 mA

 Lezáró ellenállás: 4,7 kΩ

2   RIASZTÁS KIMENET (NC, COM, NO)

 Terhelhetőség: 24 V DC @ 1,0 A

 Tűz- vagy felügyeleti riasztás esetén az NC és a COM kontaktus bont, az NO és a
COM kontaktus zár.
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3 HIBA KIMENET (NC, COM, NO)

 Terhelhetőség: 24 V DC @ 1,0 A

 Hibaállapot esetén az NC és a COM kontaktus bont, az NO és a COM kontaktus zár.

2.5 RS 485-ös kommunikációs busz
 A,  B:  RS  485-ös  kábel,  maximum  32  tűzjelző  központ  és  64 repeater hálózatba

kötéséhez.

 Ajánlott kábel: 2x1 mm2-es csavart, árnyékolt kábel.

2.6 Méret
300 mm x 210 mm x 91 mm
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3. fejezet. A tűzjelző központ felépítése

3.1 Külső megjelenés és belső felépítés

A GST100 falra szerelhető tűzjelző központ. Külső megjelenését és belső felépítését a 3-1. és a 3-2.
ábra mutatja.

3-2. ábra

9

3-1. ábra

30
0 

m
m 16

3 
m

m

28 mm

Interfész 
panel

LCD kijelző

LED panel

Fő panel

Buzzer

Nyomtató
RS 485-ös hálózati kártya

(opcionális)



GST100 intelligens tűzjelző központ
Telepítési és felhasználói kézikönyv

3.1.1 Előlap

A  tűzjelző  lap  előlapján  található  az  LCD  kijelző,  az  általános  LED-ek,  a  zóna  LED-ek,  a
billentyűzet és a nyomtató, a 3-3. ábrának megfelelően.

3-3. ábra

3.1.2 LED-ek

LED Szín Funkció A jelzés törlésének módja

Általános LED-ek

Tűz Piros Tűz észlelésekor kapcsol be. Győződjünk  meg  az  ese-
mény  okáról,  majd  resze-
teljük a tűzjelző központot.

Előriasztás Piros Akkor kapcsol be, ha valame-
lyik érzékelő előriasztás  álla-
potba kerül.

A LED kialszik, ha az elő-
riasztásból  riasztás  lesz
vagy ha a tűzjelző közpon-
tot reszeteljük.
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Felügyeleti riasztás Piros Akkor  kapcsol  be,  ha  egy
gázérzékelő riasztást vagy egy
oltó  berendezés  hibajelzést
küld.

Győződjünk  meg  az  ese-
mény  okáról,  majd  resze-
teljük a tűzjelző központot.

Tűz kimenet Piros & zöld 1) A piros LED világít,  ha a
riasztás  kimenet  aktív  (tűz-
vagy felügyeleti riasztás).

2)  A  piros  és  a  zöld  LED
egyszerre világít, ha a riasztás
kimenet  (tűz-  és  felügyeleti
riasztás) le van tiltva.

1) A piros LED kialszik, ha
reszeteljük  a  tűzjelző  köz-
pontot.

2)  Mindkét  LED  kialszik,
ha  a  riasztás  kimenetek
(tűz-  vagy  felügyeleti
riasztás)  bármelyikét  enge-
délyezzük.

Sziréna kimenet Piros & zöld 1) A piros LED világít,  ha a
sziréna  kimenet  (R+,  R-)
aktív.

2) Mindkét LED világít, ha a
sziréna  kimenet  (R+,  R-)  le
van tiltva.

3) Mindkét  LED villog,  ha a
sziréna  kimenet  (R+,  R-)
hibaállapotban van.

1) A piros LED kialszik, ha
reszeteljük  a  tűzjelző  köz-
pontot.

2)  Mindkét  LED  kialszik,
ha engedélyezzük a sziréna
kimenetet (R+, R-).

3) Mindkét LED kialszik a
hibaállapot  megszüntetése-
kor.

Tiltás Sárga Akkor  kapcsol  be,  ha  vala-
mely  csatlakoztatott  eszköz
vagy  kimenet  vagy  a  késlel-
tetett mód le van tiltva.

Engedélyezzük  az  eszkö-
zöket, illetve a kimeneteket,
lásd a 6.5 szakaszt.

Hiba Sárga Hibaállapot  észlelésekor  kap-
csol be.

Szüntessük  meg  a  hiba
okát.

AC hiba Sárga Akkor kapcsol be, ha a 230 V
AC  tápellátás hiányzik  vagy
nem megfelelő.

Szüntessük  meg  a  hiba
okát.

Akkumulátor hiba Sárga Akkor  kapcsol  be,  ha  az
akkumulátor alacsony feszült-
séget  mutat  vagy meghibáso-
dott.

Szüntessük  meg  a  hiba
okát.

Rendszer hiba Sárga 1) Világít, ha a tűzjelző köz-
pont  memóriájával  probléma
van.

2) Villog, ha a rendszer prog-
ram nem végrehajtható.

Szüntessük  meg  a  hiba
okát.
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Tápellátás rendben Zöld Akkor világít, ha a tápellátás
rendben van.

Poros érzékelő Sárga Akkor  világít,  ha  valamelyik
érzékelő koszos.

Tisztítsuk meg az érzékelőt,
majd  reszeteljük a tűzjelző
központot.

Némítás Sárga Akkor  világít,  ha  a  tűzjelző
központ  buzzere  ki  van  kap-
csolva.

Győződjünk  meg  az  ese-
mény  okáról,  majd  resze-
teljük a tűzjelző központot.

Megjegyzés:  Új  tűzjelzés
esetén  a  buzzer  újraakti-
válódik és a LED kialszik.

Csendesítés Sárga Akkor világít, ha a szirénákat
leállítottuk vagy ha a sziréna
kimenet (R+, R-) le van tiltva.

Győződjünk  meg  az  ese-
mény  okáról,  majd  resze-
teljük a tűzjelző központot.

Megjegyzés:  Új  tűzjelzés
esetén  vagy  a  Csendesít
gomb  ismételt  megnyomá-
sakor  a  sziréna  vagy  a
sziréna kimenet  újraaktivá-
lódik és a LED kialszik.

Késleltetés Sárga Akkor  világít,  ha  valamelyik
sziréna  vagy  kimenet  késlel-
tetett módban van.

Győződjünk  meg  az
esemény okáról.

A  LED kialszik,  ha  resze-
teljük a tűzjelző központot,
illetve ha letelik a késlelte-
tési idő.

Zóna LED-ek

Tűz Piros Akkor kapcsol be, ha a zónán
levő  valamelyik  eszköz  tűz-
jelzést küld.

Győződjünk  meg  az  ese-
mény okáról, majd reszetel-
jük a tűzjelző központot.

Hiba/tiltás Sárga 1)  Villog,  ha  a  zónán  levő
valamelyik  eszköz  hibaálla-
potban van.

2)  Világít,  ha  a  zónán  levő
valamennyi  eszköz  le  van
tiltva.

1)  Szüntessük  meg  a  hiba
okát.

2)  Engedélyezzük  a  zónán
levő eszközöket.
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3.1.3 Billentyűzet

Billentyű Funkció
Léptet Váltás a különböző ablakok között, amikor többféle jelzés van egyszerre jelen.
Napló Technikai események és tűzjelzések megtekintése.
Megnéz A címzett eszközökről, a hálózatba kötött központokról és repeaterekről részletes

információk kijelzése.
Tilt Zóna, eszköz, kimenet, kimenet késleltetés vagy előriasztás letiltása.
Enged. Zóna, eszköz, kimenet, kimenet késleltetés vagy előriasztás engedélyezése.
Rendszer A  programozó  mérnök  itt  tudja  az  eszközöket  beállítani  és  megkerestetni a

központtal,  az  eszközök  állapotát  megtekinteni,  az  eszközök  beállításait
módosítani, illetve jelszót változtatni.

Felhaszn. A felhasználó itt tudja beállítani a nyomtatási módot, a rendszeridőt, a késleltetési
időt és a hálózati módot.

Kiürít A szirénák aktiválása, figyelmeztetve az objektum elhagyására.
Csendesít A szirénák lecsendesítése  és  a sziréna kimenet  lekapcsolása.  A billentyű újbóli

megnyomásával újra megszólaltathatjuk a szirénákat.
Némít A tűzjelző központ buzzerének elnémítása.
Önteszt Önteszt az LDC kijelző, a buzzer és a LED-ek működőképességének ellenőrzésére.
Reszet A tűzjelző központ reszetelése.
Enter Belépés a kiválasztott menübe, illetve módosítások rögzítése.
Mégse Visszatérés az előző menübe.
Tüzet néz Váltás  közvetlenül  a  tűzriasztásokat  kijelző  ablakra,  bárhol  vagyunk  is  a

menürendszerben.
Navigációs
gombok

Váltás a különböző jelzéstípusok között vagy lépegetés ugyanolyan típusú jelzések
között.
Lépegetés különböző menüpontok között.
Váltás  a  különböző  adatbeviteli  mezők  között  vagy  a  kurzor  pozíciójának
megváltoztatása.

0-9 Szám  bevitele.  Menü  kiválasztásakor  a  szám  megnyomásával  megjelenik  a
megfelelő képernyő.

3.2 A tűzjelző központ felépítése

3.2.1 A tipikus felépítés

A tűzjelző központ általában fő panelből, LED panelből, interfész panelből és kijelzőből áll.

 Fő panel
A  fő  panel  a  tűzjelző  központ  lényegi  eleme,  amely  magában  foglalja  a  processzort  és  az
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interfészeket a központ más alapvető és opcionális részeihez.

 LED/billentyűzet panel
Ez a panel biztosítja a LED indikátorok és a billentyűzet működését.

 Interfész panel
Az  interfész  panel  tápegységet  és  csatlakozó  felületet  tartalmaz.  A  tápegység  szünetmentes
tápellátást biztosít a fő panel, a csatlakozó felület és a nyomtató számára a rendszer megbízható
működéséhez. A csatlakozó felületen találhatók a hurok csatlakozók, a sziréna kimenet (R+, R-)
csatlakozó, a riasztás kimenet csatlakozó és a hiba kimenet csatlakozó.

 Kijelző
A rendszer  különböző állapotainak kijelzésére szolgál  és a rendszer billentyűzeten keresztüli
kezelését segíti.

3.2.2 Opcionális egységek

 GST-GMP-16 nyomtató
Beépített mininyomtató. Pont-mátrix nyomtatással nyomtat minden ASCII kódolású karaktert.

 Hálózati kártya (RS 485)
A tűzjelző központ multifunkcionális kommunikációs porttal rendelkezik, amelynek segítségével
a GST tűzjelző központok és repeaterek RS 485-ös kártya használatával hálózatba köthetők.

3.3 Külső eszközök

3.3.1 Intelligens érzékelők

A  tűzjelző  központhoz  a  védett  térben  felszerelt  különböző  GST  érzékelők  csatlakoztathatók,
amelyek a hurkon keresztül továbbítják a jelzéseket a tűzjelző központba. Minden érzékelő saját
címmel  rendelkezik,  amelynek segítségével  a  tűzjelző  központ  felügyeli  az  érzékelő  különböző
állapotait (riasztás-, hiba-, illetve normál  állapot).

3.3.2 Kézi jelzésadók

A GST100 tűzjelző központnál a hurokra különböző GST kézi jelzésadók csatlakoztathatók. Ha a
tüzet a kézi jelzésadó üvegének benyomásával manuálisan jelzik, tűzriasztás kerül továbbításra a
tűzjelző központba. A tűzjelzés fogadása után a tűzjelző központ kijelzi a kézi jelzésadó címét és
helyét, és hangjelzést ad.

3.3.3 Hangfényjelzők

A hangfényjelző a védett térben felszerelt, riasztáskor erős hang- és fényjelzést adó eszköz, amelyet
a  tűzjelző  központ  vagy  a  kézi  jelzésadók  aktiválhatnak.  A  GST100  központnál  a  hurokra
különböző GST címezhető hangfényjelzők csatlakoztathatók. 
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3.3.4 Izolátor

Az izolátor leválasztja a hurok rövidzárlat alatt levő szakaszát a teljes rendszerről, ezzel biztosítva a
többi  eszköz  normál  működését  és segítve a  hibás rész  helyének meghatározását.  A hibás  rész
megjavítása után az izolátor automatikusan visszahelyezi a leválasztott részt a rendszerbe.

3.3.5 Repeaterek

A GST852RP és GST8903 repeaterek RS 485-ös kártya segítségével csatlakoztathatók a tűzjelző
központhoz.  Ha egy vagy több érzékelő riasztás  állapotba  kerül,  a  repeater  hang- és  fényjelzés
mellett  kijelzi  az érzékelő(k) helyét és a riasztási üzenetet. A repeaterek kommunikációs buszon
keresztül csatlakoztathatók a tűzjelző központhoz, kijelzik a tűzjelző központtól kapott adatokat és
információkat, valamint lehetővé teszik a jelzések kezelését (Csendesítés és Gördítő gomb).
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4. fejezet. Telepítés és üzembehelyezés

4.1 Ellenőrzés

Kérjük, ellenőrizze a következőket telepítés előtt:

 Ellenőrizze,  hogy  a  csomagolási  jegyzéken  feltüntetett  valamennyi  elem  megtalálható-e  a
dobozban.

 Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ kívül-belül sértetlen-e, illetve megvan-e
valamennyi alkotóeleme.

A tűzjelző központot összeszerelve és a megfelelő részeket összekábelezve szállítjuk (ideértve a
külön rendelt  opcionális részeket  is).  Kérjük,  ellenőrizze  a részek közötti  kábeleket,  beleértve a
LED-eket és a billentyűzetet tartalmazó panel összekötését a fő panellal, az interfész panellal és a
buzzerrel. A tűzjelző központ belső kapcsolási rajzát az 1. mellékletben találja.

4.2 Telepítés

Felszerelés módja: falra szerelhető

Rögzítő csavarok távolsága: 160 mm

Üzemi környezeti hőmérséklet: 0 °C ~ +40 °C

Relatív páratartalom ≤ 95 %, nem kicsapódó.

4.3 Rendszerindítási önteszt

Telepítés után helyezze tápfeszültség alá a tűzjelző központot, ekkor az önteszt során ellenőrzésre
kerül, hogy

 az LDC kijelző megfelelően működik-e;

 a LED indikátorok világítanak-e;

 hogy a buzzer különböző típusú riasztásjelzései egyértelműek és megfelelően hangosak-e;

 van-e probléma a tápegységgel.

4.4 Külső eszközök csatlakoztatása

Figyelmeztetés:  A  rendszerindítási  öntesztet  követően  szüntesse  meg a  tápellátást  a  külső
eszközök csatlakoztatása előtt!

A tűzjelző központ sorkapcsait a 4-1. ábra mutatja. A sorkapcsok elhelyezkedését az alaplapon az 1.
mellékletben láthatjuk.
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Interfész panel:

RS 485-ös hálózati kártya:

4-1. ábra

L, PE, N: 230 V AC és védőföld.

BAT, GND: Akkumulátor kapcsok.

HUROK  BEMENET,  HUROK  KIMENET: A  hurokra  maximum  128  címezhető  eszköz
csatlakoztatható.  Az izolátorokkal  védett  eszközöket  rövidzárlat  vagy hurokszakadás esetén sem
veszítjük el, és a tűzjelző központ hurokhibát jelent ilyenkor.

R-, R+: Sziréna kimenet. Tűzjelzés esetén aktív, a Csendesít billentyű megnyomásával leállítható.
A kimenet letiltható, és ekkor tűzjelzés esetén sem aktiválódik. A tűzjelző központ hibát jelent, ha a
sziréna kábelen rövidzárlat vagy szakadás van.

+24V, GND: 24 V DC segédtáp kimenet, a maximális kimenő áramerősség 500 mA.

HIBA KIMENET: Feszültségmentes kontaktus. A COM közös kontaktus, az NC normálisan zárt
kontaktus, az NO pedig normálisan nyitott kontaktus. Hibajelzés esetén az NO kontaktus záródik, a
hiba megszűnésekor bont. A kimenet letiltható, ekkor hibajelzés esetén sem aktiválódik.

RIASZTÁS KIMENET: Feszültségmentes kontaktus. A COM közös kontaktus, az NC normálisan
zárt kontaktus, az NO pedig normálisan nyitott kontaktus. Tűzjelzés vagy felügyeleti riasztás esetén
az NO kontaktus záródik. A kimenet letiltható, és ekkor tűzjelzés vagy felügyeleti riasztás esetén
sem aktiválódik.

FÖLD: Földhiba ellenőrzésére szolgál. Alaphelyzetben a rajta levő dróthurokkal engedélyezve van.

A, B: RS 485-ös kimeneti csatlakozó GST központok és repeaterek hálózatba kötésére.
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4.4.1 Sziréna csatlakoztatása a tűzjelző központhoz

A sziréna csatlakoztatása a tűzjelző központhoz a 4-2. ábra szerint történhet.

4-2. ábra

Útmutatás: Távolítsa el a lezáró ellenállást. Csatlakoztassuk a kábelt, figyelembe véve a sorkapcsok
polaritását. Tegyünk egy 4,7 kΩ-os lezáró ellenállást a vezeték végére.

MEGJEGYZÉS: A szirénák polarizáltak, ezt vegyük figyelembe a bekötésnél. A maximum
áramerősség 500 mA, ne terheljük túl szirénákkal és fényjelzőkkel.

4.4.2 A hurok csatlakoztatása

A hurkot a 4-3. ábra szerint kell csatlakoztatni.

4-3.ábra
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4.4.3 Kommunikációs busz csatlakoztatása

4-4. ábra

4.5 Üzembehelyezés

4.5.1 Csatlakozások ellenőrzése

Ellenőrizzük a hurok  állapotát,  mérjük meg a szigetelési ellenállást a hurok és a föld között  és
vizsgáljuk meg a hurokterhelést. A szigetelési ellenállásnak 20 MΩ-nál, a hurokterhelésnek pedig 1
kΩ-nál nagyobbnak kell lennie. A sziréna kábelen a lezáró ellenállás értékét kell mérni.

4.5.2 Eszközök megkerestetése

A Rendszer billentyű megnyomásával, a jelszó bevitelével (gyárilag nincs jelszó beállítva), majd az
Enter gombbal léphetünk be a rendszermenübe. Ha ekkor újraindítjuk a tűzjelző központot, akkor
automatikusan  megkeresi  az  eszközöket  és  ellenőrizhetjük,  hogy  azok  száma,  címe  és  típusa
megfelel-e a telepítési tervnek.

A  tűzjelző  központ  az  első  megkeresésnél  automatikusan  azonosítja  a  hurokra  csatlakoztatott
eszközöket. Az eszközöket a címük alapján zónákba sorolhatjuk. Például sorolhatjuk az 1-15 című
eszközöket egy zónába, a 16-30 című eszközöket egy másik zónába, stb.  A szirénákat általában a
közös zónába soroljuk, de az egyes zónákhoz is lehet rendelni azokat.

4.5.3 Eszközök beállítása

A zónákat át lehet csoportosítani a védett objektum sajátosságainak megfelelően. A rendszer nem
korlátozza az egyes zónákba sorolt eszközök számát és címét.  A hurokra csatlakoztatott eszközök
szabadon címezhetőek 1~242-ig (de számuk maximum 128 db lehet).
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5. fejezet. Rendszerinformációk kijelzése és kezelése

A  tűzjelző  központ  működtetését  megkezdhetjük,  miután  a  4.  fejezetben  leírtakat  követve
befejeztük a telepítést. Kapcsoljuk be a központ tápegységét, ekkor megkezdődik az önteszt, majd a
központ a normál működési állapotba lép. A normál rendszerképernyőt látjuk ekkor, ha a központ
megfelelően működik. Probléma esetén az adott problémának megfelelő képernyő jelenik meg.

5.1 Az üzenetek kijelzésének módja

A tűzjelző központ a következő üzenettípusok kijelzésére képes: tűzjelzés, előriasztás, felügyeleti
riasztás, kimenet indítás, késleltetés, hiba és tiltás.

5.1.1 A kijelzett üzenetek megjelenése

5-1. ábra

A fenti ábrán az egyes részek jelentése a következő:

1 Azt jelenti, hogy tűzriasztás van a rendszerben, ekkor a képernyő felső részén mindig az utolsó 
tűzriasztás látható.

2 Éppen megtekintett üzenettípus. Más üzenettípusra váltani vagy adott típuson belül az egyes 
üzenetek között lépegetni a Léptet billentyűvel tudunk.

3 Az adott üzenet sorszáma.

4 Ilyen típusú üzenetek száma.

5 Az üzenetet küldő eszköz zónaszáma.

6 Az üzenetet küldő eszköz címe.

7 Az eszköztípus ikonja, lásd a 2. mellékletet.

8 Esemény bekövetkezésének ideje (nap/hónap óra:perc formátumban).

Ha az 5. és 6. pozícióban „-”-t látunk, akkor a tűzjelző központ belső eseményére vonatkozik az
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üzenet, ez lehet AC hiba, akkumulátor hiba, rendszer hiba, riasztás kimenet aktiválódása, sziréna
kimenet aktiválódása vagy hiba kimenet aktiválódása.

5.2 A tűzjelző központ hangjelzései

A  tűzjelző  központ  tűz-  vagy  hibaüzenetek  esetén  hangjelzést  ad.  Több  üzenettípus  egyidejű
jelenléte esetén a hangjelzések prioritási sorrendje a következő:

(1) Tűzjelzés: tűzoltó kocsi hang

(2) Felügyeleti riasztás: rendőrautó hang

(3) Kimenet indítás: rendőrautó hang

(4) Hiba: mentőautó hang.

A Némít billentyű megnyomásával a központ hangjelzései elhallgattathatóak; némított állapotban a
Némítás LED világít  és  a  buzzer  nem ad hangot.  A  Némít billentyű ismételt  megnyomásával  a
tűzjelző  központ  továbbra  is  némított  állapotban  marad.  Új  esemény  bekövetkezésekor  újra
megszólal  a  fenti  prioritás  szerint.  Új  esemény esetén  a  Némítás LED kialszik  és  a  megfelelő
hangjelzést  adja  a  központ.  Például,  ha  némított  állapotban  új  hibaállapot  jelentkezik,  akkor  a
hibának megfelelő hangjelzést adja a központ.

5.3 Normál rendszerüzenet

Az 5-2. ábrán látható a normál rendszerképernyő.

5-2. ábra

5.4 Tűzriasztás

5.4.1 Tűzriasztások kijelzése

A GST100 tűzjelző  központ  10 másodpercen belül  riasztásjelzést  generál, ha valamely érzékelő
tüzet jelez vagy valamelyik kézi jelzésadót benyomják.

(1) Az LCD kijelző az 5-3. ábrán látható módon jelzi a tűzriasztást.

(2) A buzzer a tűzjelzésnek megfelelő hangot ad (tűzoltó kocsi hang). Az általános Tűz LED és a
zónához tartozó Tűz LED világít.

(3) A zónához tartozó szirénák és a közös szirénák aktiválódnak.

(4) Ha a tűz kimenet engedélyezve van, akkor a riasztás kimenet normálisan nyitott kontaktusa
(NO, COM) záródik, a normálisan zárt kontaktus (NC, COM) pedig bont. A Tűz kimenet LED
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világít.  Ha  a  sziréna  kimenet  (R+,  R-)  engedélyezve  van,  akkor  az  R+  és  R-  kapcsok
aktiválódnak. A Tűz kimenet és a Sziréna kimenet LED pirosan világít.

A riasztás kimenet és a sziréna kimenet (R+, R-) működését a 6.5.3 szakaszban írjuk le.

5-3. ábra

5.4.2 Tűzriasztások kezelése

Tűzjelzés  esetén  először  a  tűzjelző  központ  által  kijelzett  információk  alapján  a  tűzjelzés
keletkezési helyét kell megállapítani, hogy meggyőződhessünk arról, hogy valós-e az esemény. Ha
igen, akkor a következők szerint kell eljárni:

(1) Nyomjuk meg a Kiürít billentyűt, figyelmeztetve a bent levőket az objektum elhagyására.

(2) A megfelelően felkészített személyzet próbálja meg kézbentartani a tüzet.

(3) Hívjuk a tűzoltókat.

Ha téves jelzésről van szó, akkor a következők a teendők:

(1) A Csendesít billentyű megnyomásával állítsuk le a szirénákat.

(2) Szüntessük meg azokat a tényezőket,  amelyek a téves riasztást  okozták.  A  Reszet billentyű
megnyomásával állítsuk vissza a tűzjelző központot normál állapotba.

(3) Ha a téves riasztás az érzékelő eszköz hibás működése miatt következett be, akkor tiltsuk le az
eszközt és értesítsük a rendszer karbantartóját.

5.5 Hibaüzenet

5.5.1 Hibaüzenetek kijelzése

Hiba esetén a tűzjelző központ 100 másodpercen belül hibajelzést ad.

(1) Az LCD kijelző az 5-4. ábrán látható módon jelzi a hibaüzenetet.

(2) A  tűzjelző  központ  buzzere  a  hibajelzésnek  megfelelő  hangot  ad  (mentőautó  hang).  Az
általános Hiba LED világít.

Ha a hiba kimenet  engedélyezve van, akkor a hiba kimenet normálisan nyitott  kontaktusa (NO,
COM) záródik, a normálisan zárt kontaktus pedig bont.

A tűzjelző központ a különböző típusú hibaüzeneteket eltérő módon jelzi.
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 Ha külső eszközzel  (pl. érzékelővel vagy szirénával) van probléma, akkor az adott zónához
tartozó Hiba/tiltás LED villog.

 Ha nem megfelelő a hálózati tápellátás, akkor a tűzjelző központ AC hibát jelent és az AC hiba
LED világít.

 Ha az akkumulátor feszültség 18 V-nál alacsonyabb, akkor az Akkumulátor hiba LED világít.

 Ha a memóriával van probléma, akkor a Rendszer hiba LED világít. Ha a program belső hiba
vagy processzor  sérülés  miatt  nem  végrehajtható,  akkor  a  Hiba és  a  Rendszer  hiba LED
felváltva világít és a buzzer pittyegő hangot ad.

 Ha valamelyik érzékelő koszos, akkor az LCD kijelzőn a „Poros érz.” üzenet jelenik meg, a
Hiba és a Poros érzékelő LED pedig világít.

5-4. ábra

5.5.2 Hibaüzenetek kezelése

Kétféle típusú hiba lehet a rendszerben: az egyik típusba tartoznak a tűzjelző központ áramköreinek
a hibái, pl. AC hiba, akkumulátor hiba vagy hurokhiba; a másik típusba pedig a külső eszközök
hibáit sorolhatjuk, pl. érzékelő hiba vagy poros érzékelő.

(1) Ha az AC tápellátás nem megfelelő, akkor a tűzjelző központ akkumulátorról működik tovább.
Vegyük  figyelembe,  hogy  a  tűzjelző  központot  nem  táplálhatjuk  hosszabb  ideig
akkumulátorról, mint az akkumulátor maximális üzemideje. A tűzjelző központot az időkorlát
elérésekor  le  kell  kapcsolni,  hogy  megelőzzük  az  akkumulátor  károsodását.  A  szükséges
akkumulátor kapacitás számítási módszerét a 9. fejezetben ismertetjük.

(2) Rendszer hiba esetén idejében vizsgáljuk ki és javítsuk ki a hibát. Ha a tűzjelző központot le
kell kapcsolni, akkor erről készítsünk jegyzőkönyvet.

(3) Külső  eszköz  hibája  esetén  törekedjünk a  hiba  azonnali  kijavítására.  Ha  a  problémát  nem
tudjuk  azonnal  megoldani,  akkor  letilthatjuk  az  eszközt,  majd  a  hiba  megszüntetése  után
engedélyezhetjük.

(4) Ha  valamelyik  érzékelő koszos,  akkor  tisztítsuk  meg  időben,  különben  nem  működik
megfelelően.

5.6 Előriasztás jelzés

5.6.1 Késleltetett mód

(1) Ha az előriasztás engedélyezve van, akkor a tűzjelző központ késleltetett módban üzemelhet.
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(2) Ha  késleltetett  módban  valamely  zónáról  tűzjelzés  jön,  akkor  azt  a  tűzjelző  központ
előriasztásként jelenti, és késlelteti a szirénák indítását, valamint a riasztás kimenet és a sziréna
kimenet  (R+,  R-)  aktiválását.  Ha  a  késleltetési  idő  alatt  nem történik  intézkedés,  akkor  a
központ tűzriasztást ad.

(3) Ha a tűzjelző központ reszeteli az előriasztást okozó érzékelőt, akkor az érzékelő újra normál
állapotba kerül.

(4) Ha  a  késleltetési  idő  alatt  új  riasztásjelzés  érkezik  ugyanarról  a  zónáról,  akkor  a  tűzjelző
központ azonnal tűzriasztást ad és indítja a szirénákat, valamint aktiválja a riasztás kimenetet
és a sziréna kimenetet (R+, R-).

(5) A késleltetett  mód csak akkor  működik,  ha az  előriasztás funkció  engedélyezve van.  Erről
részletes leírást a 6.5.4 szakaszban talál.

(6) A késleltetésnek két szakasza van, az egyes szakaszhoz tartozó maximális késleltetési idő a
6.6.3 részben leírt módon állítható be.

5.6.2 A késleltetés első szakasza

(1) Késleltetett  módban  a  tűzjelző  központ  az  első  tűzriasztás  fogadásakor  a  késleltetés  első
szakaszába lép. Ekkor a tűznek megfelelő hangjelzést ad (tűzoltó kocsi hang). Az LCD kijelzőn
ekkor a riasztásban levő érzékelő adatai (zóna, cím és eszköztípus),valamint a késleltetési idő
látható, amely másodpercenként csökken (5-5. ábra).

(2) Ha  a  késleltetési  idő  alatt  az  előriasztás  nem  kerül  nyugtázásra  az  Enter billentyű
megnyomásával, akkor a központ a késleltetési idő leteltekor tűzriasztást jelent és aktiválja a
szirénákat, a riasztás kimenetet és a sziréna kimenetet.

(3) Ha  a  késleltetési  idő  alatt  megnyomjuk  az  Enter billentyűt,  akkor  a  tűzjelző  központ  a
késleltetés második szakaszába lép.

5-5. ábra

5.6.3 A késleltetés második szakasza

(1) A második szakaszba lépve, a második szakasz késleltetési ideje másodpercenként csökken.

(2) Ha a tűzjelző központot nem reszeteljük a Reszet billentyű megnyomásával, akkor a második
szakaszhoz  tartozó  késleltetési  idő  leteltekor  a  központ  aktiválja  a  szirénákat,  a  riasztás
kimenetet és a sziréna kimenetet (R+, R-).

A késleltetés második szakasza alatt megvizsgálhatjuk a jelzést küldő zónát és meggyőződhetünk a
riasztás okáról.

(1) Ha téves riasztásról van szó, akkor a Reszet billentyű megnyomásával visszaállíthatjuk normál
állapotba a tűzjelző központot.
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(2) Ha meggyőződtünk róla, hogy valós esemény történt, akkor benyomhatjuk a kézi jelzésadót, és
ekkor  a  tűzjelző  központ  azonnal  aktiválja  a  szirénákat,  a  riasztás  kimenetet  és  a  sziréna
kimenetet (R+, R-). /Kérjük, vegye figyelembe, hogy a második szakasz késleltetési idejének
leteltekor  a  központ  mindenképp  aktiválja  a  szirénákat,  a  riasztás  kimenetet  és  a  sziréna
kimenetet (R+, R-)./

5-6. ábra

5.7 Felügyeleti riasztás

A tűzjelző  központ felügyeleti  riasztást ad, ha egy gázérzékelőről riasztás érkezik vagy egy oltó
berendezés hibát jelez.

(1) Az LCD kijelző az 5-7. ábrán látható módon jelzi a felügyeleti riasztást.

(2) A buzzer  a  felügyeleti  riasztásnak megfelelő hangot  adja  (rendőrautó hang).  A  Felügyeleti
riasztás LED világít.

(3) Az adott zónához tartozó sziréna és a közös szirénák aktiválódnak. 

(4) Ha  a  felügyeleti  kimenet  engedélyezve  van,  akkor  a  riasztás  kimenet  normálisan  nyitott
kontaktusa (NO, COM) záródik, a normálisan zárt kontaktus (NC, COM) bont és a Tűz kimenet
LED pirosan világít.  Ha a  sziréna  kimenet  engedélyezve van,  akkor  az R+ és R-  kapcsok
aktiválódnak és a Sziréna kimenet LED pirosan világít.

A 6.5.3 szakaszban írjuk le a felügyeleti kimenet és a sziréna kimenet engedélyezésének módját.

5-7. ábra

5.8 Kimenet indítás üzenet

Ha tűzriasztás van és az adott zónához tartozó sziréna, a riasztás kimenet, a sziréna kimenet (R+,
R-) vagy a hiba kimenet aktív, akkor a tűzjelző központ a következő üzenetet generálja:

(1) Az LCD kijelzőn az 5-8. ábrán látható módon megjelenik a kimenet indítás üzenet.

(2) A buzzer a kimenet indítás üzenetnek megfelelő hangot ad (rendőrautó hang).

(3) A Csendesít billentyű megnyomásával leállíthatjuk a szirénát és a sziréna kimenetet (R+, R-).
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A Csendesít billentyű ismételt megnyomásával újraindíthatjuk a szirénát és a sziréna kimenetet
(R+, R-).

5-8. ábra

5.9 Késleltetés üzenet

A  tűzjelző  központ  kimeneteit  késleltethetjük.  A  6.5.5  szakasz  írja  le  a  kimenet  késleltetés
engedélyezésének/tiltásának módját. A késleltetési időt a Felhaszn./Késleltetések menüben tudjuk
megadni, lásd a 6.6.3 szakaszt.
Ha riasztás történik, amikor a kimenet késleltetés engedélyezve van és az adott zóna késleltetési
ideje nem 0, akkor a tűzjelző központ automatikusan késlelteti a zónához tartozó sziréna indítását.
Ha a közös zóna késleltetési ideje nem 0, akkor a tűzjelző központ automatikusan késlelteti a közös
zónához rendelt  szirénák indítását.  Az LCD kijelzőn  az 5-9.  ábrán látható  módon  a késleltetés
üzenet  jelenik  meg.  A  Késleltetés LED világít.  A  késleltetési  idő  leteltekor  a  Késleltetés LED
kialszik, a sziréna elindul és a tűzjelző központ kimenet indítás üzeneteket ad.

5-9. ábra

A fenti képernyőn megjelenő üzenetek azt jelentik, hogy 2 eszköz van késleltetés alatt. A 115-ös
című sziréna a 2. zónában 25 másodperc múlva, a sziréna kimenet (R+, R-) pedig 35 másodperc
múlva fog aktiválódni. A képernyőn kijelzett késleltetési idő az idő múlásával csökkenni fog.

A késleltetési idő alatt egy kézi jelzésadó benyomásával leállíthatjuk a késleltetést és elindíthatjuk a
szirénákat, a riasztás kimenetet és a sziréna kimenetet (R+, R-).

5.10 Tiltás üzenet

Ha a csatlakoztatott eszközökkel probléma van, akkor szükséges lehet ezek letiltása, majd a javítás
vagy csere után engedélyezése. Ha van letiltott eszköz, akkor a tűzjelző központ tiltás üzenetet ad.

(1) Az LCD kijelzőn az 5-10. ábrán látható módon jelenik meg a tiltás üzenet.

(2) A Tiltás LED világít.

(3) Ha egy zóna mindegyik eszköze le van tiltva, akkor a zónához tartozó Hiba/tiltás LED világít.
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5-10. ábra

Tiltás esetén a letiltott  rész nem működik,  ami kihatással  van a rendszer  viselkedésére.  Kérjük,
minél  előbb  javíttassa  meg  vagy cseréltesse  ki  az  adott  eszközöket,  addig  pedig  a  potenciális
kockázatok elkerülése végett fokozott figyelmet kell fordítani a letiltott eszközök területére.
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6. fejezet. Felhasználói segédlet

6.1 Navigálás a menüben

Az egyes menüpontok elérése kétféleképp történhet:

(1) A kezelőn megnyomjuk a megfelelő számbillentyűt.

(2) A  fel  és  le  nyilak segítségével  kiválasztjuk  a  menüpontot,  majd  megnyomjuk  az  Enter
billentyűt.

6.2 Az adatbevitel módja

A képernyőn kurzor jelöli  az adatbevitel  lehetséges helyét. A kurzor helyzetét a balra és jobbra
nyilakkal tudjuk változtatni. Több szekció esetén a fel és le nyilakkal mozgathatjuk a kurzort ezek
között.  Attól  függetlenül,  hogy a  kurzor  hol  áll,  az  Enter  megnyomásával  elmentjük  a  bevitt
adatokat, a Mégse megnyomásával pedig adatmentés nélkül kilépünk.

6.3 Üzenetek megtekintése

A Napló billentyű megnyomásakor a 6-1. ábrán látható képernyő jelenik meg. 

(1) A  Teljes  napló menüpontban  az  utolsó  500  eseményt  nézhetjük  meg,  a  tűzriasztások
kivételével,  pl.  központ  indítása,  központ  lekapcsolása,  reszet,  előriasztás,  kimenet  indítás,
késleltetés, hiba és tiltás.

(2) A Tűzriasztások menüpont az utolsó 999 tűzjelzést mutatja.

6-1. ábra

6.3.1 Valamennyi üzenet megtekintése

Ha a 6-1. ábrán látható képernyőnél az „1. Teljes napló” menüpontot választjuk, akkor a következő
képernyőn megtekinthetjük az üzeneteket.

A képernyőn az utolsó 500 esemény tekinthető meg a tűzriasztások kivételével. Kijelzésre kerül az
eseménytípus,  az  esemény sorszáma,  az  ilyen  típusú  események  száma, a  hely,  az  idő  és  az
eszköztípus (6-2. ábra).
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6-2. ábra

6.3.2 Tűzjelzések megtekintése

Ha a 6-1. ábrán látható képernyőnél a „2. Tűzriasztások” menüpontot választjuk, akkor a következő
képernyőn megtekinthetjük a tűzjelzéseket.

A képernyőn az utolsó 999 tűzjelzés tekinthető meg; kijelzésre kerül a tűzjelzés sorszáma, az összes
tűzjelzés száma, a hely, az idő és az eszköztípus (6-3. ábra).

6-3. ábra

6.4 Rendszereszközök megtekintése

A rendszerre csatlakoztatott eszközöket a Megnéz billentyű megnyomásával tekinthetjük meg (6-4.
ábra).

Első képernyő

Második képernyő

6-4. ábra
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6.4.1 Címzett eszközök megtekintése

A 6-4. ábrán látható képernyőnél az „1. Hurok” menüpont kiválasztásával a hurokra csatlakoztatott
eszközöket  tekinthetjük meg;  itt  kijelzésre kerülnek  az  egyes eszközök,  ideértve azok helyét és
eszköztípusát, valamint az összes eszköz számát.

A megtekinteni kívánt eszköz címét bevihetjük a „Cím” utáni mezőbe vagy a fel és le nyilakkal
növelhetjük/csökkenthetjük egyesével a címet.

A 6-5. ábrán azt látjuk, hogy 98 eszköz van a hurkon, és éppen a 8. zónában levő 232-es című
eszközt nézzük, ami egy kézi jelzésadó.

6-5. ábra

Digitális érzékelők esetén a „→” jelet látjuk a képernyő jobb alsó sarkában, jelezve, hogy az Enter
megnyomásával a következő képernyőre léphetünk.

6-6. ábra

A 6-6. ábrán azt látjuk, hogy 98 eszköz van a hurkon, és éppen az 5. zónában levő 135-ös című
eszközt  nézzük,  ami egy digitális  füstérzékelő.  Az  Enter megnyomásával  a következő képernyő
jelenik meg:

6-7. ábra

A fenti képernyőn a „Küsz”-nél a riasztási küszöbszintet látjuk, ami az érzékelő érzékenységével áll
összefüggésben.  Az  „Akt.”  az  aktuális  mintavételezett  értékre  utal.  A  „Ref.érték”  a
referenciakörnyezetben kalibrált érték.
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6.4.2 Hálózatba kötött tűzjelző központok megtekintése

A 6-4. ábrán látható képernyőnél a „2. Hálózat” menüponton állva az Enter megnyomásával, illetve
a 2-es számbillentyű használatával egy olyan képernyőt kapunk, ahol a hálózati egységek adatait
tekinthetjük meg, ideértve a hálózatba kötött tűzjelző központok számát.

6.4.3 Repeaterek megtekintése

A 6-4.  ábrán  látható  képernyőnél  a  „3.  Repeater”  menüponton  állva  az  Enter megnyomásával,
illetve a 3-es számbillentyű használatával egy olyan képernyőt kapunk, ahol a repeaterek adatait
tekinthetjük meg, ideértve a hálózatba kötött repeaterek számát.

6.5 Eszközök tiltása és engedélyezése

A Tilt vagy az Enged. billentyű megnyomása után a következő látható a kijelzőn:

Első képernyő

Második képernyő

Harmadik képernyő

6-8. ábra

A következő dolgok tiltása és engedélyezése lehetséges:

1. Zónák: valamely zóna összes eszközének tiltása/engedélyezése.

2. Eszközök: egy egyedi eszköz tiltása/engedélyezése.

3. Kimenetek: egy kiválasztott kimenet tiltása/engedélyezése.

4. Előriasztás: az érzékelők előriasztás üzemmódjának tiltása/engedélyezése.
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5. Kimenetkésl.: kimenet késleltetés tiltása/engedélyezése.

Ha valamely eszköz hibaállapotban van vagy téves jelzéseket ad, akkor letilthatjuk. Javítás vagy
csere után pedig újra engedélyezhetjük, és ekkor újra a működő eszközök közé fog tartozni. 

6.5.1 Zóna tiltása/engedélyezése

A 6-8. ábrán látható képernyőnél az „1. Zónák” menüpont kiválasztásakor a következő képernyő
jelenik meg: 

6-9. ábra

A zóna számának bevitelével, majd az  Enter  megnyomásával az adott zónán levő összes eszköz
letiltásra kerül és egy „*” jelenik meg a „[ ]”-ben. A zónához tartozó Hiba/tiltás LED világít. Az
összes letiltott zóna száma, amely az első sorban látható, 1-gyel növekedni fog. A zónaszám szintén
növekedni fog 1-gyel (ha a 8-as zónát tiltottuk le, akkor a zónaszám 1-re változik), amint ez a 6-10.
ábrán látható. A felfele nyíllal tudjuk megtekinteni a már letiltott zónát, amint ezt a 6-11. ábrán
láthatjuk.

6-10. ábra

6-11. ábra

A zónák engedélyezése hasonló módon történik.

6.5.2 Eszköz tiltása/engedélyezése

Ha a 6-8. ábrán látható képernyőnél a „2. Eszközök” menüpontot választjuk, akkor a 6-12. ábra
szerinti képernyő jelenik meg, ahol egyedi eszközöket tilthatunk le.
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A letiltani kívánt eszköz címét vigyük be a „Cím” utáni mezőbe. A mezőben levő szám növelhető,
illetve  csökkenthető  a  fel  és  le  nyilakkal.  A második  sor  mutatja  az  eszköz  adatait.  Az  Enter
megnyomásával tilthatjuk le a kiválasztott eszközt.

Megjegyzés: Egy már letiltott eszköz nem fog itt megjelenni.

6-12. ábra

Az eszközök engedélyezése hasonló módon történik.

6.5.3 Kimenet tiltása/engedélyezése

A következő kimenetek letiltása és engedélyezése lehetséges:

(1) Riasztás  kimenet.  A  riasztás  kimenet  magában  foglalja  a  tűz  kimenetet  és  a  felügyeleti
kimenetet, amelyek megosztva használnak egy relé kimeneti áramkört és egy LED-et. A Tűz
kimenet LED csak akkor jelez letiltott állapotot, azaz csak akkor világít a piros és a zöld LED
egyszerre, ha a tűz kimenet és a felügyeleti kimenet mindegyike le van tiltva.

(2) Sziréna kimenet. A sziréna kimenethez az R+ és R- kapcsok, illetve az előlapon a  Sziréna
kimenet LED tartozik.

(3) Hiba kimenet. A kimenethez egy kontaktus (Fault Output) és az általános Hiba LED tartozik.

Ha a 6-8. ábrán látható képernyőnél a „3. Kimenetek” menüpontot választjuk, akkor a kimenetek
állapotának beállítására szolgáló képernyő jelenik meg (6-13. ábra).

Első képernyő

Második képernyő

6-13. ábra
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A [*] azt jelenti, hogy a kimenet jelenleg engedélyezve van, a [ ] pedig azt mutatja, hogy le van
tiltva.

Ha a  letiltásra  szolgáló  képernyőnél  megnyomjuk az  Enter billentyűt,  akkor  „[  ]”  jelenik  meg,
mutatva, hogy a kimenet le van tiltva. Ha a kimenet már le van tiltva (ezt „[ ]” mutatja), akkor az
Enter megnyomásával az állapot változatlan marad.  Ha az engedélyező képernyőnél megnyomjuk
az  Enter billentyűt,  akkor  „[*]”  jelenik  meg.  Ha  a  kimenet  már  engedélyezve  van  (ezt  „[*]”
mutatja), akkor az Enter megnyomásával az állapot változatlan marad.

6.5.4 Előriasztás tiltása/engedélyezése

Mint az 5.6 szakaszban leírtuk, valamely érzékelőtől érkező riasztást előriasztásként fog kezelni a
tűzjelző központ, ha késleltetett módban van és az előriasztás engedélyezve van.

A  6-8.  ábrán  látható  képernyőnél  az  „4.  Előriasztás”  menüpont  kiválasztásakor  az  előriasztás
engedélyezésére szolgáló képernyő jelenik meg (6-14. ábra).

6-14. ábra

A [*] azt jelenti, hogy az előriasztás jelenleg engedélyezve van, a [ ] pedig azt mutatja, hogy le van
tiltva.

Ha a  letiltásra  szolgáló  képernyőnél  megnyomjuk az  Enter billentyűt,  akkor  „[  ]”  jelenik  meg,
mutatva, hogy az előriasztás le van tiltva. Ha az előriasztás már le van tiltva (ezt „[ ]” mutatja),
akkor  az  Enter megnyomásával  az  állapot  változatlan  marad.  Ha  az  engedélyező  képernyőnél
megnyomjuk az Enter billentyűt, akkor „[*]” jelenik meg. Ha az előriasztás már engedélyezve van
(ezt „[*]” mutatja), akkor az Enter megnyomásával az állapot változatlan marad.

6.5.5 Kimenet késleltetés tiltása/engedélyezése

Ha a  kimenet  késleltetés  engedélyezve  van,  akkor  a  tűzjelző  központ  késlelteti  a  szirénákat,  a
riasztás kimenetet (tűz kimenet és felügyeleti kimenet) és a sziréna kimenetet (R+, R-). (A hiba
kimenetet nem lehet késleltetni.)

Megjegyzés: Általában javasoljuk a kimenet késleltetés engedélyezését, hogy csökkentsük a
szirénák,  a  riasztás  kimenet  és  a  sziréna  kimenet  (R+,  R-)  téves  aktiválódásának
előfordulásait. 

A  6-8.  ábrán  látható  képernyőnél  az  „5.  Kimenetkésl.”  menüpont  kiválasztásakor  a  kimenet
késleltetés beállítására szolgáló képernyő jelenik meg (6-15. ábra).
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6-15. ábra

A [*] azt jelenti, hogy a kimenet késleltetés jelenleg engedélyezve van, a [ ] pedig azt mutatja, hogy
le van tiltva.

Ha a  letiltásra  szolgáló  képernyőnél  megnyomjuk az  Enter billentyűt,  akkor  „[  ]”  jelenik  meg,
mutatva, hogy a kimenet késleltetés le van tiltva. Ha a kimenet késleltetés már le van tiltva (ezt „[ ]”
mutatja),  akkor  az  Enter megnyomásával  az  állapot  változatlan  marad.  Ha  az  engedélyező
képernyőnél megnyomjuk az Enter billentyűt, akkor „[*]” jelenik meg. Ha a kimenet késleltetés már
engedélyezve van (ezt „[*]” mutatja), akkor az Enter megnyomásával az állapot változatlan marad.

6.6 Felhasználói beállítások

A felhasználói  menüben módosítani lehet a nyomtatási módot és a rendszeridőt,  illetve be lehet
állítani a késleltetési időt és a hálózati címet.

A  Felhaszn.  billentyű megnyomásával jutunk ahhoz a képernyőhöz, ahonnan továbblépve ezek a
beállítások megtehetők.

Első képernyő

Második képernyő

6-16. ábra

6.6.1 Nyomtató beállítása

A nyomtató a következő három módba állítható: 

(1) „Tiltás”: Semmi nem kerül kinyomtatásra.

(2) „Tűzriaszt.”: A nyomtató csak a tűzeseményeket nyomtatja ki.
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(3) „Minden esem.”: A nyomtató az összes eseményt kinyomtatja.

A 6-16. ábrán látható képernyőnél az „1. Nyomtató” menüpont kiválasztásakor a 6-17. ábrán látható
képernyő jelenik meg.

Első képernyő

Második képernyő

6-17. ábra

A [*] jelzi, hogy jelenleg melyik mód van engedélyezve.

Egy adott módot a mód kiválasztásával, majd az Enter megnyomásával tudunk engedélyezni, ekkor
az adott módnál [*] jelenik meg.

6.6.2 Idő beállítása

Ebben a menüpontban a rendszeridőt lehet beállítani (év, hónap, nap, óra és perc).

Megjegyzés:  Fontos,  hogy  a  rendszeridőt  pontosan  állítsuk  be,  mert  a  tűzjelző  központ
referenciaidőként használja azt az események naplózásánál.

A 6-16. ábrán látható képernyőnél a „2.  Dátum/idő” menüpont  kiválasztásakor megjelenik az a
képernyő, ahol be tudjuk vinni a rendszeridőt (6-18. ábra).

6-18. ábra

A képernyő nap-hónap/év óra:perc (NN: nap, HH: hónap, ÉÉ: év, ÓÓ: óra, PP: perc) formátumban
jelzi ki az időt.
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A tűzjelző központ az új idő bevitele után visszalép az előző képernyőre. Ha nem létező időpontot
viszünk be, akkor a rendszer nem válaszol és új bevitelre vár.

6.6.3 Késleltetések beállítása

A  6-16.  ábrán  látható  képernyőnél  a  „3.  Késleltetések”  menüpont  kiválasztásakor  a  következő
képernyő jelenik meg:

6-19. ábra

(1) „Zóna/1. szksz.”: Ha az előriasztás engedélyezve van, akkor itt lehet beállítani az előriasztás
első szakaszának késleltetési idejét. Ha az előriasztás le van tiltva, akkor itt a zónákhoz rendelt
szirénák kimeneti késleltetési idejét lehet beállítani, amely maximum 600 másodperc lehet.

(2) „Kim./2. szksz”: Ha az előriasztás engedélyezve van, akkor itt lehet beállítani az előriasztás
második  szakaszának  késleltetési  idejét.  Ha  az  előriasztás  le  van  tiltva,  akkor  itt  a  közös
szirénák késleltetési idejét, illetve a riasztás kimenet és a sziréna kimenet (R+, R-) késleltetési
idejét lehet beállítani, amely maximum 600 másodperc lehet.

A 6-19.  ábrán látható képernyőnél az 1.  vagy a 2.  menüpont kiválasztása után megjelenik az a
képernyő, ahol a késleltetési időt meg tudjuk adni (6-20. ábra).

6-20. ábra

6.6.4 Hálózat beállítása

A hálózat beállítás módját a 8. fejezetben írjuk le.

6.7 Kiürítés

Ha  egy tűzjelzést  valós  tűzként  nyugtázunk,  akkor  a  Kiürít billentyű  megnyomásakor  azonnal
elindulnak a szirénák és a sziréna kimenet (R+, R-), figyelmeztetve a bent levőket az objektum
elhagyására. A Kiürít billentyű megnyomása után a rendszer jelszót kér. A helyes jelszó bevitele,
majd az Enter megnyomása után engedélyezi a rendszer a kiürítés funkciót.
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6.8 Riasztás csendesítése

Tűz esetén a zónákhoz rendelt, illetve a közös szirénák aktiválódnak.

A Csendesít billentyű megnyomásával leállíthatjuk a hangot (ha a billentyűzet le van zárva, akkor 1.
szintű jelszó  szükséges) és a  Csendesítés LED világítani  fog. A  Csendesít billentyű másodszori
megnyomásakor vagy új tűzriasztás érkezésekor a szirénák újra elindulnak és a  Csendesítés LED
kialszik.

6.9 Reszet

A tűzjelző központot reszetelni kell tűzriasztás után vagy hiba elintézése után. A reszetelés a Reszet
billentyű megnyomásával, a jelszó bevitelével, majd az Enter billentyű megnyomásával történik.

Reszeteléskor a következő történik:

(1) Törlődik valamennyi aktuális tűzjelzés és hibaüzenet.

(2) A címzett eszközök alapállapotba kerülnek.

(3) A csendesítés törlődik.

(4) A billentyűzet lezárásra kerül.

6.10 Billentyűzet feloldása és zárása

6.10.1 Billentyűzet feloldása

A billentyűzet a központ indításakor alapállapotban le van tiltva. Bizonyos funkcionális billentyűk
megnyomása  után  a  központ  jelszót  és  az  Enter megnyomásával  történő  megerősítést  kér  a
továbblépés előtt.

6.10.2 Billentyűzet zárása

A billentyűzet alapállapota a zárt: ha tűzriasztás, felügyeleti riasztás vagy hiba kijelzése, illetve a
menüben  történő  navigálás  után  90  másodpercen  belül  nem jön  új  jelzés  és  beavatkozás  sem
történik, akkor a tűzjelző központ automatikusan lezárja a billentyűzetet.

Megjegyzés:  A  nemkívánatos  beavatkozások  elkerülése  végett  a  kezelő  személynek
beavatkozás után ajánlatos meggyőződnie arról, hogy a billentyűzet lezárásra került.
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7. fejezet. Mérnöki segédlet

A rendszer beállításait a Rendszer billentyű megnyomása után (7-1.ábra) tudjuk módosítani. Ehhez
2. szintű jelszó szükséges.

Első képernyő

Második képernyő

Harmadik képernyő

7-1. ábra

7.1 Rendszer állapotának beállítása

A  Rendszer billentyű megnyomása, majd a 2. szintű jelszó bevitele után a rendszer beállításához
szükséges menüpontok jelennek meg és a képernyő jobb alsó sarkában „-”-t láthatunk, jelezve, hogy
a rendszer beállítás üzemmódban van. Mintegy 2 perc múlva a „-” eltűnik és a rendszer normál
működési üzemmódba vált. A tűzjelző központ reszetelésekor a beállítás üzemmód szintén normál
működési üzemmódra változik.

A beállítás üzemmódot üzembehelyezéskor, illetve akkor használjuk, ha a rendszer beállításait (pl. a
címzett  eszközök  vagy a  hálózati  egységek  számát)  módosítani  kell.  Ha  megkerestetjük  az  új
eszközöket ebben az üzemmódban, akkor az eszközlista, illetve a hálózati konfiguráció frissítésre
kerül.

A normál működési állapot az üzembehelyezés utáni alapállapot. Ebben az állapotban az eszközlista
és a hálózati konfiguráció nem frissíthető.
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7.2 Eszközbeállítás

A  7-1.  ábrán  látható  képernyőnél  az  „1.  Eszközbeáll.”  menüpont  kiválasztásakor  az  eszközök
beállítására szolgáló képernyő jelenik meg (7-2. ábra).

7-2. ábra

Ezután vigyük be az eszköz címét, a zónaszámot (itt a „0” jelenti a közös zónát) és az eszköztípust a
megfelelő  mezőkbe.  Az  esetleges  hibák  elkerülése  végett  az  eszköztípus  ikonja  megjelenik  a
képernyőn. Az Enter megnyomásával fejezhetjük be a beállítást.

Miután sikeresen beállítottuk az eszközt,  az eszközcím automatikusan növekszik 1-gyel, a többi
paraméter pedig változatlan marad. Ha a beállítás  nem sikerült,  akkor az eszközcím változatlan
marad és újra megpróbálhatjuk a beállítást.

7.3 Eszköz megkerestetése

A 7-1. ábrán látható képernyőnél a „2. Keresés” menüpont kiválasztása után a 7-3. ábra szerinti
képernyő jelenik meg.

7-3. ábra

Az eszközcím a „[  ]”-ben jelenik meg a keresés során. A kiemelt eszközcím azt jelenti, hogy a
tűzjelző központ ott eszközt talált és felvette az eszközlistába. Ekkor az összes regisztrált eszköz
száma (Össz.) 1-gyel növekszik. Ha az eszközcím nem kiemelt, akkor az eszköz nem kerül fel a
listára. A rendszer a keresés befejezése után normál működési üzemmódba vált.

A 7-3. ábrán azt látjuk, hogy 21-es című eszközt nem vesz fel a listára a tűzjelző központ és az
összes eszköz száma változatlan marad. A 22-es című eszközt regisztrálja a központ és az összes
eszköz száma növekszik 1-gyel.

Ha  több  eszköz  kerül  regisztrálásra  azonos  címmel,  akkor  a  tűzjelző  központ  ezt  észleli  és
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figyelmezteti a felhasználót. Ilyenkor a következő képernyő jelenik meg a keresés befejezése után
(7-4. ábra):

7-4. ábra

Azonos eszközcímek esetén a következőképp kell eljárni:

(1) Nyomjuk meg a Napló billentyűt és válasszuk a „Teljes napló” opciót.

(2) A többszörösen használt eszközcímek a 7-5. ábrán látható módon jelennek meg, itt a 2-es és az
5-ös címen van több eszköz.

7-5. ábra

(3) Módosítsuk a címet egy 1 és 242 közötti szabad címre a kézi programozó segítségével. Ha
digitális  eszközről  van  szó,  akkor  a  tűzjelző  központ  „Címmódosítás”  funkcióját  is
használhatjuk (lásd a 7.5.1 szakaszt).

(4) Nyomjuk meg a  Rendszer billentyűt, majd válasszuk a „2.  Keresés” menüpontot  az eszköz
újbóli megkerestetéséhez.

7.4 Jelszóvédelem

7.4.1 Különböző szintű jelszavak

A funkcionális billentyűk használata a  Tüzet néz, a  Léptet, a  Napló és a  Megnéz kivételével csak
jelszó megadása után lehetséges. Biztonsági okokból két különböző szintű jelszó definiálható, az I.
szintű jelszó és a II. szintű jelszó. 

Az I. szintű jelszóval a következő funkciók használhatók: Felhaszn., Tilt/Enged., Önteszt, Reszet,
Kiürít és Csendesít. A rendszerbeállítások a II. szintű jelszóval lehetségesek csak.

Megjegyzés: A magasabb szintű jelszóval az alacsonyabb szintű jelszót igénylő funkciók is
elérhetők.

41

Azono s  c ímek !

 E l l e nő r i z z e !

Dupla 
cím

Dupla 
cím



GST100 intelligens tűzjelző központ
Telepítési és felhasználói kézikönyv

7.4.2 Jelszómódosítás

A 7-1. ábrán látható képernyőnél a „3. Jelszóbeáll.” menüpont kiválasztása után a 7-6. ábra szerinti
képernyő jelenik meg, ahol a jelszavakat módosítani tudjuk.

7-6. ábra

A fel  és le nyilakkal  tudjuk kiválasztani,  hogy melyik szintű  jelszót  szeretnénk módosítani.  Az
Enter megnyomása után megjelenik a 7-7. ábra szerinti képernyő, ahol a jelszót módosítani tudjuk.

7-7. ábra

Vigyük be az új jelszót. A tűzjelző központ a hibák elkerülése érdekében az új jelszó megismétlését
kéri. 

Ha a két bevitt jelszó egyezik, akkor a tűzjelző központ kilép a jelszómódosító menüből, ami azt
jelenti, hogy a beállítás sikerült. Ha a két bevitt jelszó különbözik, akkor a képernyő változatlan
marad és újra megkísérelhetjük az új jelszó bevitelét.

7.5 Eszközmódosítás

Megjegyzés: Ez a funkció csak digitális eszközök esetében használható.

A 7-1.  ábrán látható  képernyőnél  a  „4.  Eszk.módosít.”  menüpont  kiválasztása  után  a  7-8.  ábra
szerinti képernyő jelenik meg.

7-8. ábra

7.5.1 Címmódosítás

A fenti képernyőnél az „1. Cím” menüpont kiválasztása után a 7-9. ábra szerinti képernyő jelenik
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meg.

7-9. ábra

Vigyük be az eszköz meglevő és új  címét a „Régi cím”,  illetve „Új cím” utáni mezőkbe,  majd
nyomjuk meg az  Enter billentyűt. Ha a módosítás sikeres, akkor a 7-10. ábra szerinti  képernyőt
láthatjuk.

7-10. ábra

Ha a bevitt cím nincs az érvényes tartományban vagy a módosítás nem sikerült, akkor a képernyő
változatlan marad és újra megkísérelhetjük az új cím bevitelét.

7.5.2 Érzékenységmódosítás

A 7-8.  ábrán  látható  képernyőnél  a  „2.  Érzékenység” menüpont  kiválasztása  után  a  7-11.  ábra
szerinti képernyő jelenik meg.

7-11. ábra

(1) A  „Zóna”  opció  választása  után  egy  zónán  levő  valamennyi  érzékelő  érzékenységét
módosíthatjuk.

(2) Az „Érzékelő” opció választása után egy egyedi érzékelő érzékenységét módosíthatjuk.

Három érzékenységi szint közül választhatunk: 1. Magas (M);    2. Közepes (K);    3. Alacsony (A).

Az „1. Zóna” opció választásakor a 7-12. ábrán látható képernyő jelenik meg.
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7-12. ábra

Megjegyzés: Ha itt módosítunk, akkor az adott zónán levő valamennyi érzékelő érzékenysége
változni fog.

Ha a 7-11. ábrán látható képernyőn a „2. Érzékelő” opciót választjuk, akkor a 7-13. ábra szerinti
képernyő jelenik meg.

7-13. ábra

Megjegyzés: Ha itt módosítunk, akkor csak az adott eszköz érzékenysége fog változni.

7.6 Eszközállapot megtekintése

A  7-1.  ábrán  látható  képernyőnél  az  „5.  Eszközállapot”  menüpont  kiválasztása  után  az  egyes
eszközök állapotának megtekintésére szolgáló képernyő jelenik meg (7-14. ábra). 

7-14. ábra

A fenti ábrán azt látjuk, hogy a 162-es című digitális eszköz állapotát mutatja a központ. Az utolsó
mintavételezett érték (hőmérséklet, füst koncentráció, illetve láng intenzitás) 204.
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8. fejezet. Hálózatba kötés

8.1 Általános információk

A  GST100  tűzjelző  központ  multifunkcionális  kommunikációs  porttal  rendelkezik,  amelynek
segítségével  hálózati  kártya  használatával  hálózatba  köthető  más  GST  központokkal  és
repeaterekkel.

8.2 Hálózatba kötés

8.2.1 GST tűzjelző központok hálózatba kötése

A  GST  tűzjelző  központok  hálózati  kártyája  RS  485-ös  csatlakozó  felülettel  rendelkezik.  A
központok összekötéséhez használjon 1,0 mm2-es vagy nagyobb keresztmetszetű csavart  érpáros
kábelt, amelynek a teljes hossza nem haladja meg az 1 km-t.

8.2.2 Repeaterek csatlakoztatása

A hálózati kártya RS 485-ös csatlakozó felülete segítségével repeaterek csatlakoztathatók a tűzjelző
központhoz.  Használjon  1,0  mm2-es  vagy  nagyobb  keresztmetszetű  csavart  érpáros  kábelt,
amelynek a teljes hossza nem haladja meg az 1 km-t.

8.3 A hálózatba kötés módszere

Beállítás  üzemmódban  a  központ  újraindítás  után  vagy az  Önteszt billentyű  megnyomása  után
automatikusan megkeresi a hálózati kártyát. Ha a hálózati kártya megfelelően van csatlakoztatva,
akkor a 8-1. ábra szerinti képernyő jelenik meg.

8-1. ábra

8.3.1 GST hálózat

A GST hálózat  a  GST tűzjelző  központok  speciális  hálózatát  jelenti,  amelyben minden  eszköz
felügyelhető. Maximum 32 tűzjelző központ köthető hálózatba.

A hálózatba kötéshez először hálózati címet kell adni a központoknak. A GST100 központ esetében
ennek módja a következő:

Ha a Felhaszn. billentyű megnyomása után a „4. Hálózat” menüpont alatti „2. Hálózati cím” opciót
választjuk (8-2. ábra), majd megnyomjuk az  Enter billentyűt, akkor a 8-3. ábra szerinti képernyő
jelenik meg,  ahol  meg tudjuk adni  a címet.  Ezután az  Enter megnyomását  követően a  hálózati
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kártya segítségével csatlakoztathatjuk a központot a hálózatba. A cím 1 és 32 közötti szám lehet.

8-2. ábra

8-3. ábra

Mivel a különböző rendszerek különböző hálózati funkciókat igényelnek, a tűzjelző központ képes
a hálózati információk szűrésére. Ebben a módban a tűzjelző központ csak a saját üzeneteit jelzi ki,
a hálózatba kötött többi központ üzeneteit nem. Ez a mód a következőképp állítható be:

Ha a 8-2. ábra szerinti képernyőnél az „1. Kijelzés” opciót választjuk, akkor a 8-4. ábrán látható
képernyő jelenik meg. Ha itt az „Engedélyezés” opciót választjuk, akkor a tűzjelző központ kijelzi a
hálózatból  érkező  tűz-  és  felügyeleti  riasztásokat,  illetve  hibaüzeneteket.  Ha  a  „Tiltás”  opciót
választjuk, akkor a tűzjelző központ csak a saját jelzéseit jeleníti meg. (A „[*]” jelzi, hogy melyik
opciót választottuk ki.)

8-4. ábra

Ha ezt a tűzjelző központot használjuk a hálózat fő központjaként, akkor a központot a hálózati cím
és  a  kijelzési  mód  beállítása  után  beállítás  üzemmódba  helyezve  (lásd  a  7.1  szakaszt),  majd
újraindítva a hálózati konfiguráció automatikusan frissítésre kerül.

8.3.2 Repeaterek csatlakoztatása

A tűzjelző központhoz maximum 64 repeater csatlakoztatható, ezek továbbítják a tűzriasztásokat és
hangjelzést adnak riasztás esetén.

Riasztás esetén az azt generáló eszköz helye és címe kerül továbbításra a repeaterek felé, segítve az
adott érzékelő gyors megtalálását.
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8.4 Hálózati üzenetek kijelzése

8.4.1 Hálózati hiba

A tűzjelző  központ  a  8-5.  és  a  8-6.  ábrán látható  módon hibaüzenetet  jelez  a  hálózatba  kötött
központok és repeaterek nem megfelelő tápellátása, abnormális kommunikáció vagy meghibásodott
hálózati kártya esetén. 

8-5. ábra

8-6. ábra

8.4.2 Hálózati üzenetek kijelzése

A tűzjelző központ képes a hálózatból érkező tűz- és felügyeleti riasztások, illetve hibaüzenetek
kijelzésére, ha a hálózati kijelző mód engedélyezve van (lásd a 8-7. és 8-8. ábrát). Hálózati üzenetek
esetén a központkód, a zónaszám és a cím kiemelt háttérrel jelenik meg. A központ saját üzeneteinél
csak a zónaszám és az eszköz címe kerül kijelzésre.

8-7. ábra

8-8. ábra
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9. fejezet. Akkumulátor szükséges kapacitásának kiszámítása

Eszköz
Áramfelvétel (A)

Nyugalmi állapot Riasztás állapot
Tűzjelző központ 0,1 A 0,1 A
Címzett eszközök n X 0,0008 A n X 0,002 A
Összesen I1 I2

9-1. táblázat

Feltételezzük, hogy I3 a sziréna kimeneten és a segédkimeneten mért áramerősség összege, amely
maximum  1  A,  Tny (h)  az  akkumulátor  üzemideje  a  központ  nyugalmi  állapotában,  Tr  (h) a
riasztási idő, Tk (h) pedig a kimenetekhez tartozó idő.

A szükséges akkumulátor kapacitás (Ah) = I1 X Tny + I2 X Tr + I3 X Tk.
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10. fejezet. Hibakeresés és rendszeres felülvizsgálat

10.1 Általános intézkedések

Probléma Ok Megoldás

1 Üres  vagy  abnor-
mális  kijelző  rend-
szerindítás után.

a.  Nem  megfelelő  tápel-
látás.

b. A kapcsolat az LCD be-
kötő  kábellel  nem  megfe-
lelő.

a. Ellenőrizzük a 230 V AC tápellátást.

b. Ellenőrizzük a kábelt.

2 A kijelzőn AC hiba
jelenik  meg  rend-
szerindítás után.

a.  230  V  AC  tápellátás
hiánya.

b.  Az  AC  biztosíték  kié-
gett.

a. 230 V AC csatlakoztatása.

b. AC biztosíték cseréje (csak a címkén
feltüntetett  paraméterekkel  rendelkező
biztosítékot használjunk).

3 A kijelzőn akkumu-
látor  hiba  jelenik
meg rendszerindítás
után.

a. Nincs csatlakoztatva ak-
kumulátor.

b. Az akkumulátor lemerült
vagy meghibásodott.

a. Akkumulátor csatlakoztatása.

b.  Helyezzük hálózati  feszültség  alá  a
központot 8 óránál  hosszabb időre,  ha
ezután  még  mindig  fennáll  a  hiba,
cseréljük ki az akkumulátorokat.

4 A központ  nem ta-
lálja  a címzett  esz-
közöket.

a. Az eszköz bekötése nem
megfelelő.

b. Az eszközt bekötő kábel
sérült.

a. Csatlakoztassuk megfelelően az esz-
közt.

b. Cseréljük ki a kábelt.

5 A  központ  nem
nyomtat.

a. A nyomtatás mód nincs
beállítva.

b.  Nincs  nyomtató  csatla-
koztatva.

c.  Meghibásodott  a nyom-
tató.

a. Állítsuk be a nyomtatás módot.

b. Csatlakoztassuk a nyomtatót.

c. Cseréljük ki a nyomtatót.

6 Eszközhiba. a.  Az eszköz  nincs  csatla-
koztatva.

b.  Az  eszköz  meghibáso-
dott.

a. Csatlakoztassuk az eszközt.

b. Cseréljük ki az eszközt.

7 Hurokhiba. Zárlat vagy szakadás. Ellenőrizzük az áramkört.

10-1. táblázat
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10.2 Nyomtató karbantartása

Ügyeljünk arra, hogy mindig legyen papír a nyomtatóban.

1) Nyissuk ki a tűzjelző központ dobozát és vegyük el a tápellátást (húzzuk ki a nyomtató és a
LED panel közti kétpólusú csatlakozót).

2) Pattintsuk ki a helyéről a papírtartó tengelyt.

3) Rakjuk a tengelyre az új papírtekercset, majd helyezzük vissza a tengelyt.

4) A 10-1. ábrán látható módon vágjuk le a papír  végét.

10-1. ábra

5) Helyezzük tápfeszültség alá a nyomtatót. Kézzel igazítsuk be a papírt, majd nyomjuk meg az
SK1 gombot  a  nyomtató  panelon,  ekkor  a  nyomtató behúzza  a papírt  és  az  megjelenik az
előlapon levő nyíláson.

Megjegyzés:  A  nyomtató  papírnak  mindig  szorosan  felcsavarva  kell  lennie.  A  laza
papírtekercs vastagságánál fogva lassítja a papír mozgását.
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1. melléklet. Belső kapcsolási rajz
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Interfész panel

Akkumulátorhoz

Fő
panel

LCD
kijelző

LED/billentyűzet 
panel

Buzzer Nyomtató

RS 485-ös
hálózati kártya
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2. melléklet. Eszköztípusok listája

52

Nem használt
Füstérzékelő
Hőérzékelő
Lángérzékelő
Kézi jeladó
Vonali füst
Gázérzékelő
Sziréna
Oltóvíz
Riasztás kimenet
Sziréna kimenet
Hiba kimenet
AC hiba
Akku. hiba
Rendszerhiba
Hurokhiba
Földhiba
Kim. fesz.hiba
Hálókártya hiba
Hálózati egység
Repeater

Típ.
szám

Eszköz-
típus

00
03
02
07
11

51/52
05

24/25
30

Aktiválódás esetén:

Tűzriasztás

Felügyeleti riasztás

Kimenet indítás

Hibajelzés
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Gyártó:

Gulf Security Techonolgy Co., Ltd.
No. 80, Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei
P. R. China 066004
Tel.: +86 335 8502528
Fax: +86 335 8508942
E-mail: sales@gst.com.cn
www.gst.co.cn

Magyarországi forgalmazó:

Multi Alarm ZRt.

1106 Budapest, Fátyolka u. 4. 7621 Pécs, Perczel u. 15.
Tel.: 1 / 666 2160 Tel.: 72 / 513 110
Fax: 1 / 666 2180 Fax: 72 / 513 113
E-mail: budapest@multialarm.hu E-mail: pecs@multialarm.hu
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