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AZ AM6000 központ 'ÁLLAPOT oLvASÁS' menüjének szerkezete
(a zárojelben levő számok a'Kezelési kézikönyv' oldalszámiú mutatják)

1: Rendszer konfiguráció (5)

2:Eszköz állapota (9)

3: Bekapcsolt monitor modulok (5)

_l: Bekapcsolt vezérlő modulok (5)

L: Nyomtatás (12)

1: Engedélyezett hurkok (5)

2: Hurkok típusa (6)

3: Hurok prioritás (6)
4: Késleltetési idők (6)

5: Kiegészítő tápegység (6)

6: Max. közvetlen csoport (6)

7: Külső terrninál/ nyomtató (7)

8: Belső paraméterek (7)

9: S18600 kátfia (7)

10: Speciális paraméterek (8)

,\ti'nngu.a"ió (12)
lapota (12)

>/ó: Bekapcsolt monitor modulok (14)

7: Bekapcso|tvezérlő modulok (14)

\,,^-\\ I
I ( ^\.\')\\-/."

l: lpstallála (L} \ .

z: ÍnslattahtáqtijeQok tít
3: Külső if. para\étbrei (8)
\1\ r----- ,/t-

)

tr
Érzékelő (9) '-'\
Monitor modul (9) ,/
Vezérlő modul (9) 

^ \Csoport (i0) \ \
Zóna(l0) ',l \\
Távkiielző pont (l0) '\'/(1 '...

\ \i'--\V
Az CIÓK' meniij ének szerkezete

oldalszámát mutatják)

-T-- l: Nyomtatás (l5)
l 2: Kijelzés ( ] 6) Mind

Eszköz
Zőna
Rendszer
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1.1. NÉrrÁNy szÓ n xÖzponr llŰxÓlÉsÉnÓl'

Az intelligens címezhető érzékelők és modulok haszná|aÍalehetővé teszi, hogy a kezelő pontos információt

kapjon a rendszerben té1lépő hiba illetve ttir:"r"e, iJriero l', a je|ző eszköztípusáról, zőnábatartozásáról, stb'

AzérzékelőkésegyébcimzeÍteszközöktápe||áiása,va1amintakommunikáciőaközpontésazeszközökközött
kétvezetékes je'zőhurkon keresztiil történik' -"rv-i"ir"' visszaterő "'"'' 'vrr' t"'su'u9 kialakítású' Az AM6000

központot 16 je'zőhurokig lehet bővjteni, *rvJ i.ioaegyikére 99 "";i:;i'áiig""' "'zéke'ő 
és 99 egyéb címezhető

modul (kézi jelzésadó, ,"Zerlamodu1, monitor;;ffi' h"ő"mányos hurolá[esnő modul) csatlakoztatható'

AzAM6000központtiízjelzéstjelezazaáábbieszkÓzökaktiválódásakor:\,r/>> <,

. intelligens fust- vagy hőérzékelő ( "X ''- -.. címezhető kézi je|zésadó _'_:.^_ _^Á''1^lz\ /" \ ) \ \ '/

. ,aiarmoző, típusúnak programozott bemeneti modulok (monitor modulok) l 1 \\ ' 1'\

Tíizjelzés esetén a jelző eszközökön taiá'ható LED(ek)-et ki*ujtja a központ, és ezek c'a\r,áÍdrlásftoAQls2anak lU'

Beavatkozó és jelzőeszkö zök (ajtőzát, úÍőtaÍtőmágnes, k1ím.a1eá1}1t9 relé, hang- renvjs'zi|' frsrc''app/ntyut'' stb') a

címzelt h.urkon elhelyezett vezér|ő -"o"r"t".Jgri.áge"a^ -űdd;;;h;rőF\'q, "é"énti 
lnroau kimenete lehet

potenciálmentes válto-relé kontaktus' uugy poiuri arto_rdira-ror, r"mgv"ri ti-pí"l")a t o"pont réndJkezik egy riasztáskor

aktiválódó fe'ügyelt hatge'zőkimenettel, ';i;;Jú;wé"aro 
táö-jnt;"{x''-"gy au'uu íasztáskor aktiválódó'

(' /\ \
iit"*" t luu3"lzéskor elengedő váltó relével' 

/, >" \/\
|.2. Jr;''szőr (r\

Az AM6000 központ 3 hozzáférésiszinten kezgrbe|o,'|"ty"iNioo.gyikéhez jelszó tartozik' Az egyes jelszók

a progTamozás során'*o!".i.r.'"ror<. gyaÍira;á)-urauui jelszok "#;k\.fúwa, 
i.s'in* jelszó =ltl1l' mely az

á1ta1ános kez''őhözÍartoz:lk, a2.szin{u j"I"rz;z;;;\Jr$@il*ikeze1őhoz tartozk' A 3'szintíí jelszó ismerete

csak a közpoot prog1.:mo",xához és "r;"";;PY;'&rxk"7a*#-*'k.;;gy"' 
funkciók' parancsok az alábbi

szinteken érhetőek el : \.. \ '\. ''. \

1. BEVEZETÉS

Programozás : 7
Allapot módosítás ' \

Allapot olvasás | '...-'- 
"-.

' Csoport: Cxxx, ahol:
, Ztőna: Zxxx, ahol
. Távkijelző pont: TxxP1ry, ahol

"" ^*7-\ \ .t','' \". \' \\.\.\/ -3\szt+ruJEsz\ \

X-s)*\t'jqt{'
\ t.stin-ttijelszo\' X"\tüJels"o

Allapot olvasás | '..- - - \' \'];j:;: '
soeciatis funkciók : /' ' .Nh$.t'''''
Hangielzőkkikapcsoíásí:' ?'sz\ntu;etszo

Haniielzők visszakapc{olása : \ 2lszntti ';.etszo

Jelzötorlés: \ ,/ ?szintuptszo
Nyugtázávíisq. Lánipat esit :,'/ nincs J e l SZoN**a'a'"íigtq ' LáApat eszt i ,'/ nincs jeiszó

,/l ),
Ha a kezel<! bels(ezdqglgy kezelesbe. e]indu' egy l perces.időzítés' Ha ez a|aÍt az I perc alatt nem nyom meg gombot'

a központ ;iss"utéxáfi ";;É" 
;;ir", u"tyüln a kezelés kezdetekor volt'

/ )'
t.:. 

'Cí'lrzÉst srRurtÚnl 'q' RENDSZERBEN

'_- \ " .' l ':tt- ^^-A^ Ía1 ,Átl 'llapot módosítás') a kezelőnek be kell ímia a

?";;;*.* fit#r':J;il.jilá]':''Ji"i|""T,f;,;iil ,fu;; ,o'po^t ci',ét. Ez;;;t^íto"or'""o formában

'"011')tl,'q-&;l eszköz : Hxx (E v. M) YY, *' 
Éi*l*iiT^"|ffJíí-"
y ,u, 

"rruorhurkon 
belüli címe (01-99)

xxx a csoport száma (1-400)

xxxazőnaszáma (1-150)

xx : a távkijelző modulcíme (1-32)

; 
' 
;;á"]ktj;i"o -odtrtoo belüli pont száma (|-64)

-1

NOTIFIER- PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv



KKAM6.DOC

1.4. A"KttÉpÉs'(+) coun nuNrcrÓr

A gombnak kétfele működési hatásavan, attól fiiggően, hogy a kezelés során hol használjuk:

' Meniikijelzési állapotban : törli a kiválasztott funkciót és eggyel visszalép a menü szintek között.
' Adatbeírás közben '. tör|í az utolsó bevitt karaktert, illetve első kitöltési pozícióban a kiválasáott menü funkciót.

1.5. BnrÚr És szÁmoK BEvITELE A BILLENZYUZETRóL

A központ főlíatasztattlr áj árnk gombj ai rendszerint többfunkciósak.
működésűek:
. első megnyomáskor a gomb bal sarkában felírt gombot jelenti,

Adatbeviteli állapotban a következő

' második megnyomáskor a gomb jobb sarkában felírt bettít (ha van)' vagy a gomb közepébe írt számot. ,,^'
' egy gombot többször egymás után nyomogaVa, a kijelző uwanazoÍ pozíciőjában felülíródik az e\{ző

származő karakter ,/ )
ha a bettí, illetve szám bevitele során át akarunk témi a következő poziclőra, akkor vagy az'$Ö[letbea;'g\
vagy az előzőtóI eltérő gombot kell megnyomni. A beírt karakter az 'IStrIÉTEL' gomb ryry"yo-fuaval bNt
következő karakterpozícióba. ,/ 

' i

^- ^Á^+L^!-A^L^C^:^-!^^ ^- 'D^TÚDD' ---__l_t_-t L!'a!' :l ' 'l1 -.-__ ,/Az adatbeirás befejezése az 'ENTER'gombbal töfiénik 
l.--.=...

1.6. Wa,lx-Tnszr

A'walk tesá' funkció a tbzjelző rendszer egy szewiz-funkciój a, megszűnik a programozás
során megadott idő elteltéVel, ha ebben az áIlapotbanhagyta a rendszert ntartó

1.7. PnronrTÁSI REND

típusú esemény esetén a moduloknál.

a
Az AM6000 általkljelzett eseményekhez megfelelő plio\*ta{ fd<ta{ozik. Ez a pnoritási sorrend a következő

(az első a legnagyobb prioritású) : 
^ 

\ 
'''',/ 

./-.--.'r)(az elsÓ a legnagyobb pnorttású) \, 'r/ ,/l. TLizjelzés (alarm) \
2. F.szkijzhibajelzés \ \
3' Letiltott (kikapcsolt) eszközök, zónák / -.- ' 

'' '\ \\
4. Rendszerhibák \ \-.-\ \\,',
5. Távkijelzőmodulokhibája 

'--* -..\\-.-. )
/,-í'--':. '','\ \ "'

Ezenkívül bármely uonoro n..on"'too or;.,*"

\\ )

(;:)-.;-'I)\
/'- \i(
((())) "
\=/.'

.)
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2. A KilZPoNT ELŐLAPJA (KIJEL ző-rnznr,o ncysÉc)
2.l. A RENDSZER alaprt.lnr-zÉsn

Ha nincsen sem tíizjelzés, sem hibajelzés' és nincs letiltott zóna vagy eszköz a rendszerben, akkor a központ '7 x 42
karak1eres kijelzőjén a következő iizenet látszik :

NOTIFIER 23-06-97 09:49:33

RICK BÁRJA (CASABLAN CA)TUZJELZÓ RENDSZERE

ALM:000 HIB:000 T.Z:000 T.E:000 R-HIB:000

- Rendszer alaoi.izenet--

A kijelző legalsó sorában láthatő jelzések a következők :

ALM:000
HIB:000
T.Z:000
T.E :000
R-HB :000

- a rendszerben fennálló nyugtáuat|an, vagy lenyugtánottLuzjeIzési
- a rendszerben ferrnálló n7ugfázatlart, vagy lenyugtÍaoÍt zőna hibajel
- az aktgálisan tiltott (kikapcsolt) Zónák száma lTiÍtott Zőnal
- az aktwálísan tiltott (kikapcsolt) eszközök (érzékelők, modu
- a rendszerhibák (központtal, hurkokkal, a rendszer

Az egyes jelzésekkor (tílzjelzés, hibajelzés' Í1ltott' zőna, eszköz) a
az 5.fejezetben találhatók meg részletesen.

2.2. A KÓZPoNT ELŐLAPJA

LED-ek:

rvz
Ktr<APCSOLT ESZKOZ
(T1ltott eszköz l zóna)

ÁrrarÁNos trrgn

RENDSZER HIRA

és a hozzájuk tartoző kezelések

\t
UZEMEL

HANG VISSZA LIsTA RENDSZER TESZT JELZÉSTÖRLÉS }mJGTA
rÁlrp't-rBSzr

Speciális funkciógombok :

Árrepor olvasÁs
Árrapor uÓoosÍrÁs
pnocRavozÁs
SPECúLIS FLrNKCIÓK
ISMÉTEL rÖr,'nrrBzÓ

ff
AM-ó000

Í!f lER.

r**i]trtrEE
r"á--]trtrtrfl
Í*_ffiltrtrEE
r..,'-',.-ltrtrtr81t3

ÜnMr * l

@E@@E

b

NOTIFIER - PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv
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2.3. A rÖzpoNr rrznr,ocoMB.IAl

Az előlap jobb oldalán találhatő egy többfunkciós billent5nízet,
megadhatók. Néhány gomb további funkciókkal is rendelkezik :

mellyel a kezelés során a számok' beíik

'ÁttAPot OLVASÁS - a központ az |. szinhjjelszó megadása után egy menüt kínál fel, melyből bjvá?asztva a
megfelelő rendszer-elem, illetve jelzések akfuálís áLlapoÍa kijeleztethető. (Részletesen Id. 2.4.

'Átt'lpor uÓnosÍrÁ|Í!",'|'')r*ra gombbal léphettink be az,Á|lapot módosítás, menübe, meiyben pl. az egyes
eszközcik kikapcsolása, az órabeálIítás, stb. végezhető el' A menübe csak az 2. (néha a 3.)
szintrí jelszó ismeretében léphettink be. (ld. 'AM6000 programozási kézikönyv')

'PR)GRAM)ZLS' : (Programozás) - ezzeI a gómbbal léphettink be a 'Programozás' menübe, melyhez a '}''sz!nní
,SPECIÁLIS 

"n*.''dÍ'illffi:n;Jff'iilfi:::iLffÍ:t1il:'#T:ffi:5:*r#Jrhető nyomía,?.AÁi
kijelzőre. Részletesen 1d.4. fejezeÍ.

'ISMÉTEL' q
(szám) és lehetőség van a következő ktjelző pozícióba ugyanarura\ a gorübnak -\.t)etetbevinni. \ -\'KÖV' : - a gomb megnyomása után egy újabb karakterpozícióban kezdhedtik eLa ilJvieh.--....- 7

'í}, ü': (Fel/le nvilak) - a menük kiválasztásakor. vagv az. 'Állanc:t o1.asás'|'...-"*ih". .loLL.l "
'í} , ü': (Fel/le nyilak) - a menük kiválasztásakol' Vagy az 'ÁhBE olvasás\erlqben ezekkel a

gombokkal lépkedhettink előre vagy htttta az adott lista eletpéipozott. \
'tltÉrÉs' 1-1; - törli az utolsónak bevitt karaktert, illetve progru^or.Á.(á,r, -"grryo^ruL előző menü

szintjéretérhetiinkvissza. .^i_ 

^ 
\

'ENTER' ( J ) , - az egyes menüpontok végleges l<lvá|asztásáru, ilr"ty)'|.og.NX*u" az adatokbevitelére
/1 \)szolgál. i 

(

A központ kij elzőj e a|att taláihatőgomb ok fu nkció i

a^------ \r''K]JELZ) TESZT'.' - e gombot megnyomva a központ jz 
'elolapjrín 

levő LED-eket kigyújtja, majd a kijelzőt

. Nyt]GTA', ]':T:T;"l;".'íJ:m" :'*Wyi""#[xffiffi;"Til''''1 ".\:L1:yx"jl. hibajelzést. és a

,JELZÉSTÖRLÉS' ; :#iffi :'T}'J'l?t: í'[il:
va$y hibaüzenetet (ha van ilyen).

riasztást l h:ba12tzési nétn n\gr\ak.
'fuENDSZERTESZT' : - ezzel a gqíib/ítTe}Et i\dí}"e} rendszer minden intelligens érzékelőjének ellenőrzését. Az,LI,TA, :'jffiT:,TffiffiöY,1íTjÍ!if-T"':#;5i'::##.1:H;:i"gy rendszerhibákat.

tilptt zónákat' esz]<izöke.t
'HANGKI'' ;4rut4u4 ii>^*"át| kikapcsolása - riasztás esetén e gomb megnyomásakor a központ

$úpp;la urr\?t i í.i-.*ti vezérlő moduljait, ame{.ekre a programozás során a

. Ha ezek továbbra is fennáilnak (a fiist még
nem távozott el az(rze(:\a\áxibbI,' a kézi jelzésadót nem állították vissza, stb.)'
természetesen ismétel\ejd(xé.pt o\ziíak. A jelzéstörlés tiltva van addig, míg minden

opciót engedélyeztiik.
lzők kikapcsolása után ezze]. a gombbal kapcsolhatjuk vissza a korábban kikapcsolt

(kikapcsolhatónak defi niált kimeneteket.

Lz előlan balq\aláq található LED-ek funkciói :

TUT, ' ;- ,- \ i\ \ pi'os LED, mely villogással jelzl',ha egy vagy több eszközrőI tii4elzést észle\t a rendszer. A

, \ \'. ) ) ! i JgIZgD! lE ll\Jlll tururJlrÁ. ruZJgrZgsKUI a Kozporu KuerzoJen reszletes lnlonnaclÓk olvashatok a

') - - 
-' ,' ' rízjelzést okoző zőnárőI. Az 'Enter' gomb megnyomása után kijeleztethetjtik a jelzést okozó

eszköz részletes paramétereit.
KIKAPCSOLT ESZKÖZ: - sárga LED, mely vlIágít, ha a központra csatlakoztatott bármely eszközt, zónát, hurkot

ÁrrerÁNoS HIBA:
letiltothrnk (kikapcsoltunk a frgyelésből).
- sárga LED, mely villogással jelzí, ha a rendszerben még le nem t7ugtázott áI\apotváÍtozások
vannak. A központ kijelzőjén részletes információk olvashatók ezet'ről az eseményekÍől. AZ
állapotváItozások len1ugtázása vtán, ha legalább egy hiba esemény még fennáll, a LED
fo lyamato s an v 1lágitőr a v á1Í.

- sérga I ED' mely vílágít, ha a központ a hurkokon kívül (a központon belül) valamilyen hibát
észlel. Ertesítstik a karbantartót!
- zöld LED, mely jelzi , hogy a központ hálőzatrőliizemel.

RENDSZERHIBA:

-iizgvtEl,:

-4- AM6000 kezelési kézikönyv NOTIFIER- PROMATT



HANGKI:

Belső hangjelző :

KKAM6.DOC

(Kimenetek v. hangjelzők kikapcsolva) - sarga LED, mely vllágit, ha a rendszerben levő összes

kikapcsolhatónak definiált kimenet ki van kapcsolva. A LED villogással jelzí, ha a

kimeneteknek csak egy része van kikapcsolt állapotban.
A központ belső hangjelzője artasztások (alarmok) és hibajelzések helyi, akusáikus jelzésére

szolgál. Titzjelzés esetén szaggatottan, hiba esetén folyamatosan szól. Az összes luzjelzésvagy
lttb a nyugIázása utÍn e lhall gat'

be kell ími az 1. szintrí

2.4. Al;-aPoT olvAsÁs nrnNÜ

A funkció végrehajtásához megkell nyomni o, 'Átr,qpoT )LVASÁS'gombot, majd
jelszót. Erre a központ a kijelzőn megjeleníti az áLlapot olvasási merlíJit az alábbi formában :

Árrapor orvasÁs rrlBxÜ : -> 1 : A RENDSZER KONFIGURÁCIÓJA
z:ESZKÖZÁrrapora
3 : BEKAPCSOLT MONITOR MODULOK
4: BEKAPCSoLT VEZÉRto vtooulor r$

---..-- ,/
I 

------J

A menüből a kijelzendő információk csoportját a menüpont számínak megnyj
és az'ENTER'gombot megnyomva lehet kiválasztani. Az egyes menüpontgk j

1 : A RENDSZER KONFIGURÁCIÓJA - a rendszer konfigurációj je : installált hurkok, hurkok típusa,

stb. (ld. 2.2.1. fejezet)
2 : ESZKÖZ 

^LLAP}TA 
- programozott eszköz (étzéke L), zőta 'agy távk1jelző pont állapotának

kijelzése (Id.2.2.2. fejezet) \" \ '
3 : BEKAPCSOLT MoNlToR MODULOK - ezzel lqhet kijeleztetn\ ltgkisebb című, bekapcsolt állapotban levő

'feVle nyilakkal' vagy a menüporimellet talalh{tó sáám megnyomásával lehet a menüpontot kiválasztani.

RENDSZER ÁLLAPoT OLVASÁS MENÜ : _

7 : KÚLSÓ TERMINÁL / NYoMTATÓ
8 : BELSÓ PARAMÉTEREK
9: 518_600 rÁnrya
1 0: SPECIÁLIS PARAMÉrBnBr

@val, vagy al f4g nyilakkal'mozogva
ntése a követk€z{:

monitor modult 1---- \t
4 : BEKAPCSSLT VEZÉru'o vtoluI,oK - ezzel le\et\ijelenetr*iq1egkisebb című bekapcsolt (aktivált) állapotban

levővezérlőmodult \\7r j'tevo vezerto modult 
,r\ 

\,, W ,/- _t

\\,/
Megjegtzés : a2-4menüpontok esetében a tovquul*t'"\sqn1ó'áIlpporu eszközök, zőták, stb. állapotinformációit az '{) ', és

a '$' gombok használatával lehet kijele7rdtni. \\ x,. tlr \ \l
4 v 5ulrruu\ LLaóLLlaLa.aydl rgrrgt NJgrgÍr,'i] -.-\ a\ \''.

\\ \\
2.4"i" .{ rexadga*a' k*n{?gllráa(ó $!}*áqztdtqse\"--. \\\

Ha az'Al7apot olvas!Á' vdenBttit a4 r$au."tjuk, a l1tl11n] az a|ábbí v.álasztási lehetőségeket kínálja fel. A
t/\

Y

az instaI7áIt hurkokbővítő
hurkok felsorolása :

INSTALLÁLT sovÍrÓ LIB :0

ENGEDÉLYEZETT HURKoK:
01:I 02:r 03:I 04:r
05=N 06:N 07:N 08:N
09:N l0:N 11:N 12:N
13:N l4:N 15:N 16:N

(LIB) káfiák száma és az engedé|yezetl

> 1 : INS\"{L\áL+-uunpór 1rrn)

. SZÁMÚ KoZVETLEN CSOPORT

NOTIFIER - PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv -5



I
KKAM6.DOC

2: I{URKOK TÍPUSA

3 : HURoK PRIoRITÁSoK

4: KESLELTETESI IDOK

5=

A fenti példában csak az első
a központ lekérdezi az első

ajelzőhurkok kialakítasa (6:visszatérő : style 6 vagy 4:nyí1t : style 4)
A hurok első installálásakor a hurok típusa nyílt (4) lesz.

A HURKOK TÍPUSA (4:NYÍLT, 6=VISSZATÉnÓ; :

0I--6 02:6 03:6 04:6 05=4 06=4 07:4 08:4
09:4 Í0:4 Il:4 I2--4 13:4 I4:4 I5--4 16:4

<)\,/í,'N;i 'tl ,\ \

\ \ \'. ) ) I I

6: MÁx. Körry,ETLEN CSOPORT
\---_,,'

itásos. A 2.hurok esetében t-
modult (célszenien kézr

jeladóQ minden 10 egyéb

fikációs ideje 5 mp', a hangjelzők kikapcsolasának tiltáSi

KIEG. TÁPEGYSÉG:N

a csoportok (közvetlen- vagy közvetve-aktivált) kijelzése :

KÖZVETLEN-AJ(TIVÁLT CSoPoRToK : 001 - 300
KÖZVETVE-AKTIVÁLT CSoPoRToK : 301 - 400

PRIoRITÁsoS LEKÉRDEZÉS
HLIRoK: PRIoRITÁSoS MODULOK SZÁMA, l

SZEKV.LEKÉRDEZÉSEK SZÁMA (ÉBZ]
L

or:ro. 1o 02:s. r0 03:rs,20 o4:oid'0q : -
05=00, 00 06:00, 00 07=00, 00 08:00;.00\ l--.-- ..--.---

Á'nl..09=00, 00 10:00, 00 1 1:00, 00 .\ 12:00, 00. \
13:oo, oo 14:oo, oo ls:oo, g{ )e:oo',00". \1./

pYcrxt rilr:0.60, AUT.KT:3oo

-6- AM6000 kezelési kézikönyv NOTIFIER- PROMATT



a központra alap-kártyájéra
kijelzése :

KKAM6.DOC

csatlakoztatható perifériák paramétereinek
7= rtjr-si-rERMINÁL/NYoMTATo

8:BELSŐ PARAMÉTEREK

9 = 518_600 xÁRrya

AKÜLSo TERMINÁL FELÜGYELT :N
TÍP..(o:Nincs,1:W2400'2:W4800,3:DoS,4:LCD) :2
KIEGÉSZÍTo xyourarÓ :1

az opcl so-r-bs -interfész kártyára (518-600) és az etre
felügyeletilJ modulokra, és a feltöltő vagy

5 állapot lekérdező almenü kijelzése :

| : az nstallá|t Íávkljelző modulok felsorolása

íső so.os interfesz típusát, az áNite11i sebességet, a központ címét és a feltö1tésre

az intelligens soros interfész installált voltátjelzi ki (I/N)

SIB6OO : ]

,/,\

EsZKoZVlLLoGÁS:| / 1

]ooo rÁnryA INSTALLÁI.Ás
\ )rNsr,q.LLÁLT rÁvrurBuor

\./ --!-- ! --:Y rÜrso PERIFÉRIÁK

. Az eszközök villogása engedélyezve/tiltva

kér{nek ezek a firrrkciók.

1 : 518-600

NOTIFIER- PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv -1-
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KKAM6.DOC

2 : INSTALLÁLT rÁvxr.rnr,zix

3 : KÜLSŐ PERIF'ÉRIÁK

10 = SPECIÁLIS PARAMÉrnnnr

. A kiilsÓ mtertéSz típusa (O:Ning

. Az átViteli sebesség (0:2400{í:

. A központ címe (l ..32) .
u-^/' ,1^-^

vinqsí:(S232'2_-Rs4
)S7an.a{1o;:rei

paraméter \Vl"dig.

lléjszakai itzenhez rendelt 'éjszakai (nagy)
vált csoport száma

nappalt/ éjszakai üzemhez rendelt'nappali (alacsony)
vált csoport száma

A rendszer érzékelőinél a drift kompenzáció
engedélyezve/tiltva van (I/N)

Allapot

érzékenységű'

érzékenységű'

(globá1isan)

a távk'tjelző modulok installált vo\tát jeIzi

a ktil ső rendszer interfe sz áÍ|ap otátlak kij e 1zé se

INSTALLÁLT TÁVKIJELZÓK :

01:N 02:N 03:N 04:N
09:N 10:N ll:N 12:N
17:N 18:N 19:N 20:N
25:N 26:N 27:N 28:N

05:N 06:N 07:N 08:N
13:N 14:N 15:N 16:N
21:N 22=N 23:N 24:N
29=N 30:N 31:N 32:N

rÜrso IF. TÍPUSA: 1
KÖZPoNT cÍIraB: ot

GUCSOPORT :C311
NYSÉGÚ CSoPORT :C3I2

-8- AM6000 kezelési kézikönyv NOTIFIER- PROMATT
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}.4"?. Egek{ir átiapalt q}}vaslás

Az ,Állapot olvasás, menü 2. pontját vá|asztva akeze|ő kijeleztetheti a rendszerben pfogfamozott eszközök'

zónák és távkijelző pontok állapotát. A menü kiválasztása után a központ az a|ábbiüzenetet írja ki :

A beírandó eszköz cím/zőnaszárrltavkijelző pont cím az L3. fejezetben leírt formátumú

beírása utan megjele'it 
" 
ű:J"o' a címrrek megfelelő eszközrelzőnára/távkÁe|ző pontÍa

az a\ább\ formában. :

Egy érzékelő állapotának kijelzési képe :

, zőna és típusazonosító "u)*
Allaoot :NoRMÁL, ALARM. HIBA. TILTVA

-nk^** 
tz

r\iurEvv7ÁJ-.'-
li<:i-/
}9 karakteres elnevezés
..r{felszerelési hely)

az eszkőz verifikációs\, .{zérzékelőhözrendelt - lE(NoRy)::-^:(^)='tltl\p """''p1"\ -T 
számlálójánakértéke

kell legyen. A megfelelő cím
vonatkozó ál t információ

)
i€uöcti

'\-,,)

,')

Verifikáció engedélyezve
r'ezér1ési 1ista (CBE)

Az érzékelőhöz rendelt .Z V \ 'l

-Á--l'ji^l-Á nnnt ./ ' Közep érzékenysee es az.a@^:'1:i::!:5:::1
tar-kljelző pont / l*"r'é-tr'*.nl''' érzékeny\y'ía éjlnap üzem enc"9:1':T]'11

távkijelző pont

Azopcionálisparaméterek(tesztelhető,kikapcsolható,automatikusankikapcsolódó
uttor'i"t"oo"k meg, ha az adotteszkömél engedélyeztiik a miiködéstiket'

l\dB)i /!J orgwvrtJ -_'_':;i;'"ny 
érzékenység' távkijelzo) csak akkor

Az opc ionáli s p araméterek (követó miíködés, "ill"'u' l\'':*-u.ff5 a{
ie1ennek *"n, hu az adoíl eszköznél engedé1yezti}}.<.a müt{od\s)Ke} - ':.r.'i"t *"g ,ia az adottes)koznél engedé1ye]}}<: rnű'\i:s#} - '-\
Eg1'' monitor modul állapotának kijetzési képe :_ 

,/'--' \' ''\ bi''i"'onaéstípusazonosító
Alippot : TILTVA, ALARM, HIBA' N*.\at':,' \Z '

32 karakteres elnevezés
(fe1szere1ési he1y)

A monitor modulhoz
rende1t vezérlési lista ,,'1-

tavkijelző oiÉ \'\ ('-:
Az opgiónalrslparpmeE'\követő működés, villogás, távkijelző) csak akkor jelennek meg' ha az adott eszköznél

;"6r4!rt tr ,otit.ooe\*r'"t'

\"
ilqdul állapotának kijelzési képe :
a\ Cím és típusazonosító A tesztelésre, a kikapcsolhatóságra és

Áíupot,\itreiítv., BE, HIBA, KI, NoRMÁL ,/ }villogásravonatkozó 
opció

-l-],7< l Az automatikus

''-a--''-, 
-) 

1-, lZ lZ I kikapcsolásra
vonatkozó opció

Avezér|ó modulhoz l .' , -! -lYlY ^_ l zzwrat<teres elnevezés
rende1t*":':ti \ |NÉv= 1.EMELETrÚzcÁrloAJToVEZERLO l (felszerelésihely)
fi'iggvény (CBE)

A modulhoz rendelt

opció, villogás, titvkt1e|ző) csak

ADJA MEG AZ ESZKöZ cÍirlÉr Hxx(É/M)yy,

c***, z*"* VAGY TxxPyy FORMÁBAN: -

H01Éo1 ZOo2 oPTIKAI FÜST

NBV: EMELETIRAKTAR <
ÉNonrvr):s E(N)=7 Ét,Lry s

Aliapot: TILTVA, ALARM, HIBA'

T \:'-/
NáRúAi'. 'X\
'ló',l',ló' 

Z8ú KEZI JELADo , K
iGK'' . Er"rewr rÉzt lguoo, \ '...-/ /

nglÉ (vru-rÓt TEST K VI

NÉV = 1. EMELET lÚzclttl'Ó arrÓ vBzÉnrÓ
CBE: (H01É01)

NOTIFIE,R - PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv -9 -
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Cím és

Egy zőna állapotának kijelzésÍ képe :

Állapot: TILTVA, ALARM, HIBA, NoRMÁL
Cím és típusazonosító

A modulhoz rendelt
távkijelző pont

Egy távkijelző pont állapotának kijelzési képe :

,-^ t\
í a\^',t l^\*

//\l' \
'\. \ r-------. 7

\(
'.)

isorgn hozzárende ltiink.

32 karakteres elnevezés
(felszere1ési hely)

32 karakteres elnevezés
(felszere1ési hely)

\

\,
A 6:BE-MoN/ári{:NE\omuok megnyomására kijeleztethetjiik a legkisebb című bekapcsolt állapotban levő
i:T':'.::s1'{asr beldancso\il)apotban levő vezérlő modul áIlapotát. A'fi'és',|}'gombokkal a következő modul
KUeIzeSt t<epe\éphéttirí<. A kijelzési képek az előbb bemutatottakkal megegyeznek.

/,' -..'\ \
^ i t:',:_ -\ ! .. .)3.(+TFLW'(Y )' A 'KOWTKEZÓ'( ü ) GoMBoK ES FUNKCIÓIK\\ \'. ))ll
' .\\}ry{et nyomógomb az'Állapot olvasás' metü 2-4 pontjával kapcsolatosan használatos. Mihely.t egyet
kivála\*rh*_a'ríenfinontok Lö7Íil c onmlrnl.Lol i^1'4^+l,^+::i|.l-: ^ +^LL: ^^-1-\_ !11-'' 'L!,közül, e gombokkal jeteáethetjiik ki a többi eszköz áIlapotát.

A '|}' gombbalaz aktuá\l'san kijelzett eszkijzhilzképest az előző című eszköne léphetiink.

A '{i' gombbal a következő eszközt jeleztethetjiik ki.

Együttes j elzés paramétere

Egy csoport állapotának kijelzési képe :

Allgpot: KIKAP., ALARM, HIBA' NORMÁL

Vezérlési ffiggvény (CBE)

C001 KÖZVLENCSOP. EGYÜT:o

CBE:

NORMÁL Z ,,/ZOOI ,'V
NÉV:5. ÉPÜLET NYUGAT] SZÁRNY

BE /. ás
I!'{:'\V'.irLu)*'.*

10- AM6000 kezelési kézikönyv NOTIFIER - PROMATT
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4. A'SPECIÁLIS FUNKCIÓK' MENÜ

E nyomógomb aria szolgáI, logy u kezelő egy állapotnaplót nyomtasson' vagy megtekintse a központ

esemén',tárát. A,SPECIiLts eutíróúi; gomb megnyomása és a2. színtujelszó megadása után az a|ábbt' ijzenet

jeienik meg a kijelzőn :

SPECIÁLIS FLINKCIoKMENU : _

> 1:NYoMTATÁS
2: ESEMENYTÁR

\,

1:NYOMTATÁS
között,
z:pSBvtÉxytÁR:

4.1. Ár,r,aPoTNAPLÓ xÉszÍrÉsn

Az I:NYOMTATÁS menüpont Vjvá\asztásaután a következő

....

lista elejére kerülnek.

A menü pontjai nagyon hason$a-náliaaia.\qrv"tas\ menü- és a 'Lista'gombbal kijeleztethető menü pontjaival' A

megfele1ő menüpont Á;álr{rrrsr"r.'d\'\Linformációcsop.ortot lehet kinyomtatni (1d' 4'I' ábrán)' Az

hformációcsoport kiválas;+;{r;á"."}.rJpo\elző képen elináíthatjuk (1) vagy menet közben leállíthatjuk (2) a

kivá1asztott á11apotnap19 1v:tli-Y:,-),l

(_(

\

.-.: \ \--=--.\ \
"1 *. 1, $lt \r-^r fu * x{1 gs'} rá*Íí}s 6l* nanitté{*nei* ek at vtlnlátntánm

''\ \ \

) ).d nvo*tatás elindítása vtátaz alábbi listát nyomtatja ki a központ :
,,-, ,/ , t.. 

",, 
/i

t"n#;l konfigurációjának kinyomtatása hasonló sorrendben történik, mint ahogyan a'te1jesrend":"'p::^g-?:::á"

menüben, a rendszer paiamétereii felprogramoztuk. A különbség csak annyi' hogy a hurok verifrkációs paraméterei a

NYoMTATÁSIMENÜ:- , 
'/

\r/, \
> 1 : RENDSZER KONFIGURACIO

^ ^^-.-^-x-, it Í 
^n^T^ 

\z:EszKozÖrarupol4 \.
3 : ALARM (RIASZTÁSIhIIST\

6 : BEKAPCS'OL{ MQNITOR MODULOK

+:wy'otrlrarÁs nvoÍrÁsa, 2:MEGSZAKÍTÁs : t

NOTIFIER- PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv 11
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'rxt< IIENDSZER KONFIGURACIO NYOMTATAS KFZDETE x{'xx 14:35 10106198
HUROK VERIF.PAR.: ERVENYTELEN VALASZ : 5

HIBAS TIPUSAZONOSITO : 8

MONITOR MODUL SZAKADT :10
ALACSONY KAMRAERTEK :20

KARBANTARTAS KERES :2 1 6
INSTALLALT LIB : O

INSTALLALT HURKOK : 1:I, 2:I, 3:I, 4:I, 5:N, 6:N, 7:N, 8:N
9:N, 1 0:N, 1 I :N, I 2:N, 1 3=N, 14:N, 1 5:N, 1 6=N

A HURKOK TIPUSA : I:4, 2:4, 3:4, 4:4, 5=4, 6:4, 7 4, 8:4
9:4,10:4,1 1:4,12:4,13:4,1 4:4,1 5:4,I 6:4

A HURKOK PRIORITASOS BEALLITASA
HUROK : 1:0,0 2:0,0

3:0,0 4:0,0
5:0,0 6:0,0
7:0,0 8:0,0
9:0,010:0,0 ..,\11:0,0 12:0,0 1 \
13:0,0 14:0,0
15:0,016:0,0 ,/\

KESLELTETESI IDOK : VER:05, HKT:030, AUT:0300, HAL-KESL:300, w-TíSzt:l 5
KIEGESZITOTAP :N (
KOZVETLEN-CSOPORT: I - 300
KOZVETET-CSOPORT : 301 -400
KULSOTERMINALFELUGYELT :N
TIP. 0:Ni, 1 :W24,2:W 48,3:DOS,4:LCD:0
KEGESZITONYOMTATO :1

BELSO PARAMETEREK : VIL:I
SIB6OO INSTALLALVA:N
INSTAL.TAVKIJELZOK: 1:N, 2:N, 3:N, 4:N, 5:N

9:N.10:N,ll:N,12:N,l
17:N,18:N,19:N,20:N,
25:N,26:N,27=

PC-S FELTOLTO :KULSO IF.TIP.:1, 1, FELT.ENG.:2
NAGY/ALACSONY ERZEKENYSEGU
DRIFT FIGYELMBZTETES ENGET)

+{.{.'rx RENDSZER KONFIGU

&.t.3" A:r' eagk{}a{}k aká

A menüpont

rÉnzÓNe

esetén az alábbi formátumú listát kapjuk :

ZOK NYOMTATASANAK KFZDETE {'X*

I
L

I

IL

''' )
\.

\,

2001

2002

2003

2004

Z'005

NYOMTATAS MEGSZAKITVA xxx**********

14:4010/06/98

A nyomtatott lista az egyes zónák állapotáú

G{oRMÁL, ALARM, HIBA, TILTVA),
valamint a hozzájllkrendelt eszközöket mutatja.
A nyomtatás a 2005 zőta utárl' 1e Lett állífv a.

2000

H01E03
NORMAL
H01E04
NORMAL
H01M06
NORMAL
H0107
**t<*d<****

tytlÉl1|Fzpontaz alábbi kérdést teszi fel :

GE\. N:NEM) : r

12- AM6000 kezelési kézikönyv NOTIFIER - PROMATT
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Ha az e\őző kérdésnél nem kérünk zóna riportot, akkor az a|Ítbbi listát kapjuk :

* X INST AT LALT ESZKOZOK NYOMTATASANAK KFZDETE **X

NORMAL OPTIKAI FUST TABLA JOBB OLDAL
(c1) c001 KOVET VILL. V 001 L:036 S=5

NORMAL OPTIKAI FUST JOBB KOZEP
(c1) G001 vLL. 000 L:035 S:5
NORMAL ION FUSTERZ JOBB FELSO
(c2) G002 VILL. 000 L:041 S:s
NORMAL HOERZEKELO HOHOHO 104

(C3) G003 VILL. 000 L:058 S=5

NORMAL RELEKIMENET I.TUZGATLOAJTOVEZERLES 105

oR(c5 AND(CI C2) VILL..
NORMAL MOMTOR (NIO) M500ME
(c4) GOO4 KOVET VILL.
NORMAL KEZI JELADO FOBEJARAT KEZI
(c1 c5) GOO1 VLL.
NORMAL OPTIKAI FUST ERZEK. HUROK 02 CIM 01

VILL. V OOO L:044 S:5
NORMAL OPTIKAI FUST ERZEK. HUROK 02 CIM 02

VILL. V 000 L:046 S=5

ERZEK. HUROK 02 CIM 03

VILL. V 000 L=044 S=5

ERZEK. HUROK 02 CIM 04

VILL. V 000 L=053 S=5

NORMAL RELEKIMENET CSARNOKHANGJELZOK ( ,,^. \ 205

oR(ci) TEST VILL. AIIT-Kr. v/ \

GOO1 VILL.
FUST JOBB KOZEp 102

G001 VILL. 000 L:137 S:s
ESZKOZOK NYOMTATASANAK VEGE {<{<{<*

KKAM6.DOC

14:4110106198
101

Ebben az esetben minden egyes
hurokra installált eszköznél
nyomtatásra kerül annak állapota,
típusazonosítója, neve, a

hozzárende|t CBE lista vagy
fiiggvény. Minden olyan opcionális
paraméter is kin
az adott
beállítottunk'

("*ru

vagy
hőmérsé (L:044: a

r02

103

106

lisan
ie is,
aktuá

5
riasaási sz(ntlez mint l00%-hoz
viszonyított érték /level/). valamintNORMAL ION FUSTERZ

),IORMAL HOERZEKELO

paraméterek' aktuálisan mért szint' stb.)

az érzékelő beállított normál
kenységi szintje (S:5 :

itivity).

riasztásban levő zónák (a hozzájuk rendelt eszközökkel együtt),

részletes formában (állapot, típusazonosító' név, CBE, opcionális

\.

NORMAL MONITOR(NO)MODULHUROK02CIy06.- \ ', zoo

(C4) G004 KOVET VILL. \ '-------_- Az eszköz címe :
).{ORMAL KEZI JELADO BAL KEZI '\ \' ) .'-"ALl<- 207 :2.hurok 7. modul l érzékeLő
(c5) G005 VILL. ./r , ",, / ,/ --'

*** x INSTALLALT ESZKoZOK NYOMTAf A{A\ ./FG{ ***

,\\\\,
Ebbet azesetben minden installált 

"'"r'tí'ák$q)ie 
biláp"W s abozzájvkrendelt paramétereket (név' CBE, opcionális

paraméterek, stb.) kinyomtatja a tozlo\\ \-'
,,rt'_ _---.,..\ \"-"'//'-\\

-{' 1'3 - Áa a} arrmoeq'l {t"á * sat á $ fu qía } a: v # }\lr *,áia{ik'&im-v orm{ ltÉrá slu

\',,11
Ezzel ame2ontta|lg$3r''.-*j*sztásban(alarmban) levő eszközöket nyomtathatjuk ki :

**'.* AT ARMozdE{ZÉozorlworvírATASANAKKFZDETE "** 14:53 1'0106198

AIARM 
- -< 

'\ /' 
L-- ---. zlol

i.'öiiöi'"o'go\Vr
AIARM// -\\\ Z00s
Holr'${l ( ) \
.{rANd Yezr,/erePo'l,lsooxec ro7

lPr c$\ G00l vlLL.

)Yuxar

.{seth"tryc
óJ szám]áü
u"lizekula

Érzéke
verif,rk

méit
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KKAM6.DOC

'*. ["4. F{ihás *sx}r#x#E< kimyowáaÉá*&

Ezzel a menüponttal az aktuálisan hibajelzésben levő eszközöket nyomtathatjuk ki :

*** * * HIBAS ESZKOZOK NYOMTATASANAK K FZDETE * X *. 

" " 14:5910106/98

(cl) G001 v[L. 000 L:000 s:5
HIBAS OPTIKAIFUSTERZEK.HUROKO2CIMO1 201

vLL. V 000 L:000 s:5
'É'<'É 

* {< JÉ HIBAS E SZKoZOK NYOMTATASANAK VEGE * * * * * * *

Először itt is a hibás zónák és ahozzájllk rendelt eszközök kerülnek nyomtatásra, majd a
leírása következik.

4, Í .s. E,*$$EÉc:{t ssnÍ(,{ir,fi k*gsxeák átáa6l*e*w*}* k$nry*mrfatásx

Ezzel a rnenüponttal az aktuá|ísantiltott állapotban levő eszközöket, zőnákat

* * * LETILTOTT ESZKOZOK NYOMTATASANAK KFZDETE * * *

TILTVA
H01E03

TILT 2002

TILTVA OPTIKAI FUST JOBB KOZEP
(c1) GOO1 TILT VILL. OOO L:036 S:5
***** LETILTOTT ESZKOZOK NYOMTATASANAK \IEGE ****

,/- -...
A fenti listában aZO02 zónát és au1É2 érzékelőt talá|taa ködon1tittt'+téll nyomtatás időpontj ában.

HIBAS ALAP-ZONA
HIBAS
H01E02 H01E01
HIBAS OPTIKAI FUST JOBB KOZEP

í$"c"/.

2000
ZOOI

102

U

\ Vr'---)
4,n.$i. }Bek"apcsql{tMaqxj{{$r naq}díriclk kím3'a;x*áxut;{sa( *\ \',\\\ \ \ \

Ezzel a menüponttal az aktuáltsa{ béxapiqolt\a}y \ alarmozó) állapotban levő monitor modulokatEzzel a menüponttal az aktuá1tsa{baxapJq"tt\fo
nyomtathatjukki: \\_:t \\\"/
nyomtathatjukki: \ \ \ \\ '

***** MONIToR MODULoK NYOMTATAINNIDETE **** t5:08 l0/06/98
ALARM KEZIJELADO p93B14Á,1íKEh' '' \' 107
(cl c5) c00l | '\vrLL. ) l

ALARM KEZIJELADOBALJ(EZI\ / I ZOI(C5) goós - \ruL ,/
x x x * * MONITOR MoPÚpr,t}vpy3hndeNAK VEGE * * * * * * *

Y-(\,r \r/ -.-

A nyomtatás időpo;*jaQa\ HlMrGÚD és H2M7 (207) kézi jelzésadók voltak bekapcsolt (riasztási) állapotban.' -/ ' \ \ \

* neffi &ueiln.k la'iaayel rcámtásm

üp\qttal az aktuálisan bekapcsolt (vagy aktivált) állapotban levő vezérlő modulokat nyomtathatjuk

ODULOK NYOMTATASANAK KF,ZDETE **"" 15:08 10/06/98
105NO KIMENET CSARNOK HANGJELZOK

oR(cs TEST VILL. AUT.KI.
NORMAL RELE KIMENET BAL OLDALI VEZERLO 205
oR(cl) TEST VrLL. AUT.KI.
*'Á * * *'É VEZERLo MoDULOK NYoMTATASANAK VEGE * * * *{<

A nyomtatás időpontjában a H1M5 (105) és aH2M5 (205) című vezérlő modulok voltak bekapcsolt állapotban.

-14- AM6000 kezelési kézikönyv NOTIFIER. PROMATT
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4.2. Az rsnvrÉNyrÁn vrncrnxrNrÉsn

e 'z:BSBvIÉNYTÁR' menüpont kiválasztása után megjelenik a kijelzőn a további vá|asztást szíikségessé tevő
menü-kép:

ESEMÉNYTÁRMENÜ:

> 1:NYoMTATÁS
2:KIIELZÉS

A központ esemén1tára 1000 esemény táro!. Az esemépYt/
eseményől kezdődjön a nyomtatás (a 0. esemény az időbefőlünk
megadhatjuk, hogy hányadik eseményig tartson a nyomtatáS ' (',/ \

1'2. 1. Áé es*u:ném"yÉlln" at.y*oml*afáoa

BJ

megadhatjuk, hogy hányadik
, azaz a legkorábbi). Ezután

Az eseménytát nyomtatása eredményeként

15:36 10/06/98

L
I4:5210106/98

14:5210/06198 102

- FOLYAMATBAN

I4:5310106198
14:5310106/98
14:5410106198
L4:5410106198

14:5410106198
14:541O106198

14:58 10/06/98
14:5810106198 102

7001

SZINTROL
001

I FUST JOBB KOZEP
LEN VALASZ

BLOKKNYUGTAZAS '<*4<'<t*x* 15:08 10/06i98
ESEMENYTAR NYOMTATAS VEGE {<'l'Í**á<***{<*

úi'bp

*********t
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4.2"2- Áe eseamállytáe" kije$eés*

A központ az utolsó 1000 eseményt nem-felejtő módon tárolrri képes. Az események kijelzése előtt
kj vá laszthad uk, hogy mire vagyunk kíváncsiak.

AKAR AZ ESEMÉNYEK KÖZÖTT KERESNI ? (o:MIND, I:EIZKIZ,2=zINI,3:RENDSZER ) :

Kereshetiink az összes esemény, egy adott eszkijzre (érzékeliire, modulra) vonatkozó események, egy
vonatkozó események, Yagy a rendszerrel kapcsolatos események (központ hibák, kezelések, stb.) k<izött.
eszközre vagy zőnára kerestink, akkor először természetesen meg kell adti az eszközvagy zőna számát.
Adott eszköz esetén :
EGY ADOTT ESZKÖZRE VoNATKoZÓ BsBtuÉtvYEKET AKARIA KERESNI? (I:IGEN, N:NEM) :

ADJA MEG A CÍMET (uxxÉiN4yy) :rltÉtz

Egy adott zóna esetén :
EGY ADOTT ZÓNÁRA VoNATKoZÓ BsBtvtÉvyEKET AIQ{ILIA MEGKERESNI? (I:IGEN' N=
ADJA MEG A ZÓNA SZÁMÁT (Zxxx) : Z2I /

adott zőnára
Ha egy adott

Ezután lehetőségtink van egy adott
kezdeti és végső idejét Nap-hónap-év
'Enter'gombot.
EGY ADOTT IDŐTARTOMÁNYBAN BEKÖVETKEzŐ BsBlrÉNyBrpr ? (r:rcEN,
N:NEM):I
ADJA MEG A KERESÉS KEZDETÉT: Dátum (nn_hh-éé)

Ez'Jté.n indíthatjuk el a keresést és az események kijelzését, vagy módosíthatjuk a szrirési
feltételeket:

INDÍTSA EL AZ ESEMÉNYEK KERESÉSÉT
(I:KERESÉS, 2: FELTÉTELEK) :

VAGY {DTA-NLEG UIRX Á rBnBsÉSI FELTÉTELEKET

A központ (a sztirési feltételek bonyolultságától
|V/ ,t--'-

rövlp idóíe az alábbi rizenetet jeleníti meg :

\)
majd az alábbi formában kiírja az elsó olyan esi

A megadott feltételeknek megfelelő
esemény sorszáma és az összes ilyen
esemény száma
Az esemény bekövetkeztének időpontja

Az esemény típusa

A 'feVle nyi 'Q:z egyes események kizött, így nézhedük végig a teljes eseménylistát.

Az esemény típusa és az eszköz azonosító
paraméterei (cím, típus, ttév, zőna, zőna
elnevezés)

időtartományon belül keresni. Ehhez meg kell adnun(X
óra;perc formában. Minden egyes paraméter megadása"utl

L

tt

TALÁLT r'spmrxryex'\r (005-ből)
PARANCS: , 

t f \ \
Koz,PoNr \ \ / ,lrs':s 02t_o5p1
rrLÉPlp e:. r\c\evő'pl szrNtnÓt

TALÁrT ESEMÉNYEK : 002 (005-bő1)
Hl.BA : ÉnvÉNvrELEN VÁLASZ
{0NÉ01 OPTIKAI FÜST 18:35 02105198
A}dYAGRAKTAR

A 002 I. ÜzBrvt
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KKAM6.DOC

5. ATíJZJr-Laő rÖzpoNT KIJELZnsn És xnznr,Ésn
A központ nyugalmi helyzetében, amikor sem ttízjelzés, sem hibajelzés nincs a rendszerben a központ kijelzője

az akuális dáfumot és időt, a beprogramozott alapÍuenetét mutatja. A kijelző alsó sorában a riasztásban (tiízjelzésben)
Ievő zőnák száma (ALM), a hibás zőtták szátma (HIB)' a letiltott zőnák szÍtma (T.Z), a letiltott eszközök száma (T.E) és
a fenná1ló rendszerhibiík száma olvasható le.

Dátum - idő

az aktuá1isan femállő zóna iasztások, zóna hibák, letiltott zónák, letiltott eszközök és rendszerhi

A központ kijelzése alapvetően zóna jellegú, ami azt jelenti, hogy egy riasztás vag1
központ a zőnára vonatkozó információkat jeleníti meg. Ezatán természetesen lehetőség
hformációkat is megjeleníteni.Ez a fajta mííködés alapvetően az eurőpai szabványokból

fogiák adni' nem pedig az lgyes eszközökre vonatkozó

majd a rendszerhibák. Mindig csak a

a'LISTA' gombbal j eleáethetők ki.

5.1. TÍjzugt'zÉs

Egy eszköz (érzékelő, azaz hjfelzéskor az alábbi kép láthato a központ
kijelzőjén:

a zőna állapota következtének ideje

A riasáás sorszáma (Aá
mutatja, hogy a kijelzőn
éppen melyik zóna riasÍásai
láthatók. Az n.00l azidőben
1egkorábbi esemény)

a zóna elnevezése

isan fennálló zóna riasztasok, zónahtbák,1etiltott zónák, letiltott eszközök és rendszerhibák száma

rVsztást okozó eszköz zónaszáma és a zónához rendelt név olvasható. A központ belső hangjelzője
a'TŰZ'LED villognikezd. A kijelző alsó sorában látható, hogy az 'ALM' bejegyzés' mely az aktuálisan

, vagy még n7ugttaatlan zőta riasztásokat mutatja 001-re változik. A kijelző jobb felső sarkában
a iasztás bekövetkeztének ideje' valamint az látszk, hogy a fennálló (tyugtázolt, vagy tyugtázatlan) zőna

riasztások közül hányadik látszik aktjelzőn (n.001). A riasztás nyugtázhatő a'NYUGTA'gomb megnyomásával. Ennek
batására a belső hangelző elhallgat (természetesen a többi kimenet, amelyek az adoÍt eszköz jelzéséhez lettek
hozzáretdelve még tovább miíködnek), a'TŰZ'LED villogása megszíínik, és folyamatosan világít tovább. A kijelző bal
felső sarkában az 'ALARM' állapotjelző 'NYG ALM' fe|itatra váIt, jelezve, hogy a riasztás Ie IeIt nryugtázva.

NOTIFIER 13-16-98 1I:22
GRAND HOTEL (ORAN) TUZJELZO RENDSZERE

ALM:001 HIB:000 T.2:000 T.E:000 R-HB:000

A központ beprogÍamozott

002 10:32 23106191

. Büsrg_r-xÉLETI SZÁRNY

ALM:001 HIB:000 T.Z:000 T.E:000 R-HB:000
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NYGALM ZONA002 1032 2310619'7 n.001

I.EMELET KELETI SZÁRNY

ALM:001 HIB:000 T.2:000 T.E:000 R-HB:000

Még eddig nem deriilt ki, hogy pontosan melyik eszközről érkezelt a jelzés, egyenlőre csak annak a zőnának a számát

ismérjük, amelyhez az riasztást okozó eszköz lrlrtoz1k. Az 'ENTER' gomb megnyomásával azonban ezt is

kijeleztethetjiik:

az eszközhöztartoző
információk '. zóna, cim,
elnevezés, típusazonosító

az esomeny
esemenv

a zónáravonatkozó
információk

KKAM6.DOC

a zőna áLlapota
(nyugtázott riasztás)

az aktuálisan fennálló
riaszlasok száma-.2

Az újabb riasaás bekövetkeáekor
nyilakkal a kijelzőre léptet
Most is hasznáthatjltk az )
gombot a jelzés nyu
az éppet a kijelző te

Tínjelzés
értesítése,

el neÉ tfrllIk, azt
al.aimllÍzenet 1

(...
ép. Az atátpi peldr

\,/

L
,JELZÉST1RLÉS gomb megnyomásával, ez> vagy a nyugtiuott a]a-rm üzenet lát\p A 'Kilépés' gombbal

visszatérhefiink a korábbi (csak zónajellegrí) kijelzési képhez.

a korábban lenyugtázott riasáás
zóna információia

az íi iaszt'áshoz lartozó zőoaé ;nr*-a"iol

;s"óla\ u\]t i"porrt belső hangielzője és villogni kezd a'TI]Z' LED. A fi és '|}
,-QvLÁoyb van, mint kettő) fennál|ő nryug!éuott, vagy nyugtázat|an iasztást.

i1iay/tast okozó eszköz információinak kij eleáetésére' illefve a'NWGTA'
tian-gétzo elhallgattatás tra. Ha ez 'ENTER'.gombot megnyomjuk, akkor mindig L

4a-s4éfrBz hrtozó eszköz információit j eleztethetjiik ki.

k végte kell hajtani az előirt feladatokat ({tzoltőság, megfelelő személyek

megkezdése, vaw az oltást végző szeméIyzet informálása, stb). Ha a központ

rIt

Ha

kezelője úgy so|hatjá a központ által megszólaltatott hangjelzőket a 'HANG KI' gomb megnyomásával.

kikapcsolhatónak programozott vezérlő modul kikapcsolódik. Amennyiben a hangtre|zők

zonyult, újra visszakapcsolhatók a (vezérlő modulokra elhelyezett) hangjelzők a 'HÁNG
val. Mindkét gomb megnyomása után a központ a2. Színtíl, jelszót kéri.

megsztint (a tllzet eloltották, akézi jelzésadőt alaphe|yzetbe állították) a'JELZÉSTÓRLÉ,S'gomb

-"g)xo*^a"aí á kcizpont alaphelyzetbe hozható. A gomb hatásira a kíjelző újra alaphelyzetbe kerül. Ha azonban

továuuö-isnií uu'' 
"gy 

érzékelő kamrá4ában, a iasztás újra jelentkezni fog. Ha pedig egyéb hibaállapot á1l fenn, akkor

aktje|zőn nem az alapkijelzés, hanem a hibajelzéshez tarÍozo kép fog megjelenni, melyet a kezelőnek természetesen

t7ug!áznía kell (1d. következő fejezet).

Megiegyzés: 1. Ha a riasztást úgy akarjuk törölni a'JELZÉSTÖRLIíS'g-ombbal, hogy még nem nyugtáztuk le, akkor

a'ALARM NINCS NYUGTÁZVA - NEM LEHET TÖRÖLNI'üzenetet kapjuk.

2. Mindig a kijelzőn levő, legnagyobb prioritású esemény-csoport nyugtázhatő

* A 002 ZÓNA RIASZT (001 esem. / 001 össz)

H01E04 OPTIKAI r'ÜST <-_ 10:32 23106197

103. SZOBA: TARGYALO

NYG ALM ZONA 002 10:32 23106197

I.EMELET KELETI SZÁRNY

ALM:001 HIB:000 T.Z:000 T.E:000 R-HB;

NYG ALM ZONA OO2 \O:
l.EMELET KELETI

ALARM T"*xat-:lN;N\n)tru,ou,n, n.oo2

I.EMELET KELE\.[ S}ÁRNV \\\
> ALlvl:8{2,+ru,öba\>,aöo' T.E:000 R-HB:000
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5.2. EszrÓzÖr rrrna.rnr,zÉsnr

Egy hurokra telepített eszköz (érzékeló,
villogni kezd a sárga 'ÁLTALÁNOS HIBA' LED,
az alábbt formában :

típusazonosító

a zónára vonatkozó
információk

A hibajelzés nyugtázása után a hibás zőna á1 'NY
világítőravá|t, jeIezve,hogy az adott hibát

KKAM6.DOC

megszólal a központ belső hangje1zője,
hibás eszközhöz tatozó zóna információja

modul) hibajelzésekor a
és a kijelzőn megjelenik a

a zóna állapota \
azónaszáma

Z az esemenv ideje

a kijelzett (most eszköz-hiba)
esemény száma

l \ azóna^el4evbl\I L'','''."2
I ort'ooo HIB:001 t.Z:000 T.E:000 R-HB:000 I (,'' \ "

","*u,,.", f1 \\\-7''
[,**.i)J,;^*Látbató, hogy a h'tjelzó alsó sorában a 'HIB' paraméter, ame\y az aktuális hibás zónákaÍ.ó}4m{nt rlut4re 00\o)vá1tozott.

A hibajelzés nyug!ázását és a belső hangeIző csendesítését a 'NÍIJGTA' gomb megn}dmrisával v-égezhetji'ik. Az
'EYTER'gombbal a hibás eszközte vonatkozó információkat jeleáethetjiik ki. azelőbb mesisme(móiöií

azes7közhözIanozó 
- }.r..éoy sorszáma.l az összes

információk : zóna' cím. J* A 003 ZONA HIBAS (00l esem. i/ol (ssz) * a7 esemény 
-

I
a hiba típusa

az eszközhöz tartozó elnevezés

Ha a hibajelzést nyugtázás nélktil akarjqKtorQldi uk}a'\t\ietiőn a'A HIBA NINCS NYUGTÁZVA - NEM LEHET
TÖRÖLNI' lizenetet kapjuk. \. --l \

;N"\
:, \\

Az íjabb eszközhiba bekövet!:zt_ékoi\'"\"cvb"# központ belső hangjelzője és villogni kezd, az 'ÁrtetÁNos
HIBA'LED. A fi és \J nyilakkal,,á kijeqő'\leb€thetjiik az összes (ha több van. mint kettő) fennálló nyugtázott. vagy
nqgIázaÍIan eszköz hibajelzéqt. Most i; használhatjuk az 'ENTER' gombot a hibás eszköz információinak
krjeleztetésére, illetve 9'{rqcn( gombdt d hlba nyugtázására, és a belső hangelző elhallgattatására. Ha ez 'ENTER'
gombot megnyomjrf(átt<itor\g'ar{ppdn akt1elző tetején tátható zőnéútoztartoző eszköz információit jeleztethetjiik
L; ,/ ,.t \ r \---

!
i:-o* 

-"g"y"-rk, 
-íg;i'.il\qi}'á'4;gá 

akt1elző ietején tátható zőnéútoztartoző eszköz információit jeleztethetjiik
Kt' 

\ ,/
Természetese' "N*úf*ező riasaás felülírja a hibajelzésh ez taÍloző kijelzést.

^z 
awr{i sffi ax"\eilsqk az eszközök jelezn i :

' í.. <'' ,r/ / ' \''

.)
BN VALASZ : Az érzékelő nem felel (hibás eszköz vagy elektromágneses zavarok)
KAMRA ÉnrÉr Hibás érzékelő, tul kis értélní válaszjelet ad. Az étzékelőt cserélni kell.

ÁsttcÉNy: Ha az érzékelőnél engedélyezzik a 'drift kompenzálási'opciót, akkor az érzéke!ő
na5{oku elpiszkolódása esetén ezt a h1bqelzést kapjuk. Ez azt jelenti, hogy a
központ további kompenzáIást már nem hajlandó végezti, ki kell hírmi akarbantartot
az eszköz tisztításár a.

A monitor- vagy vezérlő modulok felügyelt hurkának (a vezetékezésnek) a
megszakadás át, hibáját jelzi az ijzetet.
A technikai bemenetnek definiált monitor modul felügyelt hurkának áIlapotát je\zó
itzenet.
A monitor- vagy vezérlő modulok felügyelt hurkának (a vezetékezésnek) a zárlaÍát,
hibáj át j e|zí az úzenet.
Az adott eszközcímen nem a beprogramozott típusú eszkőz ta\áIhatő. (ÁltaIábart
hibás installáláskor, vagy egy eszköz kicserélésekor fordul elő azizenet.)

SZAKADÁS:

ZÁRT ÁRAMKÖR :

RÖvtozÁn:

tÍpusHIsl:

HIBA ZONA 003 10:37 23106197
2.EMELET NYUGATI SZÁRNY

ALM:000 HIB:001 T.Z:000 T.E:000 R-HB:000

* A 003 ZÓNA HIBÁS
H0IE22 oPTIKAI FÜST
ÉnvÉi.ryrplEN VÁLASZ
103. SZoBA: rÁncyarÓ
NYG.HIB ZONA OO3

I.EMELET KELETI SZÁRNY

(001 esem. i/01

-----
{o:3t. 23to6t97 nYor\,/.\\V 

\\

ALM:000 HIB:001
\

:000--J.E:000 \üÍ-HB:000

ll.
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5.3. RnNuszrnrrrnÁx

Ha a központ belső egységeiben, vagy a hozzácsatlakoztatott kiilső berendezésekben hiba történik, akkor
megszólal a központ hangielzője, villogni kezdenek az 'Ár TALÁNOS HIBA' és 'RENDSZER HIBA' LED-ek, és a
központ kijelzőjén az alábbi üzenet olvasható (p1. ha a háIozati feszültség megsztínik) :

az esemény típusa a rendszer egységének neve az esemény ideje

A kijelzett (most hiba)
esemény száma

I 1- 
o'*'**';'T?

| *t,ooo HtB:000 T.z:000 r.E:000 R-HB:001 | I ( - \ 
,I > ( \",,

az akhrálisan fenná11ó zóna riasáások, zóna hibák, leti1tott Zónák, letiltott eszközök és rendszerhibák száma i ] \,\ \\\
számát r}N]ta}ja'

frdgnyom4Yavat
iió}mar'áinden

Látható, hogy a kijelző alsó sorában'R-HB 'paraméter értéke, mely az aktuálisan ferrnálló rendgqerhipá( számát
001-re változik. A hibajelzés nyug!ázásétt' és a belső hangjelző csendesítését a'NYUGú.'}qr|ru inégnyom4Yavat

rrÁLÓzer Hrse '\L\\CSONY HALOZATI FESZU LTSEG

végezhetjtik. Itt természetesen r''ir''g5l91gntősége az'ENTER'[á*b -"gnyomásának, hiszen az adott\i{áióLmarÁinden
információt ismerünk. ,^ \

,, ,/ ),
A hibajelzés nyug!ázása után a bal felső sarokban az esemény típusa \fYG.HI\'!ra úí{tozik, az 'ALTALANOS HIBA'
LED folyamatosan világítóra váItozk és a 'RENDSZER HIBA' LED továb|$'!ó\.Iu("' hogy az adott hibát márLED folyamatosan világítóraváItozk és a'RENDSZER HIBA'LED továb|('iuotxjdeave, hogy az adott' hibát már

r/\\.'/ \IenyugIázták. /,) \\
Haaltlbajelzest nyugtázás nélktil akarjuk törölni' akkor a kijelzőn "r1ry"x*rxcs rvMr Ázvx- NEM LEHET
rÖnÖLlil'tizeneiet"kapjuk. V \
Természetesen egy bekövetkező iasztás, vaw ew huÍ@-rek{t"n "X"ool érkező hibajelzés felülírja a
rendszerhibáhoztartozőkijelzést. \' \-'r----'

.,-.-.,-t--,i^-- ^r- ^r, ./ ,

t--

\ ',\ \ \.\'''\eX ÁrruTÖLTo FESZÜLTSÉGE ALACSoNY\\ \ \,,\ TULFESZULTSEG A SZEKUNDER AGON\,
HIBA VAGY TI]LTERHELÉS A
NINCS AKKU VAGY AZ AKKU
ELTERO FESZULTSEGU AKK
A KIEGESZITO TAP B
HANGJELZÓ
A HANGJELZO KIM
A X. HURKON S
NYoMTATÓ
KIFOGY
ALACSO
AX. ALA SZAKADT

'--,,) HIBA vAGY TÚLTERHELÉS A uÁrÓzerl ÁcoN
HIBA AZ AKKUTÖLTÓ nÉszBN
LEMERÜLT AKKUK
A KIEGÉSZÍTÓ rÁp NINCS BEKÖTVE
A H ALÓZ ATI BIZTo SÍTÉK HIBÁS
vÉoor'Ör-o Hrse
AKKU HIBA
A x. HURKON RÖVIDZÁR
KoMMLrNIKÁCIÓS HIBAA x. LIB600 rÁnryÁN

A X. HUROK'A'OLDALA SZAKADT
BILLENTYÚZET HIBA
A KÖZPONT ELSO BEKAPCSoLÁSA

l.*

'TELE/PAPÍR
HURKON

:BE
rÖnrÉsB

HIBA: KOZPONT 10:37 23/06197 n,

ALM:000 HIB:000 T.Z:000 T.E:000 R-HB:001
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5.4. Trlrorr zÓNÁrÉs BszrÖzÖr

Ha az 'áIlapot módosítás' menüben egy zőnát, vagy egy hurkon levő eszközt letiltottunt (kikapcsolfunk)
kigyullad a 'KIKAPCSOLT ESZKÖZ'LED a központ előlapján, jelezve, hogy legalább egy zőna vagy eszköz tiltott
(kikapcsolt) állapotban van a rendszerben. A központ a letiltott eszközt, illetve a letiltott zóna bemeneti eszközeit
(érzékelő. monitor modul) nem figyeli, ezekről sem riasztás-, sem hibajelzést nem fogad és a letiltott zőtában \evó
kimeneti eszközöket (vezérlő modul) sem vezérli. A letiltást követően a központ kijelzője megváltozik a letiltott zónák
vagy érzékelők számának megfelelően. Az alábbi példában a rendszer nyrgalomban van, de 2 db hurkon levő eszközt és
eg-v zonát letiltotnrnk korábban :

NOTIFIER 23-06-9'7 09:49:33
( RENDSZERALAPÜZENET )

ALM:000 HIB:000 T.2:001 T.E:002 R-HIB:0OQ

leTiltott Zonákszáma leTiltott
Eszközöket, vagy zőnákat csak ideiglenes jelleggel' és csak megfelelő i
lehetnek '. az adott teriileten végzett porral, szennyeződéssel járó átalakl
érzékelők környezetébe n végzett hegesztés, gyorsvágóval történő ideig tartó dízelfiist' stb.) Az okok
megszíínte után a letiltott eszközöket újra engedélyezrri kell (be
képességét újra helyre kell állítani.

'azaz a rendszer teljes felügyelő

elnyomják, így úgy hinik' hogy egyszerre
Úölzés#' az eszkozök hibajelzései pedig a rendszerhibákat
melte\interu a rendszerben egy adott időben fennálló összes

eseményt. Erre a céka szolgáI azon . \A gomb megnyomása után az összes fennálló esemény
kijeleztethető egy menü alapján, még ,-h{a és a kijelző nem alaphelyzetében van' A 'LISTA' goth
megnyomása utánaz alábbi menü jeleqik kiválaszthatjuk, hogy mire vagyrnk éppen kíváncsiak :

5nl. Jeleztessiik ki a először a'LISTA', majd a'2' gombot megnyomva hibás eszközök zónáit :

iöhet letittani (k\Rcsolni)' Ilyen okok
nkák, ionizációsérzékelők esetében az

.,^''
_{ tiltott eszközöket, vagy zőnákat a'LISTA'gombbal lehet kijNeZte\1ó:'következő fejezet).

{----.-._ v
5.5. A'LISTAIGoMBHASZNÁLATA \ \--,'-----t, 

/
lliIivel az egyes riasztások az

{>

HIBA: ZÓNA 001 10:40 23/06/97 n.001
1. EMELET KELETI SZÁRNY

NYG.ALM ; zÓNe ooz 10:39 23106/91 n.00'NYG.ALM ; ZONA 002 10:39 23/06/91 n.001
I.EMELET NYUGATI SZÁRNY

ALM:001 HIB:002 T.2:001 T.E:001 R-HB:001
7t

az aktuá1isan fennáIlő zónaiasztások, zóna hibák, 1eti1tott zónák, letiltott eszközök és rendszerhibák száma

a kij eleztetett esemény-csoport
(hibás zóna) első eseménye

a legnagyobb prioritrísú esemény_
csoport (riasárás) e1ső eseménye

',' \1 i_=-dglóSZER-HIBÁK

l- 
'-4'=fIttotT 

ZÓNÁK
-==-5: TILTOTT ESZKÖZÖK
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A korábban a kijelzőn láthatő iasztáshoz tartozo zóna információja a kijelző aljára kerül' míg a legkorábbi (n'001-es)
hibás eszközhóz Íartozó zőna információja jelenik meg a kijelző felső részén. Az 'ENTER' gomb megnyomásával
kijeleztethetjiik a hibás eszközre vonatkozó részletes információkat is, de a '|} és i} nyilakkal a további hibás zónákat is a
kijelzőre kérhetjiik. Az 'ENTER' gombbal mindig az éppen a t'tjelző tetején 1evő zőnárót kérhetÍink részletes
információt.

Ha nem nyomunk meg semmilyen gombot, akkor a kijelzés néhány másodpercen belül visszatér a korábbi képhez (most
: I zőnanryug!ázottriasztása) , de a'KILÉPÉS'gombbaI is visszatérhetiink.

Jeleztessiik ki most a'LISTA' gomb hasznáIatával
kijelző szerint jelenleg 1 tiltott zóna (T.Z:001) és
menüben nyomjuk mega'4'gombot :

először a tiltott (kikapcsolt) zőnákat, majd a tiltott eszközöket. A
l tiltott eszköz (T.E:001) van a rendszerben' Az eseménylista

az aktuálisan fennálló zóna riasÍások, zónahíbák, letikott zónák, letiltott eszköZök

A kijelző felső részén megjelenik a legkorábban letiltott zóna (n.001) i
prioritású esemény-csoport első eseménye latszik. Ha egyszerre több ti
nyilakkal tudnánk kij eleztetni.

Ismét belépve az 'eseménylista'menübe most a letiltott

szama !

!

h1 alsó részen a legnagyobb
azokat a fi és 

'|}

eleztethetjtik (i '5' gomb megnyomasával :

a kij eleztetett esemény-csoport
(tiltott eszköZ) első eseménye

a legnagyobb prioritrísú esemény-
csoport első eseménye

iltott zónák' letiltott eszközök és rendszerhibák száma

megegyeznek az elóbb leírtakkal.

iója' \
. lenne a

az aktuálisan fennálló zóna zóflah1'Y')

Az eredmény és a

,)!-- '

,r|i:
\ "'',/-/= ---\. \ i'r2\\\

ii tt. t )l\\ '. -,' ./ /\\ ,//
\_- --,-',

TILTVA : zÓN,q. oot n.001
1. EMELET KELETI SZÁRNY

NYG.ALM : zÓxa ooz 10:39 23106197 n.001
I.EMELET NYUGATI SZÁRNY

ALM:001 HIB:002 T.2:001 T.E:001 R-HB:

TILTVA: ESZK HO|É22 IoNFÚ$TÉBZ:---_- n.001
BEMUTATÓ TEREM ./',' \, '''u,/ 7---,"

(.\ \ (

NYG.ALM : zÓr.p(fu2 -'''\X''t ):louls, n.001
I.EMELET NYUb.AT\$ZÁRr.{Y \ '

ALM:001 -]f,IB:082'\T.Z\00T T.E:001 R-HB:001
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6. 
^ 

TíjlJEl'ző l<ÓzPoNTIIoZ CSATLAI(oZTATHATÓ pnnrnnnrÁr

A tűjelzö kizpont aiap-kÍrtyáján két fiiggetlen soros interfész taláIhatő. Az 1. soros (RS232) interfészen

keresznil csat]akoztatharunk a központhoz nyo-tutái. A nyomtatóval folyamatosatnap\őzhatók a rendszer eseményei,

de kinr.omtathatok a központ konfigurációs beállításai , az eszközökaktuális állapotai, az esemén1tár tarlalma, valamint

a rendszer Územbe heli eiés vagy karbantartása során a walk-teszt a|aÍt e|végzett ellenőrzések eredménye is'

L

_\ ]. soros interfész a csatlakozók bekötésétől fiiggően lehet RS232 vagy RS485 típusú. EíÍe az

.ra1]afgaarhato eg}- kii1ső képenryos terminál (CRT' vagy ennek számítógépes vá\tozata az ún''terminál

''"**l 
*.'r'J;.ú"e'erret u to'pont te1jes tezelése és programozása kényelmes módon elvégezhető'

r ,,-11^1-^-+^+^) D*^ ^ 1 cnrn<

!*íu.'o. 
'.á'*áo,]?-,'nu'o 

számítógépet áItalábanRs232 vonalon érdemes csatlakoztatni. Erre a 2' soros
,--:t{L^4. ^i;#*'-ffi=3;;'lC";óóó ;íp;-j távkezelő egységek is (maximum 8). Amennyiben egyi

;árkezeioket és a,terminál emulációs programot' hasztálnl", akkor a számitógép soros portja utár

speciális átalakítót keil használni.

nyomtató' almeniijében engedélyezni kell a

st az alábbí táblázat mutatja :

a

.Ielnév Alan-kártva 9 pólusüó csa\akoEó 25 pólusú D csatlakozó

TX (adás)
RX (vétel)
GND (fÖld)

CNOi2
CNOi3
CNOi4

/'-'\ 2 \ ;( \--5 \"
\ \--, .-----

J

z
7

interfészre
emulációs

A'terminál
interfészre

2/RS48s

)ehet a\merevlemezre instaualni. A telepítő pf ogram bej elentkezésekor

nl#telepítést.

ablakba kerül. Ebből az ablakből az 'AM6000 terminál' ikonra való

/ . ,,/
\,\\,(
"'\t]RAM HASb\IA\,AÍIA\- \ 'r\ ", \.- \'--\ \\ \

b}.a-* u\N'n't".-iná1' telepítő lemezről a'Windows' intéző' vagy a'Start

6.2. ATERMINÁL EMULÁCIÓS

Az AM6000 terminálemu
menü' ablakából a'Futtatás : a:

l'álasszuk ki az AM6000 kozp{nrgtés

Sikeres installálás esetén a program a NoTIFIER
kattintással indíthatjuk a programot.

NOTIF1ER - PROMATT AM6000 kezelési kézikönyv -23 -
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A terminál emulátor progIam két célra szolgál. Az alapkártya 2. soros intefészén keresztiil csatlakoztatott számítógép
képemyőjén megismétli a központ kijelzőjét és a kezelőgombjait. Ezt hasztáWa a központ kezelése és programozása
sokkal egyszeriibbé váIík. Az eszközök vagy zőnák neveit a számítőgép billentyíízetéről is be lehet ími. Ha a
számítógépünknekZ darab soros portja van, akkor a géphez csatlakoztathatjuk a központ 1. soros interfészét is mint
nyomtatót. A nyomtatóra menő üzenetek szintén láthatók lesznek a szinítógép képernyőjén. Az alapkárfya CNO
csatlakozóján található a terminál és a nyomtató soros (RS232) interfész csatlakozója az alábbiak szerint :

Nyomtató: CN0/2 - TX
cN0/3 - RX
CNO/4 - GND

Terminál: CN0i5 - TX
cN0i6 - Rx
CNO/7 - GND

'iilffi*Íffi
{| 
K.R=- 

'l....... 

=

'*$*-rc

segítségével
bekására

.-il
Nifffirn,i s
,i'lnlffi,5s=
,t,i,,:;,.1,.,:::::::::::::::=,,'

itiiitsJllrt:.:t:jsrr: I

. /--Szov-ag

Eá a megfelelő gombra való katti
kattintva' amely mellett először
kommunikációs beállítísok
sebessé get, a számitó gép
az utolsó egység-e a
váIasztani. Az 'oK'
Ezutin a 'CRT' mellettí felíra
c s inálfu nk a képprnyolrne gj e

\
itik meg. A )CRT'gombra

FF- E felirat láthatő, megjelenik a
kiVell válasáanunk az átviteli !

ajelenlegi számitőgép
-ot, és a CoMl portot

kattinwa jóváhagyhatjuk a beállításokat
-ra váItozk és, ha mindent jól

kij elzőj én aktuálisan láthatő

F8 : Nyugtázás
F9 : Hang|elzők kikapcsolása
A1t-F9 : Hangjelzők visszakapcsolása
Fl0 : Jelzéstörlés
F72:Lámpateszt

..::....,:.=: *w*a*g*g**r l.lll{*** szöveg. '\ \-._ -_--_._!;ryw &$mr&at

I

1** i . l * i oon szárna,1kb\meqadni. A nyomtatónál válasszun]< 2400 Baud-ot és a

-.- : i ,.- - - -l cGM2 pbrtb\ \

A jobb oldali képen a terminál emulációs

kezelhetők a melléjtik

összeköttetés képét láthatjuk. A 'KÓfiont--
kijelzője' feliratu ablakban az aku/űsan a

központ LCD-jén látható kép lát|rato. A
képemyő alsó részén a központ e\őláQán
levő speciális nyomógombok lát'|ratok 'es

vagy \-

bi11enfyiízetét.

kerüljük az
jobb - alsó- - az általános

'Hangje1zők
a 'Hibajelzés'

A felhasználható funkciógombok a következők :

Á[apot olvasás
Allapot módosítás
Programozás
Speciális funkciók

á 
'-sámítogép\a, hogy csak

r]< ($!ftJock.l és
lar karJliiereket. A

a
es

F1
F2
F3
F4

F5 :Előre
A1t-F5 :Hátra
F6: Ismétel
F7 : Lista

es
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Amennyiben a számítógép másik soros portját a központ nyomtató kimenetéhez csatlakoztatjuk, akkor a képemyő alsó
ablakában a nyomtatóra menő üzenetek is láthatók. A kinyomtatott sorok között a gördítősálwal tudunk mozogni. A
proglam minden nyomtatóra ktildött üzenetet egy fájlban tárol el, mely a későbbiekben kinyomtatható. A program
minden indításakor egy új fájlt nyit meg a kinyomtatott adatoknak a C:\]r{ET2000 alkönyl'tárban. Nyomtatott listák
készíthetők a rendszer konfigurációs beállításairól, az eszközok aktuális állapotáról, a walk-teszt alatt elvégzeíl
e 1 1 enőrzé s e kr őI é s az e seménytár tartalmár őI.

Ha a számitőgépi'inknek nincs két
soros portja, akkor felváltva
használhatjuk
terminálként
Amennyiben

programunkat

használjuk a I akkor

vagy 1'nyomtatóként.
l át;\^+^+A1,Á^1

J

Etrtr

a-
\r6.3. LCDó000 rÁvxnZELő EGYSÉGEK

_" *:r tr:r " til I I tr :

lex(

(annulnciator:ACS) modulokat is' melyek a rendszer eszközeinek (érzékelő, modul, zóna)
megjeleníteni. Az egyes lehetőségekről kiilön kézikönyvek brtalmaznak részletes

csatlakoztatÍií }'tá
áIlapot}t hirratEtt}
teiras\
-';-\\\
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