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1.  BEVEZETÉS

MEGJEGYZÉS : jelen kézikönyv az alábbi programverzióval rendelkező központokra vonatkozik :
Hálózati főközpont (ID1004.64/NM) : 1.24  vagy afeletti programverzióval
Hálózati alközpont vagy önálló központ : 3.24 vagy afeletti programverzióval

A 'TEST LAMPS' (Lámpateszt) gomb rövid megnyomására a kijelzőn megjelenik az aktuális programverzió.

A Notifier ID 1000-es  tűzjelző központ családjába  olyan 1, 2  valamint 4 hurkot kezelő  központok tartoznak -- az ID
1001, ID 1002, ID 1004 jelű központok -- melyek hurkonként teljes kiépítésben 99  analóg címezhető érzékelőt
valamint 99 címezhető modult (eszközt) tartalmazhatnak. Nagyobb kiterjedésű alkalmazások esetén a központok
hálózatba köthetők és távkezelő egységekkel egészíthetők ki. A központok maximális száma 8, a távkezelők maximális
száma 31 lehet (összesen 32 állomás - központ vagy távkezelő- lehet a tűzjelző hálózatban.

Az analóg érzékelők az alábbi három fő fajtájúak lehetnek :

-- Ionizációs füstérzékelők :
CPX-551 Notifier típus
CPX-751E Notifier típus (lapos)
1551E System Sensor típus
1251E System Sensor típus (lapos)

-- Optikai  füstérzékelők :
SDX-551 Notifier típus
SDX-751 Notifier típus (lapos)
2551E System Sensor típus
2551TE System Sensor típus
2251E System Sensor típus (lapos)

-- Hőmérséklet ill. hősebesség érzékelők :
FDX-551 Notifier típus
5551E System Sensor típus
5551RE System Sensor típus

A címezhető modulok  (eszközök) az alábbi fajtájúak lehetnek :

-- Monitor  modul (csak bemenet, kontaktus figyelés):
MMX-1E Notifier típus
M500 ME System Sensor típus

-- Mini monitor modul / csak bemenet, kontaktus figyelés / :
MMX-101E Notifier típus
M501 ME   System Sensor típus
M503ME System Sensor típus

-- Hagyományos érzékelő hurkot illesztő modul :
MMX - 2E Notifier típus
M512 ME System Sensor típus

-- Vezérlő modul  / kimenet - bemenet /:
CMX-2E Notifier típus
M500 CHE System Sensor típus

-- Címezhető kézi jeladó : M500 KAC System Sensor típus

-- Monitor modul 10 bemenettel : MMX - 10 Notifier típus

-- Vezérlő modul 10 db. relével : CMX 10R Notifier típus
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Az egyes moduloknak megkülönböztető elnevezést adhatunk a programozás során, aszerint, hogy milyen feladatokat
látnak el, milyen eszközöket illesztenek a rendszerhez.

A lehetséges elnevezések (logikai típusok) bemeneti (monitor) eszközök esetén :

KÉZ (MCP) : kézi jelzésadó
MON : általános bemeneti eszköz
SPRKL : sprinkler szelep ellenőrző
HAL : halon oltásvezérlés ellenőrző
KONV (CONV): hagyományos jelzőhurok illesztő

A lehetséges elnevezések (logikai típusok) kimeneti eszközök esetén :

CTRL (CTRL) : általános célú kimenet
CSNG (BELL) : csengő vagy egyéb hangjelző
KONV (CONV) : hagyományos jelzőhurkot törlő kimenet

A fentemlített, címezhető egységeken kívül a rendszerhez  egy további,  külön címet nem igénylő elem tartozik, mellyel
az esetlegesen a címzőhurkon fellépő rövidzár hibákat szakaszolhatjuk ki. A zárlatszakaszoló  elem típusjele  ISO-X
(M500XE).

A tűzjelző központ  négy, tetszőleges célra felhasználható relé kimenettel rendelkezik. A négy relé közül három
működtetése kötött, ezek  a tűzjelzés, hibajelzés, kiürítés továbbjelzésére szolgálnak; a negyedik relé szabadon
programozható (TART /SPARE/). A tűzjelző központ  rendelkezik továbbá  2 db. 1A terhelhetőségű ellenőrzött,
szabadon programozható ún. vezérlő (hangjelző) kimenettel is.

A tűzjelző központ a bemeneti és kimeneti eszközök összerendeléséhez az ún. vezérlő mátrixos összerendelést
alkalmazza. A vezérlő mátrix elemeinek megadása a rendszer programozása során történik. A programozott
összerendelések a központ memóriájában tárolódnak. A programozás során a vezérlő mátrixos összerendeléssel
meghatározhatjuk az egyes kimeneti eszközök működési módját. Lehetőség van a kimenetek szaggatott, pulzáló
működtetésére, az aktivizáló bemenet jelzését követő késleltetett működtetésre valamint megadott időtartam után a
kimeneti eszköz  üzemmódjának megváltoztatására. (pl. egy hangjelző kezdeti szaggatott üzemmódja után  folyamatos
hangjelzésre váltás). A  vezérlő mátrixos összerendelés programozásához részletes útbaigazítás a 'Programozási
kézikönyvben' található.

A központok kezelése és programozása a központ gombjairól lehetséges. A legtöbb kezelési és programozási funkció
azonban elvégezhető egy csatlakoztatott képernyős terminál segítségével is. A kezelések egy kisebb köre - monitor
modulokra csatlakoztatott - külső kapcsolókkal is elvégezhető. Jelen kézikönyv részletesen foglalkozik a központ
gombjairól történő kezeléssel, de minden ponton utalás található, ha a kezelés terminálról vagy külső kapcsolókról is
elvégezhető.

2.  A TŰZJELZŐ RENDSZER AUTOMATIKUS JELZÉSEI

2.1.  TŰZÉSZLELÉS

2.1.1. A tűzjelző központ működése tűz észlelésekor

Ha a tűzjelző központ tüzet észlel, az alábbi jelzésekkel hívja fel a kezelő figyelmét az eseményre :

A/ A tűzjelző központ beépített, magas hangú hangjelzőjének megszólaltatása.

B/ A piros betűs  " FIRE "  (TŰZ)  feliratú kijelző villogtatása; a megfelelő zónakijelző piros LED-jének
villogtatása valamint bizonyos esetekben a szintén piros  "NEW ALARM" (ÚJ RIASZTÁS) jelzés
villogtatása.

C/ Az esemény szöveges megjelenítése valamint kinyomtatása, ha nyomtatót is illesztettek a rendszerhez.

D/ A tűzjelzés továbbítására szolgáló relé működtetése (a tűzoltóság riasztása)

E/ A vezérlő mátrixban előírt kimeneti eszközök működtetése

F/ Ha a vezérlő mátrix késleltetett működtetéseket is tartalmaz, a szöveges kijelzőn 4 másodpercenként
figyelmeztető üzenet látható, mely a hátralévő időt mutatja, melynek eltelte után az éppen lejáró késleltetett
eszköz működésbe lép.

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



KKID1_N.DOC

NOTIFIER-PROMATT ID-1000 kezelési kézikönyv - 3 -

2.1.2.  A tűzjelző központ javasolt kezelése tűzjelzés esetén

A/ Nyomjuk meg a 'MUTE INTERNAL SOUNDER' (Belső hangjelző  kikapcsolás) gombot.). A megnyomást
követően a tűzjelzéssel kapcsolatos további információk jelennek meg a szöveges kijelzőn; a villogó jelzések
folyamatossá válnak; a tűzjelző központ beépített hangjelzője szaggatott üzemmódra vált. (12
másodpercenként egy jelzés)

B/ Járjunk el az előírt utasításoknak megfelelően az épület kiürítését, az illetékes személyek ill. tűzoltóság
értesítését valamint a tűz helyszínének és okának felderítését illetően.

C/ Ha az épület azonnali és teljes kiürítésére van szükség, nyomjuk meg az 'EVACUATE' (Kiürítés) gombot.
Ennek hatására a hangjelzők bekapcsolódnak.

D/ Az épület sikeres kiürítése vagy az illetékes személy értesítése után a hangjelzések törölhetők a tűzjelző
központon a riasztási kimenetek kikapcsolásával (SILENCE SOUNDERS nyomógomb). Ha a rendszerben
késleltetett működésű hangjelzők  (eszközök) is vannak, úgy a kikapcsolás rájuk is vonatkozik, függetlenül
attól, hogy esetleg még nem is léptek működésbe.

E/ Ha valamilyen okból  a riasztási kimenetek kikapcsolása után  mégis működtetni szeretnénk azokat , úgy a
'SILENCE SOUNDERS' (Kimenetek kikacsolása)  nyomógomb  újbóli megnyomásával  ismét működésbe
hozhatók, de ilyenkor már  késleltetések nélkül indulnak az eredetileg késleltetett működésű eszközök. A
kikapcsolás után legalább 10 mp.-et kell várni a 'SILENCE SOUNDERS' gomb újbóli megnyomása előtt.

F/ A tűzjelzés okának megszűnte valamint  az esetlegesen működtetett kézi jelzésadók alaphelyzetbe állítása
után a tűzjelző központon a  'RESET' (Jelzéstörlés)  nyomógomb megnyomásával a rendszer nyugalmi
állapotba hozható.

2.2.  ELŐJELZÉS ÁLLAPOT

2.2.1.  A tűzjelző központ működése előjelzés esetén

A tűzjelző központon az előjelzés állapot akkor áll elő, ha egy vagy több érzékelő ill. bemeneti eszköz
előjelzést kiváltó nagyságú válaszjelet küld a tűzjelző központnak. Az előjelzést kiváltó válasz a nyugalmi értéket már
meghaladja, de még nem éri el a riasztási szintet. Az előjelzési szint értéke a programozás során  állítható  a nyugalmi és
a riasztási érték között.
Az előjelzési szint elérése esetén a tűzjelző központ  az alábbi jelzéseket adja :

A/ A tűzjelző központ beépített, magas hangú hangjelzőjének szaggatott működtetése. (12 mp.-enkénti jelzés)

B/ A sárga színű " előjelzés " (PRE-ALARM) kijelző (LED) villogtatása.

C/ Az előjelzéshez  - a vezérlő mátrixban - beprogramozott kimenetek aktiválódnak.

D/ Az esemény szöveges megjelenítése valamint kinyomtatása, ha nyomtatót is illesztettek a rendszerhez.

2.2.2.  A tűzjelző központ javasolt kezelése előjelzés esetén

A/ Nyomjuk meg a belső hangjelzőt  kikapcsoló gombot. (MUTE INTERNAL SOUNDER).  A megnyomást
követően  a előjelzéssel kapcsolatos további információk jelennek meg a szöveges kijelzőn; a villogó "
előjelzés " LED folyamatossá válik.

B/ Ellenőrizzük a szóban forgó érzékelőt ill. környezetét. Ha semmiféle tűzre ill. füstre utaló nyomot ill.
tevékenységet nem tapasztaltunk, értesítsük a rendszer karbantartásával megbízott céget ill. szervezetet.

C/ Ha az előjelzést kiváltó okot megszüntettük, állítsuk vissza a rendszert alaphelyzetbe a 'RESET' (Jelzéstörlés)
nyomógomb megnyomásával.©
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2.3.  HIBA ÁLLAPOT

2.3.1.  A tűzjelző központ működése hiba  észlelése esetén

Ha a tűzjelző központ valamilyen hibát észlel a működése során (címzőhurkokkal kapcsolatos hibák;
címezhető eszközökkel kapcsolatos hibák; magán a központon belüli hibák pl. akkumulátor hiány stb.) az alábbi
jelzésekkel figyelmezteti a kezelőt :

A/ A tűzjelző központ beépített, mélyhangú, hibára utaló hangjelzőjének működtetése. (az akkumulátortöltő hibája
esetén szaggatott működés)

B/ Egy vagy több sárga színű hiba LED  (FAULT)  villogtatása, beleértve a megfelelő számozott zóna hiba LED-
eket is.

C/ A vezérlő mátrixban a hibajelzéshez hozzárendelt kimenetek aktiválódnak.

D/ Az esemény szöveges megjelenítése és kinyomtatása (ha nyomtatót is illesztettek a rendszerhez).  A kijelzőn a
hiba oka csak rövidített formában, utalásszerűen jelenik meg;  egyes, főleg a tűzjelző központban fellépő hibák
esetén csak hibakódok íródnak ki (rendszerhiba xx) .

E/ A hiba továbbjelzésére szolgáló relé működtetése. ( pl. a karbantartó cég felé továbbjelzés)

2.3.2.  A tűzjelző központ javasolt kezelése hibaállapot  esetén

A/ Nyomjuk meg a 'MUTE INTERNAL SOUNDER' (Belső hangjelző  kikapcsolás) gombot. A megnyomást
követően  a hibával kapcsolatos további információk jelennek meg a szöveges kijelzőn; a sárgán villogó
hibajelzések folyamatossá válnak. A beépített mélyhangú hangjelző szaggatott működésűvé válik (jelzés 2
percenként).

B/ Ha a hálózati feszültség meglétére utaló zöld " hálózat rendben " (MAINS HEALTHY) LED  nem világít,
akkor ellenőrizzük  a hálózati feszültség meglétét.

C/ Ha a jelzett hiba valamely címezhető eszközre vonatkozik, vizsgáljuk meg , hogy a hiba fennáll-e még ill.
javítható-e.

D/ Minden egyéb esetben jegyezzük le pontosan  a hibaüzenetet és a hibát kiváltó körülményeket és értesítsük  a
karbantartó céget.

E/ Ha a hibát kiváltó okot megszüntettük, állítsuk vissza a rendszert alaphelyzetbe a 'RESET' (Jelzéstörlés)
nyomógomb megnyomásával.

3.  KEZELŐI BEAVATKOZÁSOK A TŰZJELZŐ KÖZPONTON

3.1.  A TŰZJELZŐ KÖZPONT KEZELŐSZERVEI

A tűzjelző központ előlapján 22  nyomógomb található. Ezek közül az alábbi 5 nyomógomb segítségével
valósíthatjuk meg a tűzjelző központ alapkezelését :

MUTE INTERNAL SOUNDER (Belső hangjelző kikapcsolás)

EVACUATE (Kiürítés)

SILENCE SOUNDERS (Riasztási kimenetek kikapcsolása)

TEST LAMPS (Kijelzők ellenőrzése vagy Lámpateszt)

RESET (Jelzéstörlés)

A fennmaradó nyomógombok tartalmazzák a számjegyeket 0 és 9 között; a négy, nyíllal jelölt nyomógombot; a két
darab két funkciós nyomógombot, melyek jelölése YES/ENTER ill. NO/CANCEL; valamint egy további speciális
nyomógombot, melynek jelölése CONFIRM CHANGES (Változtatások elfogadása). Az utóbbi nyomógombnak csak a
rendszer programozása során van szerepe.
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A YES/ENTER (IGEN/BEVITEL) jelű kétfunkciós nyomógombra a kezelés ismertetése során hol az IGEN értelemben,
hol pedig a BEVITEL értelemben hivatkozunk az aktuális kezeléstől   függően. Ugyanez vonatkozik a NO/CANCEL
(NEM/TÖRLÉS) nyomógombra is.

Jelen kézikönyv tartalmazza az alapkezelést   megvalósító nyomógombok ismertetését és az egyéb kezelések leírását,
azonban a rendszer programozásához szükséges ismeretekre nem tér ki. A programozásra vonatkozóan az ID 1000
Programozási Kézikönyvben található részletes leírás.

3.2.  A SZÖVEGES KIJELZŐ ALAPKIJELZÉS KÉPE

Folyamatban lévő kezelés hiányában a beépített szöveges kijelzőn (LCD) az alábbi információk olvashatók:

 (rendszer állapot)       (dátum)   (idő)
 (üres) vagy (rendszer alapüzenet) vagy (esemény)

1. sor : a rendszer aktuális állapota (normál, riasztás, hiba stb.) valamint az aktuális dátum és idő
2. sor : alaphelyzet vagy üres vagy az éppen aktuális legnagyobb prioritású eseményre vonatkozó információk. (a
megjelenítés statikus, nem fényújságszerű)

A fent ismertetett kijelzésképre a továbbiakban alapkijelzésként hivatkozunk. A  legtöbb, a továbbiakban ismertetendő
kezelés csak ebből a kijelzés állapotból kezdeményezhető. Ha a tűzjelző központ nem az alapkijelzés állapotában van, a
törlés (CANCEL)   gomb esetleges   többszöri megnyomásával  alapkijelzés állapotba kell hozni a központot.

A fenti szabály alól, azaz bármilyen kezelés csak az alapkijelzés állapotából kezdeményezhető, maga a törlés
(CANCEL) gomb kivételt képez. A törlés gombot bármelyik kijelző állapotban megnyomhatjuk. Természetesen olyan
esetben, amikor a kezelés során a tűzjelző központ IGEN-NEM választ vár a kezelőtől, a nem/törlés (NO/CANCEL)
gomb kettős funkciójából adódóan a NEM funkció jut érvényre. Az alapkezelést biztosító nyomógombok (belső
hangjelző kikapcsolás, kiürítés, riasztási kimenetek kikapcsolása, jelzéstörlés) szintén kezelhetők a tűzjelző központ
bármely állapotában. Ha folyamatban lévő kezelés közben nyomjuk meg akár a törlés, akár az alapkezelést biztosító
nyomógombok valamelyikét, a megszakított kezelés törlődik. Ha a szöveges kijelző az alapkijelzéstől eltérő jelzésképet
mutat és 2 percen belül nem kezelünk egyetlen nyomógombot sem, a kijelző az alapkijelzési képre vált vissza és
ugyanakkor a félbehagyott kezelés törlődik. Ha kezelés közben riasztás vagy hibaállapot lép fel, vagy egyéb, lényegi
állapotváltozás történik a tűzjelző központban, a megszakított kezelés szintén törlődik.

3.3.  BELSŐ HANGJELZŐ KIKAPCSOLÁS
(elvégezhető a terminálról vagy külső kapcsolóról is)

Ha a tűzjelző központon riasztási vagy hiba állapot lép fel, a 'belső hangjelző kikapcsolás' nyomógomb
megnyomása után akár a hibára utaló (mély hangú), akár a riasztásra utaló (magas hangú) beépített hangjelző működött,
folytonos üzemmódról szaggatott üzemmódra vált : tűzriasztás esetén 12  másodpercenkénti jelzés; hibaállapot esetén 2
percenkénti jelzés. Ha mindkét beépített hangjelzőnek működnie kellene (valamely érzékelő riasztásban és egyidejűleg
hiba állapot is), csak a magas hangú, riasztásra utaló beépített hangjelző működik szaggatottan, a hibára utaló beépített
hangjelző kikapcsolódik. A beépített hangjelzők szaggatott működése a 'RESET' (jelzéstörlés) nyomógomb
megnyomásáig fennáll.

A 'MUTE INTERNAL SOUNDER' (Belső hangjelző kikapcsolás)  nyomógomb megnyomását követően a szöveges
kijelző második sorában fényújságszerűen, jobbról balra úsztatva további információk jelennek meg a jelzést kiváltó
eseménnyel --ill. eseményekkel , ha több áll fenn  egyidejűleg -- kapcsolatban. Abban az esetben például, ha a jelzést
kiváltó esemény egy olyan hiba, melyről alapkijelzés állapotban csak rendszerhiba kódként kapunk tájékoztatást, a belső
hangjelző kikapcsolás nyomógomb kezelése után a szöveges kijelző második sorában részletes tájékoztató jelenik meg.
Mindig a legfrissebb eseményről kapunk először tájékoztatást a belső hangjelző kikapcsolás gomb kezelését követően,
függetlenül attól, hogy az hibajelzés, előjelzés vagy tűzjelzés.
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Ha a legutóbbi 'RESET' (Jelzéstörlés) gomb kezelése óta több esemény is felhalmozódott, az egyes eseményeket
megjeleníthetjük a "fel" ill. "le" nyíllal jelölt gombok megfelelő számú és sorrendű megnyomásával. A "le" nyíllal jelölt
gomb megnyomásával időrendben hátrafelé jeleníthetők meg az egyes események, míg a "fel" nyíllal jelölt gomb
megnyomásával az időrendben a jelenhez közelebbi események hívhatók elő. Több esemény esetén az éppen kijelzett
eseményre vonatkozó szöveges információk között a "TÖBBI" üzenet és az azt követő felfelé ill. lefelé, vagy  az
egyidejűleg kijelzett  felfelé  és a lefelé   mutató nyíl ill. nyilak  utalnak a további eseményekre, attól függően, hogy az
éppen kijelzett esemény a többi eseményhez képest időrendben hol helyezkedik el. Ha az összes eseményt lekérdeztük
vagy  a lekérdezést abba akarjuk hagyni, a "nem/törlés" (NO/CANCEL)  nyomógomb megnyomásával térhetünk vissza
az alapkijelzéshez. Ha az események kijelzését nem zárjuk le a "nem/törlés/ nyomógombbbal,-- azaz a rendszert magára
hagyjuk, nem kezelünk 2 percen keresztül -- a tűzjelző központ automatikusan visszatér az alapkijelzéshez.

 A " belső hangjelző kikapcsolás " (MUTE INTERNAL SOUNDER) nyomógomb megnyomásával bármikor
megjeleníthetők az utolsó " jelzéstörlés" (RESET) nyomógomb kezelése óta felhalmozódott események, nem csak
akkor, ha a beépített hangjelző folyamatos üzemmódban működik, azaz ha nyugtázatlan esemény áll fenn.

Ha a tűzjelző központ hibaüzenetként a címzőhurok egy részének elvesztését jelzi (LOSS OF PART LOOP) és a hiba
még a kezelés időpontjában is fennáll, az összes, a tűzjelző központ által nem elérhető eszközökről részletes jelentést
kérhetünk. Ehhez nyomjuk meg az "igen/bevitel" (ENTER) nyomógombot a kijelző eseménylekérdezés állapotában --
fényújság üzemmód -- , melyre a tűzjelző központ válaszként az alábbi kérdést teszi fel, ha valóban vannak nem elérhető
eszközök :

Kij. mind. hiányzó eszközt egyesével?
(I/N)?

Log each missing device individually?
(Y/N)?

Ha a feltett kérdésre "IGEN"-nel válaszolunk a tűzjelző központ minden egyes hiányzó eszközt külön-külön kijelez a
"nincs válasz/ hiányzó eszköz" (NO REPLAY/MISSING) üzenet kíséretében, egyben hibajelzés keletkezik a tűzjelző
központon. A hiányzó eszközök a továbbiakban az események lekérdezésekor a többi eseménnyel együtt előhívhatók a
"belső hangjelző kikapcsolása" nyomógomb ismételt megnyomását követően.

Ha a " Rendszerhiba 40 -- CPU időzítő lejárt " (System Fault 40 -- Main CPU Watchdog Operate) hibajelzés áll fenn, a
beépített hangjelző kikapcsolásához a " riasztási kimenetek kikapcsolása" nyomógombot is meg kell nyomni a "belső
hangjelző kikapcsolás" (MUTE INTERNAL SOUNDER) nyomógomb megnyomásán kívül.

3.4.  KIÜRÍTÉS
(a terminálról is elvégezhető)

A " kiürítés " (EVACUATE) nyomógomb megnyomásával mindazon egységek működésbe hozhatók,
melyeknek a rendszer felprogramozása során ilyen működést írtunk elő (külső hangjelzők, külső fényjelzők, vezérlő
modulok). A kiürítéssel aktivizált jelzések törléséhez a "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS)
nyomógombot kell megnyomni. A kiürítésjelzés tetszés szerint többször is ki - és bekapcsolható a két nyomógomb
megfelelő sorrendű megnyomásával.

Figyelem !  Ha a  "kiürítés" nyomógomb megnyomásával működésbe hoztuk a megfelelő eszközöket és ilyen állapotban
törlést szeretnénk végrehajtani a tűzjelző központon , a "jelzéstörlés" (RESET) nyomógomb megnyomása előtt a
"riasztási kimenetek kikapcsolása" nyomógombbal  a jelzéseket ki kell kapcsolni.

3.5.  RIASZTÁSI KIMENETEK KIKAPCSOLÁSA (ÉS ÚJRA BEKAPCSOLÁSA)
(terminálról vagy külső kapcsolóról is elvégezhető)

A "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS) nyomógomb megnyomásával mindazon külső
riasztási eszközök kikapcsolódnak, melyek riasztásban voltak akár tűzriasztás, akár kiürítés következtében. A "riasztási
kimenetek kikapcsolása" nyomógomb nem kapcsolja ki a tűzjelző központ beépített, magashangú, tűzjelzésre
figyelmeztető hangjelzőjét valamint azokat a külső hangjelzőket, melyeket olyan vezérlő egységek működtetnek,
amelyeket a rendszer programozása során úgy állítottak be, hogy ne kapcsolódjanak ki a "riasztási kimenetek
kikapcsolása" nyomógomb megnyomásának hatására ('nem kikapcsolható kimenetek').
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Ha a gomb megnyomása után mégis újra működtetni szeretnénk a hangjelzőket, akkor 10 mp. várakozás után újra
nyomjuk meg a 'SILENCE SOUNDERS' (Kimenetek kikapcsolása) gombot. A hangjelzők újraindításakor a belső
hangjelző is folyamatos működésűre vált át, így a 'MUTE INTERNAL SOUNDER' (Belső hangjelző kikapcsolás)
gombot is újra meg kell nyomni a hangjelző kikapcsolásához.

A "Rendszerhiba 40 - CPU időzítő lejárt" (System Fault 40 - Main CPU Watchdog Operated) hiba esetén a beépített,
hibára utaló hangjelző kikapcsolásához a "riasztási kimenetek kikapcsolása" nyomógombot és a "belső hangjelző
kikapcsolás" nyomógombot is meg kell nyomni.

3.6.  A TŰZJELZŐ KÖZPONT KIJELZŐINEK ÉS SZÖVEGES MEGJELENÍTŐJÉNEK ELLENŐRZÉSE

A " kijelzők ellenőrzése" ( TEST LAMPS) nyomógomb megnyomására  a tűzjelző központ LED-jei
soronként kigyulladnak. A központ beépített riasztás és hiba hangjelzői is megszólalnak. A tűzjelző rendszer egyéb
kimenetei nem aktivizálódnak. Ugyanekkor a szöveges kijelzőn megjelenik a tűzjelző központot azonosító üzenet és az
aktuális szoftver verzió száma.

Ha  a nyomógombot  3 másodpercnél hosszabban tartjuk nyomva, akkor a szöveges kijelzőn az alábbi kérdés jelenik
meg :

Kigyújt  MND LED-et (I/N)? Switch ALL lamps on (Y/N)?

Ha 'Yes'-szel válaszolunk, akkor minden LED egyszerre kigyullad és csak a 'CANCEL' gombbal törölhető.

Függetlenül az előbb adott választól, a kijelzőn ezután egy teszt szöveg jelenik meg (quick brown fox jumps over a lazy
dog), mely során ellenőrizhetjük az LCD működését és a "fel" ill. "le" nyilakkal jelölt nyomógombokkal a szöveges
kijelző kontrasztját szabályozhatjuk, beállítva ezzel az optimális olvashatóságot. Ha a kijelző jól olvasható, nyomjuk
meg a "nem/törlés" (NO/CANCEL) nyomógombot, mintegy lezárva ezzel a kijelzők ellenőrzését.

Ha a tűzjelző központ akkumulátorról működik, -" 220V hibás " (MAINS FAILURE) üzenet és a hálózati tápellátás
meglétét jelző LED (MAINS HEALTHY) kikapcsolt állapotban - a tűzjelző és hibajelző LED -ek bekapcsolt állapotban
a folytonosan világító üzemmód helyett  gyorsan villogó üzemmódban  működnek az akkumulátorok kímélése céljából,
meghosszabbítva ezzel  az áthidalható hálózatkimaradás idejét. Szintén ezen célból a szöveges kijelző
háttérvilágításának ideje is rövidített  akkumulátoros táplálás idején.

3.7.  JELZÉSTÖRLÉS /RESET/
(terminálról vagy külső kapcsolóról is elvégezhető)

A "jelzéstörlés" (RESET) nyomógombot megnyomva a tűzjelző rendszer alaphelyzetbe kerül, kivéve a
kiürítésnél említett esetet, amikoris a "kiürítés" nyomógomb megnyomása után a rendszert csak úgy lehet alaphelyzetbe
hozni, ha a "jelzéstörlés" nyomógomb megnyomása előtt a "riasztási kimenetek kikapcsolása" nyomógombot is
megnyomjuk. A tűzjelző rendszer alaphelyzetének felvétele során valamennyi LED -es jelzés törlődik a tűzjelző
központon, a beépített hangjelzők kikapcsolódnak, akár folytonos akár szaggatott üzemmódúak voltak és a tűzjelző
központ az alapállapotát veszi fel . Az alaphelyzet felvétele során végrehajtódik a rendszer ellenőrzése, mely kb. 20
másodperc alatt befejeződik.

Az alaphelyzetbe állítás során minden vezérlő modul alaphelyzetet vesz fel, függetlenül attól, hogy a programozás során
úgy paramétereztük-e, hogy a "riasztási kimenetek kikapcsolása" nyomógomb hatására ne kapcsolódjon ki .

Ha a "jelzéstörlés" (RESET) nyomógomb megnyomásakor valamely tűzjelzés, előjelzés vagy hibaállapotot okozó
körülmény  folyamatosan fennáll, a tűzjelző központ azokat új eseményként  értékeli és a megfelelő kijelzésekkel jelzi.
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3.8.  HOZZÁFÉRÉSI KÓDOK

A továbbiakban ismertetendő kezelői beavatkozások némelyike csak a hozzáférési kódok ismeretében
hajtható végre. A tűzjelző központ a kezelés adott fázisában a szöveges kijelzőre kiírt figyelmeztető üzenet formájában
kéri a megfelelő hozzáférési kód bevitelét :

                             . . . Jelszó?                       . . . Password?

A hozzáférési kód egy számjegyekből álló kombináció, a számjegyek száma maximum nyolc lehet. A tűzjelző központ
aktuális hozzáférési kódjait célszerűen a tűzjelző rendszer üzembe helyezésekor meghatározni  és a központ
memóriájába programozni. (Lásd részletesebben a Programozási kézikönyvben). A tűzjelző központ teljes körű
kezeléséhez több, különböző szintű hozzáférési jogkört biztosító hozzáférési kód aktuális értékét kell ismernünk. A jelen
leírásban ismertetésre kerülő kezelések elvégzéséhez egy kivételével az alacsonyabb szintű hozzáférési kód ismerete
elegendő. A hozzáférési kód bevitele során a szöveges kijelzőn minden egyes számjegy megnyomása után csillag
karakter jelenik meg, mutatva a bevitt karakterek számát, de az értékét nem. Az aktuális hozzáférési kód bevitele után -
tűzjelzés, hibajelzés, kikapcsolt érzékelő hiányában - a tűzjelző központ alapkijelzése során "mérnök" (ENGINEER)
állapotot jelez. Ebben az állapotban ("mérnök") a kezelések során nem kell újra bevinni a hozzáférési kódokat.

Ha a szükséges kezeléseket elvégeztük, lépjünk ki a "mérnök" állapotból, hogy a rendszer ne legyen hozzáférhető
illetéktelen személy számára ezen a kezelési szinten. Ehhez a "nem/törlés" gombot kell megnyomni alapkijelzés
állapotban. Ha a rendszert magára hagyjuk "mérnök" állapotban, azaz nem kezelünk 2 perces időintervallumon belül , a
tűzjelző központ automatikusan  "alap" (NORMAL) állapotba lép át a "mérnök" állapotból. A félbehagyott kezelés
törlődik.

3.9.  A RENDSZER ELLENŐRZÉSE

Az érzékelők és egyéb címzett eszközök ellenőrzéséhez nyomjuk meg a "0" nyomógombot. Az eszközök
ellenőrzésére három különböző lehetőség áll a rendelkezésünkre :

0=Zóna walk teszt/ 1=Kimenet teszt: 0=Zone walk test/ 1=Output test :

0=Zóna walk teszt/ 1=Kimenet teszt/
2=Napi automat. teszt MOST:

0=Zone walk test/ 1=Output test :
2=Daily automatic test NOW:

0=Zóna walk teszt/ 1=Kimenet teszt/
2=Heti automat. teszt MOST:

0=Zone walk test/ 1=Output test :
2=Weekly automatic test NOW:

A 'Walk teszt' részletes ismertetése a 3.9.1., a 'Kimenet teszt' ismertetése a 3.9.2, míg a 'Napi vagy heti automatikus teszt'
ismertetése a 3.9.3. fejezetben található.©
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3.9.1.  Zóna walk teszt

Ha a központ egy tűzjelző hálózat része és a konfigurálás során engedélyeztük azt az opciót, hogy egy zóna
egy másik központról is tesztelhető legyen, akkor az első kérdés az alábbi lesz :

TESZT MÓD: ALKZP.szám (0=FŐKÖZP) : n TEST MODE: SLAVE no. (0=MASTER): n

Ismernünk kell annak az alközpontnak a számát amelyen levő zónát tesztelni akarjuk. A kijelzőn az 'n' értéke mindig
annak a központnak a száma, amelyet éppen kezelünk (ahol épp állunk).

Ha a központon az eszközök több, mint egy zónába lettek szervezve, akkor a következő kérdés a zóna számára kérdez rá
:

TESZT MÓD: Zóna száma: TEST MODE: Enter Zone number:

Az üzenetre válaszként adjuk meg az ellenőrzendő zóna számát, majd nyomjuk meg a bevitel (ENTER) nyomógombot.
(Egyszerre csak egy zóna lehet  ellenőrzési üzemmódban.) A  zónaazonosító bevitele után az alábbi üzenettel
elfogadhatjuk a megadott zónát :

TESZT ZÓNA (n):  Elfogad (I/N)? TEST ZONA (n): Confirm (Y/N)?

Az "igen" gomb megnyomása után a rendszerellenőrzés első fázisaként a tűzjelző központ a kiválasztott zónához tartozó
érzékelőket  teszt állapotba kapcsolja, melynek hatására az érzékelők  riasztási állapotnak megfelelő válaszjelet
küldenek a központ felé. A központ kiértékeli a válaszjeleket. Az ellenőrzés ezen szakasza alatt, mely néhány
másodpercig tart, a tűzjelző központ a kiválasztott zónából csak a hibákat veszi figyelembe és jelzi ki.

Ezt követően a szöveges kijelzőn az 'Zóna n TESZTBEN' ( Zone n in TEST) üzenet jelenik meg, ahol "n" a kiválasztott
zóna azonosítója. A tűzjelző központon a "zóna ellenőrzés" (ZONE IN TEST) LED folyamatosan világító állapota jelzi
az ellenőrzési üzemmód fennállását. A kiválasztott zóna érzékelőit típustól függően füsttel ill. hővel riasztási állapotba
hozhatjuk, de füst ill. hő alkalmazása nélkül is riasztásba hozhatók az érzékelők egy mágnes segítségével. A mágnes az
érzékelőkbe épített Reed relé segítségével olyan belső állapotba viszi, mintha riasztási értéket meghaladó
füstkoncentráció ill. hőmérséklet állna fenn az adott érzékelő környezetében. A kiválasztott zónához tartozó érzékelők
LED-jei 0,5 Hz-es ütemben (1sec-ig sötét, 1 sec-ig világít) villognak, jelezve hogy ellenőrzés állapotban vannak. ( Az
érzékelők LED -jei a sötét állapotban is felvillannak az érzékelő és a központ közti adatcsere során.)  A kézi jelzésadók
működőképessége az üveglap eltörése nélkül a tesztkulcs segítségével ellenőrizhető.

Az ellenőrzés során riasztásba vitt érzékelők kijelződnek a szöveges kijelzőn valamint egy üzenet keletkezik a
nyomtatón, ha a rendszer tartalmaz nyomtatót. Analóg érzékelők esetén az ellenőrzés során az érzékelő LED -jei
folytonosan világítanak, ha fennáll a riasztási körülmény, majd a riasztási körülmény megszűnte után kb. 5 másodperccel
az érzékelő LED-jei visszatérnek a villogó üzemmódhoz. / 0,5 Hz /.

Kézi jelzésadók tesztelése esetén a kimeneti hangjelző is megszólal kb. 1 másodperc időtartamra vagy amíg a 'teszt
kulcs' a kézi jelzésadóban van (programozás során beállítható, hogy hogyan működjenek a hangjelzők), ha a kézi
jelzésadó jelzéséhez kimeneti hangjelző eszközt is rendeltünk a vezérlő mátrix segítségével. Csak azok a kimeneti
eszközök működnek az ellenőrzéskor, melyekhez  " hangjelző" (CSNG) típust  rendeltünk a programozás során.

Az ellenőrzés során a kiválasztott zónához tartozó érzékelőket ill. eszközöket tetszőleges sorrendben tetszőleges
alkalommal riasztási állapotba hozhatjuk. Ha ugyanazt az eszközt szeretnénk ismételten riasztásba vinni, várjunk
legalább 5 másodpercet az újabb tesztelés előtt.
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Az ellenőrzés befejezéséhez nyomjuk meg a " 0 " nyomógombot és a megjelenő kérdésre válaszoljunk '0'-val. A
gombnyomás hatására a szöveges kijelzőn az alábbi  üzenet jelenik meg :

TÖRLÉS TESZT MÓD  (I/N)? CANCEL TEST MODE (Y/N)?

Az "igen" válasz hatására a rendszer visszatér az alap üzemmódba. Újabb zóna ellenőrzése csak az alapállapotból
kezdeményezhető. Az ellenőrzési állapot törlődik, ha a tesztállapotban lévő zónán kívüli érzékelőről érkezik tűzjelzés.
Ha az ellenőrzés nem fejeződik be 2 órán belül, a tűzjelző központ automatikusan visszakapcsol a teszt állapotból az
alap állapotba.

3.9.2.  Kimenet teszt

Ezzel a tesztelési lehetőséggel kiválaszthatunk és ellenőrizhetünk egy megadott kimeneti eszközt (kontrol
modult, vezérlő kimenetet) anélkül , hogy a tűzjelző rendszert riasztási állapotba hoznánk vagy 'walk tesztet' hajtanánk
végre. A 'Kimenet teszt' csak akkor hajtható végre, ha a programozás során engedélyeztük a használatát. Ha
engedélyezve van a 'kimenet teszt', akkor a kiválasztásához  3.9. fejezet szerint nyomjuk meg a '0' gombot, majd az '1'
gombot :

Kimenet teszt:
0=CMX/ 1=1.Vez.kim./ 2=2.Vez.kim.:

Control Output Test:
0=CMX/ 1=Sounder cct 1./  2=Sounder cct 2..:

3.9.2.1. Kimenet teszt : CMX kontrol modulokra

Ha a 3.9.2. fejezetnél megjelenő kérdésre '0'-val válaszolunk, akkor a további kérdések során a tesztelni
kívánt CMX modul zónájának számát kell megadnunk :

Zóna száma (0=MND)? Choose from ZONE no. (0=ALL)?

Ha tudjuk, hogy a modul melyik zónában található, akkor adjuk meg a zóna számát 'Enter'-rel lezárva. Ha nem tudjuk,
akkor nyomjunk csak 'Enter'-t. Ezután végigléphetünk a zónákon :

↑↓  léptetésre, ENTER kiválaszt Use ↑↓  to step up/down, ENTER to select

Tartsuk lenyomva a 'fel/le nyilak' valamelyikét (a nyomvatartás hatására a gomb automatikusan ismétel) míg el nem
érjük a kívánt modult, majd az 'Enter'-rel válasszuk ki. Csak olyan modult választhatunk ki, amelyik szerepel a
rendszerben. (A rendszerben szereplő modulok nem címfolytonosan fognak megjelenni). Ha a léptetés közben
valamelyik 'nyíl' gombot hosszabb ideig nyomva tartjuk, akkor a modulhoz tartozó 'felszerelési hely' is megjelenik a
kijelzőn. Ha tudjuk pontosan a kiválasztandó modul számát, akkor üssük be azt egy 'Enter'-rel lezárva (a modul címének
1-399 közötti tartományban kell lennie). Egy 'szám' gomb leütésére az alábbi kijelzési képet kapjuk :

Modul szám(1-xxx): Module no. (1-xxx):

Miután megadtuk a modul számát és megnyomtuk az 'Enter'-t, a kijelzőn megjelenik a megadott számhoz legközelebb
eső modul. Ezután a 'fel/le nyilakkal' még továbbléptethetünk a kívánt modulra vagy az 'Enter-'rel elfogadhatjuk a
kijelzett modult.
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Megjegyzés : a kijelző léptetése során mind a bemeneti, mind a kimeneti modulok meg fognak jelenni. A 'kimenet
teszthez' csak CSNG (BELL) vagy CTRL típusú vezérlő modulok választhatók ki.

A modul kiválasztása után a következő kérdés arra vonatkozik, hogy bekapcsoljuk-e (aktiváljuk-e) a modult, ha most
kikapcsolt állapotban van :

Mod.(n) Zóna (n)  (típus)
Modul bekapcs. (I/N)?

Mod.(n) Zone (n)  (type)
Switch  Module ON (Y/N)?

vagy, ha a modul éppen bekapcsolt állapotban van, akkor a kérdés arra vonatkozik, hogy kikapcsoljuk-e :

Mod.(n) Zóna (n)  (típus)
Modul kikapcs. (I/N)?

Mod.(n) Zone (n)  (type)
Switch  Module OFF (Y/N)?

A 'Yes' választásával végrehajthatjuk az ellenőrzést. Ha a teszt során bekapcsolt modult gyorsan ki akarjuk kapcsolni
nyomjuk meg a 'SILENCE SOUNDERS' (Kimenetek kikapcsolása) gombot. Ha azonban nem akarjuk, hogy az összes
bekapcsolt állapotban levő modul kikapcsolódjon (pl. egy folyamatban levő riasztás vagy kiürítés zajlik az épület
bizonyos részén), akkor meg kell ismételnünk az előbbi kezelést ellenkező előjellel.

3.9.3.  Automatikus teszt végrehajtása

Ez az ellenőrzési lehetőség csak akkor jelenik meg a kijelzőn (ld. 3.9. fejezet), ha a programozás során
engedélyeztük a napi vagy heti automatikus tesztelést a nap egy bizonyos időpontjában. Ez a fajta ellenőrzés annyiban
különbözik a 'walk teszttől', hogy az ellenőrzés során csak a teljes rendszer kis részei és csak rövid időre esnek ki a
felügyelet alól (a rendszer többi része 'élesben' marad), és az ellenőrzés végrehajtása nem igényel beavatkozást a kezelő
részéről (csak hiba esetén). Általában nincs szükség arra, hogy a programozás során megadott időponton kívül végezzük
el ezt a fajta ellenőrzést. Ha azonban mégis erre lenne szükség, akkor nyomjuk meg a '0',  majd a '2' gombot a 3.9.
fejezetben bemutatott kérdésnél. A központ erre kijelzi az 'Automatikus napi vagy heti' teszt szokásos idejét, majd az
alábbi kijelzéssel az ellenőrzés mostani lefuttatását kéri elfogadni :

Elfogad (I/N)? Confirm (Y/N)?

A 'Yes'-szel elindíthatjuk az automatikus tesztet. A központ ezután visszatér az alapkijelzéshez, de a kijelző második
sorában megjelenik az alábbi üzenetek közül a megfelelő :

Heti automatikus teszt folyik Weekly automatic test in progress

Napi automatikus teszt folyik Daily automatic test in progress

Ugyanez az üzenet látszik a kijelzőn akkor is, ha a központ az előre megadott időben végzi el az automatikus tesztet. Az
ellenőrzés időtartama a rendszer nagyságától, kiépítettségétől függ, de általában 10-15 percnél nem tart tovább.

Megjegyzés : Az 'automatikus teszt' automatikusan törlődik. ha a végrehajtása közben egy zóna 'walk tesztet' indítunk
vagy, ha a rendszer tűzjelzést észlel.
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3.10.  AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az óra beállíthatóságát a nyári-téli időszámítás alkalmazása valamint a tűzjelző központ teljes áramtalanítás
utáni bekapcsolása teszi szükségessé. Az  óra beállításához nyomjuk meg a  "3"-as nyomógombot. Ennek hatására a
kijelzőn az aktuális  időpont "kifagy" , azaz nem változik, és az alábbi üzenet olvasható a kijelzőn :

ÓRAÁLLÍTÁS                    (dátum)        (idő)
Évek megadása :

SETTING CLOCK              (date)       (time)
Enter Year in figures:

A kijelzőn az évszám villog, jelezve, hogy  ezt az adatot  változtathatjuk meg az új adat bevitelével. Az új adat az
"igen/bevitel" gomb megnyomására íródik át. Ha a villogással jelzett adatot nem akarjuk megváltoztatni, akkor az
"igen/bevitel" (ENTER) gomb megnyomásával léphetünk a következő adatra az  előző  adat változatlanul hagyása
mellett. Az évszám bevitelénél csak az utolsó két számjegyet kell megadni, ha az első két számjegy megfelelő. Ezzel a
beállítási eljárással aktualizálhatjuk az évszámot, hónapot, napot, órát, percet és másodpercet. A tűzjelző központ a hét
napjait is kijelzi, ezeket a felhasználónak a beállítás során nem kell megadni, a megadott dátumból automatikusan
számítódik. A hónapokat a beállítás során számjegyekkel azonosítva adhatjuk meg (1 =  január ....12 = december) , a
kijelzés során azonban karakteresen jelződnek ki. Az aktuális óra értékét 24 órás formában kell megadni a beállítás
során. Az éjfél és hajnali egy óra közötti időpontnál " 0 " órát kell megadni a beállítás során. A másodperc aktualizálása
után az alábbi üzenet íródik ki a kijelzőre :

ÓRAÁLLÍTÁS                   (dátum)        (idő)
Elfogad (I/N)?

SETTING CLOCK              (date)       (time)
CONFIRM TIME(Y/N)?

A beállított időpont értéke mindaddig változatlan marad, míg  az " igen " nyomógombot meg nem nyomjuk. Az óra az "
igen " gomb megnyomásakor kezd el működni a beállított időponttól kezdődően. Ha a " nem " gombot nyomjuk meg
válaszként, akkor az előző beállítás marad érvényben.

3.11.  AZ ESZKÖZÖK AKTUÁLIS MÉRT ÉRTÉKEINEK KIJELZÉSE ILL. RÖGZÍTÉSE
/ terminálról is elvégezhető kezelés /

A tűzjelző központ szöveges kijelzőjén megjeleníthetők az érzékelők ill. modulok által a tűzjelző központnak
küldött aktuális mért paraméterek (füstkoncentráció, hőmérséklet pillanatnyi értékei az adott érzékelő környezetében). A
mért paraméterek 0 és 150 % közötti tartományban jelződnek ki százalékos formában. Az érzékelők névleges riasztási
szintje felel meg a 100 % -os kijelzésnek. (A százalékos kijelzés egy belső, digitálisan tárolt 7 bites adatból képződik,
így a százalékos kijelzésnél előfordulhatnak 2%-os ugrások. )

A kezelés során az egyes érzékelők LED-jeit villogóra állíthatjuk valamint  megadhatunk egy memóriaterületet, ahova a
kiválasztott  érzékelő mérési adatait eltárolhatjuk. Ezen két lehetőség részletesebb ismertetésére később térünk ki.

A kezeléshez nyomjuk meg a " 2 " -es nyomógombot (terminál esetén a " 8 "-as billentyűt). A tűzjelző központon
történő kezelés esetén (" 2 " -es nyomógomb) a kijelzőn az alábbi üzenet olvasható :

Napló/kijelz : 0=Eszközök/ 1=Események LOG/DISPLAY: 0= DEVICES/ 1= EVENTS

Nyomjuk meg a " 0 " nyomógombot, az eszközöket választva ezzel. Ha terminálról dolgozunk ez a lépés kimarad. A
továbbiakban a tűzjelző központ az alábbi választási lehetőséget kínálja :

0=Kijelz./ 1=Nyomtatás 0=Display/ 1=Full Printer Dump
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A kijelzést választva további eldöntendő kérdést tesz fel a központ :

0=Érzékelők/ 1=Modulok 0=Sensors/ 1=Modules

Nyomjuk meg a megfelelő gombot, attól függően, hogy érzékelőt akarunk-e kijeleztetni vagy bemeneti ill. vezérlő
modult. Ha az érzékelőket választottuk, és át szeretnénk térni valamely modul kijelzésére, akkor ki kell lépnünk a
kezelésből és újra kell kezdeményezni a megjelenítést a megfelelő csoport  kiválasztásával. Miután választottunk az
érzékelők és modulok csoportja között,  a kijelzőn az alábbi, zónakijelölésre vonatkozó kérdés olvasható :

Válasszon zónát (0=MND)? Choose from ZONE no. (0=ALL)?

Adjuk meg a zónaszámot, majd nyomjuk meg a 'bevitel'  (ENTER)  nyomógombot. Ha definiáltunk zónaszámot, akkor
csak az adott zónához tartozó érzékelők mért értékeit jeleztethetjük ki; ha a zónakijelölés fázisban a "0" gombot
nyomjuk meg, akkor az összes érzékelőt vizsgálhatjuk a bevitel  (ENTER) gomb megnyomása után.

A zónakijelölés után a vizsgálni kívánt eszközt határozhatjuk meg oly módon, hogy a " fel " ill. " le " nyilakkal jelölt
gombokkal addig "listáztatjuk"  a szöveges kijelzőn az egyes programozott  eszközöket, míg a kívánt eszközhöz nem
érünk a " listázás " során.

NAPLÓ/KIJELZ eszköz : Válasszon : -
↑↓  léptetésre, ENTER kiválaszt

LOG/DISPLAY Device: Please select : -
Use ↑↓  to step up/down, ENTER to select

Tartsuk lenyomva a 'fel/le nyilak' valamelyikét (a nyomvatartás hatására a gomb automatikusan ismétel) míg el nem
érjük a kívánt érzékelőt vagy modult, majd az 'Enter'-rel válasszuk ki. Csak olyan eszközt választhatunk ki, amelyik
szerepel a rendszerben. (A rendszerben szereplő eszközök nem címfolytonosan fognak megjelenni). Ha a léptetés
közben valamelyik 'nyíl' gombot hosszabb ideig nyomva tartjuk, akkor az eszközhöz tartozó 'felszerelési hely' is
megjelenik a kijelzőn. Ha tudjuk pontosan a kiválasztandó eszköz számát, akkor üssük be azt egy 'Enter'-rel lezárva (az
eszköz címének 1-399 közötti tartományban kell lennie). Egy 'szám' gomb leütésére az alábbi kijelzési képek
valamelyikét kapjuk :

Napló/kijelz Eszköz: Válasszon : -
Érzékelő szám(1-xxx):

LOG/DISPLAY Device: Please select : -
Sensor no. (1-xxx):

vagy

Napló/kijelz Eszköz: Válasszon : -
Modul szám(1-xxx):

LOG/DISPLAY Device: Please select : -
Module no. (1-xxx):

Miután megadtuk az eszköz számát és megnyomtuk az 'Enter'-t, a kijelzőn megjelenik a megadott számhoz legközelebb
eső eszköz. Ezután a 'fel/le nyilakkal' még továbbléptethetünk a kívánt eszközre vagy az 'Enter-'rel elfogadhatjuk a
kijelzett eszközt.

A kijelző 2. sorában most nem az eszköz 'felszerelési helye' látszik, hanem az eszköz által aktuálisan mért érték
százalékos formában, és az eszköznek azon állapota, hogy naplózásra kiválasztottuk-e vagy sem. A naplózás azt jelenti,
hogy a központ az adott eszközről érkező válaszokat adott időnként eltárolja. Ezek a válaszok kijeleztethetők és
kinyomtathatók a későbbiek során. A 'naplózás' funkció jól használható olyan esetekben, amikor egy bizonytalanul
működő eszközről vagy egy olyan eszközről  szeretnénk hosszabb mérési mintát kapni, amely gyakran téves riasztást
okoz. A letárolt minta alapján már könnyebben eldönthető a téves riasztás oka (pl. adott napszak, melyben bizonyos
füstöz vagy gázt, gőzöket termelő technológiát használnak, stb.)
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Érzék.(n) Zóna (n) (típus) :
Nincs NAPLÓ                      ...... jelenleg xx%

Sens.(n) Zone (n) (type)
NOT LOGGED                ....present value xx%

vagy

Érzék.(n) Zóna (n) (típus) :
NAPLÓZVA                        ...... jelenleg xx%

Sens.(n) Zone (n) (type)
BEING LOGGED             ....present value xx%

A kijelzett mért érték folyamatosan frissítődik. (Az érzékelők mért értékei alaphelyzetben nem tárolódnak el.) Ha
terminálról kezeljük a központot, akkor a kijelzett mért értékek nem frissítődnek automatikusan; új értéket csak akkor
kapunk egy adott érzékelőről, ha először egy másik érzékelőt jeleztetünk ki, majd visszatérünk a kívánt érzékelőhöz.

Az alapkijelzéshez a " törlés " (NO/CANCEL) nyomógombbal térhetünk vissza (terminálról történő kezelés esetén a
CTRL X billentyűvel), vagy a " fel " ill. " le " nyilakkal jelölt gombokkal újabb és újabb érzékelők mért értékeit tehetjük
láthatóvá a kijelzőn.

Az érzékelők LED-jeinek villogtatási lehetőségével bizonyos, általunk kiválasztott érzékelőket megkülönböztető
jelzéssel láthatunk el. Ez a lehetőség jól használható például akkor, ha a rendszer ellenőrzése során csak valamely
érzékelőcsoportra kívánjuk az ellenőrzést elvégezni. A LED-ek villogó üzeműre állítása csak a tűzjelző központon
történő kezeléssel végezhető el. Az érzékelők villogó üzemű LED kijelzés állapotának beállításához nyomjuk meg a
"bevitel" (ENTER) nyomógombot mialatt az érzékelő mért adatai láthatók a szöveges kijelzőn. Erre a központ a
kijelzőn feltett kérdéssel megkérdezi, hogy kívánjuk-e az adott érzékelő LED-jeinek villogtatását :

Érzék.(n) Zóna (n) (típus) :
1 sec pulzus ezen eszköz LED-re (I/N)?

Sens.(n) Zone (n) (type)
1 sec pulses, this device LEDs (Y/N)?

 Az "igen" válasz után a kiválasztott érzékelő LED-jei villogni fognak 0,5 Hz-cel (1 sec folyamatos, 1 sec sötét). A
feltett további kérdés az érzékelő mért adatainak tárolására vonatkozik.

Ha az érzékelő LED-jei villogó üzemmódúak voltak, a kezelés során a feltett kérdés az érzékelő LED-jei villogtatásának
leállítására vonatkozik :

Érzék.(n) Zóna (n) (típus) :
Pulzál. Stop ezen eszköz LED-re (I/N)?

Sens.(n) Zone (n) (type)
Stop pulsing this this device's LEDs (Y/N)?

A villogó üzemmód megszüntetése a "jelzéstörlés " (RESET) nyomógombbal is történhet.

Az eszközök által mért adatok gyűjtési lehetősége csak az analóg érzékelőkre vonatkozóan lehetséges. A mért értékek
gyűjtése lehetőséget ad egy általunk kiválasztott érzékelő mérési adatainak szabályos időközönkénti letárolására egy
külön erre a célra fenntartott memória területen. Az így nyert adatok birtokában az adott helyen fennálló környezeti
hatásokat, körülményeket vizsgálhatjuk, az esetleges hamis riasztások okait deríthetjük fel. A letárolt adatokat
tetszőleges, IBM kompatibilis személyi számítógépen futtatható ún. 'konfigurációs program' segítségével kérhetjük át
további feldolgozás ill. kiértékelés céljára. A konfigurációs program elsődleges célja a rendszer off-line
programozhatóságának biztosítása, azaz a tűzjelző központtól függetlenül a számítógépen futó konfigurációs program
segítségével a tűzjelző központ teljes programozását elvégezhetjük, majd a kész programot a tűzjelző központ
memóriájába tölthetjük. A program lehetőséget ad egy programozott központ programjának lekérésére is, melyet
hajlékony lemezen archiválhatunk és egy esetleges meghibásodás esetén a lemezről a rendszert újra programozhatjuk. A
program az érzékelőkről gyűjtött adatokat ASCII formátumú file-ba konvertálja, így azok további feldolgozása
egyszerűen elvégezhető.

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



KKID1_N.DOC

NOTIFIER-PROMATT - 15 - ID-1000 kezelési kézikönyv

Ha egy érzékelőnél a mért adatok tárolását szeretnénk beállítani, akkor az érzékelő LED-jeinek villogtatására ill.
villogtatásának megszüntetésére vonatkozó kérdés után egy újabb kérdést tesz fel a központ, mely a mért adatok
tárolására vonatkozik :

Érzék.(n) Zóna (n) (típus) :
Beáll/Javít ADATNAPL (I/N)?

Sens.(n) Zone (n) (type)
Set up/amend DATA LOG (Y/N)?

Ha igényeljük a szolgáltatást, nyomjuk meg az "igen" (Yes) gombot. Ezután a központ a  mért értékek mintavételi idejét
kéri bevinni másodpercekben :

(ENTER törli a NAPLÓT)
mintavét (sec) :

(Just ENTER to cancel logging)
interval (sec) :

A mintavételezési idő értéke 1÷ 16383 sec (több, mint 4 óra) tartományban programozható. A bevitelt az ENTER gomb
megnyomása zárja le. Ha a mintavételezési idő megadásánál az érték megadása nélkül csak az ENTER  gombot
nyomjuk meg, a központ megszünteti az adott érzékelőre az adatok tárolását és felszabadítja a mintavett értékek
tárolására fenntartott memóriaterületet.

Ha megadjuk a mintavételi időt, a központ a tárolni kívánt adatok számát kérdezi meg :

Érzék.(n) Zóna (n) (típus) :
Tárkapacitás (1-5000)?

Sens.(n) Zone (n) (type)
Store Capacitiy (1-5000)?

Válaszként adjuk a tárolandó adatok számát, majd nyomjuk meg a bevitel  (ENTER) nyomógombot. A két megadott
paraméterből szorzással megkaphatjuk a mintavételezés időtartamát. A következő üzenetben a központ  a programozott
paraméterek megerősítését várja a végleges átírás előtt :

Elfogad (I/N)? Confirm (Y/N)?

Ha "igen" -nel válaszolunk, akkor a mintavételezés az új paraméterek szerint történik és a paraméterek átíródnak a
memóriában. Ha "nem"-mel válaszolunk, akkor a korábbi beállítás marad érvényben. Az igényelhető tárolási kapacitás
nagysága a rendelkezésre álló memória méretének függvénye. Az egy érzékelőhöz megadható maximális mintavétel
5000 adat, de ha több érzékelőről is folyik egyidejűleg mintavételezés, az egyes érzékelőkre jutó maximális mintavett
érték kisebb lesz. Egyidejűleg maximum 28 érzékelőről történhet mintavételezés. Összesen 5000 tárolt mintavétel lehet
a tűzjelző központ memóriájában az összes mintavételezett érzékelőre vonatkozóan. Ha az egyes érzékelők számára
lefoglalt terület megtelik, a mintavételezés tovább folytatódik oly módon, hogy a legkorábban eltárolt érték kiesik a
memóriában tárolt értékek közül.

3.12.  AZ ÉRZÉKELŐK ADATAINAK KINYOMTATÁSA
(Terminálról is elvégezhető)/

Az ismertetendő kezelés során kinyomtathatjuk a rendszer érzékelőinek, címzett elemeinek összes
paraméterét, beleértve az aktuális mért értéket és az eszköz állapotát is. Feltételezve, hogy a rendszer tartalmaz
nyomtatót, nyomjuk meg a " 2 " -es nyomógombot. Ennek hatására a szöveges kijelzőn a már ismert kérdés jelenik meg
:

Napló/kijelz : 0=Eszközök/ 1=Események LOG/DISPLAY: 0= DEVICES/ 1= EVENTS

 Az üzenetre az " 1 "-es nyomógombbal válaszolva a következő kérdés olvasható a kijelzőn :
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0=Kijelz./ 1=Nyomtatás 0=Display/ 1=Full Printer Dump

A nyomtatást választva további eldöntendő kérdést tesz fel a központ :

0=Érzékelők/ 1=Modulok 0=Sensors/ 1=Modules

Nyomjuk meg a megfelelő gombot, attól függően, hogy érzékelőt akarunk-e nyomtatni vagy bemeneti ill. vezérlő
modult. Ha az érzékelőket választottuk és át szeretnénk térni valamely modul nyomtatására, akkor ki kell lépnünk a
kezelésből és újra kell kezdeményezni a megjelenítést a megfelelő csoport  kiválasztásával. Miután választottunk az
érzékelők és modulok csoportja között,  a kijelzőn az alábbi, zónakijelölésre vonatkozó kérdés olvasható :

Válasszon zónát (0=MND)? Choose from ZONE no. (0=ALL)?

Adjuk meg a zónaszámot, majd nyomjuk meg a 'bevitel' (ENTER) nyomógombot. Ha definiáltunk zónaszámot, akkor
csak az adott zónához tartozó érzékelők mért értékeit nyomtathatjuk ki. Ha "0" -val válaszolunk, akkor az összes zóna
kijelölődik, egyébként csak a kiválasztott zónához tartozó eszközökre vonatkozik a nyomtatás. Ha csak a " bevitel "
(ENTER) gombot nyomjuk meg a zónakijelölésre válaszul, úgy az összes zóna kiválasztódik és a központ egy újabb
kérdést tesz fel, melyre válaszul megadhatunk egy százalékos mért értéket :

Nyomtat csak ha több, mint (%)? 0 Print ONLY if value above (%)? 0

Ha a kérdésre válaszként egy százalékban megadott értéket határozunk meg, akkor csak azon eszközök adatait
nyomtatja ki a központ, melyek mért értékei az általunk definiált százalékos érték felett vannak. Ha a kérdésre
válaszként csak a " bevitel " (ENTER) gombot nyomjuk meg, akkor az összes eszköz adatait kinyomtatja a központ.
Meghatározott százalékos érték megadásával kiválaszthatjuk azokat az érzékelőket, melyek az elfogadhatónál nagyobb
mért értékeket küldenek válaszként, hatékonyan támogatva ezzel a hamis riasztások kiszűrését. Normál környezeti
feltételek mellett a mért értékek 60 % alatt vannak.

A fenti kérdésre 'Enter'-rel válaszolva az alábbi kérdést kapjuk a kijelzőn :

Nyomtat csak MASZKOLT eszközt?
(0=Nem, 1=Igen):

Print only MASKED devices?
(0=NO, 1=YES):

vagy a hálózati főközponton :

Nyomtat csak MASZKOLT eszközt(MND kp.)?
(0=Nem, 1=Igen):

Print only MASKED devices(ALL stns.)?
(0=NO, 1=YES):

Az '1' választásával a maszkolt (letiltott) eszközöket nyomtathatjuk ki. Ha a hálózati főközponton választjuk ki ezt az
opciót, akkor a tűzjelző hálózat összes központján levő összes letiltott (maszkolt) eszköz nyomtathatjuk ki.
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A két lehetőséget egyszerre nem adhatjuk meg : vagy definiálunk egy zónát és akkor az ahhoz tartozó összes eszköz
paramétereit kinyomtatja a központ, vagy az összes zónára vonatkozóan megadunk egy százalékos mért értéket, mely
feletti válaszú eszközök paramétereit kapjuk meg nyomtatásban.

A kinyomtatott lista tartalmaz a konfiguráció mellett (programozott eszközök paraméterei, aktuális mért értékek) olyan
megjegyzéseket is, melyek az adott eszköz kikapcsolt voltára utalnak (MASZKOLT : MASKED), ill. arra, hogy az adott
eszköz nem válaszol (Nem válaszol : 'No reply' hiba).

A nyomtatás a " törlés " (CANCEL) nyomógomb megnyomásával leállítható. (Ha terminálról történik a kezelés, akkor
bármely billentyű leütésére megszűnik a nyomtatás.)  A nyomtatást a nyomtatás közben bekövetkező riasztás szintén
leállítja.

3.13.  AZ ESEMÉNYTÁR KIJELZÉSE  ÉS NYOMTATÁSA

Az ismertetendő kezelés segítségével az eseménytárban tárolt eseményeket kijeleztethetjük a szöveges
kijelzőn vagy kinyomtathatjuk az illesztett nyomtatón. Az eseménytár az utolsó 600 eseményt tárolja. Ha a tárolási
kapacitást kimerítettük, az új esemény beírásakor a legrégebbi esemény törlődik a tárolt események közül.

Az eseménytárban tárolt események kijelzésének formátuma megegyezik azzal a formátummal, mely az esemény
keletkezésének idején volt látható a szöveges kijelzőn, miután megnyomtuk a belső hangjelző kikapcsolás
nyomógombot. Nemcsak a legutóbbi jelzéstörlés óta felhalmozódott események jelezethetők ki ily módon a szöveges
kijelzőn ill. nyomtatón, hanem az összes előző esemény is. Az események mellett a kezelések is megjelenítésre kerülnek,
mivel ezek is eltárolódnak az eseménytárban.

Az eseménytár kijelzéséhez nyomjuk meg a " 2 " -es nyomógombot, a feltett kérdésre válasszuk az eseményeket ('1'
gomb):

Napló/kijelz : 0=Eszközök/ 1=Események LOG/DISPLAY: 0= DEVICES/ 1= EVENTS

A " fel " ill. " le "  nyilakkal jelölt gombok segítségével az eseménytár egyes elemeit kijeleztethetjük a szöveges
kijelzőn. Ha az események kijelzését abba akarjuk hagyni, nyomjuk meg a " törlés "  (CANCEL) nyomógombot.

Ha egy adott időponthoz tartozó eseményeket szeretnénk megtekinteni, feltéve, hogy még nem íródtak felül az
eseménytárban újabb eseményekkel, akkor nyomjuk az 'Enter' gombot. A kijelzőn megjelenő kérdésre megadhatjuk azt
az időpontot, amelytől kezdve az eseménytár tartalmát kijeleztetni szeretnénk:

Dátum / Idő -től kijelzés?
Sze 16-Aug-95   12:30:00   (↑↓ )

DATE and TIME from which to review?
Wed 16-Aug-95   12:30:00  (use  ↑↓  )

A megjelenő 'dátum és idő' mező a jelenlegi időpontot mutatja. Először a 'dátum' mező villog, melyet a 'fel/le nyilakkal'
állíthatunk be. Nem választhatunk ki a 'jelenlegi' időpontnál későbbit, sem olyan korai időpontot, amely az
eseménytárban már nem szerepel. A kívánt dátum elérésekor nyomjuk meg az 'Enter' gombot. Ekkor az 'idő' mező kezd
el villogni és a 'fel/le nyilakkal' állítható. Az 'Enter' gomb megnyomása után a kiválasztott időpont utáni első esemény
fog megjelenni a kijelzőn. Az események a 'fel/le nyilakkal' előre/hátra léptethetők. Az időpontot bármikor újra
beállíthatjuk a fenti eljárás megismétlésével.

A rendszerhez illesztett nyomtató esetén minden egyes esemény a keletkezésekor kinyomtatódik a nyomtatón. Ha
valamilyen okból mégis ki szeretnénk újra nyomtatni az eseményeket egy adott eseménytől, akkor ehhez be kell
állítanunk a kezdeti eseményt és elindítani a nyomtatást. A kijelzésnél ismertetett módon a " fel " ill. " le " nyilakkal
jelölt gombok segítségével állhatunk arra az eseményre, melytől kezdődően az eseménytár legutoljára bejegyzett
eseményéig kinyomtatódnak az eseménytár elemei. A nyomtatás indításához a kezdeti esemény kiválasztása után
nyomjuk meg a " bevitel " (ENTER) nyomógombot. A nyomtatás megindítása előtt a központ megerősítést vár a
kezelőtől :

NAPLÓT újra nyomtat innen (I/N)? RE-PRINT Log from this point (Y/N)?
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Az 'igen' válaszra megadhatjuk, hogy milyen időpontig történjen az eseménytár nyomtatása :

NAPLÓT újra nyomtat idáig ?
Sze 16-Aug-95   12:30:00   (↑↓ )

RE-PRINT Log up to when?
Wed 16-Aug-95   12:30:00  (use  ↑↓  )

A korábban megismert módon beállíthatjuk azt az időpontot, ameddig az események nyomtatást kérjük. Ha az időpontot
nem módosítjuk és egymás után kétszer megnyomjuk az 'Enter' gombot, akkor a nyomtatás a jelenlegi időpontig fog
tartani. Az újbóli nyomtatás során  az események sorszáma nem egyezik meg a keletkezésükkori sorszámmal, hanem a
legutoljára nyomtatott esemény sorszámától folytatódik.

3.14.  CÍMZETT ESZKÖZÖK LETILTÁSA (MASZK) ILLETVE ENGEDÉYLEZÉSE (UNMASZK)
(külső kapcsolóról is elvégezhető : ld. 3.14.3.)

Ha egy eszközt letiltott állapotba teszünk, akkor az eszközről érkező, normál esetben tűzjelzést okozó mért
érték hatására a tűzjelző központ nem ad riasztást, továbbá bizonyos hibák, melyek normál esetben hibaüzenethez
vezetnek, kikapcsolt állapotban nem okoznak hibaüzenetet. (pl. ha az érzékelő nem válaszol, mert nincs a foglalatban).

A letilthatóság elsődleges célja az, hogy átmenetileg hamis riasztást okozó körülmények fennállásáig az érzékelő
jelzéseit a központ ne vegye figyelembe. A tiltott állapotot ne használjuk a hibajelzések elnyomására. (Ha bármely
eszköz tiltott állapotú, a központ beépített hibajelző hangjelzője szaggatottan jelez.)

Ha vezérlő modult tiltunk le (maszkolunk), akkor riasztás ill. kiürítés esetén a vezérlő modul nem vált állapotot, még
akkor sem, ha a programozás során a vezérlő mátrix segítségével közvetlen összerendelést programoztunk valamely
bemeneti eszköz és a szóban forgó vezérlő modul között.

Egy eszköz letiltása (maszkolása) állandó jellegű (nem szűnik meg egy adott idő után). Egyes rendszereket azonban úgy
is konfigurálhatunk, hogy az 'időlegesen' letiltott (kikapcsolt, maszkolt) eszközöket a nap egy adott időpontjában
automatikusan újra engedélyeztetünk (ld. 3.14.1. fejezet). (További részletek a 'Programozási kézikönyvben' találhatók).

A központ LED-jein és a kijelzőn (ha nincs más tűzjelzés vagy hibajelzés a rendszerben) megjelenik, ha a rendszerben
egy eszközt letiltottunk (maszkoltunk). A 'hibajelzéshez tartozó hangjelző'  2 percenként figyelmeztető jelzést ad, míg a
rendszerben kikapcsolt eszköz található. A 'jelzéstörlés' (RESET) gombbal sem lehet a kikapcsolt állapotot
megszüntetni.

Megjegyzés : A hálózati főközponton a 'letiltott eszköz'-re utaló állapotjelzés (LED, kijelző, hangjelző) lesz, ha bármely
alközponton vagy a főközponton kikapcsolt eszköz található. Az alközpontokon csak akkor lesz ilyen jellegű jelzés, ha a
kikapcsolt eszköz az adott központhoz tartozik.

Vagy egy adott eszközt vagy egy adott zónát lehet kikapcsolni. Az egyes kikapcsolási lehetőségeket a következő két
fejezet tárgyalja.

3.14.1.  Teljes zóna letiltása (kikapcsolása : mask) és engedélyezése (bekapcsolása : unmask)

Adott zóna kikapcsolásához ill. bekapcsolásához nyomjuk meg az " 1 " -gyes nyomógombot. A központ
következő üzenete a zónakijelölésre vonatkozik :

MASZK művelet : egész zóna (I/N)? MASK operation: Entire Zona (Y/N)?

Ha a teljes zónát választjuk az " igen " gomb megnyomásával, akkor ezután a zóna számát kell megadnunk :

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



KKID1_N.DOC

NOTIFIER-PROMATT - 19 - ID-1000 kezelési kézikönyv

MASZK műv.: Zónaszám : MASK oper.: Enter Zone number:

Írjuk be a zóna számát 'Enter'-rel lezárva. Ha egy olyan zónát választunk ki, amelyik egy külső kapcsolóval már
korábban le lett tiltva (ki lett maszkolva), akkor az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk :

ZÓNA n maszkolva kívülről :
folytatáshoz: Jelszó?

ZONE n already masked by  remote action:
to continue: Password?

Csak a jelszó megadásával lehet a külső távkapcsolóval történt letiltást felülbírálni. Ezután a következő kijelzést kapjuk
:

Zóna n: 0=MASZK KI/ 1=MASZK érzékelők/
2=MASZK MND bemenet/ 3=Bemenet és Kimenet

Zone n: 0=Unmask/ 1=Mask Sensors only/
2=Mask ALL Inputs/ 3=Inputs and Outputs

A '3' opciót csak a megfelelő jelszó megadása után választhatjuk. A 'Maszk ki', azaz az engedéylezési művelet mindig a
zóna összes eszközére vonatkozik (bemenetekre, kimenetekre) és nem igényel jelszót. A választásunktól függően az
alábbi kijelzések valamelyike fog megjelenni :

MASZK KI MND eszköz, zóna n (I/N)? UNMASK ALL devices, zone n (Y/N)?

vagy

MASZK Érzékelők, zóna n (I/N)? MASK SENSORS in zone n (Y/N)?

vagy

MASZK MND bemenet, zóna n (I/N)? MASK ALL inputs, zone n (Y/N)?

vagy

MASZK  MND eszköz, zóna n (I/N)? MASK ALL devices, zone n (Y/N)?

Ha a legutolsó lehetőséget választjuk (MASZK MND eszköz), akkor a következő kérdés :

0=Időleges/ 1=Állandó 0=Temporary/ 1=Permanent

Általában az 'időleges' opciót érdemes választani. Ekkor az eszközök csak addig maradnak letiltott (maszkolt)
állapotban, míg egy újabb  'MASZK KI' paranccsal újra nem engedélyezzük őket vagy egy újabb táp bekapcsolásig.  Az
'állandó' opció a központ korábbi szoftver verzióival való megfelelést biztosítja. Ezt az opciót választva az eszközök egy
teljes táp kikapcsolás/visszakapcsolás után is tiltott állapotban maradnak, továbbá ez a fajta tiltás a 'konfigurációs file'-
ban is elmentődik, illetve onnan visszatölthető. Ha ez utóbbit választjuk, a központ visszatér az alapkijelzéshez az alábbi
üzenettel :
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Nyomjon CONFIRM CHANGES -t Press CONFIRM CHANGES key

A maszkolási művelet végrehajtását a 'Confirm Changes' gomb megnyomásával hagyhatjuk jóvá. Jóváhagyásra van
szükség akkor is, ha korábban 'állandó' jelleggel letiltotott eszközöket akarunk újra bekapcsolni (MASZK KI).

Egyes hálózati rendszerekben, a konfigurálástól függően, lehetőség lehet arra, hogy a főközpontról engedélyezhessünk
vagy letilthassunk tetszőleges alközpont zónáin levő eszközöket. Ha ez a lehetőség rendelkezésre áll, akkor a
főközponton a következő kérdés jelenik meg a 'zóna kikapcsolás/bekapcsolás' parancs hatására :

MASZK műv.: ALKP.szám (0=FŐKP.): n MASK oper.:SLAVE no. (0=MASTER): n

Miután megadtuk annak az alközpontnak a számát amelyen ki vagy be akarunk kapcsolni (engedélyezni vagy tiltani
akarunk) zónát, az alábbi kérdést írja ki a központ :

Távoli MASZK ALKP. n:
Zónaszám :

Remote MASK at Slave n:
Enter Zone number:

Meg kell adnunk a kikapcsolni vagy bekapcsolni kívánt zóna számát. Ne feledkezzünk el arról, hogy a zónaszám most
egy alközpontra vonatkozik. A következő kérdésnél megadhatjuk, hogy ki vagy be akarjuk-e kapcsolni az adott zónát :

0=MASZK KI/ 1=MASZK 0=Unmask/ 1=Mask

Mint látható, ha a főközpontról akarunk egy alközponton ki/bekapcsolást végezni, akkor csak zónákra tudunk
ki/bekapcsolást elvégezni.  Ez a fajta ki/bekapcsolás csak 'időleges' jellegű lehet.

A tűzjelző központ előlapján kikapcsolt állapotú eszköz esetén világít a kikapcsolt eszközre utaló LED, valamint a
szöveges kijelzőn kikapcsolt állapotú eszközre figyelmeztető üzenet olvasható, ha a rendszerben nincs fennálló tűzjelzés
ill. hibajelzés. A beépített hibajelző hangjelző szaggatottan működik kikapcsolt állapotú eszköz esetén (2 percenkénti
jelzés) mindaddig, míg a kikapcsolt állapot fennáll valamely címzett eszközön. A beépített hibajelző hangjelző
szaggatott működését a " jelzéstörlés " (RESET) nyomógombbal sem lehet elhallgattatni.

3.14.2.  Egyedi eszköz engedélyezése vagy tiltása (bekapcsolása és kikapcsolása)

Egyedi eszköz ki/bekapcsolásához nyomjuk meg az '1' gombot  és a megjelenő kérdésre válaszoljunk 'No'-val
:

MASZK műv.: Teljes zóna(I/N)? MASK operation: Entire Zone (Y/N)?

Ha a központon már   volt korábban kikapcsolt eszköz, akkor az alábbi figyelmeztetést kapjuk :

Választ eszköz JELENLEG MASZKOLT (I/N)? Select only from devices ALREADY MASKED
(Y/N)?

Ha 'Yes'-szel válaszolunk, akkor gyorsan megtalálhatjuk a jelenleg kikapcsolt állapotban levő eszközöket.
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Ezután a 3.11. fejezetben már megismert módon ki kell választani a ki/bekapcsolni kívánt eszközt. Ha megtaláltuk a
keresett eszközt, nyomjuk meg az 'Enter' gombot.

Ha a kiválasztott eszköz egy olyan zónában van, melyet korábban egy külső kapcsolóról kikapcsoltunk, akkor az alábbi
figyelmeztetést kapjuk a kijelzőn :

ZÓNA n már maszkolva kívülről:
folytatás : Jelszó?

ZONE n already masked by remote action:
to continue: Password?

Csak a jelszó megadásával lehet a külső távkapcsolóval történt kikapcsolást felülbírálni. Ezután a következő kijelzést
kapjuk, ha az eszköz jelenleg bekapcsolt állapotban van :

(eszköz paraméterei)
MASZK(I/N)?

(device description)
MASK(Y/N)?

vagy, ha az eszköz jelenleg kikapcsolt (maszkolt) állapotban van :

(eszköz paraméterei)
MASZK KI (I/N)?

(device description)
UNMASK(Y/N)?

Mindkét esetben a 'Yes' gomb megnyomásával változtathatjuk meg a jelenlegi állapotot (Kikapcsoltból bekapcsoltba
illetve fordítva). Ha egy CMX típusú vezérlő modult (KTRL, CSNG logikai típussal) szándékozunk kikapcsolni, akkor a
központ ezt a műveletet csak az érvényes jelszó megadása után engedélyezi (ld. 3.8. fejezet). A modul bekapcsolásához
nincs szükség jelszóra.

Az eszköz kikapcsolása után a központ a 3.14.1. fejezetben leírtak szerint rákérdez még, hogy a kikapcsolás 'időleges'
vagy 'állandó' jellegű legyen-e.

3.14.3. Külső kapcsolóról elvégzett zóna kikapcsolás/bekapcsolás

Ez a zóna kikapcsolási/bekapcsolási lehetőség csak akkor áll a kezelő rendelkezésére, ha a rendszer
konfigurálása  során egy 'technikai' típusú bemeneti modult a vezérlő mátrixban hozzárendelünk egy zóna vagy zónák
kikapcsolásához. Ennek részletei a 'Programozási kézikönyv'-ben találhatók. Ezzel lehetővé válik adott zóna (vagy
zónák) kikapcsolása egy, a központtól távol elhelyezett külső kapcsoló segítségével is, melyet a 'technikai' bemenetként
definiált monitor modulhoz csatlakoztatunk. Külső kapcsolóval csak zónát vagy zónákat kapcsolhatunk ki, egyedi
eszközök kikapcsolására nincs lehetőség.

A külső kapcsoló működtetésével tehát a hozzárendelt zónák kikapcsolhatók. Célszerű a kapcsoló mellé egy 'visszajelző'
lámpát elhelyezni, mely a zóna kikapcsolt állapotában világít. A kapcsoló alaphelyzetbe állításakor a 'visszajelző' lámpa
is kialszik, jelezvén a zóna aktív (bekapcsolt) állapotát.
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4.  TERMINÁL SEGÍTSÉGÉVEL VÉGREHAJTHATÓ KEZELÉSEK

Ha a tűzjelző központhoz terminált is csatlakoztatunk, akkor a 3. fejezetben ismertetett kezelések nagy részét
a terminál billentyűzetéről is elvégezhetjük.

A rendszer beállításától (konfigurálásától) függ, hogy  a 4 alapkezelés (BELSŐ HANGJELZŐ KIKAPCSOLÁSA,
RIASZTÁSI KIMENETEK KIKAPCSOLÁSA, KIÜRÍTÉS, JELZÉSTÖRLÉS) elvégezhető-e a terminál billentyűzetén
vagy sem. (A rendszer konfigurálását illetően lásd ID 1000 Programozási kézikönyv.)  A terminál képernyőjének legalsó
sora nyújt tájékoztatást arról, hogy az aktuális  rendszerben elvégezhető-e az alapkezelés a terminálról vagy sem. Ha a
képernyő legalsó sorában egy menüsor jelenik meg a billentyűzet funkcióbillentyűinek azonosításával  ( F10 =
MUTE..... ), akkor az alapkezelés a terminálról engedélyezett. Ha a menüsor nem látható, akkor az alapkezelés a
terminálról nem lehetséges; a 4.1,  4.2,  4.3,  4.4 fejezetekben leírt kezelések nem hajthatók végre.

A terminál képernyőjén csak a rendszer aktuális állapotára utaló üzenet olvasható (a tűzjelző központ előlapján található
szöveges kijelző / LCD / 1. sora), sem az aktuális dátum és időpont, sem a jelzés azonosítására szolgáló üzenet  nem
jelenik meg a képernyőn.

4.1.  BEÉPÍTETT HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁSA / MUTE INTERNAL SOUNDERS /

A kezeléshez nyomjuk meg az F10-es funkció billentyűt. Az F10 funkció billentyű hatásában megegyezik  a
3.3. fejezetben ismertetett kezeléssel. A terminál kijelzőjén azonban nem jelennek fényújságszerűen az aktuálisan
fennálló egyéb, azonos prioritású események.

4.2.  KIÜRÍTÉS / EVACUATE /

A kezeléshez nyomjuk meg az F12-es funkció billentyűt. Az F12 funkció billentyű hatásában megegyezik a
3.4. fejezetben ismertetett kezeléssel. A "kiürítés" hatására megszólaló hang- ill. fényjelzőket a "riasztási kimenetek
kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS) nyomógombbal lehet kikapcsolni, ill.  "jelzéstörlés" (RESET) előtt is meg kell
nyomni a "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS) gombot, ha előzőleg használtuk a "kiürítés"
(EVACUATE) nyomógombot. Ha  a terminál  F12-es funkció billentyűjének segítségével hajtottuk végre a " kiürítés "
kezelést, akkor az ezt követő " riasztási kimenetek kikapcsolása " (SILENCE SOUNDERS) kezelést csak a tűzjelző
központ  előlapi kezelő gombjával hajthatjuk végre, a terminál megfelelő (F14) funkció billentyűjével nem.

4.3.  RIASZTÁSI KIMENETEK KIKAPCSOLÁSA / SILENCE SOUNDERS /

A kezeléshez nyomjuk meg az F14-es funkció billentyűt.  A "kiürítésnél" említett kivételtől eltekintve az F14
funkció billentyű hatásában megegyezik a 3.5. fejezetben ismertetett kezeléssel. A "kiürítés" kezelést követően a
terminál F14-es funkció billentyűjének nincs hatása, csak a központ megfelelő előlapi billentyűje hatásos, amint a
"kiürítés"-nél (ld. 4.2.fejezet) részletesen leírtuk.

A 40-es kódú rendszerhibát követően is csak a tűzjelző központ előlapi "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE
SOUNDERS) nyomógombja hatásos, a terminál F14-es billentyűje nem.

4.4.  JELZÉSTÖRLÉS / RESET /

A kezeléshez nyomjuk meg az F16-os funkció billentyűt. Az F16 funkció billentyű hatásában megegyezik  a
3.7. fejezetben ismertetett kezeléssel.

4.5.  A CÍMZETT ESZKÖZÖK ADATAINAK KIJELZÉSE ILL. KINYOMTATÁSA

A kezelés ismertetését lásd részletesen a 3.11. ill. 3.12.  fejezetekben.
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5.  NEM-TÁROLT MŰKÖDÉSŰ KIMENET ('SZÜNETJELZÉS') MŰKÖDÉSE

Ez a lehetőség csak akkor áll a kezelő rendelkezésére, ha a rendszer konfigurálása  során egy 'technikai' típusú
bemeneti modult a vezérlő mátrixban speciális kimenetekhez rendelünk. Ennek részletei a 'Programozási kézikönyv'-ben
találhatók. Így a központtól távol elhelyezett 'technikai' bemeneti modulra csatlakoztatott kapcsoló működtetésével
ideiglenesen bekapcsolhatunk bizonyos hangjelzőket (vagy más kimeneti eszközöket) anélkül, hogy a központot kezelni
kellene. A hangjelzők (kimeneti eszközök) csak a kapcsoló működtetésének idejére kapcsolódnak be.

Általában a központ kijelzőjén nem jelenik meg az ilyen jellegű távműködtetés. A konfigurálás során azonban
megadhatjuk, hogy a kijelzőn - az egyéb eseményekhez hasonló formátumban - megjelenjenek az ilyen 'technikai'
jellegű események is.

(rendszer állapot)                   (dátum)   (idő)
BE: (modul paraméteri) TECH

(system status)                   (date)      (time)
SET: (module description) AUX.

ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, vagy

(rendszer állapot)                   (dátum)   (idő)
KI: (modul paraméteri) TECH

(system status)                   (date)      (time)
KI: (module description) AUX.

ha a kapcsoló kikapcsolt állapotban van.

 A központon más egyéb jelzés ilyenkor nem látható (már ami a távkapcsoló működéséből adódik).
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6.   A TŰZJELZŐ KÖZPONT ÁLLAPOTKIJELZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A tűzjelző központnak 9 különböző állapota lehet. Az alapállapot az "alapkijelzés kép" (NORMAL) állapot,
mely az összes többi állapotot okozó feltételek hiányában áll fenn. Az összes többi állapotot valamilyen kiváltó ok
fennállása idézi elő. Egyszerre több olyan ok is  fennállhat, melyek  különböző állapotokat eredményeznének a tűzjelző
központ kijelzéseinél. Az egyes állapotoknak prioritása van a kijelzést illetően. Az alábbi állapotfelsorolás egyben a
prioritási sorrendet is jelenti:

•  TŰZJELZÉS / FIRE /
•  ELŐ JELZÉS / PRE_ALARM /
•  HIBA / FAULT /
•  ÉRZÉKELŐ/K/  KIKAPCSOLVA / SENSOR/S/ MASKED /
•  KIÜRÍTÉS / EVACUATE /
•  ELLENŐRZÉS / TEST /
•  MÉRNÖKI / ENGINEER /
•   MÉRN NEMA / ENGINEER'S "MUTE" /
•  ALAPKIJELZÉS / NORMAL /

6.1.  A TŰZJELZŐ KÖZPONT JELZÉSEI

Az elkövetkező 6.1.1. ÷ 6.1.9. fejezetek  ismertetik a tűzjelző központ látható ill. hallható jelzéseit a
különböző állapotokban.

6.1.1.  A tűzjelző központ "alapkijelzés"/ NORMAL /  állapota

A tűzjelző központ ebben az állapotban van, ha bekapcsolás után nincs tűzjelzés, hibajelzés a rendszerben,
nincs letiltott (maszkolt, kikapcsolt) eszköz, valamint  a rendszer nem áll ellenőrzés ill. programozás alatt. A tűzjelző
központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai az alábbiak :

LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" LED világít (zöld) (MAINS HEALTHY)
Az összes többi LED sötét.

Szöveges kijelző (LCD) :

állapot : "NORMÁL"              / dátum /  / idő /
üres  vagy felhasználói alapüzenet

Beépített hangjelzők :
kikapcsoltak

Tűzjelző központ vezérelt áramkörei :
hangjelző kimenetek kikapcsoltak
"TŰZ", "HIBA", "KIÜRÍTÉS" átjelző relék kikapcsolt állapotúak

Külső eszközök :
Minden illesztett vezérlő modul alaphelyzetben

A címzett eszközök beépített LED kijelzői vagy sötétek vagy impulzusszerűen felvillannak.
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6.1.2.  A tűzjelző központ "tűzjelzés"/ FIRE /  állapota

Ebben az állapotban egy vagy több bemeneti eszköz tűzjelzés szintű analóg jelet küld a központ felé. Ez az
állapot addig áll fenn, míg a "jelzéstörlés" (RESET) gombot meg nem nyomjuk. A tűzjelzést nyugtázhatjuk   a tűzjelző
központon a "beépített hangjelző kikapcsolás" nyomógomb megnyomásával, de továbbra is a "tűzjelzés" állapot marad
érvényben. Megnyomhatjuk a "riasztási kimenetek kikapcsolása" nyomógombot is, a "tűzjelzés" állapot változatlan
marad. A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai  az alábbiak :

 LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" LED világít (zöld) (MAINS HEALTHY)
"FIRE"  (TŰZ) feliratú  LED kijelző (piros) :

 villogó, ha nem nyugtázott a tűzjelzés
folytonosan világít, ha a tűzjelzés nyugtázott

a tűzzónák LED kijelzői :
villognak, ha nem nyugtázott az adott zónához tartozó jelzés
folytonosan világít, ha a tűzjelzés nyugtázott

"NEW ALARM" (Újabb tűzjelzés) LED kijelző (piros) :
villoghat (lásd később)

Szöveges kijelző (LCD) :

állapot : "TŰZ"                    / dátum /       / idő /
(tűzjelzés helye)                (az eszköz típusa)

A jelzés bekövetkezte után bizonyos idő elteltével  a szöveges kijelző 2. sorában fényújságszerűen  részletes
információ olvasható az aktuális  tűzjelzésről :

¤¤TŰZ¤¤ ( eszköz cím ) ( zóna ) ( típus ) ( a jelzést okozó analóg érték ) ( a tűzjelzés helye ) ( a
tűzjelzés keletkezéskori időpontja és dátuma ) valamint információ arról, hogy van-e további
tűzjelzés a kijelzetten kívül a rendszerben.

Beépített hangjelzők :
a tűzjelző / magas hangú / beépített hangjelző folytonosan szól nem nyugtázott tűzjelzés esetén,
míg nyugtázott jelzés esetén szaggatottan szól  (12 másodpercenként egy hangjelzés )

Tűzjelző központ vezérelt áramkörei :
hangjelző kimenetek :

ha a vezérlő mátrixban a programozás során  nem  rendelkeztünk másként, akkor
mindkét kimenet bekapcsol folyamatos üzemben
a "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS) gomb megnyomása után
kikapcsolódhatnak a hangjelző kimenetek a programozástól függően

"TŰZ" átjelző relé :
 bekapcsolt állapotú
a "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS) gomb megnyomása után
kikapcsolt állapotú

"HIBA", "KIÜRÍTÉS"  átjelző relék kikapcsolt állapotúak
Külső eszközök :

Az eszközök programozásától függően   néhány vagy akár az összes vezérlő modul  meghúzhat. (a
meghúzás lehet folyamatos vagy szaggatott). A "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE
SOUNDERS) gomb megnyomása után néhány vagy akár az összes kimeneti modul elengedhet a
programozástól függően.
Azon érzékelők ill. modulok beépített LED kijelzői, melyek analóg válaszjelét a tűzjelző központ
riasztásnak ítéli,  folytonosan világítanak, ha a riasztási feltétel fennáll (pl. adott füstkoncentráció
megléte a mérőkamrában), vagy 0,5 Hz-cel villognak (sötét periódusrészben impulzusszerű
felvillanásokkal) , ha a riasztási feltétel már nem áll fenn.A meghúzott (működésbe kapcsolt)
vezérlő modulok beépített  LED-jei  folytonosan világítanak. A többi címzett eszköz beépített
LED-jei  vagy impulzusszerűen felvillannak, ha a központ éppen az adott eszközt címzi, vagy
sötétek.
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6.1.3.  A tűzjelző központ "előjelzés"/ PRE-ALARM /  állapota

A tűzjelző központ ebbe az állapotba lép, ha egy vagy több bemeneti eszköz olyan válaszjelet küld a központ
felé, mely a nyugalmi (tiszta levegő) szintet meghaladja, de még nem éri el a riasztási szintet. Az állapot mindaddig
fennáll, míg egy magasabb prioritású esemény be nem következik (pl. tűzjelzés) vagy a "jelzéstörlés" (RESET) gombot
meg nem nyomjuk. Az előjelzést a tűzjelző központon nyugtázhatjuk a "beépített hangjelző kikapcsolás" (MUTE
INTERNAL SOUNDER) nyomógomb megnyomásával. A tűzjelző központ a nyugtázást követően továbbra is az
előjelzés állapotában marad. A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai  az alábbiak :

LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" LED világít (zöld) (MAINS HEALTHY)
"PRE-ALARM" (előjelzés) feliratú LED kijelző:

 villogó, ha nem nyugtázott az előjelzés
folytonosan világít, ha az előjelzés nyugtázott

Az összes többi előlapi LED kikapcsolt, sötét.
Szöveges kijelző (LCD) :

állapot :" PRE-ALARM"             / dátum /  / idő /
(előjelzés helye )  ( eszköz típusa )

A jelzés bekövetkezte után bizonyos idő elteltével  a szöveges kijelző 2. sorában fényújságszerűen  részletes
információ olvasható az aktuális előjelzésről :

ELŐJELZÉS ( eszköz cím ) ( zóna ) ( típus ) ( a jelzést okozó analóg érték ) ( az előjelzés helye) (
az előjelzés  keletkezéskori időpontja és dátuma ) valamint információ arról, hogy van-e további
előjelzés a kijelzetten kívül a rendszerben.

Beépített hangjelzők :
a tűzjelző (magas hangú)  beépített hangjelző szaggatottan szól ( jelzés 2 percenként )

Tűzjelző központ vezérelt áramkörei valamint címzett kimeneti modulok :
megegyezik az "alapkijelzés" ( NORMAL ) állapotban leírtakkal.

6.1.4.  A tűzjelző központ "hiba" (FAULT)  állapota

A tűzjelző központ  "hiba" állapotba több okból is kerülhet: az egyik fő hibaok valamely címzett eszköz
helytelen működése ( pl. nem megfelelő típus; az érzékelő nem válaszol stb.), a másik fő hibaok magának a tűzjelző
központnak ill. a tűzjelző rendszernek valamilyen fokú meghibásodása (hurokszakadás, felügyelt kimenet
meghibásodása, stb.). Ezen állapotot idézi elő az ún. "töltés hiba" (CHARGER FAULT) is , melyet a  hálózati táplálás
kiesése, az akkumulátor ill. az akkumulátor töltőjének meghibásodása  okozhat. Szintén "hiba" állapotba kerül a
rendszer, ha az ún. "CPU hiba" (CPU FAULT) következik be, mely magának a mikroprocesszornak a meghibásodására
utal. A "hiba" állapot mindaddig fennáll, míg egy magasabb prioritású esemény be nem következik (pl. tűzjelzés) vagy a
"jelzéstörlés" (RESET) gombot meg nem nyomjuk. Az hibajelzést a tűzjelző központon nyugtázhatjuk a "beépített
hangjelző kikapcsolás" (MUTE INTERNAL SOUNDER) nyomógomb megnyomásával. A tűzjelző központ a
nyugtázást követően  továbbra is a hibaállapotban  marad. A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései,
állapotai  az alábbiak :

LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" ( MAINS HEALTHY ) LED ( zöld ):

•  világít ha a hálózati táplálás megfelelő;
•  nem világít, ha a hálózati táplálás nem kielégítő.

"HIBA" ( FAULT ), "TÖLTÉS HIBA" ( CHARGER FAULT ), "CPU HIBA" ( CPU FAULT)
feliratú  LED kijelzők:

•  villognak , ha nem nyugtázottak a jelzések
•  folytonosan világítanak nyugtázott jelzés esetén.

Az egyes tűzjelző zónákhoz rendelt hiba LED-ek villognak nyugtázatlan jelzés esetén, míg
nyugtázott jelzés esetén folytonosan világítanak.

Szöveges kijelző (LCD) :

állapot :"HIBA "                      / dátum /     / idő /
(hiba helye) (eszköz típusa) vagy  (hiba azonosító)
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A jelzés bekövetkezte után bizonyos idő elteltével  a szöveges kijelző 2. sorában fényújságszerűen
részletes információ olvasható az aktuális hibajelzésről :

(hiba típus)  (eszköz cím) ( zóna ) ( típus ) ( a jelzést okozó analóg érték ) ( a hiba helye
) ( a hiba   keletkezéskori időpontja és dátuma ) valamint információ arról, hogy van-e
további hiba  a kijelzetten kívül a rendszerben.

Beépített hangjelzők :
a hibajelző (mély hangú)  beépített hangjelző szaggatottan szól (jelzés 2 percenként) nyugtázott
hibajelzés esetén, míg folytonosan szól nyugtázatlan hibajelzés esetén.

Tűzjelző központ vezérelt áramkörei :
hangjelző kimenetek kikapcsoltak
"TŰZ", "KIÜRÍTÉS" átjelző relék kikapcsolt állapotúak
"HIBA" átjelző relé meghúzott állapotú

Külső címzett eszközök :
Minden vezérlő modulnak  alaphelyzetet kell felvennie "hiba"állapotban.
Bizonyos hibák esetén (pl. típus hiba, rossz címbeállítás) a hibásnak ítélt címzett eszközök
beépített LED kijelzői 0,5 Hz-cel villognak ( impulzusszerű felvillanások lehetségesek a sötét
félperiódusban). A többi címzett eszköz beépített LED-jei vagy impulzusszerűen felvillannak, ha a
központ éppen az adott eszközt címzi, vagy sötétek.

6.1.5.  A tűzjelző központ "kikapcsolt eszköz" / MASKED /  állapota

A tűzjelző központ akkor kerül ebbe az állapotba, ha egy vagy több vagy akár az összes címzett eszköz
kikapcsolt állapotba került a "kikapcsolás/bekapcsolás" kezelés során. ( Részletesebben lásd  3.14. fejezet)

A hálózati főközponton ez az állapot fog megjelenni, ha a tűzjelző hálózat egészében (bármelyik központon) legalább
egy kikapcsolt eszköz van. A többi alközponton csak akkor jelenik meg ez az állapot, ha a közvetlenül az adott
központhoz tartozik a kikapcsolt eszköz.

A "kikapcsolt" állapot mindaddig fennáll, míg egy magasabb prioritású esemény be nem következik (pl. tűzjelzés) vagy
míg az összes kikapcsolt állapotú eszközt be nem kapcsolttá tesszük. Ha tűzjelzést ill. hibajelzést követően - melyek
magasabb prioritásuk miatt felülírják a "kikapcsolt" állapotkijelzést - jelzéstörlést hajtunk végre a RESET gomb
megnyomásával, a tűzjelző központ visszatér a "kikapcsolt" állapotba, ha a rendszer tartalmaz kikapcsolt állapotú
címzett eszközt.

A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai  az alábbiak :

LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" (MAINS HEALTHY)  LED ( zöld ): világít
" Kikapcsolt érzékelő " ( SENSORS MASKED )  LED  (sárga) : világít

Szöveges kijelző (LCD) :

állapot :"ESZKÖZ  MASZK "      / dátum /   / idő /
üres

Beépített hangjelzők :
a hibajelző (mély hangú) beépített hangjelző szaggatottan szól (jelzés 2 percenként).

Tűzjelző központ vezérelt áramkörei valamint címzett kimeneti modulok :
megegyezik az "alapkijelzés" (NORMAL) állapotban leírtakkal.©
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6.1.6. A tűzjelző központ "kiürítés"/ EVACUATE /  állapota

A tűzjelző központ ebbe az állapotba kerül, ha megnyomjuk  a " kiürítés " (EVACUATE)  előlapi
nyomógombot. A "kiürítés" állapot mindaddig fennáll, míg egy magasabb prioritású esemény be nem következik (pl.
tűzjelzés) vagy a "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS) gombot meg nem nyomjuk. /Figyelem: A
"jelzéstörlés" (RESET) nyomógomb megnyomása a "riasztási kimenetek kikapcsolása" (SILENCE SOUNDERS)
nyomógomb előzetes megnyomása nélkül hatástalan./ A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései,
állapotai  az alábbiak :

LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" ( MAINS HEALTHY)  LED (zöld): világít
Az összes többi előlapi LED sötét

Szöveges kijelző (LCD) :

állapot : "TELJES KIÜRÍTÉS"          / dátum /  / idő /
üres

Beépített hangjelzők :
kikapcsoltak

Tűzjelző központ vezérelt áramkörei :
hangjelző kimenetek:  ha a kapcsolási mátrix nem rendelkezik másként, akkor mindkét kimenet
aktív, folyamatos üzemben
"TŰZ", " HIBA " átjelző relék kikapcsolt állapotúak
" KIÜRÍTÉS " átjelző relé meghúzott állapotú

Külső címzett eszközök :
A programozás során megadott kiürítési ütemtervtől függően egyes vezérlő modulok meghúzott
állapotba kerülhetnek; a meghúzott állapot lehet folyamatos vagy szaggatott.  A meghúzott vezérlő
modulok beépített LED-jei folytonosan világítanak. A többi címzett eszköz  beépített LED-jei
vagy impulzusszerűen felvillannak, ha a központ éppen az adott eszközt címzi, vagy sötétek.

6.1.7.  A tűzjelző központ "ellenőrzés" / TEST /  állapota

A tűzjelző központ akkor kerül ebbe az állapotba, ha valamelyik tűzjelző zónán "walk test" állapotot állítunk
be a megfelelő kezeléssel. Az "ellenőrzés " állapot mindaddig fennáll, míg egy magasabb prioritású esemény be nem
következik (pl. tűzjelzés valamely nem tesztelt zónáról)  vagy  ha az adott zónán befejeztük az ellenőrzést és a megfelelő
kezeléssel kilépünk az ellenőrzés állapotból. A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai  az
alábbiak :

LED kijelzés a központ előlapján :
"Hálózat rendben" (MAINS HEALTHY)  LED  ( zöld): világít
"Zónateszt"  (ZONE IN TEST)  LED   (sárga)  :  világít
Az összes többi előlapi LED sötét

Szöveges kijelző (LCD) :

állapot :"Zóna n tesztben  " / dátum /  / idő /
üres vagy (az utoljára ellenőrzött érzékelő helye és típusa)/

Beépített hangjelzők ,tűzjelző központ vezérelt áramkörei :
megegyezik az "alapkijelzés" (NORMAL) állapotban leírtakkal.

Külső címzett eszközök :
Valamennyi vezérlő modul alaphelyzetben.

 Az ellenőrzésre kijelölt zónához tartozó érzékelők beépített LED-jei 0,5 Hz-cel villognak (1 sec folytonos, 1
sec sötét).  A többi címzett eszköz beépített LED-jei  vagy impulzusszerűen felvillannak, ha a központ éppen
az adott eszközt címzi, vagy sötétek.
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6.1.8.  A tűzjelző központ "mérnöki "/ ENGINEER /  állapota

A tűzjelző központ  "mérnöki" állapota lényegében megegyezik az "alapkijelzés"  állapottal azzal a
különbséggel, hogy ebbe az állapotba egy érvényes hozzáférési kód bevitele után kerül a rendszer, jelezve, hogy a
rendszer programozható állapotban van. Részletesebben lásd Programozási kézikönyv.

Az állapot mindaddig fennáll, míg a "törlés" (CANCEL) nyomógombot meg nem nyomjuk. (Figyelem : A "jelzéstörlés"
(RESET) nyomógomb nem törli az állapotot !) Bármilyen tűzjelzés, hibajelzés, ill. ha 2 percig nem kezeljük a központ
előlapi nyomógombjait  az állapotot megszünteti.

 A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai  az alábbiak :

Szöveges kijelző / LCD / :

állapot :"mérnöki "           / dátum /  / idő /
üres

Minden egyéb kijelzés ill. eszközállapot megegyezik az "alapkijelzés" ( NORMAL) állapotban leírtakkal.

6.1.9.  A tűzjelző központ "néma mérnök "/ ENGINEER-MUTE /  állapota

A tűzjelző központ ezen állapota lényegileg azonos az "alapkijelzés" állapottal. A két állapot között az a
különbség, hogy "mérn. néma " állapotban a beépített hibajelző hangjelző bizonyos - normál esetben működést okozó -
események bekövetkeztekor nem szólal meg. A beépített tűzjelző hangjelző működése nem változik. A tűzjelző ezen
állapotát ellenőrzés ill . a rendszer élesztése során javasolt használni. Részletesebben lásd Programozási kézikönyv.

A tűzjelző központ és az egyes elemek, eszközök kijelzései, állapotai  az alábbiak :

Szöveges kijelző / LCD / :

állapot : 'mérn. néma"           / dátum /  / idő /
üres

Minden egyéb kijelzés ill. eszközállapot megegyezik az "alapkijelzés" (NORMAL) állapotban leírtakkal.
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FÜGGELÉK : A TŰZJELZŐ RENDSZER HIBAÜZENETEI

Kód Jelentés Eredeti üzenet
1 Hurok kártya hibás, nem válaszol Loop TX Card missing or failed to respond

2-4 Foglalt Reserved
5 A hurok kártya CPU-ján táp reset volt Loop TX Card CPU (8747) performed a Power Restart

6-8 Foglalt Reserved
9 Címzőhurok rövidzár Signalling Loop Short Circuit (if not isolated)

10-12 Foglalt Reserved
13 '00' eszközcím, hibás installáció Device number '00' installed in error

14-16 Foglalt Reserved
17 Hurok kártya EPROM ellenőrző összeg hiba Loop TX CARD CPU (8747) EPROM Checksum Error

18-20 Foglalt Reserved
21 Hurok kártya 'A/B' reléi hibás működés Loop TX CARD END 'A/B'  relays operated incorrectly

22-24 Foglalt Reserved
25 Hibás címzőhurok (magas hibaszám) Signalling loop degraded (fault count exceeded max.)

26-32 Foglalt Reserved
33 Tápegység és panel közti hiba Mains Supply to Panel failure
34 Akku vagy akkutölrő hiba (a központon) Charger/Battery Fault (in Panel)
35 Belső 24V, 12V, 5V hiba Internal 24V, 12V or 5V:failed or voltage outside limits
36 Segéd 24V hiba Auxiliary 24 volts supply : failed or outside limits
37 'Tűzjelzés relé' felügyeleti hiba 'Fire' transfer relay monitored fault
38 'Hiba relé' felügyeleti hiba 'Fault' transfer relay monitored fault
39 'Kiürítés relé' felügyeleti hiba 'Evacuate' transfer relay monitored fault
40 CPU időzítő lejárt Main CPU watchdog operated
41 CPU 'A' EPROM ellenőrző összeg hiba Main CPU card EPROM 'A' checksum failure
42 CPU 'B' EPROM ellenőrző összeg hiba Main CPU card EPROM 'B' checksum failure
43 EEPROM (konfigurációs adatok) hiba EEPROM (configuration data) checksum failure
44 Belső nyomtató hiba Printer fault (only applicable if miniature printer fitted)
45 EEPROM írási hiba EEPROM write failure
46 Szoftver hiba Software error (should not occur)
47 Központ belső hardver hiba Panel internal hardware fault (Display driver or clock)
48 Nyomtató vagy terminál 'foglalt' Printer or VDU timed out 'busy'
49 CPU időzítő hiba Fault in main watchdog (Not operation of watchdog)
50 2. vezérlő kimenet zárlatos Sounder Circuit 2 SHORT-CIRCUIT
51 1. vezérlő kimenet zárlatos Sounder Circuit 1 SHORT-CIRCUIT
52 2 vezérlő kimenet szakadt Sounder Circuit 2 OPEN-CIRCUIT
53 1 vezérlő kimenet szakadt Sounder Circuit 1 OPEN-CIRCUIT
54 2 vezérlő kimenet reléje hibás Sounder Circuit 2 Relay Fault
55 1 vezérlő kimenet reléje hibás Sounder Circuit 1 Relay Fault
56 Földzárlat Earth Fault
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