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Kezelői útmutató
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Kezelés engedélyezés

Kiürítés

EVACUATION

Jelenlét

Mód választás

rendszer
távollétben
rendszer 
jelenlétben

Riasztás feldolgozás

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / hiba

Vezérlés kikapcsolva

Kikapcsolás/hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna 
1

Zóna 
2

Zóna 
12

Zónák kezelési állapota

Zónák ki / bekapcsolásához,
zónák Érzékelő tesztvagy 
Sétateszt módra állításához

Rendszerrészek
be / kikapcsolásához

V1/V2 Riasztás késleltetés törléséhezKijelzők, sípoló és
hangjelzők teszteléséhez

Riasztás / Hiba nyugtázásához

Riasztások törléséhez  
(hibákhoz is)

Áttekintés 2
Riasztás - riasztás szervezés nélkül 3
Riasztás - riasztás szervezéssel 4
Rendszerrészek kikapcsolása 5
Rendszerhiba 6

Riasztás állapot

normál

nyugtázatlan
vagy V1/V2 tart még

RIASZTÁS
nyugtázva
vagy V1/V2 letelt

Távjelzés állapot

igen

nem

távjelzés

ki

gyorsan villog

lassan villog

be

Kijelző módok

Kijelzők és kezelő gombok

BC10 Kezelői útmutató áttekintése Tartalom

Rendszer üzemben

Rendszer kikapcsolva

hiba

érzékelő teszt / sétateszt

kikapcsolva (és rendszer hiba)

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás)

Riasztás nyugtázva

normálKezelési állapot

igennem

Kulcsos kapcsolóval

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Szimuláció 7
Érzékelő teszt mód 8
Lámpateszt / hangjelző teszt 9
Kiürítés 10
Jelenlét / távollét mód 11

Rendszerrész kikapcsolva / Teszt állapot

Kiürítéshez

Rövidítések:

TJ = Távjelzés

V1 = a távjelzés megkezdődése előtt, 
a rendszer nyugtázására rendelkezésre álló idő

V2 = a távjelzés megkezdődése előtt, 
a tűzesemény felderítésére rendelkezésre álló idő

Rendszer konfiguráció:

Kezelési hozzáférés kulcsos kapcsolóval

Kezelési hozzáférés kóddal

Állandó hozzáférés a Nyugtázáshoz

TJ kezeléskor blokkolva

Jelenlét / távollét mód (riasztás szervezés) alkalmazása

Kiürítésfunkció elérhető

Jelentett Hibáktörlendőek

*hozzáférési idő 3 perc után letelik

Applicable as of version 4.0

Hozzáférési kóddal *

vagy
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ALARM Riasztás - riasztás szervezés nélkül

Kiürítés

ki

be

lassan villog

gyorsan villog

Tartsa Nyomja
Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

RIASZTÁS!
Kézi jelzésadó
és / vagy Tűzérzékelők

Nyugtázás

Újraszól

Azonnali hívás

Tűzoltóság!

Riasztás törlés

ZÓNA…

Eljárás RIASZTÁS-kor

1. Nyugtázza a riasztást

2. Olvassa le a riasztás helyszínét

3. Menjen az adott helyszínre

4. Mérje fel a helyzetet, és cselekedjen annak megfelelően

5. Törölje a rendszert és kapcsolja ki az adott zónát,  
amíg a helyiség újra tiszta nem lesz

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / 
hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna 
1

Zóna
2

Zóna
12

Távjelzés

Távjelzés riasztás

* többszörös riasztás: 
nyugtázás után, az első riasztás lassan 
villog tovább, a többi riasztás folyamatosra
vált   Vezérlés 

kikapcsolva

Zónák kezelési állapota

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva

normál

Távjelzés
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ALARM CAC

Zóna
…RIASZTÁS!

jelenlét
Kézi

jelzésadó
Tűz-
érzékelő

Nyugtázás

Újraszól

Ellenőrzés + 
döntés

Riasztás 
késleltetés

Kisebb esemény Vészeset!

Riasztás 
késl. törlése

Vagy nyomja 
meg a 

legközelebbi

Tűzoltóság!

Riasztás törlés

Azonnali 
hívásl

MÓD

Jelenlét - a rendszer kezelését és a riasztás
ellenőrzésétegy jelenlévő személy végzi
- Riasztás személyes közreműködéssel

Távollét - nincs jelen személyzet
- a Riasztás automatikusan indul

Programozott     V1: min

Riasztás

Az aktivált kézi jelzésadó mindig elindítja a távjelzést 
(Tűzolzóság)

Ha a tűzérzékelők jeleznek(jelenlét módban)
• 1  - nyugtázza a riasztást V1időn belül
• 2  - olvassa le a riasztás helyét

- menjen a jelzett helyszínre, és nézze meg
A –Vészesetben  

nyomja meg a legközelebbi kézi jelzésadót
vagy törölje a riasztás késleltetést a kezelőegységen

B –kisebb eseménykor törölje a rendszert, mielőtt
a V2 idő letelne!

• 3 - törölje a riasztást

RIASZTÁS!
távollét

Kézi jelzésadó
és / vagy Tűzérzékelők

Nyugtázás

Újraszól

Azonnali hívásl

Tűzoltóság!

Riasztás törlés

Zóna
…

Riasztás
késleltetés       V2: min

Riasztás - riasztás szervezéssel

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Zóna
12

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva
Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / 
hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

jelenlét

távollét

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja
Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

Mód

Távjelzés

* többszörös riasztás: 
nyugtázás után, az első riasztás lassan 
villog tovább, a többi riasztás folyamatosra
vált 

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva

normál

Zónák kezelési állapota
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Mikor kell a távjelzést kikapcsolni?

Csakis speciális esetekben, amikor nem akarjuk a tűzoltóságot 
feleslegesen riasztani
-Tűzjelző rendszer tesztelése esetén

Amikor a távjelzés Riasztás (TJ-Riasztás) ki van kapcsolva, akkor az 
automatikus riasztás nem kerül továbbításra a tűzoltóság felé!

Mikor kell egy érzékelőzónát kikapcsolni?

Csakis kivételes helyzetekben
-Füstérzékelők; ha ideiglenesen füst vagy por keletkezik valamilyen nem       
megszokott tevékenység következtében
-Hőérzékelők; ha ideiglenesen hő vagy gőz keletkezik valamilyen nem 
megszokott tevékenység következtében
-Kézi jelzésadók; ha fennáll a véletlen aktiválás lehetősége

Egy kikapcsolt zóna nem tud semmilyen veszély vagy hibaüzenetet indítani!

Riasztó lürt
Audio riasztó eszközök (kürt, stb.), melyeket 
riasztás esetén a központ aktivál.

Vezérlések
Vezérlő eszközök a tűzajtók lezárására, szellőző 
lekapscolására, stb., melyeket riasztás esetén a 
központ aktivál.

Távjelzés
A közponban, vagy azon kívül elhelyezkedő eszköz 
vayg rendszer, mely a tűzriasztást vagy a 
rendszerhibát továbbítja a tűzoltóság vagy egyéb 
szolgáltató felé. 

Rendszerrészek kikapcsolása

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Zóna
12

Zóna Kikapcsol
Teszt
Engedélyez

Zóna... Kikapcsolva

Rendszerrész
kikapcsolva

Rendszerrész
kikapcsolva
Érzékelő teszt

Teszt

Válasszon
Módot

Engedélyezve

Engedélyez / Kikapcsol

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / 
hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja
Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

= disabled!

Hangjelző
kikapcsolás/hiba

kikapcsolás/hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Távjelzés

Távjelzés 
riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

Hiba

Riasztás

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva

normál

Zónák kezelési állapota



Siemens Building Technologies     Fire & Security Products - 6 - 005001_c_en_-- 11.2002

Mi a teendő hiba esetén?

- Nyugtázás
- Az ok leolvasása
- Javítás vagy a szerviz kihívása

Kezelő által végzett javítás
Zóna hiba állapot
Lehetséges okok:
-Érzékelőfej hiányzik újra tegyen be érzékelőt
- Kézi jelzésadó üvege törött  cserélje ki az üveget

Tápfeszültség hiba állapot
Lehetséges okok :
- Hálózati hiba ellenőrizze a hálózatot 
Minden egyéb esetben hivja a szervizt!

Ebben a rendszerben 
-vészeseti működés a következő ideig ..…… h
- hálózati hiba állapot késleltetése ..…… min
- jelenlét módban a hiba nem kerül továbbításra, ha
a V1 időn belül nyugtázták igen / nem

- a hibákat törölni kell igen / nem

Rendszerhiba

Hiba!
távollét

Nyugtázás

Ellenőrzés / 

javítás Ha kijavította
a Hibát

azonnali távjelzés

Zóna...

Törlés

Hiba!
jelenlét

késleltetés

Nyugtázás

Ellenőrzés / javítás

Nézze meg a  
hiba kijelzőket

távjelzés

Távjelzés 
blokkolva

Zóna..
.

Ha kijavította
a Hibát

Törlés

Nézze meg a  
hiba kijelzőket

Zóna
12

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

jelenlét

távollétMód

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva

normál

Zónák kezelési állapota
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Zónahiba szimulációja
- Jelfeldolgozás ugyanúgy, mint egy valós zónahiba esetében.
Kivétel: A szimulált zónahibát mindig törölni kell.

Zónariasztás szimulációja
- Riasztásfeldolgozás ugyanúgy, mint egy valós riasztás esetében.

A két szimulációs funkció a távjelzés időszakos tesztelésére 
szolgál (helyi követelmények).

Szimuláció

Zóna
12

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / 
hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

Szimuláció

Hiba!

…válasszon zóná- (ka)-t…  ellenőrizze…        és nyugtázza / törölje!

Riasztás!

…válasszon zóná- (ka)-t…  ellenőrizze…        és nyugtázza / törölje!

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva

normál

Zónák kezelési állapota
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Érzékelők és kézi jelzésadók tesztelése

Javaslatok
-Az összes érzékelő és kézi jelzésadó vizuális ellenőrzése évente egyszer.
-Az összes érzékelő és kézi jelzésadó tesztelése kétévente.
-A fentiektől eltérő nemzeti, illetve helyi előírások mindig prioritást élveznek!

Érzékelő tesztmód
-Minden érzékelő egyedi tesztriasztásra állítása egy speciális érzékelő tesztelővel.
- Egy érzékelőtesztbenlévő zóna nem tud semmilyen veszély vagy hiba üzenetet indítani.

Tesztriasztás
-Az érzékelőtesztben aktivált érzékelők automatikusan törlődnek 10 mp után.
-A piros zónakijelző és a riasztásjelző az érzékelőn pár másodpercig világít minden egyes 

tesztriasztással. 

Séta teszt
- Minden akusztikus riasztó eszközt 3 mp-re aktiválja minden egyes tesztriasztással. 

Érzékelőteszt befejezése
-Ha elvégezte a teszteket, mindig állítsa vissza a rendszert normál működési állapotra
(addig nyomja a zónagombot, amíg a sárga kijelző el nem alszik).

Séta teszt speciális funkció

1. -Teszt Mód választás

2mp-n belül

Hangjelző
Kikapcsolás /  
hiba

2. - teszt ~3 mp

Érzékelő teszt mód

Zóna
12

Zóna tesztek

Nyomja amíg…

1. - teszt Z Mód választás

Rendszerrész
kikapcsolva
Érzékelő teszt

–> válassza a Tesztet 
az összes 
tesztelendő zónához

2. - teszt ~10 mp

Teszt

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

key / code

Hőérzékelők

Teszt

Füstérzékelők

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva vagy 
tesztriasztás (10s)

normál

Zónák kezelési állapota
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Lámpateszt
-A kezelőegységen található összes kijelző és a sípoló tesztelésére
-Mindig hozzáférhető

Lámpateszt / Hangjelző Teszt

Zóna
12

Hangjelző teszt
- Az összes akusztikus riasztó esztköz (sziréna, kürt, stb.)

tesztelésére
-Csak kezelési hozzáféréssel érhető el
- Leállítható a nyugtázás gombbal is, mielőtt a 30 mp letelne 

Lámpateszt / Hangjelző Teszt 
Kijelzők / sípoló aktiválva

Lámpa teszt

Lámpa teszt

Teszt indítása

~5 mp Teszt törlése

vagy

Sziréna aktiválva ~30 mp-ig 

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál))

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

hiba

teszt

kikapcsolva

bekapcsolva

Riasztás nincs nyugtázva

Első riasztás nyugtázva
(többszörös riasztás) *

Riasztás nyugtázva

normál

Zónák kezelési állapota
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- Az összes akusztikus riasztó eszköz (sziréna, sípoló, stb.) riasztás nélküli 
aktiválására
-Csak kezelési hozzáféréssel érhető el
- Nyugtázás gombbal is leállítható

Kiürítés

Zóna
12

Kiürítés

Kiürítés
aktiválás deaktiválás

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál))

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / 
hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!
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Manned/Unmanne
d

Jelenlét

Távollét

Jelenlét mód

Jelenlét mód 

hozzáférés válasszon

jelenlét

Jelenlét módot
deaktiválja h

-A helyszínen nem tartózkodik felelős személy.
- Minden riasztás vagy hiba azonnal elindítja a távjelzést. 

A kezelő személy, aki a riasztáskezelésért felelős, a helyszínen tartózkodik.
-A kézi jelzésadók és az automata érzékelők különbözően viselkednek riasztás esetén. 

Jelenlét / távollét átkapcsolása
Jelenlét módot
aktiválja h

Jelenlét / Távollét mód

Zóna
12

távollét

kulcs / kód

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Kiürítés

Jelenlét

Jelenlét/
Távollét

Rendszerrész
kikapcsolva

Érzékelő teszt

Hiba

Földzárlat

Riasztási 
késleltetés

kiiktatása

Lámpateszt
Hangjelzőteszt

Táphiba

Rendszerhiba

Hangjelző
kikapcsolás / 
hiba 

kikapcsolás / 
hiba 

Kikapcsol
Engedélyez

Kikapcsol
Engedélyez

Üzemben

NyugtázásRiasztás

Távjelzés
Törlés

Kezelés engedélyezve

Zóna
1

Zóna
2

Távjelzés

Távjelzés riasztás

Vezérlés 
kikapcsolva

ki

be

Lassan villog

Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a 
kódot/kulcsot

megerősítés Kezelés nincs engedélyezve!

távollét

jelenlét

Mód


