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A KÖZPONT JELLEMZŐI

1. A KÖZPONT JELLEMZŐI
A CCD-102-104-108-112 hagyományos tűzjelző központ család 2-12 hagyományos zóna felügyeletét képes ellátni. A 

központ teljesíti az EN54-2 és EN54-4 követelményeit.

• Minimális kiépítésben (CCD-102) 2 zóna (érzékelő áramkör), melyek száma 12-ig bővíthető (CCD-104 / -108 / -112)

• Kezelőgombok:

Teszt, Nyugtázás, Hangjelzők kikapcsolása, Hangjelzők bekapcsolása, Jelzéstörlés,

• Kulcsos kapcsolóval megvalósított kétszintű kezelés

• Zónánként kiválasztható egy-emberes teszt üzem

• Egyedi zóna tiltási lehetőség

• Hangjelzés tiltási lehetőség

• Programozható hangjelzés késleltetési lehetőség

• Kiürítés bemenet

• Kimenetek

➢ Alapkiépítésben: TŰZ (alarm), HIBA relék és 2 felügyelt hangjelző kimenet

➢ Bővítéssel: 4 relé (TRD-100) vagy 4 ellenőrzött hangjelző kimenetű (TSD-100) kártyákkal max. 12 kimenet 

• Távfelügyeleti lehetőség az opcionálisan csatlakoztatható TMD-100 kártya segítségével

Műszaki jellemzők

• Méret: 439 x 268 x 112 mm

• Akkumulátorok: max. 2 x 12 V= / 7 Aó

• Nyugalmi áramfelvétel: 28 mA+ 5mA lezárt zónánként

• Nyugalmi áramfelvétel TSD-100 hangjelző bővítő kártya: 8 mA

• Nyugalmi áramfelvétel TRD-100 relé bővítő kártya: 6 mA

• Tápfeszültség kimenet 24 V=/450 mA

• Megszakított tápfeszültség kimenet (3 sec) 24 V=/450 mA

• Akkumulátor töltés 27,6V/350mA max

• Felügyelt hangjelző kimenet (polaritás fordítós): 24 V=/450 mA max

• Váltó relé kimenetek terhelhetősége: 24 V=/2 A

1.1. A KÖZPONT JOGOSULTSÁGI SZINTJEI

A központ kezelése a kulcsos kapcsolóval tiltható ill. engedélyezhető.

2. A KÖZPONT KEZELŐ ÉS KIJELZŐ SZERVEI
A központ előlapi kártyáján találhatók az állapotjelző LED-ek és a kezelő gombok.

Detnov - Promatt CCD 102-112 hagyományos tűzjelző központ család 3. oldal
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A KÖZPONT KEZELŐ ÉS KIJELZŐ SZERVEI

2.1. A KÖZPONT ÁLLAPOTJELZŐ LED-JEI
TÁP RENDBEN LED (ZÖLD)

A LED folyamatosan világít  a hálózati  tápellátás  és az akkumulátoros táplálás  megléte  esetén.   Villog,  ha a két 
táplálás valamelyike hiányzik vagy meghibásodott.

ÖSSZEVONT TŰZJELZÉS LED (PIROS)
A LED villog, ha automata érzékelős zónáról érkezett jelzés vagy folytonosan világít, ha kézi jeladós zónából érkezett  
tűzjelzés. Minden új jelzés esetén megszólal a belső zümmer is folytonos üzemmódban. 
A  belső  hangjelző  a  Nyugtázás gombbal  kikapcsolható.  Az  összevont  tűzjelzés  LED aktív  állapota  tárolt,  csak 
Jelzéstörléssel törölhető. Egymást követő különböző típusú tűzjelzések esetén az összevont tűzjelzés LED az utolsó 
tűzjelzés típusa szerinti állapotot veszi fel. (villogó ill. folytonos)

TILTÁS LED (SÁRGA)
A LED folyamatosan világít, ha bármelyik zónát (bemenetet), illetve a hangjelzőket letiltottuk a rendszerben.

ÖSSZEVONT HIBA LED (SÁRGA)
A LED villog, ha egy zónából hibajelzés érkezik (a vezetékezés szakadt vagy zárlatos) vagy a rendszerben egyéb 
hiba keletkezik (táphiba, ellenőrzött hangjelző hiba). Ilyenkor megszólal a belső zümmer is. A zónahibák és hangjelző 
kimenet hibák jelzései tárolódnak, a táphiba követő jellegű. 
A belső hangjelző a  Nyugtázás gombbal  kikapcsolható.  Újabb hiba esetén a belső hangjelző újra  bekapcsol  és 
nyugtázásig  ill.  jelzéstörlésig  aktív.  Az  összevont  hiba  LED  aktív  állapota  mind  tárolt  mind  követő  esetben 
Jelzéstörléssel törölhető, míg követő esetben a hiba megszűntével a jelzés is törlődik (táphiba: 230V hiány)

RENDSZER HIBA LED (SÁRGA)
A  LED  folyamatosan  világít,  ha  a  rendszer  működés  képtelen.  Ez  az  állapot  általában  valamilyen  hardver 
meghibásodás miatti programfutás lefagyás bekövetkeztekor lép fel. Próbálkozhatunk egy feszültségmentesítés utáni 
újra indítással, de az esetek nagy részében a központ javításra ill cserére szorul.(túlfeszültség, erőszakos mechanikus 
behatás, villámlás)

TÁPHIBA LED (SÁRGA
A  LED  villog  a  hálózati  tápellátás  meghibásodása  vagy  hibája  esetén,  illetve  ha  az  akkutöltő  rész  vagy  az 
akkumulátorok hibásak. Ilyen esetekben megszólal a belső zümmer is, és ezzel együtt az „Általános hiba” LED is 
villog. A jelzés követő jellegű, a hiba megszűntekor a hibajelzés is megszűnik, ill. Jelzéstörléssel törölhető.

ÜZEMEN KÍVÜL LED (SÁRGA)
A LED folyamatosan világít, ha nincs hálózati táplálás és az akkumulátoros tápfeszültség 22 V alá esik. Ebben az 
állapotban a központ semmilyen hiba ill. riasztás esemény fogadására nem képes. Az állapotot az ÜZEMEN KÍVÜL 
LED aktív állapota mellett  az Általános hiba LED villogása és a zümmer folytonos hangjelzése jellemzi. Ebből az 
állapotból a zümmer jelzésének esetleges lekapcsolása után a hálózati tápellátás helyreállításával vagy a lemerült 
akkumulátorok cseréjével léphetünk ki.

HANGJELZŐ KÉSLELTETÉS LED (SÁRGA)
A LED folyamatosan világít, ha rendszerben a hangjelzőknél késleltetést állítunk be az alaplapi jumper soron. (DELAY 
SND:  0-10 min)

HANGJELZŐ HIBA/TILTVA LED (SÁRGA)
A LED folyamatosan világít, ha rendszerben a hangjelzőket letiltottuk. (nyugalmi helyzetben a hangjelző kikapcsolás 
gombot  megnyomtuk.)  Ilyenkor  a  Tiltás  LED is  aktív.  A  Jelzéstörlés a  tiltott  állapotot  nem  befolyásolja.  A  tiltott 
állapotot a Hangjelző bekapcsolás gomb egyszeri működtetésével oldhatjuk fel.

A LED villog, amennyiben valamely hangjelző kimenet hibás. Ilyenkor az Összevont hiba LED is aktív. A hibajelzés  
(villogás) a Jelzéstörléssel szüntethető meg.

ZÓNA TŰZ (ALARM) LED (PIROS)
A zónához  rendelt  LED villogni  kezd,  és  megszólal  belső  zümmer,  ha  az  adott  zóna  Tűzjelzés  állapotba  kerül, 
amennyiben a jelzés automata érzékelőről történt. A LED folyamatosan világít, ha a jelzés kézi jeladótól származik. A  
TŰZ LED (és ezzel együtt a tűzjelzési állapot) a Jelzéstörlés gombbal törölhető. Az EN 54 előírásai és így a magyar 
szabályozás szerint is egy hagyományos zónán belül nem keverhető az automata és kézi érzékelés, mert csak így 
teljesíthető az az elvárás, hogy egyszeres hiba esetén vagy csak kézi jelzésadó vagy csak automata érzékelő váljék 
jelzésre képtelenné.

ZÓNA HIBA/TILTVA/TESZT LED (SÁRGA)
Hiba állapot:  A LED villog,  ha  egy  zónából  hibajelzés  érkezik  (a  vezetékezés  szakadt  vagy zárlatos).  Ilyenkor 
megszólal a belső zümmer is, és ezzel együtt az „Általános hiba” LED is villog.
A belső hangjelző a  Nyugtázás gombbal kikapcsolható. A „Zóna hiba” LED jelzése tárolódik, azt  Jelzéstörléssel 
lehet alaphelyzetbe állítani.

Tiltva állapot: A LED folytonosan világít,  ha a zónát  letiltjuk  a zónához rendelt  gomb aktiválásával.  (A zónához 
rendelt gomb ismételt aktiválásával körbe forgó jelleggel a zónát alap, teszt és tiltott állapotokba állíthatjuk.) A zóna 
tiltott állapota esetén az összevont tiltás LED is aktív.

4. oldal CCD102-104-108-112 hagyományos tűzjelző központok Detnov - Promatt
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A KÖZPONT KEZELŐ ÉS KIJELZŐ SZERVEI

Teszt állapot: A LED villog, ha a zónát teszt állapotba állítjuk a zónához rendelt gomb aktiválásával. (A zónához 
rendelt gomb ismételt aktiválásával körbe forgó jelleggel a zónát alap, teszt és tiltott állapotokba állíthatjuk.)  A zóna  
teszt  állapota  esetén  a  TESZT  LED  is  villog.  A  teszt  állapotú  zónák  a  Teszt gomb  egyszeri  megnyomásával 
alaphelyzetbe hozhatók.

TESZT ÜZEM LED (SÁRGA)
A LED villog, ha egy zónát tesztelésre választottak ki. A LED mindaddig villog, míg valamelyik zóna teszt állapotban  
van.

HANGJELZŐ BEKAPCSOLT LED (SÁRGA)
A LED villog, ha a hangjelzés bekapcsolás késleltetési szakaszban van, folytonosan ég, ha a hangjelzés aktív.

HANGJELZŐ KIKAPCSOLT LED (SÁRGA)
A LED folytonosan világít,  ha bekapcsolt hangjelzés esetén a hangjelzést kikapcsoljuk a  Hangjelzés kikapcsolás 
nyomógombbal.  Kikapcsolt  hangjelzés  esetén  egy újabb riasztás  az alaplapi  hangjelző  kimeneteket  aktivizálja,  a 
Hangjelzés bekapcsolt LED aktív lesz a Hangjelző kikapcsolt LED aktív állapota mellett. A Hangjelzés bekapcsolás 
nyomógomb megnyomásával  a  kikapcsoltságot  feloldhatjuk,  ilyenkor  a  Hangjelzés  kikapcsolt  LED kialszik  és  az 
aktuális zóna hangjelzések bekapcsolódnak.

NYUGTÁZÁS LED (SÁRGA)
A LED folytonosan világít, ha a Nyugtázás nyomógombot aktivizáljuk. A Nyugta gombot általában akkor használjuk, 
ha egy új esemény hatására a belső zümmer aktivizálódik és ennek működését le szeretnénk állítani. Egy Nyugtázás 
utáni újabb esemény hatására a belső zümmer megszólal és ugyanakkor törlődik a Nyugtázás LED.

2.2. A KÖZPONT KEZELŐ GOMBJAI
Az előlapon 5 általános kezelő nyomógomb valamint minden egyes zónához egy-egy dedikált nyomógomb található.

TESZT GOMB
A gomb aktiválásával a tűzjelző rendszer ún. „lámpateszt” kijelzés ellenőrzést hajt végre, melynek során az összes 
előlapi LED kijelző kb. 5 sec.-ig folyamatosan világít, valamint a beépített zümmer folyamatosan szól. A teszt végén a 
tűzjelző központ a megfelelő LED-eken és a zümmerrel jelzi, ha a tápellátással probléma van.(pl. nincs csatlakoztatva 
akkumulátor). A teszt folyamat alatt a HIBA relé hibás állapotot mutat.

HANGJELZŐK BEKAPCSOLÁSA GOMB
A gomb aktiválásával  nyugalmi helyzetben az összes hangjelző kimenet bekapcsolható,  ill.  hangjelzés tiltott  vagy 
hangjelzés kikapcsolt állapotokban a tiltás ill. a kikapcsoltság feloldható.

HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁSA GOMB
A  gomb  aktiválásával  nyugalmi  helyzetben  a  hangjelző  kimenetek  tilthatók  ill.  bekapcsolt  hangjelzés  esetén  a 
hangjelzés kikapcsolható 

NYUGTÁZÁS (BELSŐ ZÜMMER KIKAPCSOLÁS) GOMB
A gomb kikapcsolja a belső zümmert tűz- vagy hibajelzés esetén.

JELZÉSTÖRLÉS GOMB
A gomb működtetésével minden fennálló tűz- és hibajelzés valamint a hangjelzések állapotai (bekapcsolt, kikapcsolt)  
törlődnek, de a korábban beállított  esetleges hangjelzés tiltás ill.  zóna tiltás vagy zóna teszt állapotok továbbra is 
változatlanul maradnak.

AZ EGYES JELZÉSI ZÓNÁHOZ RENDELT KEZELŐ GOMBOK 
A jelzési zónákhoz rendelt kezelő gomb ismételt aktiválásával körbe forgó jelleggel a zónát alap (sötét sárga LED), 
teszt (villogó sárga LED) és tiltott (folyamatos sárga LED) állapotokba állíthatjuk.

2.3. A KÖZPONT BELSŐ HANGJELZÉSEI
A központ belső zümmere (hangjelzője) a következő esetekben és módon lép működésbe:

Folyamatos hang: Ha a központ valamelyik zónáján (bemenetén) tűzjelzést észlel, a zümmer folyamatos üzemben szól.

Szaggatott hang: Ha valamelyik zónán vagy ellenőrzött kimeneten hiba keletkezik, illetve ha bármilyen általános hiba lép 
fel, a zümmer szaggatott üzemben szól.

A zümmer a nyugtázás gombbal elhallgattatható, újabb esemény esetén újra működésbe lép.

Detnov - Promatt CCD 102-112 hagyományos tűzjelző központ család 5. oldal
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A KÖZPONT KIJELZÉSEI ÉS KEZELÉSE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAPOTOKBAN

3. A KÖZPONT KIJELZÉSEI ÉS KEZELÉSE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAPOTOKBAN

3.1. NYUGALMI HELYZET
A központ  nyugalmi  helyzetében,  amikor  nincs  sem  tűz  sem  hibajelzés,  és  nincsenek  letiltott  eszközök  (zónák, 

hangjelzés), az előlapon a „Táp rendben” folytonos zöld jelzésén kívül minden állapotjelző LED sötét.

Ezt  az állapotot  veszi  fel  a  központ  feszültség  alá  helyezés  után  amennyiben  minden  zóna alaphelyzetű  és  a hangjelző 
kimenetek is helyesen vannak lezárva valamint nem állítottunk be hangjelzés késleltetést.

3.2. KIJELZÉS ZÓNA TŰZJELZÉS ESETÉN
Ha valamelyik automata érzékelőket illesztő zónáról (érzékelő áramkörről) tűzjelzést észlel a központ, akkor kijelzi a 

tűzjelzési  (Alarm)  állapotot  az  aktuális  zóna  tűzjelző  piros  LED-jének  valamint  az  összevont  TŰZ  jelzés  LED-jének 
villogtatásával.  Ezzel  egyidejűleg  megszólal  a  belső  zümmer  folyamatos  üzemmódban.  Egyszerre  több  zóna  is  lehet 
tűzjelzésben. Amennyiben a jelzést adó zónán kézi jelzés adókat illesztettünk, úgy a zóna tűzjelzése folytonos piros és az 
összevont tűzjelzés LED is folytonos kijelzésű, ha a kontaktusos kézi jelzésadó áramkorlátozó ellenállása 100 Ohm körüli. 
Több, eltérő (kézi ill. automata) eszközöket illesztő zónák egyidejű tűzjelzése esetén az összevont tűzjelzés LED-je az utolsó 
jelzés állapotát  mutatja:  ha az utoljára jelző zóna automatikus érzékelőket  tartalmaz, akkor a jelzés villogó,  ha kézi  jelzés 
adókat illesztő volt a zóna, akkor folytonos.

A központ két fajta tűzjelzés állapot jelzése (villogó ill. folytonos) elvileg lehetőséget teremtene arra, hogy egy zónán belül meg 
tudjuk különböztetni az automata eszközökről és a kézi jelzésadókról érkező jelzéseket, azonban az érvényben lévő előírások 
miatt,  miszerint  egyszeres  hiba  esetén  nem  veszíthetünk  egyszerre  automata  érzékelőket  és  kézi  jelzésadókat,  nem 
illeszthetünk automata érzékelőket és kézi jelzés adókat egyidejűleg egy zónán belül.

A tűzjelző központ a riasztás jelzéseket valamint a zóna hiba jelzéseket tárolja, azaz a jelzést kiváltó körülmény megszűnte 
után  is  mutatja  az  esemény  valamikori  bekövetkeztét.  A  jelzések  között  prioritás  érvényesül:  egy  korábban  keletkezett 
zónahiba (villogó sárga LED) állapotot egy tűzjelzés felül ír, azaz a zóna jelzi a tűzjelzést is. Fordított sorrendben nincs állapot  
aktualizálás, azaz egy tűzjelzésben lévő zónán egy később bekövetkezett hiba állapot nem idéz elő jelzést. A tárolt jelzéseket a 
„Jelzéstörlés”  gomb  aktiválásával  lehet  megszüntetni  és  egyidejűleg  a  tűzjelző  központ  a  zónáról  időlegesen  lekapcsolt 
tápellátással a riasztásban lévő (automata) eszközöket is nyugalmi helyzetbe állítja.

3.3. KIJELZÉS ZÓNA HIBAJELZÉS ESETÉN
Ha valamelyik zónához tartozó bemenetről (érzékelő áramkörről) hibajelzést észlel a központ, akkor a zónához tartozó 

sárga hiba LED valamint az összevont hiba LED egyidejű villogtatásával jelzi a hiba állapotot. Ezzel egyidejűleg megszólal a  
belső zümmer szaggatott üzemmódban. A zóna teszt állapotát is a zónához rendelt sárga LED villogó állapota jelzi, azonban a  
teszt állapot villogása kétszer nagyobb frekvenciájú. Zóna teszt esetén a villogó zóna LED mellett a Teszt állapot jelző LED is 
villog, így egyidejű zóna hiba és zóna teszt állapotok fennállása esetén az egyes zónákhoz tartozó sárga LED-ek villogási  
frekvenciájából  azonosítható,  hogy  melyik  zóna  milyen  állapotban  van.  A  hiba  állapot  tárolódik,  a  tárolt  hibát  vagy 
jelzéstörléssel vagy a zónához rendelt kezelő gombbal lehet megszüntetni. A jelzéstörlés az összes hibát és riasztás jelzést  
törli,  míg a zónához rendelt kezelő gomb ismételt aktiválásával a hibában lévő zónát teszt, majd tiltott,  majd alapállapotba  
kapcsolhatjuk (szelektíven törölhetjük).  Amennyiben a hiba az állapotváltozások utáni  alapállapotban továbbra is fennáll,  a 
hibajelzés újra bekövetkezik.  

3.4. EGYIDEJŰ TŰZ- ÉS HIBAJELZÉS KIJELZÉS
Elképzelhető, hogy egyidejűleg tűzjelzés és hibajelzés is van a rendszerben egy adott zónán, mindkét zónához rendelt 

LED aktivált  lehet.  Egy hibajelzést  követően (pl.  szakadás)  a zónán még riasztás jelzés bekövetkezhet,  melynek hatására 
mindkét LED aktív lesz. Tűzjelzést követően hibajelzést már nem dolgoz fel a központ. 

3.5. A KÖZPONT KEZELÉSE JELZÉSEK ESETÉN
Egy zóna tűzjelzése esetén a központ megszólaltatja a belső zümmert, és aktiválja (villogtatás vagy folyamatos üzem) 

az összevont Tűz LED-et és a zónához rendelt Tűz LED-et.. Ha a hangjelző kimenet(ek) nincsenek késleltetve, akkor azok is  
működésbe lépnek.

A jelzés a  Nyugtázás gombbal vehető tudomásul, mellyel egyben a belső zümmer is kikapcsolható. (Hibajelzés esetén is a 
Nyugtázás gombbal kapcsolható ki a belső zümmer.).

Ha  a  kezelő  meggyőződött  róla,  hogy  a  tűzjelzést  mindenki  tudomásul  vette  vagy,  ha  a  jelzés  tévesnek  bizonyult, 
kikapcsolhatja a hangjelzőket.

A tűzjelzések a Jelzéstörlés gomb megnyomásával törölhetők, és a központ ezzel alaphelyzetbe állítható vissza.

Figyelem: Csak akkor töröljük a jelzést, ha a tüzet már eloltották, a működtetett kézi jelzésadót visszaállították vagy biztosan 
kiderült, hogy a jelzés téves volt!

3.6. A KÖZPONT EGYES FUNKCIÓINAK TILTÁSA
A  tűzjelző  központ  egyes  zónái  letilthatók.  Erre  akkor  lehet  szükség,  ha  valamelyik  zóna  meghibásodott  (pl. 

folyamatos tűzjelzés) és a javításig nem szeretnénk, hogy ez az állapot a központon fennálljon.  Ilyenkor az adott  zónához 
rendelt kezelő gombbal állítsuk a zónát tiltott állapotba. (Első gombkezelés teszt állapot, második gombkezelés tiltott állapot.)  
Ezek után hajtsunk  végre egy jelzéstörlést.  A kezelések  hatására az adott  zónához rendelt  sárga LED folytonos állapotú, 
jelezve az adott zóna tiltott állapotát és a TILTÁS LED aktivált, jelezve, hogy van tiltott eszköz a rendszerben. Az esetleges 
javítás után a zónához rendelt  kezelő gomb aktiválásával  a zóna tiltása feloldható, a zóna alapállapotba kerül.  A zónához 

6. oldal CCD102-104-108-112 hagyományos tűzjelző központok Detnov - Promatt
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A KÖZPONT KIJELZÉSEI ÉS KEZELÉSE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAPOTOKBAN

rendelt sárga LED sötét lesz és a TILTÁS LED is kialszik, amennyiben nincs több tiltott eszköz a rendszerben.

A zónák mellett a hangjelzések is letilthatók. Ez a tiltás érvényes az alaplapi két ellenőrzött hangjelző kimenetre valamint a  
hangjelző kimenetű bővítő kártyákra is. A hangjelzők tiltása csak a hangjelzők alap állapotában lehetséges (sem bekapcsolt  
sem kikapcsolt állapot jelzés nincs). A tiltáshoz aktiváljuk a HANGJELZŐ KIKAPCSOLÁS nyomógombot. Ennek hatására a  
HANGJELZŐ  HIBA/  TILTVA  LED  valamint  a  TILTÁS  LED  folytonosan  világít,  jelezve  hogy  a  hangjelzés  tiltva  van  a 
rendszerben. A hangjelzés tiltás állapot a HANGJELZŐ BEKAPCSOLÁS gomb egyszeres aktiválásával feloldható.

4. A TŰZJELZŐ KÖZPONT ELLENŐRZÉSI LEHETŐSÉGEI
A központon kétfajta tesztet hajthatunk végre:

RENDSZER TESZT
A Teszt kezelői gombbal rendszer tesztet hajthatunk végre, melynek során az alaplapi összes LED folytonosan világít kb. 5  
másodpercig,  és  a  beépített  zümmer  folyamatosan  szól.  A teszt  végén  a  központ  azonnal  jelzi,  ha  nincs  akkumulátoros 
táplálás.

ZÓNA TESZT
Az egyes zónákhoz rendelt kezelő gombbal a zónát teszt  állapotba kapcsolhatjuk. Ha a zóna alaphelyzetben volt,  akkor a 
kezelő gomb ismételt megnyomásával a zóna először teszt állapotba, majd tiltott állapotba, majd újra alapállapotba kerül körbe  
forgó jelleggel. Zóna tesz állapot esetén a zónához rendelt sárga LED a hibaállapothoz képest mintegy dupla frekvenciával  
villog és ugyanakkor a rendszer teszt gomb melletti Teszt LED is azonos ütemben villog. A zóna teszt állapot tulajdonképpen a 
zónára vonatkozóan a „WALK teszt„ állapotnak felel meg.

A zóna tesztelése során a központ  jelzi  mind a zónához rendelt  Tűz LED-en,  mind az összevont  Tűz LED-en a riasztási  
állapotot kb. 2 másodpercig és ugyanakkor a beépített zümmer is aktív ezen idő alatt, majd mind a beépített hangjelzés mind a 
tűzjelzések  törlődnek.  Teszt  hatására  az  alaplapi  hangjelzők  valamint  a  zónához  rendelt  bővítő  kártya  kimenetek  is 
aktivizálódnak. A Hangjelzés kikapcsolás gombbal a hangjelzések letörölhetők, de újabb teszt hatására visszakapcsolódnak. 
Ha a teszt alatt nem szeretnénk, hogy a hangjelzések aktivizálódjanak, akkor a teszt előtt tiltsuk le a hangjelzést. Az esetleges  
relé kimenetek az első teszt hatására bekapcsolnak és csak Jelzéstörléssel kapcsolhatók ki. Ha nem szeretnénk, hogy a relé 
kimenetek hatására a teszt alatt a vezérlések végrehajtódjanak, akkor ezeket a vezérléseket ki kell kötni a sorkapocssoron.

A zóna teszt  állapotból  kilépve a bekapcsolódó vezérlések  aktívak maradnak,  azokat  Jelzéstörléssel lehet  alaphelyzetbe 
állítani. Az esetlegesen kikötött vezérlések visszakötése előtt ne felejtsünk el Jelzéstörléssel alaphelyzetet állítani. /Patronos 
működtetésű  hő-  és  füstelvezetés  automatikus  vezérlése!!!/  A  bővítő  kártyák  kimeneteinek  aktív  állapotát  az  egyes 
kimenetekhez rendelt LED-ek mutatják!

5. VEZÉRLÉSEK A TŰZJELZŐ KÖZPONTON
HANGJELZÉS VEZÉRLÉS

A tűzjelző központ alaplapján két ellenőrzött hangjelző kimenet található. Ezek a kimenetek általános célú hangjelzést adnak a  
zónákról érkező tűzjelzés esetén, ilyenkor a belső zümmer is megszólal, valamint a kiürítés bemenet aktivizálásakor, ilyenkor a 
belső zümmer nem aktivizálódik. A hangjelző kimenetek bekapcsolódása késleltethető az alaplapi jumper soron(DELAY SND) 
kiválasztható késleltetési idővel. A késleltetés 0 és 10 perc között állítható 1 perces lépésekben. A beállított késleltetés csak a  
zónákról érkező tűzjelzések hatására bekapcsolódó hangjelzés esetén érvényesül, a kiürítés bemenet aktivizálása esetén a 
hangjelzés azonnal életbe lép.

A  hangjelzés  állapotát  a  Hangjelzés  bekapcsolás,  Hangjelzés  kikapcsolás  kezelő  gombok  melletti  állapotjelző  LED-ek 
mutatják. Ha csak a Hangjelző bekapcsolás kezelő gomb melletti LED világít, akkor a hangjelző kimenet aktív, ha a Hangjelző  
bekapcsolás kezelő gomb melletti LED villog, akkor a hangjelzés késleltetési időszakban vagyunk, a késleltetés leteltével a 
LED folytonossá válik és egyidejűleg a hangjelzés aktivizálódik.  Aktivizálódott  hangjelzés a Hangjelzés kikapcsolás kezelő 
gombbal  kikapcsolható,  ilyenkor  a Hangjelző kikapcsolt  kezelő gomb melletti  LED világít.  Ha a hangjelzés  tűzjelzés  miatt  
kapcsolódott  be,  akkor kikapcsolás hatására mind a Hangjelző kikapcsolás mind a Hangjelző bekapcsolás kezelő gombok 
melletti  LED-ek  világítanak,  ha  a  hangjelzést  a  kiürítési  bemenettel  vagy  a  Hangjelzés  bekapcsolás  kezelő  gombbal 
aktivizáltuk, akkor kikapcsolás esetén csak a Hangjelzés kikapcsolás kezelő gomb melletti LED világít. Kikapcsolt hangjelzés 
állapot vagy a Hangjelzés bekapcsolás kezelő gombbal oldható fel, vagy egy újabb tűzjelzés hatására oldódik fel.

Az alaplapi hangjelző kimenetek általános jellegűek, bármely zónán bekövetkező riasztás esetén aktivizálódnak. Bővítő kártya 
(TSD-100)  alkalmazásával  lehetőség van a hangjelzések  szelektívvé tételére.  A hangjelző  bővítő  kártya  4 db.  ellenőrzött  
hangjelzés kimenettel rendelkezik. A bővítő kártya egyes kimenetei automatikusan zónához rendelődnek és riasztás esetén 
csak  a  riasztást  okozó  zónához  rendelt  hangjelző  kimenet  aktivizálódik  a  bővítő  kimenetek  közül.  Az  előlapi  Hangjelző  
bekapcsolás, Hangjelző kikapcsolás gombok a bővítő kártya hangjelző kimeneteire is hatnak hasonlóan az alaplapi hangjelző 
kimeneteknél leírtakhoz.

RELÉ KIMENETŰ VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
A tűzjelző  központon  relé  kimenetű  vezérlést  az  összevont  Tűzjelzés  relé  kimeneten  kívül  csak  bővítő  kártyával  tudunk 
megvalósítani. Ehhez a TRD-100 elnevezésű relé bővítő kártyát kell használnunk. A bővítő kártya 4 db. potenciál független  
váltó  relé  kimenetű  relét  tartalmaz.  Az egyes  relék  automatikusan  zónákhoz  rendelődnek  a  kártya  felfűzési  sorrendjének 
megfelelően. (Az első bővítő kártya első kimenete /hangjelzés: TSD-100, relé kimenet: TRD-100/ az első zónához a második 
kimenet a második zónához és így tovább). A relé kimenetek programozható késleltetés és tilthatóság nélkül a zóna riasztási 
állapota esetén meghúznak és jelzéstörlésig aktívak maradnak.

Detnov - Promatt CCD 102-112 hagyományos tűzjelző központ család 7. oldal
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