SERVİS PERSONELİ KULLANIM KILAVUZU
PANEL FP 9000L – 2/4/6/8

-

1. Yangın ve hat arızası için bireysel göstergeler;

-

2. Genel yangın göstergesi;

-

3. Uzak ağ yangın göstergesi.

-

4. Genel arıza göstergesi;

-

5. Şebeke veya şarj edilebilir güç arızası için gösterge;

-

6. Çıkışlar için ayarlanmış gecikme süresinde gösterge;

-

7. Güç Göstergesi;

-

8. Sıfırlama Düğmesini;

-

9.Paneli sustur düğmesi;

-

10.Sirenleri sustur tuşu;

-

11. Hat Testi açık göstergesi;

-

12. Çizgi ve / veya çıkış açık olduğunda gösterge;

-

13. Erişim Seviyesi Göstergesi. Erişim seviyesi 2'de yanar;

-

14. Arıza göstergesi ve çıkış yasağı;

-

15. Topraklama hatası göstergesi "Topraklama kablosu";

-

16. Sistem hatası;

-

17. Gösterge Test butonu;

-

18. Şifreli anahtarlama için tuşlar:

- Erişim seviyesi: seviye 2'den 1'e geçmek için 1-2-3 kombinasyon ve tersi.
- Kombine Çizgi Moduna Gir / Çık: 3-3-3-3
- Kombine Hat Test Modunda Giriş / Çıkış: 2-2-2-2

"BEKLEME MODU"
Bu, normal panel modudur. Çizgilerde hasar ve yangın yok. Güç göstergesi (madde 7) yanar.
Çıkışlarda gecikme açık göstergesi (şem.6) da açık olabilir.
"HATA" durumunda personelin eylemi
Bir arıza durumunda, panelin akustik sinyali aktif hale gelir.
herhangi bir güç veya batarya güç kaynağı, söz konusu hat, bir hata (sarı ışık göstergesi), bir
kontrol çıkışında bir arızayı ve diğerleri - göstergeler arızanın yerini bulunmaktadır. düğmesine
basarak akustik sinyali (şem.9) "paneli sustur durdur".
Takip talimatları için Servis Uzmanı ile görüşün. Şebeke güç eksikliği kendiliğinden onardığında ,
hasar ve güç geri geldiğinde paneli "Beklemede" kurulacaktır.
YANGIN uyarısı ile ilgili personel eylemi
- Panelin uyarısı aktive edilir ve kırmızı ışık, genel yangın göstergesi ve ilgili hat ile ışığı
yanar.
- "Paneli sustur" düğmesine basarak sesli uyarı sesini durdurma (konum 9). İlgili bölge tarafından korunan alana gider ve bir etkinliği kontrol eder.
- Panel tetikleyicisi "sahte" ise, yangın dedektörleri ve dışa aktarılan göstergeleri arayın ve
tetikleme için bir neden arayın. - Çıkışların gecikme süresinin sona ermesi durumunda,
sirenler devreye girer. Sireni sustur düğmesine basılarak durdurulabilirler (konum 10).
- Panel bir düğmeye basarak Görev Moduna döner
"Sıfırlama düğmesi" (konum 8).

