
Přehled ústředny

!

Opatrně!
Při obsluze dotykového displeje nepoužívejte
žádné špičaté ani ostré předměty. Dotyková
obrazovka nesmí být vystavena přímému
slunečnímu záření.

Požár
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Řízení
2

Porucha
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Odpojit
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Stav

Odpojit
Blok.

Diagnostika

Údržba Konfigurace

Přepnout do režimu Den Další funkce

Řízení
Monitorování

Zp.nast.

   * Úroveň 3 přihlášená
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1 Stavové
indikátory LED

6 Zobrazuje seznam ústředen
připojených k síti a umožňuje
navázat vzdálené připojení
s ústřednou připojenou k síti.

2 Informační řádek 7 Zobrazuje všechny poplachové
zóny a umožňuje jejich řízení

3 Stavový řádek 8 Umožňuje přihlášení k ústředně
a zobrazení přizpůsobené
nabídky

4 Otevírá úvodní
nabídku

9 Ztlumení interního bzučáku

5 Zpět 10 Funkční klávesy, programovatelné

11 Zobrazuje informace o podpoře.

Stavové indikátory LED

Barva
*

Význam

Č Požární poplach

Č Probíhající evakuace

Č Přenos požárního poplachu aktivován

Č Zařízení protipožární ochrany aktivována

Ž Režim údržby

Ž Režim Den/Zpozdění aktivován

Ž Obecná deaktivace

Ž Obecná porucha

Ž** Porucha/deaktivace hlásiče požáru

Ž** Porucha/deaktivace signalizačního zařízení

Ž** Porucha/deaktivace zařízení pro přenos
poplachu

Ž** Porucha/deaktivace výstupu do zařízení
protipožární ochrany

Ž Porucha napájení

Z Napájení je k dispozici

Ž Porucha systému/ústředny

Z Systém je v provozu

Č Programovatelný indikátor LED pro
uživatelsky definovaný poplach

Ž** Programovatelný indikátor LED pro
uživatelsky definovanou poruchu/
nefunkčnost

*Ž=žlutá, Č=červená, Z=zelená
**blikání: porucha, nepřetržité svícení: deaktivace

Co dělat při poplachu

Požár

1

Řízení
2

Porucha
0

Odpojit
0

Status

(1)
Ověř. popl.

#001

Detektor
Kancelář 1 - první patro

00006-002

Potvrdit Manuální poplach

Doba pro potvrzení 00:30 min

1 3

45

6

2

1 Typ zprávy

2 Popis umístění hlásiče, který spustil poplach.

3 Adresa (logická zóna a podadresa) hlásiče, který spustil
poplach.

4 Počet hlásičů, které spustily poplach.

5 Číslo zprávy

6 Počet skupin, které spustily požární poplach, a výstupů,
které byly aktivovány

Zvolením tlačítka Potvrdit zahajte odpočítávání času pro
prozkoumání (v závislosti na konfiguraci). Během této
doby zkontrolujte zprávu v umístění, kde se nachází hlásič
generující poplach, a ověřte jeho správnost.

(1)
Ověř. popl.

#001

Detektor
Kancelář 1 - první patro

00006-002

Zp.nast. Manuální poplach

Doba pro ověření 00:30 min

Požár

1

Řízení
2

Porucha
0

Odpojit
0

Status

Pokud během ověřování zjistíte, že je poplach skutečný,
spusťte jej manuálně stisknutím tlačítka Manuální poplach
nebo aktivací manuálního tlačítkového hlásiče požáru.
Dojde k zahájení evakuace a aktivaci přenosového zařízení
na hasičský sbor.

V případě, že zjistíte, že jde o falešný poplach, vyberte
tlačítko Zp.nast. a přihlaste se do ústředny, abyste
zabránili aktivaci přenosového zařízení a signalizačních
zařízení.

Poznámka: Pokud dojde k uplynutí času pro prozkoumání,
aniž by byl zadán další uživatelský vstup (spuštění
poplachu nebo jeho zrušení), jsou evakuace a přenos na
hasičský sbor aktivovány automaticky.

Evakuace
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Stisknutím tlačítka pro evakuaci otevřete seznam
zobrazující všechny dostupné evakuační zóny.

Chcete-li vyhledat konkrétní zónu, zadejte číslo skupiny

signalizačních zařízení a stiskněte tlačítko .

Evakuace

i Zadejte číselnou hodnotu pro Signalizační prvky NAC

27
Vše 
Zap.

Vše 
Vyp.

27

Skupina NAC na modulu 27/1

28

Skupina NAC na modulu 27/2

30

Skupina NAC na modulu 28/2Skupina NAC na modulu 28/1

32

Skupina NAC na modulu 29/2Skupina NAC na modulu 29/1

31

29

Požár

2

Řízení
1

Porucha
0

Odpojit
0

Stav

Barvy pozadí jednotlivých skupin mají následující význam:

– Červená: Skupiny, které lze aktivně řídit při poplachu
– Fuchsiová: Skupiny, které lze aktivně řídit i bez

skutečného poplachu, např. v případě požárního
cvičení

– Zelená: Skupiny, které nejsou aktivní
– Žlutá: Skupiny, které hlásí poruchu nebo jsou

deaktivované. Tyto nelze řídit.
Evakuace

i Zadejte číselnou hodnotu pro Signalizační prvky NAC

27
Vše 
Zap.

Vše 
Vyp.

27

Skupina NAC na modulu 27/1

28

Skupina NAC na modulu 27/2

30

Skupina NAC na modulu 28/2Skupina NAC na modulu 28/1

32

Skupina NAC na modulu 29/2Skupina NAC na modulu 29/1

31

29

Požár

2

Řízení
1

Porucha
0

Odpojit
0

Stav

Vybráním požadované skupiny můžete okamžitě zahájit
nebo zastavit evakuaci dané zóny. Seznam procházejte

pomocí tlačítek  a  . Položky skupin mění
svoje barvy pozadí v závislosti na aktuálním stavu.

Výběrem tlačítka Vše Zap. můžete zahájit evakuaci ve
všech skupinách najednou. Aktivaci všech skupin pak naráz
zastavíte tlačítkem Vše Vyp..

Zrušení poplachu

(1)

Požár

2

Řízení
2

Porucha
0

Odpojit
0

Stav

Požár

#001

Detektor
AV - denní režim povolen.

00006

Vyp. sign. Zap. sign.Potvrdit Zp.nast.

1 2 3

1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
2. Stiskněte tlačítko Vyp. sign..

Zvuková a optická signalizační zařízení budou vypnuta.
3. Stiskněte tlačítko Zp.nast..

(1)

Požár

#001

Detector

Kancelář 1

00006-002
R

Pokud je zpráva označena písmenem R, pak zpětné
nastavení tohoto prvku stále probíhá.

Chcete-li provést zpětné bastavení manuálního
tlačítkového hlásič požáru, použijte klíč pro obnovení
nebo vyměňte ochranné sklíčko.

Zpětné nastavení automatického hlásiče do výchozího
stavu: Pokud je v detekční komoře stále přítomen kouř,
vyvětrejte jej.

Při další poplachové zprávě se všechna vypnutá
signalizační zařízení opět automaticky zapnou.

Co dělat při poruše

(1)

Porucha

#001

Detektor

Kancelář 1

00006-002

1

64

2

5

3

1 Typ zprávy

2 Typ prvku (odpovídá druhému poruchovému stavovému
indikátoru LED svítícímu žlutě)

3 Adresa (logická zóna a podadresa) prvku, který vyvolal
poruchu

4 Číslo zprávy

5 Popis umístění prvku, který vyvolal poruchu

6 Počet prvků, které vyvolaly poruchu
V případě, že ústředna zobrazuje poruchovou zprávu se
žlutou barvou pozadí a současně žlutě svítí indikátor LED

 a poruchový indikátor LED , , , 

,  nebo  odpovídající typu prvku (2) v poruchové
zprávě:

1. Stisknutím tlačítka Potvrdit ztlumte bzučák
2. Stiskněte tlačítko Zp.nast.

3. Pokud poruchu nelze zrušit, kontaktujte instalačního
technika:

Jméno Telefonní číslo

Přihlášení a odhlášení

i Zadejte heslo!

OK Zrušit

ID uživatele:

Heslo:

2

Požár
0

Porucha
0

Řízení
0

Bypass
0

Stav

Přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



AVENAR panel 8000 | AVENAR panel 2000 |
AVENAR keypad 8000
FPE‑8000‑SPC | FPE‑8000‑PPC | FPE‑8000‑FMR |
FPE‑2000‑SPC | FPE‑2000‑PPC

cs Krátký průvodce uvedením do provozu
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Stisknutím tlačítka  se přihlaste do ústředny
pomocí ID uživatele a hesla. V závislosti na úrovni
oprávnění pro přístup (2–4) můžete mít k dispozici pouze
určité funkce.

Výchozí heslo je „000000“. O jeho změnu požádejte
instalačního technika.

Poznámka: Řídicí jednotku ústředny mohou obsluhovat
pouze proškolení pracovníci. Osobní přístupový kód
(skládá se z ID uživatele a hesla) nesmí být prozrazen
třetím stranám.
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* 0 #

F2 F3F1F1F1F1Fire

0

Control

0

Fault

0

Bypass

0
Status

* Favourites

Bypass off

Multicriteria sensor

Bypass on

Red strobe

Bypass off

Red strobe

Bypass off

Multicriteria sensor

Bypass off

Multicriteria sensor

Bypass off

Multicriteria sensor

V případě, že jste již přihlášení, stisknutím tlačítka

 otevřete předem nakonfigurovanou
přizpůsobenou nabídku. Chcete-li se odhlásit, stiskněte

znovu tlačítko  a odhlášení potvrďte
tlačítkem OK.

Programovatelné prvky
Funkční klávesy
Ústředna disponuje třemi funkčními klávesami, které lze
volně naprogramovat pro často používané funkce
ústředny. Je-li funkční klávesa aktivní, je označena zeleným
pruhem. Požádejte instalačního technika, aby
nakonfigurované funkce odpovídajících kláves zapsal zde:

F1

F2

F3

Poplachové a poruchové stavové indikátory LED
K dispozici jsou dva stavové indikátory LED, které lze
naprogramovat pro vlastní poplach nebo uživatelsky
definovanou poruchu/nefunkčnost. Požádejte instalačního
technika, aby nakonfigurované zařízení a stav
odpovídajících indikátorů LED zapsal zde:

Změna času a data
Přejete-li si změnit datum a čas ústředny, stiskněte

tlačítko  – Další funkce – Změnit datum / čas
a zadejte správné hodnoty prostřednictvím klávesnice.

Režimy Den a Noc
Způsob zpracování příchozího poplachu závisí na tom, zda
se systém nachází v režimu Den, nebo režimu Noc.

Režim Noc má nejvyšší úroveň zabezpečení. V závislosti na
konfiguraci je poplachová zpráva obvykle přenášena
hasičskému sboru bez zpoždění. Dojde k aktivaci
signalizačních zařízení a přenosových zařízení na hasičský
sbor nebo systémů protipožární ochrany.

Pokud je ústředna nastavena v režimu Den, je možné
zpozdit přenos prvního poplachového signálu a zabránit
tak falešným poplachům. Poplach musí být do určitého
časového intervalu (T1) potvrzen. V takovém případě není
aktivováno přenosové zařízení na hasičský sbor. Během
zpoždění, které trvá po konfigurovaný čas pro
prozkoumání, můžete příčinu poplachové zprávy ověřit
a ujistit se, že je správná.

Pokud dojde k uplynutí času pro prozkoumání (T2), aniž by
byl zadán další uživatelský vstup (spuštění poplachu nebo
jeho zrušení), je přenos na hasičský sbor aktivován
automaticky.

Následující symboly na stavovém řádku ukazují režim, do
kterého je ústředna přepnuta. V případě ústředen
připojených k síti se na ústřednách v nočním režimu
zobrazuje ikona kombinovaného režimu Noc/den, pokud je
alespoň jedna ústředna v síti přepnuta do režimu Den.

Samostatné Síť

Režim Noc Ústředna je
v režimu Noc.

Všechny připojené
ústředny v rámci sítě
jsou v režimu Noc.

Režim Den Ústředna je
v režimu Den

-

Kombinace
Noc/Den

- Ústředna je v režimu
Noc, avšak alespoň
jedna jiná ústředna
v rámci sítě je
v režimu Den

Chcete-li přepnout mezi režimem Den a Noc, stiskněte
aktuálně zobrazený symbol ve stavovém řádku a zvolte
možnost Přepnout do režimu Den nebo Přepnout do
režimu Noc.

Požár

0

Řízení
0

Porucha
0

Odpojit
0

Stav

Vypnutí interního bzučáku
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* 0 #

F2F1 F3F1F1F1 F2F2F2 F3F3F3Fire

2

Control

2

Fault

0

Bypass

0
Status

Bypass

Block
Diagnostics

Maintenance Configuration

Switch to day mode Further functions

Control

Monitoring
Reset

* Level 3 logged in

1. Stisknutím  dočasně vypnete interní
bzučák.

Zobrazení historie událostí
V protokolu událostí jsou uloženy všechny údaje o určitých
událostech nebo typech zařízení, roztříděné podle data
a času. Chcete-li zobrazit pouze určité údaje, lze nastavit
filtry.

Chcete-li zobrazit protokol událostí, stiskněte tlačítko

 - Diagnostika – Protokol událostí.

Výběr jazyka

Stisknutím tlačítka  otevřete hlavní nabídku. Na
alfanumerické klávesnici stiskněte „1“. Potvrďte
zobrazenou hlášku volbou možnosti OK a vyberte
požadovaný jazyk ze seznamu.

Další informace
Podrobné informace o obsluze ústředny EPS naleznete na
webu www.boschsecurity.com.
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