
Επισκόπηση πίνακα

!

Προσοχή!
Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα
κατά τον χειρισμό της οθόνης αφής. Η οθόνη αφής
δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.

Φωτιά

2

Έλεγχο̋

2

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

Εξαίρ.

Αποκλ.
Διαγνωστικά

Συντήρηση Διαμόρφωση

Μεταγωγή σε λειτ. ημέρας Άλλες λειτουργίες

Έλεγχος

Παρακολούθηση
Επαναφ

 * Το επίπεδο 3 έχει συνδεθεί
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1 Φωτοδίοδοι
(LED) κατάστασης

6 Εμφάνιση λίστας δικτυωμένων
πινάκων και δημιουργία
απομακρυσμένης σύνδεσης με
δικτυωμένο πίνακα

2 Γραμμή
πληροφοριών

7 Εμφάνιση και έλεγχος όλων των
ζωνών συναγερμού

3 Γραμμή
κατάστασης

8 Σύνδεση στον πίνακα και
ανάκληση εξατομικευμένου μενού

4 Άνοιγμα μενού
έναρξης

9 Σίγαση εσωτερικού βομβητή

5 Επιστροφή 10 Πλήκτρα λειτουργίας,
προγραμματιζόμενα

11 Εμφάνιση πληροφοριών
υποστήριξης

Φωτοδίοδοι (LED) κατάστασης

Χρώμ
α*

Ερμηνεία

R Συναγερμός πυρκαγιάς

R Εκκένωση σε εξέλιξη

R Μετάδοση συναγερμού πυρκαγιάς,
ενεργοποιήθηκε

R Εξοπλισμός πυροπροστασίας, ενεργοποιήθηκε

Y Λειτουργία συντήρησης

Y Λειτουργία ημέρας/καθυστερήσεις, ενεργές

Y Γενικά, απενεργοποιημένο

Y Γενικό πρόβλημα

Y** Πρόβλημα ανιχνευτή πυρκαγιάς/
απενεργοποιήθηκε

Y** Πρόβλημα συσκευής σηματοδοσίας/
απενεργοποιήθηκε

Y** Πρόβλημα συσκευής μετάδοσης συναγερμού/
απενεργοποιήθηκε

Y** Πρόβλημα εξόδου εξοπλισμού
πυροπροστασίας/απενεργοποιήθηκε

Y Πρόβλημα τροφοδοσίας

G Τροφοδοσία, διαθέσιμη

Y Πρόβλημα συστήματος/πίνακα

G Σύστημα σε λειτουργία

R Προγραμματιζόμενο LED για αυτο-
καθοριζόμενο συναγερμό

Y** Προγραμματιζόμενο LED για αυτο-
καθοριζόμενο πρόβλημα/απενεργοποίηση

*Y=κίτρινο, R=κόκκινο, G=πράσινο
**αναβοσβήνει: πρόβλημα, σταθερό:
απενεργοποιήθηκε

Τι να κάνετε σε περίπτωση συναγερμού

Φωτιά

1

Έλεγχο̋

2

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

(1)

Επαλ.συναγ.

#001

Ανιχνευτή̋

Γραφείο 1 - πρώτο̋ όροφο̋

00006-002

Επιβεβαίωση
Χειροκίνητο̋ 

συναγερμό̋

Χρόνος έως επιβεβαίωση 00:30 min

1 Τύπος μηνύματος

2 Περιγραφή της θέσης του ανιχνευτή πυροδότησης

3 Διεύθυνση (λογική ζώνη και υποδιεύθυνση) του
ανιχνευτή που πυροδότησε τον συναγερμό

4 Αριθμός ανιχνευτών που πυροδότησαν τον συναγερμό

5 Αριθμός μηνύματος

6 Αριθμός ομάδων που έχουν πυροδοτήσει συναγερμό
πυρκαγιάς και έξοδοι που είναι ενεργοποιημένες

Επιλέξτε Επιβεβαίωση για να ξεκινήσει ο χρόνος
διερεύνησης (ανάλογα με τη διαμόρφωση). Στον χρόνο
αυτό, ελέγξτε το μήνυμα στη θέση όπου βρίσκεται ο
ανιχνευτής που προκαλεί τον συναγερμό για να
διασφαλίσετε την ορθότητά του.

Φωτιά

1

Έλεγχο̋

2

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

(1)

Επαλ.συναγ.

#001

Ανιχνευτή̋

Γραφείο 1 - πρώτο̋ όροφο̋

00006-002

Επαναφ Χειροκίνητο̋ 

συναγερμό̋

Χρόνος έως διερεύνηση 00:30 min

Εάν, κατά την επαλήθευση, προσδιοριστεί ότι ο συναγερμός
είναι πραγματικός, πυροδοτήστε έναν συναγερμό
χειροκίνητα πιέζοντας Χειροκίνητος συναγερμός ή
ενεργοποιώντας ένα κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς. Αρχίζει
η εκκένωση και ενεργοποιείται η συσκευή μετάδοσης
σήματος προς την Πυροσβεστική υπηρεσία.

Εάν αναγνωρίσετε έναν ψευδή συναγερμό, επιλέξτε
Επαναφ και συνδεθείτε στον πίνακα για να εμποδίσετε την
ενεργοποίηση της συσκευής μετάδοσης και των συσκευών
σηματοδοσίας.

Σημείωση: Εάν παρέλθει ο χρόνος διερεύνησης χωρίς
περαιτέρω εισαγωγή από τον χρήστη (πυροδότηση
συναγερμού ή επαναφορά), η εκκένωση και η μετάδοση
σήματος προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιούνται
αυτόματα.

Εκκένωση

Fire

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
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Πιέστε το κουμπί εκκένωσης για να ανοίξει μια λίστα με
όλες τις διαθέσιμες ζώνες εκκένωσης.

Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη ζώνη,
πληκτρολογήστε τον αριθμό μιας ομάδας συσκευών

ειδοποίησης και πιέστε .

Εκκένωση

i Εισαγάγετε αριθμό για NAC!

27
Όλα

On

Όλα 

Off

27

Ομάδα NAC στη μονάδα 27/1

28

Ομάδα NAC στη μονάδα 27/2

30

Ομάδα NAC στη μονάδα 28/2Ομάδα NAC στη μονάδα 28/1

32

Ομάδα NAC στη μονάδα 29/2Ομάδα NAC στη μονάδα 29/1

31

29

Φωτιά

2

Έλεγχο̋

1

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

Ακολουθεί η ερμηνεία των χρωμάτων φόντου των ομάδων:

– Κόκκινο: Ομάδες, ενεργά ελεγχόμενες σε περίπτωση
συναγερμού

– Φούξια: Ομάδες, ενεργά ελεγχόμενες χωρίς πραγματικό
συναγερμό, π.χ. σε περίπτωση άσκησης συναγερμού
πυρκαγιάς

– Πράσινο: Ομάδες, ανενεργές
– Κίτρινο: Ομάδες με πρόβλημα ή απενεργοποιημένες, ο

έλεγχος είναι αδύνατος.

Εκκένωση

i Εισαγάγετε αριθμό για NAC!

27
Όλα

On

Όλα 

Off

27

Ομάδα NAC στη μονάδα 27/1

28

Ομάδα NAC στη μονάδα 27/2

30

Ομάδα NAC στη μονάδα 28/2Ομάδα NAC στη μονάδα 28/1

32

Ομάδα NAC στη μονάδα 29/2Ομάδα NAC στη μονάδα 29/1

31

29

Φωτιά

2

Έλεγχο̋

1

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα για άμεση έναρξη ή διακοπή

της εκκένωσης αυτής της ζώνης. Χρησιμοποιήστε τα 

και  για να μετακινηθείτε με κύλιση στις λίστες. Το
χρώμα φόντου των καταχωρήσεων ομάδας αλλάζει ανάλογα
με την τρέχουσα κατάστασή τους.

Επιλέξτε Όλα On για να ελέγξετε όλες τις ομάδες
εκκένωσης ή Όλα Off για να διακόψετε την ενεργοποίηση
όλων των ομάδων κάθε φορά.

Επαναφορά συναγερμού

(1)

Φωτιά

2

Έλεγχο̋

2

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

Φωτιά

#001

Ανιχνευτή̋

Η λειτουργία AV - ημέρα είναι ενεργοποιημένη

00006

Σήμ. αν. Σήμ. κλ.Επιβεβαίωση Επαναφ

1 2 3

1. Πιέστε Επιβεβαίωση.
2. Πιέστε Σήμ. αν..

Οι σειρήνες ή/και οι συσκευές οπτικής σηματοδοσίας
απενεργοποιούνται.

3. Πιέστε Επαναφ.

(1)

Φωτιά

#001

Ανιχνευτή̋

Γραφείο 1

00006-002
R

Εάν ένα μήνυμα επισημαίνεται με την ένδειξη R, αυτό
σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία
επαναφοράς για αυτό το στοιχείο.

Για να εκτελέσετε επαναφορά ενός κομβίου αναγγελίας
πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επαναφοράς ή
αντικαταστήστε το τζάμι της θυρίδας.

Για να εκτελέσετε επαναφορά ενός αυτόματου ανιχνευτή:
Εάν παραμένει καπνός στον θάλαμο ανίχνευσης, φροντίστε
για τον εξαερισμό.

Στο επόμενο μήνυμα συναγερμού, όλες οι συσκευές
σηματοδοσίας που έχουν απενεργοποιηθεί
επανενεργοποιούνται αυτόματα.

Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος

(1)

Πρόβλημα

#001

Ανιχνευτή̋

Γραφείο 1

00006-002

1

64

2

5

3

1 Τύπος μηνύματος

2 Τύπος στοιχείου (αντιστοιχεί στο δεύτερο κίτρινο LED
κατάστασης προβλήματος)

3 Διεύθυνση (λογική ζώνη και υποδιεύθυνση) του
στοιχείου που πυροδότησε το πρόβλημα

4 Αριθμός μηνύματος

5 Περιγραφή της θέσης του στοιχείου πυροδότησης

6 Αριθμός στοιχείων που πυροδότησαν το πρόβλημα

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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Σε περίπτωση που στον πίνακα εμφανίζεται μήνυμα
προβλήματος με κίτρινο φόντο σε συνδυασμό με αναμμένο

 κίτρινο LED και το LED προβλήματος , ,

, ,  ή  που αντιστοιχεί στον τύπο του
στοιχείου (2) στο μήνυμα του προβλήματος:

1. Πιέστε Επιβεβαίωση για σίγαση του βομβητή
2. Πιέστε Επαναφ.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επαναφορά του προβλήματος,

καλέστε τον τεχνικό εγκατάστασης:

Όνομα Αριθμός τηλεφώνου

Σύνδεση και αποσύνδεση

i Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης!

OK Άκυρο

Αναγνωριστικό χρήστη:

Κωδικό̋:

2

Φωτιά

0

Πρόβλημα

0

Έλεγχο̋

0

Bypass

0
Κατάστασ

 Έναρξη σύνδεσης

Πιέστε  για να συνδεθείτε στον πίνακα με το
αναγνωριστικό (ID) χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
Ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης πρόσβασης (2-4)
που έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο
συγκεκριμένες λειτουργίες.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «000000».
Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να τον αλλάξει.

Σημείωση: Ο χειρισμός του ελεγκτή πίνακα πρέπει να
εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο
προσωπικός κωδικός πρόσβασης (που αποτελείται από το
ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) δεν πρέπει να
γνωστοποιείται σε τρίτους.
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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

Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι, πιέστε  για να
ανοίξετε το προ-διαμορφωμένο εξατομικευμένο μενού. Για

να αποσυνδεθείτε, πιέστε  ξανά και
επιβεβαιώστε με το OK.

Προγραμματιζόμενα στοιχεία
Πλήκτρα λειτουργίας
Υπάρχουν τρία πλήκτρα λειτουργίας, ελεύθερα
προγραμματιζόμενα με συχνά χρησιμοποιούμενες
λειτουργίες του πίνακα. Εάν κάποιο πλήκτρο λειτουργίας
είναι ενεργό, επισημαίνεται με μια πράσινη γραμμή.
Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να εισάγει τη
διαμορφωμένη λειτουργία του αντίστοιχου πλήκτρου, εδώ:

F1

F2

F3

LED κατάστασης συναγερμού και βλάβης
Υπάρχουν δύο προγραμματιζόμενα LED κατάστασης για
αυτο-καθοριζόμενο συναγερμό και αυτο-καθοριζόμενο
πρόβλημα/απενεργοποίηση. Ζητήστε από τον τεχνικό
εγκατάστασης να περιγράψει τη διαμορφωμένη συσκευή
και την κατάσταση του αντίστοιχου LED, εδώ:

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας
Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα του πίνακα,

πιέστε  - Άλλες λειτουργίες - Αλλαγή
ημερομηνίας/ώρας και πληκτρολογήστε τις κατάλληλες
τιμές μέσω του πληκτρολογίου.

Λειτουργία ημέρας και νύχτας
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένας εισερχόμενος
συναγερμός εξαρτάται από το κατά πόσον το σύστημα είναι
σε λειτουργία ημέρας ή νύχτας.

Η λειτουργία νύχτας διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο
ασφαλείας. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μήνυμα
συναγερμού γενικά μεταδίδεται προς την Πυροσβεστική
υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση. Ενεργοποιούνται οι
συσκευές σηματοδοσίας και οι συσκευές μετάδοσης
σήματος προς την Πυροσβεστική υπηρεσία ή τα συστήματα
πυροπροστασίας.

Εάν ένας πίνακας είναι ρυθμισμένος για λειτουργία ημέρας,
η καθυστέρηση μετάδοσης του πρώτου σήματος
συναγερμού είναι εφικτή, ώστε να αποτραπούν οι ψευδείς
συναγερμοί. Επομένως, απαιτείται επιβεβαίωση ενός
συναγερμού εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η
συσκευή μετάδοσης σήματος προς την Πυροσβεστική
υπηρεσία δε θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση αυτή. Στη
διάρκεια της καθυστέρησης, μπορεί να ελεγχθεί η αιτία
ενεργοποίησης του μηνύματος συναγερμού εντός του
διαμορφωμένου χρόνου διερεύνησης, ώστε να
διασφαλισθεί η ορθότητά του.

Εάν παρέλθει ο χρόνος διερεύνησης χωρίς περαιτέρω
εισαγωγή από τον χρήστη (πυροδότηση συναγερμού ή
επαναφορά), η μετάδοση σήματος προς την Πυροσβεστική
υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα.

Τα ακόλουθα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης
υποδεικνύουν τη λειτουργία στην οποία μεταβαίνει ο
πίνακας. Στην περίπτωση των δικτυωμένων πινάκων, ένα
συνδυαστικό εικονίδιο νύχτας/ημέρας εμφανίζεται στους

πίνακες που βρίσκονται σε νυχτερινή λειτουργία, εάν έστω
και ένας πίνακας στο δίκτυο βρίσκεται σε λειτουργία
ημέρας.

Αυτόνομα Δίκτυο

Λειτουργία
νύχτας

Ο πίνακας
βρίσκεται σε
λειτουργία
νύχτας

Όλοι οι δικτυωμένοι
πίνακες στο πεδίο
εφαρμογής του
δικτύου είναι σε
λειτουργία νύχτας

Λειτουργία
ημέρας

Ο πίνακας
είναι σε
λειτουργία
ημέρας

-

Συνδυασμός
νύχτας/
ημέρας

- Ο πίνακας είναι σε
λειτουργία νύχτας,
αλλά τουλάχιστον
ένας άλλος πίνακας
στο πεδίο εφαρμογής
του δικτύου είναι σε
λειτουργία ημέρας

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών
ημέρας και νύχτας, πιέστε τον τρέχον σύμβολο στη γραμμή
κατάστασης και επιλέξτε Μεταγωγή σε λειτ. ημέρας ή
Μεταγωγή σε λειτ. νύχτας.

Φωτιά

0

Έλεγχο̋

0

Πρόβλημα

0

Εξαίρ.

0
Κατάστασ

Απενεργοποίηση εσωτερικού βομβητή
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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. Πιέστε  για προσωρινή απενεργοποίηση
του εσωτερικού βομβητή.

Εμφάνιση ιστορικού
Στο αρχείο καταγραφής ιστορικού, αποθηκεύονται όλα τα
δεδομένα σχετικά με τα συμβάντα ή τους τύπους συσκευών,
ταξινομημένα κατά ημερομηνία και ώρα. Για να
εμφανιστούν ορισμένα μόνο δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε
κάποιο φίλτρο.

Για να εμφανιστεί το αρχείο καταγραφής ιστορικού, πιέστε

 - Διαγνωστικά - Αρχείο ιστορικού.

Επιλέξτε γλώσσα

Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο
μενού. Πιέστε «1» στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
Επιβεβαιώστε το ερώτημα εμφάνισης με το OK και επιλέξτε
την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα.

Περαιτέρω πληροφορίες
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του
πίνακα πυροπροστασίας, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο
www.boschsecurity.com.
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