
Przegląd centrali

!

Przestroga!
Do obsługi ekranu dotykowego nie należy używać
ostro zakończonych przedmiotów. Ekran dotyko-
wy nie może być narażony na bezpośrednie dzia-
łanie promieni słonecznych.
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1 Diody LED stanu 6 Wyświetlenie listy central podłą-
czonych do sieci oraz nawiązanie
zdalnego połączenia z centralą
podłączoną do sieci

2 Pasek informacyj-
ny

7 Wyświetlanie wszystkich stref
alarmowych i sterowanie nimi

3 Pasek stanu 8 Logowanie w centrali i wywoły-
wanie spersonalizowanego menu

4 Otwieranie menu
startowego

9 Wyciszanie wbudowanego brzę-
czyka

5 Przejdź wstecz 10 Klawisze funkcyjne, programowal-
ne

11 Wyświetlanie informacji o pomo-
cy technicznej

Diody LED stanu

Kolor* Znaczenie

R Alarm pożarowy

R Trwa ewakuacja

R Aktywowano transmisję alarmu pożarowego

R Aktywowany sprzęt ochrony przeciwpożaro-
wej

Y Tryb konserwacji

Y Tryb dzienny/opóźnienia aktywne

Y Wyłączone na poziomie ogólnym

Y Usterka ogólna

Y** Usterka/wyłączenie czujki pożarowej

Y** Usterka/wyłączenie urządzenia sygnalizacyj-
nego

Y** Usterka/wyłączenie urządzenia transmitują-
cego alarm

Y** Usterka/wyłączenie wyjścia do sprzętu prze-
ciwpożarowego

Y Awaria zasilania

G Dostępne zasilanie

Y Usterka systemu/centrali

G System działa

R Programowalna dioda LED do sygnalizacji sa-
modzielnie ustawianego alarmu

Y** Programowalna dioda LED do sygnalizacji sa-
modzielnie ustawianej usterki lub wyłączenia

*Y=żółty, R=czerwony, G=zielony
**migający: usterka, stały: wyłączony

Co zrobić w przypadku alarmu

Pożar

1

Sterowanie

2

Usterka

0

Wyłącz

0
Stan

(1)

Wer. alarmu

#001

Detektor

Biuro 1 - pierwsze piętro

00006-002

Potwierdzenie Alarm ręczny

Czas na potwierdzenie 00:30 min
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1 Typ komunikatu

2 Opis lokalizacji czujki wyzwalającej alarm

3 Adres (strefa logiczna lub adres podrzędny) czujki, któ-
ra wyzwoliła alarm

4 Liczba czujek, które wyzwoliły alarm

5 Numer komunikatu

6 Liczba grup, które wyzwoliły alarm pożarowy, oraz akty-
wowane wyjścia

Wybierz Potwierdzenie, aby uaktywnić czas na weryfikację
(w zależności od konfiguracji). W okresie tym należy zwe-
ryfikować alarm, kontrolując obszar dozorowany przez
czujkę, która wygenerowała alarm.
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1

Sterowanie

2

Usterka

0

Wyłącz

0
Stan

(1)

Wer. alarmu

#001

Detektor

Biuro 1 - pierwsze piętro

00006-002

Reset Alarm ręczny

Czas na badanie 00:30 min

Jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że komunikat alarmo-
wy jest prawdziwy - alarm można wyzwolić ręcznie, naci-
skając Alarm ręczny lub włączając ręczny ostrzegacz poża-
rowy. Zostanie rozpoczęta procedura ewakuacyjna i włą-
czy się urządzenie transmisyjne do komunikacji ze strażą
pożarną.

W przypadku fałszywego alarmu wybierz Reset i zaloguj
się w centrali, aby zapobiec włączeniu urządzenia transmi-
syjnego oraz urządzeń sygnalizacyjnych.

Uwaga: jeśli upłynie czas badania bez wprowadzenia do-
datkowych danych przez użytkownika (wyzwolenie lub zre-
setowanie alarmu), system automatycznie aktywuje proce-
durę ewakuacji i transmisji do straży pożarnej.

Ewakuacja
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Naciśnij przycisk ewakuacji, aby otworzyć listę ze wszystki-
mi dostępnymi strefami ewakuacyjnymi.

Aby wyszukać konkretną strefę, wprowadź numer grupy

urządzeń sygnalizacyjnych i naciśnij .

Ewakuacja

i Wprowadź numer dla NAC!

27
Wsz 
wł

Wsz 
wył

27

Grupa NAC w module 27/1

28

Grupa NAC w module 27/2

30

Grupa NAC w module 28/2Grupa NAC w module 28/1

32

Grupa NAC w module 29/2Grupa NAC w module 29/1

31

29

Pożar

2

Sterowanie

1

Usterka

0

Wyłącz

0
Stan

Kolory tła grup mają następujące znaczenie:

– Czerwony: grupy, które są aktywne w sytuacji alarmo-
wej

– Fuksja: grupy, które są aktywne bez rzeczywistego alar-
mu, np. w przypadku próbnego alarmu przeciwpożaro-
wego

– Zielony: grupy, które nie są aktywne
– Żółty: grupy wyłączone lub z usterkami; sterowanie ni-

mi nie jest możliwe.
Ewakuacja

i Wprowadź numer dla NAC!

27
Wsz 
wł

Wsz 
wył

27

Grupa NAC w module 27/1

28

Grupa NAC w module 27/2

30

Grupa NAC w module 28/2Grupa NAC w module 28/1

32

Grupa NAC w module 29/2Grupa NAC w module 29/1

31

29

Pożar

2

Sterowanie

1

Usterka

0

Wyłącz

0
Stan

Wybierz żądaną grupę, aby natychmiast rozpocząć lub za-

trzymać ewakuację tej strefy. Użyj i , aby
przewijać listę. Wpisy grupy zmieniają kolor tła w zależno-
ści od ich aktualnego stanu.

Wybierz, Wsz wł aby kontrolować Wsz wył wszystkie gru-
py ewakuacyjne lub zatrzymać aktywację wszystkich grup
naraz.

Resetowanie alarmu

(1)
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Pożar

#001

Detektor

AV - włączony tryb dzienny

00006

Wył. sygn. Wł. sygn.Potwierdzenie Reset

1 2 3

1. Naciśnij Potwierdzenie.
2. Naciśnij Wył. sygn..

Sygnalizatory dźwiękowe i/lub optyczne zostaną wyłą-
czone.

3. Naciśnij Reset.

(1)

Pożar

#001

Detektor

Biuro 1

00006-002
R

Jeśli w komunikacie znajduje się znacznik R, oznacza to, że
proces resetowania danego elementu nie został jeszcze za-
kończony.

Aby zresetować ręczny ostrzegacz pożarowy, należy użyć
klawisza resetowania lub wymienić szklaną szybkę.

Aby zresetować automatyczną czujkę: jeśli w komorze po-
miarowej nadal występuje dym, należy ją przewietrzyć.

Następny komunikat alarmowy sprawia, że wszystkie wyłą-
czone urządzenia sygnalizacyjne są włączane automatycz-
nie.

Co należy zrobić w przypadku usterki

(1)

Usterka

#001

Detektor

Biuro 1

00006-002
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1 Typ komunikatu

2 Typ elementu (odpowiadający drugiej żółtej diodzie
LED stanu usterki)

3 Adres (strefa logiczna lub adres podrzędny) elementu,
który wyzwolił usterkę

4 Numer komunikatu

5 Opis lokalizacji elementu wyzwalającego

6 Liczba elementów, które wywołały usterkę
W przypadku, gdy panel wyświetla komunikat o usterce z

żółtym tłem w połączeniu z żółtą świecącą diodą

LED i diodą usterki , ,  lub
odpowiadającą typowi elementu (2) w komunikacie o
usterce:

1. Naciśnij Potwierdzenie, aby wyciszyć brzęczyk
2. Naciśnij Reset.

3. Jeśli nie można zresetować usterki, należy zadzwonić
do Instalatora:

Imię i nazwisko Numer telefonu

Logowanie i wylogowanie

i Wprowadź hasło!

OK Anuluj

ID użytkownika:

Hasło:
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Naciśnij , aby zalogować się w centrali, uży-
wając nazwy użytkownika i hasła. Poziomu dostępu (2–4)
określa funkcje, z których może korzystać operator.

Hasłem domyślnym jest „000000”. Poproś instalatora o
zmianę tego hasła.

Uwaga: Kontroler centrali może być obsługiwany wyłącz-
nie przez przeszkolonych operatorów. Osobisty kod dostę-
pu (składający się z identyfikatora użytkownika i hasła) nie
może być przekazywany osobom trzecim.
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F2 F3F1F1F1F1Fire

0

Control

0

Fault

0

Bypass

0
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* 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

Po zalogowaniu się naciśnij , aby otworzyć
wstępnie skonfigurowane spersonalizowane menu. Aby się

wylogować, naciśnij ponownie  i potwierdź za
pomocą OK.

Elementy programowalne
Klawisze funkcyjne
Dostępne są trzy klawisze funkcyjne, które można dowol-
nie programować za pomocą często używanych funkcji pa-
nelu. Jeśli klawisz funkcyjny jest aktywny, będzie oznaczo-
ny zielonym paskiem. Poproś instalatora o wprowadzenie
skonfigurowanej funkcji odpowiedniego klawisza w tym
miejscu:

F1

F2

F3

Diody LED stanu alarmu i usterki
Istnieją dwie diody LED stanu, które są programowalne dla
samodzielnie zdefiniowanego alarmu i samodzielnie zdefi-
niowanej usterki/wyłączenia. Poproś instalatora o opisanie
skonfigurowanego urządzenia i stanu odpowiednich diod
LED tutaj:

Zmiana czasu i daty

Aby zmienić datę i czas w centrali, naciśnij  —
Dodatkowe funkcje — Zmień datę / godzinę i wprowadź
poprawne wartości za pomocą klawiatury.

Tryb pracy dziennej i nocnej
Tryb pracy systemu decyduje o sposobie obsługi zgłasza-
nego alarmu.

Tryb nocny charakteryzuje się najwyższym poziomem za-
bezpieczeń. W zależności od konfiguracji centrali komuni-
kat alarmowy jest od razu przekazywany do straży pożar-
nej, bez opóźnienia alarmu. Urządzenia sygnalizacyjne i
urządzenia transmisyjne do komunikacji ze strażą pożarną
lub systemami przeciwpożarowymi są uaktywniane.

Po włączeniu trybu pracy dziennej, aby zapobiec fałszy-
wym alarmom, można opóźnić transmisję pierwszego sy-
gnału alarmowego. W związku z tym alarm musi być po-
twierdzony w podanym przedziale czasowym. Urządzenie
transmisyjne do komunikacji ze strażą pożarną nie jest w
tym przypadku uaktywniane. Podczas opóźnienia, w usta-
wionym czasie na badanie można sprawdzić przyczynę ko-
munikatu alarmowego w celu upewnienia się, że jest po-
prawna.

Jeśli upłynie czas badania bez wprowadzenia dodatko-
wych danych przez użytkownika (wyzwolenie lub zreseto-
wanie alarmu), system automatycznie aktywuje transmisję
do straży pożarnej.

Poniższe symbole wyświetlają się na pasku stanu i wskazu-
ją tryb pracy centrali. W przypadku central podłączonych
do sieci w trybie nocnym wyświetlana jest ikona łączonego
trybu nocnego i dziennego, gdy co najmniej jedna centrala
w sieci pracuje w trybie dziennym.

Samodzielne Sieciowe

Tryb nocny Centrala pra-
cuje w trybie
nocnym

Wszystkie centrale w
sieci pracują w trybie
nocnym

Tryb dzienny Centrala pra-
cuje w trybie
dziennym

-

Samodzielne Sieciowe

Łączony tryb
nocny i dzien-
ny

- Centrala pracuje w
trybie nocnym, ale co
najmniej jedna inna
centrala w sieci pra-
cuje w trybie dzien-
nym

Aby przełączyć się między trybem dziennym a nocnym, na-
ciśnij bieżący symbol na pasku stanu i wybierz Włącz tryb
dzienny lub Włącz tryb nocny.
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0
Stan

Wyłączenie wewnętrznego brzęczyka
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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. Naciśnij , aby tymczasowo wyłączyć we-
wnętrzny brzęczyk.

Wyświetlanie historii
W historii zdarzeń zapisywane są w porządku chronolo-
gicznym wszystkie dane określonych zdarzeń lub urządzeń.
Istnieje możliwość ustawienia filtrów pozwalających na
wyświetlenie wybranych danych.

Aby wyświetlić historię zdarzeń, naciśnij  - Dia-
gnostyka - Historia zdarzeń.

Wybierz język

Naciśnij , aby wejść do menu głównego. Naci-
śnij „1” na klawiaturze alfanumerycznej. Potwierdź poja-
wiające się zapytanie za pomocą OK i wybierz żądany język
z listy.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje na temat obsługi centrali sygnali-
zacji pożaru znajdują się na stronie www.boschsecuri-
ty.com.
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