แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตําแหนงไดแบบอะนา
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FPA-1000 Series

th
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เอกสารคําแนะนําการใชงานแผงควบคุมแบบสแตนดอโลน

ตัวแทนบริการในพื้นที่:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
ทําความเขาใจแผงปุมควบคุมในตัว
ไฟ LED หกดวงใชในการแสดงสถานะของสัญญาณเตือนอัคคีภัย (fire alarm), สัญญาณเตือนแกส (gas alarm), การใชงาน
(power), การตรวจสอบ (supervisory), การปดเสียง (silence) และเหตุขัดของ (trouble)
สามารถใชแผงปุมควบคุมในตัวสําหรับควบคุมระบบและตั้งโปรแกรมทั้งหมด
ปุมควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษรใชสําหรับปอนขอความ ปุม ESC Enter และปุมลูกศร (ซาย, ขวา, ขึ้น, ลง)
สําหรับการเลือกเมนู จอ LCD แสดงผลเปนตัวเลขและตัวอักษร 4 บรรทัดๆ ละ 20 ตัวอักษร
จะแสดงขอมูลตําแหนงอุปกรณที่ตั้งโปรแกรม ปุมทั้งสี่ปุมสามารถ
[DRILL]: เปด NAC ที่ทําการเรียกใชงาน และเอาตพุตรีเลยที่สามารถซอมการอพยพไดทั้งหมด
[RESET]: ปดเสียงพีโซ รีเซ็ตอุปกรณอินพุต และเอาตพุตทั้งหมดใหอยูในสถานะปกติ
[SILENCE]: ปดกระดิ่งเตือนภัย/ไซเรน เมื่อมีการเตือนภัยหรือเหตุขัดของ
Acknowledge [ACK]: ปดเสียงพีโซและเริ่มการทํางานของตัวตั้งเวลาการตรวจสอบ หลังการเปดใชงาน PAS
หรือระบบเตือนเหตุขัดของเมื่อมีเหตุขัดของ หากกําหนดคาไว
พีโซในตัวมีเสียงเตือนสถานะของระบบ
แผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมสิทธิ์ใชงานไดหลายระดับ PIN ที่ตองใชสําหรับระดับ 2 และ 3 (และจํากัดสิทธิ์ระดับ 1
หากตั้งโปรแกรมไว) เปนรหัสสี่หลัก หลังกดปุม [↵] ผูใชจะไดรับแจงเตือนดวยเมนูหลัก
และสามารถกดปุมปุมลัดเพื่อทําการควบคุมเครื่องได หากการทํางานที่เลือกตองใชสิทธิใ์ ชงานระดับสูงขึ้น
ระบบจะขอใหผูใชใส PIN

การทํางานของไฟ LED

การทํางานของพีโซ 1)

สถานะระบบ 2)

Power
สีเขียว

เปด
กะพริบ

หากใชแหลงจายไฟ AC กับแผงควบคุม
เมื่อแหลงจายไฟ AC ขัดของ และอุปกรณทํางานจากแบตเตอรี่

Fire
LED สีแดง

ปด
เปด
ปด
เปด

ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
เสียงบี๊ปติดตอกัน
ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 1.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 3.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
ปดเสียง

Gas Alarm
สีน้ําเงิน

Supervisory
สีเหลือง

Silenced
สีเหลือง
Trouble
สีเหลือง

ปด
เปด
ปด
เปด
ปด
เปด
กะพริบ
ปด

1)

ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
ปดเสียง

Fire

Gas Alarm

Power

Supervisory

Silenced

Trouble

DRILL

RESET

SILENCE

ACK

?
@

_

. : ,

A↔a

เมื่อไมใชแหลงจายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)
เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไมไดรับการรีเซ็ต 3)
หากไมมีสัญญาณเตือนบันทึกไวและหลังการรีเซ็ต
เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนแกส และไมไดรับการรีเซ็ต 3)
หากไมมีสัญญาณเตือนแกสบันทึกไวและหลังการรีเซ็ต
เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
เมื่อไมมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
เมื่อผูใชปดเสียงสัญญาณเตือน หรือเหตุขัดของดวยตนเอง
หรือหากตัวตั้งเวลาการปดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ
เมื่อไมมีเงื่อนไขใดถูกปดเสียง หรือเมื่อเงือนไขที่มีการปดเสียงไดรับการแกไข
เมื่อแผงควบคุมกําลังเริ่มตนการทํางาน หรือเมื่อแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดของจากตําแหนงหรือจากแผงควบคุม
หรือเมื่อมีการยกเลิกอินพุตหรือเอาตพุต หรือสวนประกอบอื่นๆ
เมื่อแผงควบคุมไมมีการทํางาน หรือเมื่อการทดสอบระบบอยูระหวางดําเนินการ
เมื่อไมมีเหตุขัดของ หรือเมื่อกําลังรีเซ็ตแผงควบคุม

เสียงบี๊ปสั้นๆ ทุกครั้งที่กดปุม

2)

เมื่อแผงควบคุมอยูในสถานะปกติ (ไมมีสัญญาณเตือน, ไมมีเงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดของ) หนาจอจะแสดงขอความ "System Normal" พรอมดวยวันที่และเวลาปจจุบัน หากปด
PAS หรือ Pre-signal หนาจอจะแสดงขอความ “SYSTEM NORMAL DAY”
3)
เงื่อนไขผิดปกติใดๆ ที่ปรากฏในหมวดหมูตางๆ จะไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญาณเตือนแกส, การตรวจสอบ และเหตุขัดของ ใชปุมลูกศรเพื่อดูเหตุการณ
หรือเงื่อนไขตางๆ ในหมวดหมูเดียวกัน ปุมขึ้นและลงจะนําผูใชไปยังเหตุการณกอนหนานี้ หรือเหตุการณถัดไป ปุมซายและขวาจะสลับไปยังหมวดหมูอื่นๆ
การแสดงขอความจะมีขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงและเหตุการณ หรือเงื่อนไขเฉพาะ เหตุการณที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดจะปรากฏอยูดานบนสุดและมีจํานวนเหตุการณในรายการเสมอ
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เอกสารคําแนะนําการใชงานแผงควบคุมแบบเครือขาย

ตัวแทนบริการในพื้นที่:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
ทําความเขาใจแผงปุมควบคุมในตัว
Fire
Gas Alarm
Power
ไฟ LED หกดวงใชในการแสดงสถานะของสัญญาณเตือนอัคคีภัย (fire alarm), สัญญาณเตือนแกส (gas alarm), การใชงาน
Supervisory
Silenced
Trouble
(power), การตรวจสอบ (supervisory), การปดเสียง (silence) และเหตุขัดของ (trouble)
สามารถใชแผงปุมควบคุมในตัวสําหรับควบคุมระบบและตั้งโปรแกรมทั้งหมด
ปุมควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษรใชสําหรับปอนขอความ ปุม ESC Enter และปุมลูกศร (ซาย, ขวา, ขึ้น, ลง)
DRILL
RESET
SILENCE
ACK
สําหรับการเลือกเมนู จอ LCD แสดงผลเปนตัวเลขและตัวอักษร 4 บรรทัดๆ ละ 20 ตัวอักษร
จะแสดงขอมูลตําแหนงอุปกรณที่ตั้งโปรแกรม ปุมทั้งสี่ปุมสามารถ
[DRILL]: เปด NAC ที่ทําการเรียกใชงาน และเอาตพุตรีเลยที่สามารถซอมการอพยพไดทั้งหมด
[RESET]: ปดเสียงพีโซ รีเซ็ตอุปกรณอินพุต และเอาตพุตทั้งหมดใหอยูในสถานะปกติ
[SILENCE]: ปดกระดิ่งเตือนภัย/ไซเรน เมื่อมีการเตือนภัยหรือเหตุขัดของ
Acknowledge [ACK]: ปดเสียงพีโซและเริ่มการทํางานของตัวตั้งเวลาการตรวจสอบ หลังการเปดใชงาน PAS
หรือระบบเตือนเหตุขัดของเมื่อมีเหตุขัดของ หากกําหนดคาไว
พีโซในตัวมีเสียงเตือนสถานะของระบบ
แผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมสิทธิใ์ ชงานไดหลายระดับ PIN ที่ตองใชสําหรับระดับ 2 และ 3 (และจํากัดสิทธิ์ระดับ 1
หากตั้งโปรแกรมไว) เปนรหัสสี่หลัก หลังกดปุม [↵] ผูใชจะไดรับแจงเตือนดวยเมนูหลัก
และสามารถกดปุมปุมลัดเพื่อทําการควบคุมเครื่องได หากการทํางานที่เลือกตองใชสิทธิ์ใชงานระดับสูงขึ้น
หากเปนเครือขาย แผงควบคุมนี้สามารถควบคุม
หรือถูกควบคุมจากแผงควบคุมอื่นที่อยูในกลุมเครือขายเดี
ระบบจะขอใหผูใชใส PIN
ยวกันได
?

@

_
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การทํางานของไฟ LED

การทํางานของพีโซ 1)

สถานะระบบ 2)

Power
สีเขียว

เปด
กะพริบ

หากใชแหลงจายไฟ AC กับแผงควบคุม
เมื่อแหลงจายไฟ AC ขัดของ และอุปกรณทํางานจากแบตเตอรี่

Fire
LED สีแดง

ปด
เปด
ปด
เปด

ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
เสียงบี๊ปติดตอกัน
ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 1.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 3.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
ปดเสียง

Gas Alarm
สีน้ําเงิน

Supervisory
สีเหลือง

Silenced
สีเหลือง
Trouble
สีเหลือง

ปด
เปด
ปด
เปด
ปด
เปด
กะพริบ
ปด

ปดเสียง
เสียงบี๊ปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที
ปด)
ปดเสียง
ปดเสียง

A↔a

เมื่อไมใชแหลงจายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)
เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไมไดรับการรีเซ็ต 3)
หากไมมีสัญญาณเตือนบันทึกไวและหลังการรีเซ็ต
เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนแกส และไมไดรับการรีเซ็ต 3)
หากไมมีสัญญาณเตือนแกสบันทึกไวและหลังการรีเซ็ต
เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
เมื่อไมมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
เมื่อผูใชปดเสียงสัญญาณเตือน หรือเหตุขัดของดวยตนเอง
หรือหากตัวตั้งเวลาการปดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ
เมื่อไมมีเงื่อนไขใดถูกปดเสียง หรือเมื่อเงือนไขที่มีการปดเสียงไดรับการแกไข
เมื่อแผงควบคุมกําลังเริ่มตนการทํางาน หรือเมื่อแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดของจากตําแหนงหรือจากแผงควบคุม
หรือเมื่อมีการยกเลิกอินพุตหรือเอาตพุต หรือสวนประกอบอื่นๆ
เมื่อแผงควบคุมไมมีการทํางาน หรือเมื่อการทดสอบระบบอยูระหวางดําเนินการ
เมื่อไมมีเหตุขัดของ หรือเมื่อกําลังรีเซ็ตแผงควบคุม

1) เสียงบี๊ปสั้นๆ ทุกครั้งที่กดปุม
2) เมื่อแผงควบคุมอยูในสถานะปกติ (ไมมีสัญญาณเตือน, ไมมีเงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดของ) หนาจอจะแสดงขอความ "System Normal" พรอมดวยวันที่และเวลาปจจุบัน หากปด

PAS หรือ Pre-signal หนาจอจะแสดงขอความ “SYSTEM NORMAL DAY”

3) เงื่อนไขผิดปกติใดๆ ที่ปรากฏในหมวดหมูตางๆ จะไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญาณเตือนแกส, การตรวจสอบ และเหตุขัดของ ใชปุมลูกศรเพื่อดูเหตุการณ
หรือเงื่อนไขตางๆ ในหมวดหมูเดียวกัน ปุมขึ้นและลงจะนําผูใชไปยังเหตุการณกอนหนานี้ หรือเหตุการณถัดไป ปุมซายและขวาจะสลับไปยังหมวดหมูอื่นๆ
การแสดงขอความจะมีขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงและเหตุการณ หรือเงื่อนไขเฉพาะ เหตุการณที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดจะปรากฏอยูดานบนสุดและมีจํานวนเหตุการณในรายการเสมอ
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