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1 เอกสารคําแนะนําการใชงานแผงควบคุมแบบสแตนดอโลน

ตัวแทนบริการในพ้ืนท่ี:

ท่ีอยู:

หมายเลขโทรศัพท:

ทําความเขาใจแผงปุมควบคุมในตัว
ไฟ LED หกดวงใชในการแสดงสถานะของสัญญาณเตือนอัคคีภัย (fire alarm), สัญญาณเตือนแกส (gas alarm),  การใชงาน 
(power), การตรวจสอบ (supervisory), การปดเสียง (silence) และเหตุขัดของ (trouble) 
สามารถใชแผงปุมควบคุมในตัวสําหรับควบคุมระบบและต้ังโปรแกรมท้ังหมด 
ปุมควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษรใชสําหรับปอนขอความ ปุม ESC Enter และปุมลูกศร (ซาย, ขวา, ข้ึน, ลง) 
สําหรับการเลือกเมนู จอ LCD แสดงผลเปนตัวเลขและตัวอักษร 4 บรรทัดๆ ละ 20 ตัวอักษร 
จะแสดงขอมูลตําแหนงอุปกรณท่ีต้ังโปรแกรม ปุมท้ังส่ีปุมสามารถ 
- [DRILL]: เปด NAC ท่ีทําการเรียกใชงาน และเอาตพุตรีเลยท่ีสามารถซอมการอพยพไดท้ังหมด
- [RESET]: ปดเสียงพีโซ รีเซ็ตอุปกรณอินพุต และเอาตพุตท้ังหมดใหอยูในสถานะปกติ
- [SILENCE]: ปดกระด่ิงเตือนภัย/ไซเรน เม่ือมีการเตือนภ ัยหรือเหตุขัดของ
- Acknowledge [ACK]: ปดเสียงพีโซและเริ่มการทํางานของตัวต้ังเวลาการตรวจสอบ หลังการเปดใชงาน PAS 

หรือระบบเตือนเหตุขัดของเม่ือมีเหตุขัดของ หากกําหนดคาไว
พีโซในตัวมีเสียงเตือนสถานะของระบบ
แผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมสิทธิ์ใชงานไดหลายระดับ PIN ท่ีตองใชสําหรับระดับ 2 และ 3 (และจํากัดส ิทธิ์ระดับ 1 
หากต้ังโปรแกรมไว) เปนรหัสส่ีหลัก หลังกดปุม [↵] ผูใชจะไดรับแจงเตือนดวยเมนูหลัก 
และสามารถกดปุมปุมลัดเพื่อทําการควบคุมเคร่ืองได หากการทํางานท่ีเลือกตองใชสิทธิใ์ชงานระดับสูงข้ึน 
ระบบจะขอใหผูใชใส PIN
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Supervisory

การทํางานของไฟ LED การทํางานของพีโซ 1)
สถานะระบบ 2)

Power
สีเขียว

เปด ปดเสียง หากใชแหลงจายไฟ AC กับแผงควบคุม
กะพริบ เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 

(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที 
ปด)

เม่ือแหลงจายไฟ AC ขัดของ และอุปกรณทํางานจากแบตเตอร่ี

ปด ปดเสียง เม่ือไมใชแหลงจายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)
Fire
LED สีแดง

เปด เสียงบ๊ีปติดตอกัน เม่ือใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไมไดรับการรีเซ็ต 3)

ปด ปดเสียง หากไมมีสัญญาณเตือนบันทึกไวและหลังการรีเซ็ต
Gas Alarm
สีนํ้าเงิน

เปด เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 1.5 วินาที 
ปด)

เม่ือใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนแก ส และไมไดรับการรีเซ็ต 3)

ปด ปดเสียง หากไมมีสัญญาณเตือนแกสบันทึกไวและหลังการร ีเซ็ต
Supervisory
สีเหลือง

เปด เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 3.5 วินาที 
ปด)

เม่ือระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

ปด ปดเสียง เม่ือไมมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
Silenced
สีเหลือง

เปด ปดเสียง เม่ือผูใชปดเสียงสัญญาณเตือน หรือเหตุขัดของดวยตนเอง 
หรือหากตัวต้ังเวลาการปดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

ปด ปดเสียง เม่ือไมมีเงื่อนไขใดถูกปดเสียง หรือเม่ือเงื อนไขท่ีมีการปดเสียงไดรับการแกไข
Trouble
สีเหลือง

เปด เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 
(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที 
ปด)

เม่ือแผงควบคุมกําลังเริ่มตนการทํางาน หรือเม่ือแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดของจากตําแหนงหรือจากแผงควบคุม 
หรือเม่ือมีการยกเลิกอินพุตหรือเอาตพุต หรือส วนประกอบอ่ืนๆ

กะพริบ ปดเสียง เม่ือแผงควบคุมไมมีการทํางาน หรือเม่ือการทดสอบระบบอยูระหวางดําเนินการ
ปด ปดเสียง เม่ือไมมีเหตุขัดของ หรือเม่ือกําลังรีเซ็ตแผงควบคุม

1) เสียงบ๊ีปส้ันๆ ทุกครั้งท่ีกดปุม
2) เม่ือแผงควบคุมอยูในสถานะปกติ (ไมมีสัญญาณเต ือน, ไมมีเงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดของ) หนาจอจะแสดงขอความ "System Normal" พรอมดวยวนัท่ีและเวลาปจจุบัน หากปด 
PAS หรือ Pre-signal หนาจอจะแสดงขอความ “SYSTEM NORMAL DAY”
3) เงื่อนไขผิดปกติใดๆ ท่ีปรากฏในหมวดหมูตางๆ จะไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญาณเตือนแกส, การตรวจสอบ และเหตุขัดของ ใชปุมลูกศรเพื่อดูเหตุการณ 
หรือเงื่อนไขตางๆ ในหมวดหมูเดียวกัน ปุมข้ึนและลงจะนําผูใชไปยังเหตุการณกอนหนาน้ี หร ือเหตุการณถัดไป ปุมซายและขวาจะสลับไปยังหมวดหมูอ่ืนๆ 
การแสดงขอความจะมีขอมูลเก่ียวกับตําแหนงและเหตุการณ หรือเงื่อนไขเฉพาะ เหตุการณท่ีมีลําดับความสําคัญสูงสุดจะปรากฏอยูดานบนสุดและมีจํานวนเหตุการณในรายการเสมอ
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2 เอกสารคําแนะนําการใชงานแผงควบคุมแบบเครือขาย

ตัวแทนบริการในพ้ืนท่ี:

ท่ีอยู:

หมายเลขโทรศัพท:

ทําความเขาใจแผงปุมควบคุมในตัว
ไฟ LED หกดวงใชในการแสดงสถานะของสัญญาณเตือนอัคคีภัย (fire alarm), สัญญาณเตือนแกส (gas alarm),  การใชงาน 
(power), การตรวจสอบ (supervisory), การปดเสียง (silence) และเหตุขัดของ (trouble) 
สามารถใชแผงปุมควบคุมในตัวสําหรับควบคุมระบบและต้ังโปรแกรมท้ังหมด 
ปุมควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษรใชสําหรับปอนขอความ ปุม ESC Enter และปุมลูกศร (ซาย, ขวา, ข้ึน, ลง) 
สําหรับการเลือกเมนู จอ LCD แสดงผลเปนตัวเลขและตัวอักษร 4 บรรทัดๆ ละ 20 ตัวอักษร 
จะแสดงขอมูลตําแหนงอุปกรณท่ีต้ังโปรแกรม ปุมท้ังส่ีปุมสามารถ 
- [DRILL]: เปด NAC ท่ีทําการเรียกใชงาน และเอาตพุตรีเลยท่ีสามารถซอมการอพยพไดท้ังหมด
- [RESET]: ปดเสียงพีโซ รีเซ็ตอุปกรณอินพุต และเอาตพุตท้ังหมดใหอยูในสถานะปกติ
- [SILENCE]: ปดกระด่ิงเตือนภัย/ไซเรน เม่ือมีการเตือนภ ัยหรือเหตุขัดของ
- Acknowledge [ACK]: ปดเสียงพีโซและเริ่มการทํางานของตัวต้ังเวลาการตรวจสอบ หลังการเปดใชงาน PAS 

หรือระบบเตือนเหตุขัดของเม่ือมีเหตุขัดของ หากกําหนดคาไว
พีโซในตัวมีเสียงเตือนสถานะของระบบ
แผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมสิทธิใ์ชงานไดหลายระดับ PIN ท่ีตองใชสําหรับระดับ 2 และ 3 (และจํากัดส ิทธิ์ระดับ 1 
หากต้ังโปรแกรมไว) เปนรหัสส่ีหลัก หลังกดปุม [↵] ผูใชจะไดรับแจงเตือนดวยเมนูหลัก 
และสามารถกดปุมปุมลัดเพื่อทําการควบคุมเครื่องได หากการทํางานท่ีเลือกตองใชสิทธิ์ใชงานระดับสูงข้ึน 
ระบบจะขอใหผูใชใส PIN

หากเปนเครือขาย แผงควบคุมน้ีสามารถควบคุม 
หรือถูกควบคุมจากแผงควบคุมอ่ืนท่ีอยูในกลุมเครือขายเดี
ยวกันได
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DRILL RESET SILENCE ACK

Supervisory

การทํางานของไฟ LED การทํางานของพีโซ 1)
สถานะระบบ 2)

Power
สีเขียว

เปด ปดเสียง หากใชแหลงจายไฟ AC กับแผงควบคุม
กะพริบ เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 

(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที 
ปด)

เม่ือแหลงจายไฟ AC ขัดของ และอุปกรณทํางานจากแบตเตอร่ี

ปด ปดเสียง เม่ือไมใชแหลงจายไฟ (AC หรือแบตเตอร่ี)
Fire
LED สีแดง

เปด เสียงบ๊ีปติดตอกัน เม่ือใดก็ตามท่ีระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไมไดรับการรีเซ็ต 3)

ปด ปดเสียง หากไมมีสัญญาณเตือนบันทึกไวและหลังการรีเซ็ต
Gas Alarm
สีนํ้าเงิน

เปด เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 1.5 วินาที 
ปด)

เม่ือใดก็ตามท่ีระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนแก ส และไมไดรับการรีเซ็ต 3)

ปด ปดเสียง หากไมมีสัญญาณเตือนแกสบันทึกไวและหลังการร ีเซ็ต
Supervisory
สีเหลือง

เปด เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ
(0.5 วินาที เปด, 3.5 วินาที 
ปด)

เม่ือระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

ปด ปดเสียง เม่ือไมมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
Silenced
สีเหลือง

เปด ปดเสียง เม่ือผูใชปดเสียงสัญญาณเตือน หรือเหตุขัดของดวยตนเอง 
หรือหากตัวต้ังเวลาการปดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

ปด ปดเสียง เม่ือไมมีเงื่อนไขใดถูกปดเสียง หรือเม่ือเงื อนไขท่ีมีการปดเสียงไดรับการแกไข
Trouble
สีเหลือง

เปด เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 
(0.5 วินาที เปด, 9.5 วินาที 
ปด)

เม่ือแผงควบคุมกําลังเริ่มตนการทํางาน หรือเม่ือแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดของจากตําแหนงหรือจากแผงควบคุม 
หรือเม่ือมีการยกเลิกอินพุตหรือเอาตพุต หรือส วนประกอบอ่ืนๆ

กะพริบ ปดเสียง เม่ือแผงควบคุมไมมีการทํางาน หรือเม่ือการทดสอบระบบอยูระหวางดําเนินการ
ปด ปดเสียง เม่ือไมมีเหตุขัดของ หรือเม่ือกําลังรีเซ็ตแผงควบคุม

1) เสียงบ๊ีปส้ันๆ ทุกครั้งท่ีกดปุม
2) เม่ือแผงควบคุมอยูในสถานะปกติ (ไมมีสัญญาณเต ือน, ไมมีเงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดของ) หนาจอจะแสดงขอความ "System Normal" พรอมดวยวันท่ีและเวลาปจจุบัน หากปด 
PAS หรือ Pre-signal หนาจอจะแสดงขอความ “SYSTEM NORMAL DAY”
3) เงื่อนไขผิดปกติใดๆ ท่ีปรากฏในหมวดหมูตางๆ จะไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญาณเตือนแกส, การตรวจสอบ และเหตุขัดของ ใชปุมลูกศรเพื่อดูเหตุการณ 
หรือเงื่อนไขตางๆ ในหมวดหมูเดียวกัน ปุมข้ึนและลงจะนําผูใชไปยังเหตุการณกอนหนาน้ี หร ือเหตุการณถัดไป ปุมซายและขวาจะสลับไปยังหมวดหมูอ่ืนๆ 
การแสดงขอความจะมีขอมูลเก่ียวกับตําแหนงและเหตุการณ หรือเงื่อนไขเฉพาะ เหตุการณท่ีมีลําดับความสําคัญสูงสุดจะปรากฏอยูดานบนสุดและมีจํานวนเหตุการณในรายการเสมอ
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