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1 Instruções de segurança

!

Cuidado!
Apenas silencie os alarmes após garantir que nenhuma pessoa
será colocada em risco pela desativação das sirenes.

!

Cuidado!
Alterne as zonas para o modo de teste apenas durante curtos
períodos. As zonas no modo de teste não acionarão um alarme
em caso de incêndio.

!

Cuidado!
Desative as zonas apenas durante curtos períodos. As zonas
desativadas não acionarão um alarme em caso de incêndio.

Aviso!
Seu sistema de detecção de incêndios e todos os componentes
conectados devem passar por manutenção profissional
regularmente. Cumpra todas as regulamentações locais.

Perigo!
O gabinete só deve ser aberto por um especialista. Há risco de
choque elétrico.

!

Cuidado!
Não desative a fonte de alimentação do sistema de detecção de
incêndios. Depois de usar a fonte de alimentação de
emergência, o sistema de detecção de incêndios não será capaz
de acionar um alarme de incêndio.

Aviso!
Se você encontrar irregularidades durante a operação do seu
sistema de detecção de incêndios (mensagens de falha, etc.),
entre em contato com um especialista imediatamente.
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2 Visão geral resumida
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2 Visor de LCD com números de zonas

3 Teclas de zona e LEDs de estado de zona

4 Painel de operação

3 Visão geral do sistema
3.1 Funcionalidade

O FPC-500 Painel de incêndio é o componente principal de seu
sistema de detecção de incêndios. Como a unidade de controle
central, o FPC-500 gerencia todas as informações recebidas dos
detectores. Dependendo da programação relevante, o FPC-500
Painel de incêndio retransmite todos os alarmes para os
dispositivos de notificação e as saídas conectadas.
Como usuário, você pode controlar o comportamento de todo o
sistema. Você pode silenciar e redefinir alarmes acionados,
alterar atrasos de acionamento de alarmes (modo diurno/
noturno), zonas de teste e muito mais.
No entanto, o sistema só pode ser programado por pessoas com
direitos de usuário avançado. Portanto, quaisquer falhas devem
ser relatadas ao especialista no local.

3.2 Exibição na unidade central
O painel de incêndio apresenta diversos LEDs para indicar os
estados de operação e as falhas.

LED de zona Significado

Verm
elho

Constante A zona relevante está no estado de
alarme.

Verm
elho

Intermitente,
0,5 Hz

A zona acionou um pré-alarme.

Amar
elo

Intermitente,
0,5 Hz

A zona tem uma falha.
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LED de zona Significado

Amar
elo

Constante A zona está desativada.

Amar
elo

Intermitente,
2 Hz

A zona está no modo de teste.

Dispositivo de
notificação com
falha/desativado —
LED

Significado

Amar
elo

Constante Os dispositivos de notificação estão
desativados.

Amar
elo

Intermitente,
2 Hz

Há uma falha no dispositivo de
notificação.

LED Significado

Incêndio Pelo menos uma zona acionou um alarme de
incêndio. Os LEDs das zonas de acionamento
acendem na cor vermelha.

Pré-alarme Pelo menos uma zona acionou um pré-
alarme. O LED pisca a cada 2 segundos. Os
LEDs das zonas que acionaram o pré-alarme
piscam na cor vermelha.

Falha Pelo menos um componente no sistema tem
uma falha.

Falha no
sistema

O sistema está ou estava funcionando
incorretamente. Faça uma reinicialização
para verificar se a falha persiste.
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LED Significado

Falha de
aterramento

O sistema de detecção de incêndios verifica
continuamente se há conexão de
aterramento (um fio do painel está
conectado ao solo). Há uma falha de
aterramento.

Falha na fonte
de alimentação

Há uma falha na fonte de alimentação
(bateria ou unidade da fonte de
alimentação).

NAC com falha/
desativado

Há uma falha nas linhas de dispositivos de
notificação ou pelo menos uma linha de
dispositivos de notificação está desligada.

Dispositivo de
notificação
silenciado

Os dispositivos de notificação foram
silenciados.

Modo diurno O sistema está no modo diurno. As zonas
programadas como verificação de alarme
acionam um alarme. O painel solicitará a
verificação do alarme.

Desativações Pelo menos um componente do sistema está
desativado. (Zona, dispositivo de notificação,
relé)

Teste Pelo menos uma zona está no modo de
teste. Os LEDs da zona relevante piscam a 2
Hz.

Alimentação Aceso continuamente na cor verde enquanto
o sistema receber alimentação.
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3.3 O visor de LCD
31 2 4 5 6 7 8

Normal, modo noturno

1  2  3  4  5  6  7  8 

  Normal 
01/01/11      01:00

Exibição normal com a data e hora atuais.

Normal, modo diurno

1  2  3  4  5  6  7  8 

  Dia normal 
01/01/11      01:00

Exibição normal com a data e hora atuais no modo diurno.

Visores de falhas

1  2  3  4  5  6  7  8 

 | F | D |   |   | T |   | 
Cto SIR aberto

Usados para exibir falhas. As zonas em que há uma falha são
marcadas com as letras correspondentes.
Além disso, as mensagens de falha são exibidas em texto
simples na linha inferior. Se houver mais de uma falha, o visor
mudará a cada 1,5 segundo.
São utilizadas as seguintes abreviações:
– F = Falha (curto-circuito/aberto/curto-circuito progressivo/

aberto progressivo)
– D = Desactivado
– T = Testar
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Pré-alarmes

1  2  3  4  5  6  7  8 

 | P | P |   |   | P |   | 
Pré-alarmes: 3

Exibição de pré-alarmes. As zonas que acionaram um pré-alarme
são marcadas
Além disso, o número total de pré-alarmes é exibido na linha
inferior. Depois, os pré-alarmes são exibidos um após o outro na
ordem de surgimento.

Alarmes

1  2  3  4  5  6  7  8 

   | ? |   |   |   |   |   |   

Alm Incêndio:1

Exibição de alarmes. As zonas que acionaram um alarme são
marcadas.
Além disso, o número total de alarmes é exibido na linha
inferior, junto com a sequência dos alarmes acionados.

3.4 Níveis de operação
Este painel de incêndio têm três níveis de operação. Você só
pode realizar certas ações em níveis de operação específicos.

Nível 1 – Exibir informações
– Ler a memória de eventos
– Exibir falhas e desativações
– Realizar teste do visor

Nível 2 – Alterar idioma e data/hora
– Ligar/desligar os tons de teclas
– Colocar e remover as zonas do modo de teste
– Ligar/desligar zonas, dispositivos de notificação,

relés e saídas do transistor
– Acionar evacuações
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– Reinicializar o painel
– Alternar entre os modos diurno/noturno
– Todas as ações do nível 1

Nível 3 – Todas as configurações para instalar e
programar o sistema.

São necessárias entradas de códigos para acessar os níveis 2 e
3 de operação.
O nível de operação 2 pode ser acessado usando a tecla
opcional ou uma entrada com a configuração adequada.
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3.5 Estrutura do Menu

Submenu

1 2 3

Níveis 1 e 2 de operação do menu

i 1 Event. actuais 1 Falhas - -

2 Inibições - -

3 Testar - -

4 Pré-alarme - -

2 Histórico 1 Hist. Eventos - -

2 Hist. Testes - -

3 Cont alarmes - - - -

4 Info sistema 1   Versão SW - -

2 Dias em func. - -

Nível 2 de operação do menu — código necessário

i 5 Ver config - - - -

6 Config sist. 1 Data/Hora - -

2 Som do teclado 1 On

2 Off

3 Idioma 1 1-A - L

2 2-M - Z

Menu de teste

1 Testar MMI - - - -

2 Test zonas - - - -

3 Inib/Repor 1 Zonas - -
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Submenu

1 2 3

2 SIR ACK =SIM
ESC=Não

3 Relés ACK =SIM
ESC=Não

4 Todos ACK =SIM
ESC=Não
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3.5.1 Atalhos no nível 1 de operação

Desativar o aviso sonoro interno
(Desligar o aviso sonoro interno,
página 18)

Realizar teste do visor (Realizar teste
do visor, página 19)

1

Exibir o status da zona (Verificar o
status da zona, página 19)

81
...

Verificar as falhas atuais (Exibição de
falhas, página 20)

1 1i

Exibir as desativações atuais
(Exibição das desativações, página
20)

1i 2

Exibir os testes atuais (Exibição de
zonas no modo de teste, página 20)

1i 3

Verificar os pré-alarmes atuais
(Exibição de pré-alarmes, página 21)

1i 4

Verificar o histórico de eventos
(Exibição do registro de eventos,
página 21)

1i 2

Exibir o histórico de testes (Exibição
do registro de testes, página 21)

i 2 2

Verificar o contador de alarmes
(Exibição de contadores de alarmes,
página 22)

i 3

Exibir a versão do software (Exibição
de Versão SW, página 22)

i 4 1
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Verificar os dias de operação
(Exibição dos dias de operação, página
22)

i 4 2

3.5.2 Atalhos no nível 2 de operação

Chamar o nível 2 de operação
(Chamar o nível 2 de operação por
meio de um código, página 23)

+ C O D E

Sair do nível 2 de operação (Sair do
nível 2 de operação, página 23)

ACK

Alternar entre os modos diurno/
noturno (Alternar entre os modos
diurno e noturno, página 24)

+ C O D E

Realizar a reinicialização (Realizar
uma reinicialização, página 24)

+ C O D E

ACKRESET

Evacuação (Acionar evacuação, alarme
de teste, página 25)

+ C O D E

ACKEVAC

Silenciar os dispositivos de alarme
(Silenciar dispositivos de notificação,
página 26)

+ C O D E

Exibir a configuração (Exibir a
configuração, página 31)

i 5

Definir a data/hora (Definir a data/
hora, página 32)

i 6 1

Ligar/desligar os tons de teclas
(Definir o sinal sonoro, página 32)

i 26

Selecionar o idioma (Definir o idioma,
página 33)

i 6 3
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3.5.3 Atalhos no Menu de teste do nível 2 de operação

Chamar o menu de teste (Chamar o
menu de teste, página 27)

+ C O D E

Testar a MMI 1

Zonas no modo de teste (Alternar
zonas para o modo de teste, página
27)

2 81
...

ACK

Desabilitar/habilitar zonas
(Desabilitar zonas, página 28)

ACK

3 1 81
...

Desabilitar/habilitar o dispositivo de
notificação

2
ACK

3

Desabilitar/habilitar o relé
(Desabilitar dispositivos de notificação,
página 29)

ACK

3 3

Desabilitar/habilitar tudo (Desabilitar/
habilitar Todos (zonas, relés,
dispositivos de notificação), página
30)

ACK

3 4

4 Operação
Você tem opções diferentes para navegar no menu do painel de
incêndio.

Usar a rolagem automática

ACK

Os itens de menu são alternados automaticamente a
cada 2,5 segundos. Se você quiser selecionar o item
de menu exibido atualmente, basta confirmar com a
tecla ACK.
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Navegar com as teclas de zonas

81
...

No menu, cada item de menu é precedido por um
número de 1 a 8. Use as teclas de zona para
selecionar o item desejado no menu. O item de
menu desejado não precisa ser mostrado no visor.

Navegar com as teclas de setas

i

Use as teclas de setas para navegar no menu.
Usar as teclas de setas interrompe a rolagem
automática nos menus.

ACK

Confirme a sua seleção no menu com a tecla ACK.

Sair dos submenus

RESET

ESC

No menu e nos submenus, você pode retornar para
um nível mais alto ou cancelar a configuração
usando a tecla RESET (ESC).
Mantenha a tecla RESET (ESC) pressionada durante
2 segundos para retornar ao nível superior.

4.1 Nível 1 de operação

4.1.1 Ações
As seguinte ações podem ser realizadas no nível 1:
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Verificação de alarme (se programada)

Aviso!
Este procedimento se aplica apenas a zonas programadas como
verificação de alarme.
Observe que as configurações de atraso só são efetivas no
modo diurno. No modo noturno, o alarme é acionado
imediatamente.

Uma zona programada como verificação de alarme aciona um
alarme, que deve ser confirmado manualmente.

ACK

Pressione o botão ACK dentro do tempo de
confirmação programado.

O tempo de verificação programado inicia.
Verifique a área da zona que acionou o alarme de
incêndio para ver se realmente há incêndio.
Se você descobrir um incêndio real, use um
acionador manual de alarme ou o botão EVAC para
acionar o alarme.

RESET

ESC

Em caso de alarme falso, você pode redefinir o
painel durante o tempo de verificação programado
usando o botão RESET (ESC).

Aviso!
Assim que os tempos de confirmação e verificação acabarem,
um alarme será acionado automaticamente.

Desligar o aviso sonoro interno

Pressione a tecla "Aviso sonoro desligado".
Agora o aviso sonoro está desativado.
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Realizar teste do visor

1 Pressione a tecla de "Teste" e, depois, a tecla de
zona 1.
Todos os LEDs acendem durante três segundos e o
aviso sonoro toca.

Verificar o status da zona

81
...

Para verificar o status de uma zona, pressione a
tecla de zona relevante (1 a 8).
O visor de LCD mostra o status de cada zona
selecionada.

4.1.2 Menu
As opções a seguir estão disponíveis no menu:
– 1-Event. actuais

– 1-Falhas
– 2-Inibições
– 3-Testar
– 4-Pré-alarme

– 2-Histórico
– 1-Hist. Eventos
– 2-Hist. Testes

– 3-Cont alarmes
– 4-Info sistema

– 1- Versão SW
– 2-Dias em func.

Abrir o menu

i

Pressione a tecla "Menu".
Agora você está no menu.



20 pt-BR | Operação Conventional fire panel

2019.07 | 5.1 | F.01U.172.982 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Sair do menu/submenus

RESET

Pressione a tecla "Redefinir".
Agora você subiu um nível.

Exibição de falhas
Exibe uma lista de todas as falhas atuais com os carimbos de
data/hora correspondentes.

i 1 Pressione a tecla "Menu" e, depois, a tecla de zona
1.
Isso leva você para o submenu Event. actuais.

1
Pressione a tecla de zona 1.
O LCD mostra as mensagens de falha atuais.

Exibição das desativações
Exibe uma lista de todas as desativações atuais com os
carimbos de data/hora correspondentes.

i 1 Pressione a tecla "Menu" e, depois, a tecla de zona
1.
Isso leva você para o submenu Event. actuais.

2
Pressione a tecla de zona 2.
O visor de LCD mostra as desativações atuais.

Exibição de zonas no modo de teste
Mostra uma lista de todas as zonas em modo de teste
atualmente, incluindo o carimbo de data/hora.

i 1 Pressione a tecla "Menu" e, depois, a tecla de zona
1.
Isso leva você para o submenu Event. actuais.

3
Pressione a tecla de zona 3.
O visor de LCD mostra os testes atuais.
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Exibição de pré-alarmes
Exibe uma lista de todos os pré-alarmes atuais com os carimbos
de data/hora correspondentes.

i 1 Pressione a tecla "Menu" e, depois, a tecla de zona
1.
Isso leva você para o submenu Event. actuais.

4
Pressione a tecla de zona 4.
O visor de LCD mostra os pré-alarmes atuais.

Exibição do registro de eventos
Exibe uma lista de todos os eventos com os carimbos de data/
hora correspondentes.
Uma lista dos eventos pode ser encontrada em Memória de
eventos, página 36

i 2 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 2.
Isso leva você para o submenu Histórico.

1
Pressione a tecla de zona 1.
As mensagens na memória de eventos são exibidas.

Você pode usar as teclas de seta para alternar entre as entradas
individuais. Se você manter uma tecla de seta pressionada, o
visor avançará 10 posições na direção correspondente. Uma
descrição dos eventos exibidos pode ser encontrada em
Memória de eventos, página 36.

Exibição do registro de testes
Chame o menu; consulte Abrir o menu, página 19

i 2 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 2.
Isso leva você para o submenu Histórico.

2
Pressione a tecla de zona 2.
As mensagens na memória de testes são exibidas.
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Você pode usar as teclas de seta para alternar entre as entradas
individuais. Se você manter uma tecla de seta pressionada, o
visor avançará 10 posições na direção correspondente. Uma
descrição dos eventos exibidos pode ser encontrada em
Mensagens da memória de testes, página 38.
Se o registro de testes for desabilitado, "Sem entrada" aparece
no LCD.

Exibição de contadores de alarmes
Chame o menu; consulte Abrir o menu, página 19

i 3 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 3.
O LCD mostra o número de alarmes desde a
primeira inicialização.

O contador de alarmes não pode ser excluído. Apenas são
contados os alarmes acionados por zonas até 999. Pré-alarmes
ou evacuações acionadas manualmente pelo painel ou pelas
entradas não contam.

Exibição de  Versão SW
Chame o menu; consulte Abrir o menu, página 19.

i 4 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 4.
Isso leva você para o submenu Info sistema.

1
Pressione a tecla de zona 1.
A versão do software é exibida.

Exibição dos dias de operação
Chame o menu; consulte Abrir o menu, página 19

i 4 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 4.
Isso leva você para o submenu Info sistema.

2
Pressione a tecla de zona 2.
O número de dias de operação é exibido
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4.2 Nível 2 de operação
Para poder realizar as ações no nível 2 de operação, você
precisará de um código que possa ser inserido com as teclas de
zonas.

Chamar o nível 2 de operação por meio de um código

Pressione a tecla "Entrada de código".
Você será solicitado a inserir um código.

C O D E / Insira o código com as teclas de zona 1 a 8. O
código predefinido é 1234. O código pode ser
alterado no nível 3 de operação.

Se você estiver no nível 2, um 2 pequeno é exibido no canto
superior direito do visor.

Chamar o nível 2 de operação por meio de uma chave
(opcional)
Use a chave para abrir o nível 2 de operação. Deixe a chave
virada na trava enquanto estiver trabalhando no nível 2 de
operação.

Saída automática do nível 2
Se você estiver no nível 2 e uma tecla não for pressionada
durante 10 minutos, o sistema sairá automaticamente do nível 2.
Isso também se aplicará se você estiver usando uma chave.
Um minuto antes de sair do nível 2, um som pulsatório do aviso
sonoro interno indica o tempo passando e uma contagem
regressiva é exibida no visor de LCD.

Sair do nível 2 de operação
Se você estiver no nível 2 de operação, faça o seguinte.
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Pressione a tecla "Entrada de código".

ACK RESET

– Pressione a tecla ACK.
Você sai do nível 2 de operação.

– Pressione a tecla "Reset".
Você permanece no nível 2 de operação.

Se você acessou o nível 2 de operação usando a chave opcional,
gire a chave de volta e remova-a da trava para sair do nível 2 de
operação.

4.2.1 Ações
Alternar entre os modos diurno e noturno

Pressione a tecla "Modo diurno/noturno".
O LED "Modo diurno" acende no modo diurno e
apaga no modo noturno. O LCD mostra  Normal  no
modo noturno e  Dia normal  no modo diurno.

No modo diurno, os tempos de atraso são ativados nas zonas
programadas como verificação de alarme.

Realizar uma reinicialização

RESET

Pressione a tecla "Reset".

ACK RESET

– Pressione a tecla ACK.
O painel de incêndio realiza uma reinicialização
se não estiver no estado normal.

– Pressione a tecla "Reset".
Nenhuma reinicialização é realizada.



Conventional fire panel Operação | pt-BR 25

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.07 | 5.1 | F.01U.172.982

Acionar evacuação, alarme de teste

Aviso!
Acione uma evacuação apenas se quiser acionar um alarme de
teste.
Só é possível acionar um alarme de teste quando o painel de
incêndio estiver no estado normal.

Aviso!
Como padrão, o botão EVAC apenas ativa os dispositivos de
notificação.

!

Cuidado!
Se você descobrir um incêndio real, use um acionador manual
de alarme para acionar o alarme.

EVAC

Pressione a tecla "Evacuação".

ACK RESET

– Pressione a tecla ACK.
O painel de incêndio ativa todos os dispositivos
de notificação e relés, conforme programado.

– Pressione a tecla "Reset".
Nenhuma evacuação é acionada.

Funções do botão EVAC
O botão EVAC tem diversas funções, dependendo do status do
painel de incêndio:
– Painel no estado normal

Você pode acionar um alarme de teste usando o botão
EVAC.

– Painel no estado de alarme
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Se você silenciou os dispositivos de notificação, pode
reativá-los usando o botão EVAC.

– Painel no estado de verificação de alarme, dependência de
zona dupla ou dependência de detector duplo
O atraso para os dispositivos de notificação de alarme é
encerrado. Os dispositivos de notificação são acionados
imediatamente.

Silenciar dispositivos de notificação

Aviso!
Apenas silencie um alarme após garantir que realmente não há
um incêndio.
Você pode reativar os dispositivos de alarme silenciados
usando o botão EVAC.

Pressione a tecla "Silenciar dispositivo de
notificação".
O painel de incêndio desativa todos os dispositivos
de notificação e relés, conforme programado. Um
novo alarme reativa os dispositivos de notificação e
relés, se programado.

4.2.2 Menu de teste/desativações
As opções a seguir estão disponíveis no menu de teste:
– 1-Testar MMI
– 2-Test zonas
– 3-Inib/Repor

– 1-Zonas
– 2-SIR
– 3-Relés
– 4-Todos
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Chamar o menu de teste

Pressione a tecla "Teste".
Agora você está no menu de teste.

Realizar um teste da MMI
Consulte Realizar teste do visor, página 19.

Alternar zonas para o modo de teste

!

Cuidado!
Alterne as zonas para o modo de teste apenas durante curtos
períodos. As zonas no modo de teste não acionarão um alarme
em caso de incêndio.

2 Pressione a tecla de "Teste" e, depois, a tecla de
zona 2.
Isso levará você para o submenu Test zonas

81
...

Selecione as zonas que devem ser definidas para o
modo de teste. Para fazer isso, pressione as teclas
de zona 1 a 8 relevantes. Um código aparece abaixo
das zonas selecionas no LCD. Várias zonas podem
ser alternadas para o modo de teste ao mesmo
tempo.

ACK

Confirme a sua seleção com a tecla ACK.
O LED "Teste" e os LEDs das zonas selecionadas
acendem na cor amarela.

Aviso!
Somente zonas que estão no estado normal podem ser
definidas para o modo de teste.
Selecionar uma zona novamente a remove do modo de teste.
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Testar as zonas

Aviso!
O painel de incêndio apresenta uma memória de testes, que
armazena os procedimentos de testes do painel. Todas as
entradas da memória recebem um carimbo de data/hora e não
podem ser excluídas.
A memória de testes pode ser chamada nos níveis 1 e 2 de
operação.

Use um dispositivo de teste aprovado pelo fabricante para
testar cada detector individual nas zonas que estão atualmente
no modo de teste. Em cada caso, use o dispositivo de teste para
acionar um alarme.

Aviso!
A função de teste do painel de incêndio foi projetada para
operação por uma única pessoa:
O painel de incêndio redefine automaticamente o alarme 15
segundos depois que um alarme é acionado em uma zona no
modo de teste. Isto é seguido pelo tempo definido para
desabilitar a zona e o tempo de estabilização para os
detectores. O próximo detector pode, então, ser testado.

Remover zonas individuais do modo de teste
Acesse o menu Zonas no modo de teste conforme descrito
acima. Use as teclas de zona para cancelar o modo de teste para
as zonas relevantes. O código abaixo da zona selecionada no
LCD desaparece.

Desabilitar zonas

!

Cuidado!
Desabilite zonas apenas durante curtos períodos. As zonas
desabilitadas não acionarão um alarme em caso de incêndio.
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3 Pressione a tecla de "Teste" e, depois, a tecla de
zona 3.
Isso levará você para o submenu Inib/Repor

1
Pressione a tecla de zona 1.
Isso leva você para o submenu Zonas

81
...

Selecione as zonas que devem ser desabilitadas.
Para isso, pressione as teclas de zona relevantes (1
a 8).
Um código aparece abaixo das zonas selecionadas
no LCD.

ACK

Confirme a sua seleção com a tecla ACK.
O LED "Desabilitar" e os LEDs das zonas
selecionadas acendem na cor amarela.

Reabilitar zonas
Acesse o menu Desabilitar Zonas conforme descrito acima. Use
as teclas de zona para cancelar as desativações existentes. O
código abaixo da zona selecionada no LCD desaparece.

Desabilitar dispositivos de notificação

3 Pressione a tecla de "Teste" e, depois, a tecla de
zona 3.
Isso levará você para o submenu Inib/Repor

2
Pressione a tecla de zona 2.
Você será solicitado a confirmar a desativação.

ACK RESET

– Pressione a tecla ACK.
Os dispositivos de notificação agora estão
desativados.

– Pressione a tecla "Reset".
Os dispositivos de notificação não estão
desativados.
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Ao desabilitar os dispositivos de notificação, uma mensagem
que confirma a desativação aparece no LCD após sair do menu.

Reabilitar dispositivos de notificação
Acesse o menu Desabilitar SIR  conforme descrito acima. Você
será solicitado a confirmar a reabilitação. Pressione a tecla ACK.
Os dispositivos de notificação são reabilitados.

Desabilitar relés

3 Pressione a tecla de "Teste" e, depois, a tecla de
zona 3.
Isso levará você para o submenu Inib/Repor

3
Pressione a tecla de zona 3.
Você será solicitado a confirmar a desativação.

ACK RESET

– Pressione a tecla ACK.
Os relés agora estão desativados.

– Pressione a tecla "Reset".
Os relés não estão desativados.

Ao desabilitar os relés, uma mensagem que confirma a
desativação aparece no LCD após sair do menu.

Reabilitar os relés
Acesse o menu Desabilitar Relés conforme descrito acima. Você
será solicitado a confirmar a reabilitação. Pressione a tecla ACK.
Os relés não são reabilitados.

Desabilitar/habilitar Todos (zonas, relés, dispositivos de
notificação)

3 Pressione a tecla de "Teste" e, depois, a tecla de
zona 3.
Isso levará você para o submenu Inib/Repor .

4
Pressione a tecla de zona 4.
Isso leva você para o submenu Todos.
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ACK

Após a confirmação pela tecla ACK, todas as zonas,
os relés e os dispositivos de notificação serão
desabilitados/reabilitados.

Você pode usar a função "Habilitar Todos" se apenas um relé,
uma zona ou um dispositivo de notificação tiver sido
desabilitado.

4.2.3 Menu
Além das funções no nível 1, o menu oferece as seguintes
opções:
– 5-Ver config
– 6-Config sist.

– 1-Data/Hora
– 2-Som do teclado
– 3-Idioma

- 1- A–L
- 2- M–Z

Exibir a configuração

i 5 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 5.
Isso leva você para o submenu Ver config .

i

A configuração definida é mostrada
automaticamente no visor de LCD. As configurações
individuais são exibidas com êxito em intervalos de
2,5 segundos. Se você usar as teclas de setas para
navegar manualmente pela exibição da
configuração, o processo automático será
cancelado.

RESET

Pressione a tecla "Reset".
Você sairá da exibição da configuração.
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Definir a data/hora

i 6 Pressione a tecla de "Menu" e, depois, a tecla de
zona 6.
Isso leva você para o submenu Config sist. .

1
Pressione a tecla de zona 1.
Agora você pode definir a data e hora.

i

A entrada atual é exibida.
Use as teclas de setas para alterar o valor
intermitente.

ACK

Para salvar a valor exibido atualmente, pressione a
tecla ACK.

Repita as etapas para definir o mês, o ano, as horas e os
minutos.

Definir o sinal sonoro

i 6 Pressione a tecla "Menu" e, depois, a tecla de zona
6.
Isso leva você para o submenu Config sist. .

2
Pressione a tecla de zona 2.
Agora você pode definir o sinal sonoro.

21
...

Pressione as teclas de zona para definir os sinais
sonoros:
– 1=On (configuração padrão)
– 2 Off
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Definir o idioma

i 6 Pressione a tecla "Menu" e, depois, a tecla de zona
6.
Isso leva você para o submenu Config sist. .

3
Pressione a tecla de zona 3.
Isso leva você para o submenu Idioma.

1
Pressione a tecla de zona 1 para seleciona o idioma
no intervalo A–L.

81
...

Use as teclas de zona para definir os idiomas
relevantes.
– 1 čeština
– 2 Dansk
– 3 Deutsch
– 4 English
– 5 Español
– 6 Français
– 7 Italiano

2
Pressione a tecla de zona 2 para seleciona o idioma
no intervalo M–Z.

81
...

Use as teclas de zona para definir os idiomas
relevantes.
– 1 Magyar
– 2 Nederlands
– 3 Polski
– 4 Português
– 5 Român
– 6 Svenska
– 7 Turkçe
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Aviso!
Se você selecionou o idioma incorreto, poderá selecionar o
idioma novamente ao reiniciar usando uma partida a frio
(desconecte a alimentação do sistema).

5 Resolução de problemas
LED de "Falha" aceso
Verificar a memória de mensagens de falha
Realize uma reinicialização do sistema. Se você não conseguir
resolver a falha, entre em contato com um especialista.

LED de "Falha no sistema" aceso
O sistema está ou estava funcionando incorretamente. Em caso
de falha no sistema, o sistema realiza uma reinicialização
automática. O visor de falha é mantido por motivos de
segurança.
Realize uma reinicialização. Se isso não resolver a falha, entre
em contato com um especialista imediatamente.

LED de "Falha de aterramento" aceso
Há uma falha no cabeamento (uma linha no painel está
conectada ao aterramento). Realize uma reinicialização do
sistema. Se você não conseguir resolver a falha, entre em
contato com um especialista imediatamente.

LED de "Falha da fonte de alimentação" aceso
Há uma falha na fonte de alimentação (rede elétrica ou bateria).
Realize uma reinicialização do sistema. Se você não conseguir
resolver a falha, entre em contato com um especialista
imediatamente.

LED de "Dispositivo de notificação com falha/desativado"
piscando
Há uma falha nos dispositivos de notificação. Realize uma
reinicialização do sistema. Se você não conseguir resolver a
falha, entre em contato com um especialista imediatamente.
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6 Manutenção
Mantenha um livro de registro que inclui, no mínimo, os dados a
seguir:
– Informações sobre o objeto monitorado
– Detalhes de contato da empresa de manutenção
– Eventos
Registre todos os eventos, como alarmes, falhas e serviços,
neste livro de registro.
Garanta que uma inspeção seja executado no sistema de
detecção de incêndio quatro vezes por ano em intervalos
aproximadamente regulares.
Garanta que as seguintes verificações de função sejam
realizadas durante a inspeção:
– Acione um detector automático para cada zona a fim de

verificar as linhas de transmissão e os dispositivos de
notificação

– Teste a condição das baterias e a função da unidade de
fonte de alimentação

– Verificar o livro de registros
Registre a inspeção e os resultados no livro de registros.
Realize as seguintes verificações adicionais pelo menos uma vez
por ano:
– Verifique todos os elementos do painel de incêndio
– Acione todos os detectores que podem ser testados sem

causar danos
– Verifique visualmente todo o cabeamento e os elementos

Aviso!
Os trabalhos de manutenção e inspeção devem ser efetuados
regularmente por pessoal qualificado e treinado
Cumpra os requisitos adequados estipulados pelas autoridades
locais (por exemplo, corpo de bombeiros)
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Aviso!
Substitua as baterias regularmente. Cumpra os requisitos
adequados estipulados pelas autoridades locais etc.

7 Apêndice
7.1 Memória de eventos

Mensagem Significado

Evacuar Um alarme manual foi acionado no painel.

Zona Alarme A zona # acionou um alarme.

Zona Pré-alarm A zona # acionou um pré-alarme.

Zona Aberta A zona # foi interrompida.

Zona Curto A zona # tem um curto-circuito.

Zona Normal A zona # está no estado normal. (Falha ou
alarme eliminado)

Zona Inibida A zona # está desabilitada.

Zona Reposta A zona # está habilitada.

Entrada Aberta Entrada # interrompida.

Entrada Curto Entrada # em curto-circuito.

Entrada Normal Entrada # normal.

Alim aux curto Curto-circuito na fonte de alimentação AUX

Alim aux normal Falha na fonte de alimentação AUX
retificada.

Cto SIR aberto Dispositivo de notificação #, linha
interrompida

SIR Curto Dispositivo de notificação #, curto-circuito
na linha.
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Mensagem Significado

NAC Normal Dispositivo de notificação # normal. (A falha
foi eliminada)

SIR reposição Dispositivos de notificação reabilitados.

SIR Inibido Dispositivos de notificação desabilitados.

Relés activados Relés reabilitados.

Relés Deslig. Relés desabilitados.

Falha de bateria Falha na fonte de alimentação da bateria.

Repos bateria A fonte de alimentação da bateria foi
restaurada.

Falha de rede Falha na fonte de alimentação de 230 V.

Reposição rede A fonte de alimentação de 230 V foi
restaurada.

FAlim. ext:falha Falha na unidade da fonte de alimentação
externa.

F.Alim. ext: OK Falha na unidade da fonte de alimentação
externa resolvida.

Bat. Ext: Falha Falha na bateria externa.

Bat externa: OK Falha na bateria externa resolvida.

Load
sistem:Erro

Consumo de corrente do painel e de todos
os periféricos conectados está acima de 3,5
A.

Load sistema:
OK

O consumo de corrente voltou para o
intervalo permitido.

Falha do
sistema

Falha no sistema
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Mensagem Significado

Arranque de
PNL

O painel foi reiniciado.

Reiniciar painel O painel foi redefinido.

Modo Noite O painel mudou para o modo noturno.

Modo Dia O painel mudou para o modo diurno.

Avaria lig terra Falha de aterramento.

Lig terra - OK Falha de aterramento resolvida.

Nível - ON Entrou no nível # de operação.

Nível Sair Saiu do nível # de operação.

Silenciado Um alarme foi silenciado.

Não silenciado Um alarme silenciado foi reativado.

7.2 Mensagens da memória de testes

Mensagem Significado

Zona Iniciar Zona # definida para o modo de teste.

Zona Testar Zona # testada com êxito.

Zona Terminar Zona # saiu do modo de teste.
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