
Paneļa pārskats

!

Uzmanību!
Izmantojot skārienekrānu, nelietojiet asus vai
smailus priekšmetus. Nenovietojiet skārienekrānu
tiešā saules gaismā.
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1 Statusa LED
indikatori

6 Parāda tīklā savienoto paneļu
sarakstu un izveido attālu
savienojumu ar tīklā esošu paneli.

2 Informācijas josla 7 Parāda un uzrauga visas
trauksmes zonas

3 Statusa josla 8 Pieteikšanās panelī un
personalizētas izvēlnes
izsaukšana

4 Sākuma izvēlnes
atvēršana

9 Iekšējā zummera izslēgšana

5 Atpakaļ 10 Funkciju taustiņi, programmējami

11 Displeja atbalsta informācija

Statusa LED indikatori

Krāsa
*

Nozīme

S Ugunsgrēka trauksme

S Notiek evakuācija

S Aktivizēta ugunsgrēka trauksmes pārraide

S Aktivizētas ugunsaizsardzības ierīces

Dz Apkopes režīms

Dz Dienas režīms / aizkaves aktīvas

Dz Viss izslēgts

Dz Vispārēja kļūme

Dz** Ugunsgrēka detektora kļūme / izslēgts

Dz** Signalizācijas ierīces kļūme/ izslēgta

Dz** Trauksmes pārraides ierīces kļūme / izslēgta

Dz** Savienojums ar ugunsaizsardzības ierīcēm
bojāts / izslēgts

Dz Strāvas padeves kļūme

Z Strāvas padeve pieejama

Dz Sistēmas/paneļa kļūme

Z Sistēma darbojas

S Programmējams lietotāja definētas
trauksmes LED indikators

Dz** Programmējams lietotāja definētas kļūmes/
izslēgšanas LED indikators

*Dz=dzeltens, S=sarkans, Z=zaļš
**mirgo: kļūme; deg: izslēgts

Rīcība trauksmes gadījumā

Ugunsgrēks

1

Kontr.
2

Kļūme
0

Apiet
0

Stat.

(1)

Trauksmes verif.

#001

Detektors

1. birojs - pirmais stāvs

00006-002

Apstiprināt Rokas trauksme

Laiks apstiprināt 00:30 min

1 3

45

6

2

1 Ziņojuma veids

2 Aktivizētāja detektora atrašanās vietas apraksts

3 Trauksmes aktivizētāja detektora adrese (loģiskā zona
un apakšadrese)

4 Trauksmes aktivizētāju detektoru skaits

5 Ziņojuma numurs

6 Ugunsgrēka trauksmi aktivizējušo grupu un aktivizēto
izeju skaits

Atlasiet Apstiprināt, lai palaistu pārbaudes laiku (atkarībā
no konfigurācijas). Šajā laikā pārbaudiet ziņojumu vietā,
kurā atrodas detektors, kas iedarbinājis trauksmi, lai
pārliecinātos, vai attiecīgā trauksme ir īsta.
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1
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Kļūme
0
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Stat.

(1)

Trauksmes verif.

#001

Detektors

1. birojs - pirmais stāvs

00006-002

Atiestatīt Rokas trauksme

Laiks izpētīt 00:30 min

Ja pārbaudes laikā konstatējat, ka trauksme ir īsta,
iedarbiniet trauksmi vai nu manuāli, spiežot Rokas
trauksme, vai aktivizējot manuālo trauksmes pogu. Sāksies
evakuācija, un tiks aktivizēta pārraides ierīce saziņai ar
ugunsdzēsības dienestu.

Konstatējot viltus trauksmi, atlasiet Atiestatīt un
piesakieties panelī, lai novērstu pārraides ierīces un
signalizācijas ierīces aktivizāciju.

Piezīme. Ja pārbaudes laikā lietotājs neko nedara
(neaktivizē vai neatiestata trauksmi), evakuācija un
trauksmes pārraide ugunsdzēsības dienestam tiek
aktivizēta automātiski.

Evakuācija

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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Spiediet evakuācijas pogu, lai atvērtu visu pieejamo
evakuācijas zonu sarakstu.

Lai atrastu konkrētu zonu, ievadiet brīdinājuma ierīču

grupas numuru un nospiediet .

Evakuācija

i Levadiet NAC numuru!

27
Viss
iesl.

Viss
izsl.

27

NAC grupa modulī 27/1

28

NAC grupa modulī 27/2

30

NAC grupa modulī 28/2NAC grupa modulī 28/1

32

NAC grupa modulī 29/2NAC grupa modulī 29/1

31

29
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Grupu fona krāsām ir šāda nozīme:

– Sarkana – grupas, kuras tiek aktīvi vadītas trauksmes
gadījumā

– Rozā – grupas, kuras tiek aktīvi vadītas neīstas
trauksmes gadījumā (piemēram, ugunsdzēsības mācību
gadījumā)

– Zaļa – neaktīvās grupas
– Dzeltena – bojātās vai izslēgtās grupas, vadība nav

iespējama
Evakuācija

i Levadiet NAC numuru!

27
Viss
iesl.

Viss
izsl.

27

NAC grupa modulī 27/1

28

NAC grupa modulī 27/2

30

NAC grupa modulī 28/2NAC grupa modulī 28/1

32

NAC grupa modulī 29/2NAC grupa modulī 29/1

31

29
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1

Kļūme
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0
Stat.

Atlasiet vajadzīgo grupu, lai tūlīt sāktu vai apturētu šīs

zonas evakuāciju. Izmantojiet  un , lai
ritinātu sarakstu. Atkarībā no pašreizējā stāvokļa grupu
ierakstiem mainās fona krāsa.

Atlasiet Viss iesl., lai vienlaikus uzraudzītu visas
evakuācijas grupas vai Viss izsl. apturētu visu grupu
aktivizāciju.

Trauksmes atiestatīšana

(1)

UgunsgrēksUgunsgrēks
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Kļūme
0

Apiet
0

Stat.

Ugunsgrēks

#001

Detektors

AV - dienas režīms ir iespējots

00006

Sign.izsl. Sign.iesl.Apstiprināt Atiestatīt

1 2 3

1. Nospiediet Apstiprināt.
2. Nospiediet Sign.izsl..

Skaņas signālierīces un/vai optiskās signālierīces tiek
izslēgtas.

3. Nospiediet Atiestatīt.

(1)

Ugunsgrēks

#001

Detektors

1. birojs

00006-002
R

Ja ziņa ir atzīmēta ar R, šim elementam atiestatīšanas
process vēl nav pabeigts.

Lai atiestatītu manuālo trauksmes pogu, izmantojiet
atiestatīšanas atslēgu vai nomainiet pogai sasito stikliņu.

Lai atiestatītu automātisko detektoru – ja detektora
kamerā joprojām ir dūmi, izvēdiniet to.

Nākamā trauksmes ziņojuma gadījumā visas izslēgtās
signālierīces atkal automātiski ieslēgsies.

Rīcība kļūmes gadījumā
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Kļūme

#001

Detektors

1. birojs
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1 Ziņojuma veids

2 Elementa veids (atbilstoši otrajam dzeltenajam kļūmes
statusa LED indikatoram)

3 Kļūmes aktivizētāja elementa adrese (loģiskā zona un
apakšadrese)

4 Ziņojuma numurs

5 Aktivizētāja elementa atrašanās vietas apraksts

6 Kļūmes aktivizētāju elementu skaits
Ja panelī ir redzams kļūmes ziņojums uz dzeltena fona, ko

papildina dzelteni izgaismots  LED indikators un

kļūmes LED indikators , , , ,  vai

 atbilstoši kļūmes ziņojumā norādītajam elementa
veidam (2):

1. Nospiediet Apstiprināt, lai izslēgtu zummeri
2. Nospiediet Atiestatīt.
3. Ja kļūmi nav iespējams atiestatīt, sazinieties ar

uzstādītāju:

Nosaukums Tālruņa numurs

Pieteikšanās un atteikšanās

i Levadīt paroli

Labi Atcelt

Liet.ID:

Parole:

2
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Sākt
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Nospiediet , lai pieteiktos panelī ar savu
lietotāja ID un paroli. Atkarībā no jūsu piekļuves
autorizācijas līmeņa (2–4) varat izmantot tikai konkrētas
funkcijas.

Noklusējuma parole ir “000000”, lūdziet, lai uzstādītājs
nomaina šo paroli.

Piezīme. Paneļa kontrolleri drīkst lietot tikai apmācīti
darbinieki. Personiskās piekļuves kodu (lietotāja ID un
paroli) nedrīkst nodot trešajām personām.
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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

Ja jau esat pieteicies, nospiediet , lai atvērtu
iepriekš konfigurēto personalizēto izvēlni. Lai atteiktos,

atkal nospiediet  un apstipriniet ar Labi.

Programmējami elementi
Funkciju taustiņi
Trīs funkciju taustiņus var programmēt pēc izvēles,
piešķirot tiem biežāk lietotās paneļa funkcijas. Ja funkcijas
taustiņš ir aktīvs, tam ir zaļa josla. Lūdziet uzstādītājam
ierakstīt attiecīgā taustiņa konfigurēto funkciju šeit:

F1

F2

F3

Trauksmes un kļūmes statusa LED indikatori
Divus statusa LED indikatorus var programmēt lietotāja
definētai trauksmei un lietotāja definētai kļūmei/
izslēgšanai. Lūdziet uzstādītājam aprakstīt attiecīgajam
LED indikatoram konfigurēto ierīci un statusu šeit:

Laika un datuma maiņa

Lai panelī mainītu datumu un laiku, nospiediet 
- Papildu funkcijas - Mainīt laiku/dat. un ar cipartastatūru
ievadiet pareizās vērtības.

Dienas un nakts režīms
Ienākošās trauksmes apstrādes veids ir atkarīgs no
sistēmas darbības dienas vai nakts režīmā.

Nakts režīmam ir augstākais drošības līmenis. Atkarībā no
konfigurācijas trauksmes ziņojums uz ugunsdzēsības
dienestu parasti tiek pārraidīts nekavējoties. Tiek
aktivizētas ar ugunsdzēsības dienestu vai
ugunsaizsardzības sistēmām saistītās signālierīces un
pārraides ierīces.

Ja panelis ir iestatīts dienas režīmā, var aizkavēt pirmā
trauksmes signāla pārraidi, lai novērstu viltus trauksmes.
Tāpēc trauksme ir jāapstiprina noteiktā laika periodā. Šādā
gadījumā netiks aktivizēta pārraides ierīce saziņai ar
ugunsdzēsības dienestu. Kamēr notiek aizkave,
konfigurētajā pārbaudes laikā var pārbaudīt trauksmes
ziņojuma cēloni, lai pārliecinātos, vai attiecīgā trauksme ir
īsta.

Ja pārbaudes laikā lietotājs neko nedara (neaktivizē vai
neatiestata trauksmi), trauksmes pārraide ugunsdzēsības
dienestam tiek aktivizēta automātiski.

Tālāk parādītie statusa joslas simboli norāda, kādā režīmā
ir pārslēgts panelis. Ja izmantojat tīklā saslēgtus paneļus
un vismaz viens panelis tīklā ir ieslēgts dienas režīmā, uz
paneļiem, kas darbojas nakts režīmā, būs redzama
kombinētā nakts/dienas ikona.

Savrups Tīkls

Nakts režīms Panelis ir
nakts režīmā

Visi tīklā savienotie
paneļi tīkla darbības
zonā darbojas nakts
režīmā

Dienas režīms Panelis ir
dienas režīmā

-

Nakts/dienas
kombinācija

- Panelis darbojas
nakts režīmā, bet
vismaz vēl viens cits
panelis tīkla darbības
zonā darbojas dienas
režīmā

Lai pārslēgtos starp dienas un nakts režīmiem, nospiediet
attiecīgo simbolu statusa joslā un atlasiet vai nu Pārsl.
dienas rež., vai Pārsl. uz nakts rež..
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Iekšējā zummera izslēgšana
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F2F1 F3F1F1F1 F2F2F2 F3F3F3Fire
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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. Nospiediet, lai īslaicīgi izslēgtu iekšējo
zummeri.

Displeja vēsture
Notikumu žurnālā datumu un laika secībā tiek saglabāti visi
dati par konkrētiem notikumiem vai ierīču veidiem. Lai
parādītu tikai konkrētus datus, var iestatīt filtrus.

Lai rādītu notikumu vēstures žurnālu, nospiediet

 - Diagnostika - Notikumu žurn..

Valodas izvēle

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
Burtciparu tastatūrā nospiediet “1”. Uzdoto vaicājumu
apstipriniet ar Labi un sarakstā atlasiet vajadzīgo valodu.

Plašāka informācija
Detalizētu informāciju par ugunsdzēsības paneļa darbību
skatiet vietnē www.boschsecurity.com.
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