
Prezentare panou

!

Atenție!
Nu utilizați obiecte cu vârf sau ascuțite atunci
când operați afișajul sensibil la atingere. Ecranul
tactil nu trebuie expus la lumina directă a
soarelui.
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1 LED-uri de stare 6 Afișați o listă a panourilor
conectate în rețea și stabiliți o
conexiune la distanță cu un
panou în rețea

2 Bară de informații 7 Afișați și controlați toate zonele
de alarmă

3 Bară de stare 8 Conectați-vă la panou și apelați
meniul personalizat

4 Deschideți meniul
de pornire

9 Dezactivați sunetul soneriei
interne

5 Înapoi 10 Taste funcționale, programabile

11 Afișați informații de asistență

LED-uri de stare

Culoa
re*

Semnificație

R Alarmă de incendiu

R Evacuare în desfășurare

R Transmitere alarmă de incendiu activată

R Echipament de protecție împotriva
incendiilor activat

G Mod întreținere

G Mod de zi/temporizări active

G General dezactivat

G Defecțiune generală

G** Defecțiune/dezactivare detector de incendiu

G** Defecțiune/dezactivare dispozitiv de
semnalizare

G** Defecțiune/dezactivare dispozitiv de
transmitere alarmă

G** Defecțiune/dezactivare ieșire către
echipamentul de protecție împotriva
incendiilor

G Defecțiune alimentare

V Alimentare disponibilă

G Defecțiune sistem/panou

V Sistem în funcțiune

R LED programabil pentru o alarmă
autodefinită

G** LED programabil pentru o defecțiune/
dezactivare autodefinită

*G=galben, R=roșu, V=verde
**aprindere intermitentă: defecțiune, aprindere
continuă: dezactivare

Măsuri de luat în caz de alarmă
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Verif. alar.
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Biroul 1 - primul etaj
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Confirmare Alarmă manuală

Timp de con�rmare 00:30 min
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1 Tip mesaj

2 Descrierea locației detectorului care declanșează

3 Adresa (zona logică și subadresa) detectorului care a
declanșat alarma

4 Numărul de detectoare care au declanșat alarma

5 Numărul mesajului

6 Numărul de grupuri care au declanșat o alarmă de
incendiu și ieșirile care sunt activate

Selectați Confirmare pentru a porni perioada de
investigare (în funcție de configurare). În acest timp,
verificați mesajul în locul în care este localizat detectorul
care generează alarma, pentru a vă asigura că este corect.
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Verif. alar.

#001

Detector

Biroul 1 - primul etaj

00006-002

Reset Alarmă manuală

Timp de investigare 00:30 min

Dacă, în timpul verificării, constatați că alarma este
autentică, declanșați manual o alarmă prin apăsare pe
Alarmă manuală sau prin activarea unui declanșator
manual. Evacuarea începe și se activează dispozitivul de
transmisie la pompieri.

Dacă recunoașteți o alarmă falsă, selectați Reset și
conectați-vă la panou pentru a împiedica activarea
dispozitivului de transmisie și a dispozitivelor de
semnalizare.

Notă: dacă perioada de investigare se scurge fără acțiuni
suplimentare din partea utilizatorului (declanșarea sau
resetarea alarmei), evacuarea și transmisia la pompieri se
activează în mod automat.
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Apăsați pe butonul de evacuare pentru a deschide o listă
cu toate zonele de evacuare disponibile.

Pentru a căuta o zonă specifică, introduceți numărul unui

grup de dispozitive de avertizare și apăsați pe .

Evacuare

i Introduceţi numărul pentru NAC!
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Activare
toate

Dezactiv
toate

27

Grupul NAC din modulul 27/1

28

Grupul NAC din modulul 27/2

30

Grupul NAC din modulul 28/2Grupul NAC din modulul 28/1

32

Grupul NAC din modulul 29/2Grupul NAC din modulul 29/1

31

29
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Culorile de fundal ale grupurilor au următoarele
semnificații:

– Roșu: grupuri care sunt controlate în mod activ în
cazul unei alarme

– Fucsia: grupuri care sunt controlate în mod activ fără o
alarmă reală, de exemplu, în cazul unui exercițiu de
incendiu

– Verde: grupuri care nu sunt active
– Galben: grupuri defecte sau dezactivate, care nu pot fi

controlate.
Evacuare

i Introduceţi numărul pentru NAC!
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Selectați grupul necesar pentru a începe sau opri imediat

evacuarea acestei zone. Utilizați  și  pentru
a derula prin listă. Înregistrările grupurilor își schimbă
culoarea de fundal în funcție de starea lor curentă.

Selectați Activare toate pentru a controla toate grupurile
de evacuare sau Dezactiv toate pentru a opri activarea
tuturor grupurilor la un moment dat.

Resetarea unei alarme
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#001

Detector

Mod AV - zi activat

00006

Sirene oprite Sirene porniteConfirmare Reset

1 2 3

1. Apăsați pe Confirmare.
2. Apăsați pe Sirene oprite.

Semnalizatoarele acustice și/sau dispozitivele de
semnalizare optică sunt dezactivate.

3. Apăsați pe Reset.

(1)

Fire

#001

Detector

Biroul 1

00006-002
R

Dacă un mesaj este marcat cu un R, procesul de resetare
nu este finalizat încă pentru acest element.

Pentru a reseta un declanșator manual, utilizați cheia de
resetare sau înlocuiți geamul.

Pentru a reseta un detector automat: în cazul în care fumul
persistă în camera de detectare, ventilați.

La următorul mesaj de alarmă, toate dispozitivele de
semnalizare care au fost dezactivate sunt reactivate
automat.

Măsuri de luat în caz de defecțiune
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1 Tip mesaj

2 Tip element (corespunzător celui de al doilea LED
galben care indică starea de defecțiune)

3 Adresa (zona logică și subadresa) elementului care a
declanșat defecțiunea

4 Numărul mesajului

5 Descrierea locației elementului care declanșează

6 Numărul de elemente care au declanșat defecțiunea
În cazul în care panoul afișează un mesaj de defecțiune cu

fundal galben, în combinație cu un LED  care

luminează galben și cu LED-ul de defecțiune , ,

, ,  sau  care corespunde tipului de
element (2) din mesajul de defecțiune:

1. Apăsați pe Confirmare pentru a dezactiva sunetul
soneriei

2. Apăsați pe Reset.
3. Dacă defecțiunea nu poate fi resetată, apelați

instalatorul:

Nume Număr de telefon
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Conectare și deconectare

i Introduceţi parola!

OK Anulare

Nume utilizator:

Parola:

2
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 Conectare

Apăsați pe  pentru a vă conecta la panou cu
ID-ul de utilizator și parola. În funcție de nivelul
autorizației dvs. de acces (2-4), puteți utiliza doar anumite
funcții.

Parola implicită este „000000”; solicitați instalatorului să o
modifice.

Notă: controlerul panoului poate fi operat numai de către
personal instruit. Codul de acces personal (compus din ID
de utilizator și parolă) nu trebuie făcut cunoscut terților.
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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

Dacă sunteți deja conectat, apăsați pe 
pentru a deschide meniul personalizat preconfigurat.

Pentru a vă deconecta, apăsați din nou pe  și
confirmați cu OK.

Elemente programabile
Taste funcționale
Există trei taste funcționale care pot fi programate liber cu
funcțiile panoului utilizate frecvent. Dacă o tastă
funcțională este activă, aceasta este marcată cu o bară
verde. Solicitați instalatorului să introducă funcția
configurată a tastei respective aici:

F1

F2

F3

LED-uri de alarmă și de stare de defecțiune
Există două LED-uri de stare care sunt programabile
pentru o alarmă autodefinită și o defecțiune/dezactivare
autodefinită. Solicitați instalatorului să descrie dispozitivul
configurat și starea LED-ului respectiv aici:

Modificare oră și dată
Pentru a modifica data și ora panoului, apăsați pe

 – Diverse funcţii – Schimbare dată/oră și
introduceți valorile corecte prin intermediul tastaturii.

Mod de zi și de noapte
Maniera în care este gestionată o alarmă primită depinde
de modul în care se află sistemul: zi sau noapte.

Modul de noapte are cel mai înalt nivel de securitate. În
funcție de configurație, mesajul de alarmă este transmis,
în general, la pompieri fără întârziere. Dispozitivele de
semnalizare și dispozitivele de transmisie la pompieri sau
sistemele de protecție împotriva incendiilor sunt activate.

Dacă un panou este setat la modul de zi, este posibilă
întârzierea transmisiei primului semnal de alarmă pentru a
împiedica alarmele false. Prin urmare, o alarmă trebuie să
fie confirmată într-o anumită fereastră de timp.
Dispozitivul de transmisie la pompieri nu se activează în
această situație. În timpul întârzierii, cauza mesajului de
alarmă poate fi verificată în timpul perioadei de investigare
configurate, pentru a vă asigura că este corectă.

Dacă perioada de investigare se scurge fără acțiuni
suplimentare din partea utilizatorului (declanșarea sau
resetarea alarmei), transmisia la pompieri se activează în
mod automat.

Următoarele simboluri de pe bara de stare prezintă în ce
mod se află panoul. În cazul panourilor în rețea, o
pictogramă cu o combinație noapte/zi este afișată pe
panourile aflate în modul de noapte, dacă cel puțin un
panou din rețea se află în modul de zi.

Independent Rețea

Mod de
noapte

Panoul este în
modul de
noapte

Toate panourile
conectate din
domeniul rețelei se
află în modul de
noapte

Mod de zi Panoul este în
modul de zi

-

Combinație
noapte/zi

- Panoul este în modul
de noapte, însă cel
puțin un panou din
domeniul rețelei se
află în modul de zi

Pentru a comuta între modurile de zi și de noapte, apăsați
pe simbolul curent de pe bara de stare și selectați
Comutare în mod de zi sau Comut. în mod op. Noapte.
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* Level 3 logged in

1. Apăsați pe  pentru a opri temporar
soneria internă.

Afișare istoric
În jurnalul istoric, toate datele despre anumite evenimente
sau tipuri de dispozitive sunt stocate și sortate după dată
și oră. Pentru a afișa doar anumite date, pot fi setate filtre.

Pentru a afișa jurnalul istoric, apăsați pe  –
Diagnoză – Istoric.

Selectare limbă

Apăsați pe  pentru a accesa meniul principal.
Apăsați pe „1” de pe tastatura alfanumerică. Confirmați
interogarea apărută OK și selectați limba dorită din listă.

Informații suplimentare
Pentru informații detaliate despre operarea panoului de
detecție incendiu, accesați www.boschsecurity.com.
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