
Pregled plošče

!

Previdnost!
Na zaslonu na dotik ne uporabljajte koničastih ali
ostrih predmetov. Zaslon na dotik ne sme biti
izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
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1 Lučke LED stanja 6 Prikaz seznama plošč v omrežju
in vzpostavljanje oddaljene
povezave s ploščo v omrežju

2 Vrstica s podatki 7 Prikaz in upravljanje vseh območij
alarma

3 Vrstica stanja 8 Prijava v ploščo in priklic
prilagojenega menija

4 Odpiranje
začetnega menija

9 Utišanje notranjega brenčala

5 Vrnitev nazaj 10 Funkcijske tipke, programirljive

11 Prikaz informacij za podporo

Lučke LED stanja

Barva
*

Pomen

Rd Požarni alarm

Rd Poteka evakuacija

Rd Aktiviran je prenos požarnega alarma

Rd Aktivirana je oprema za požarno varnost

Ru Način za vzdrževanje

Ru Aktiviran je dnevni način/zakasnitve

Ru Splošno onemogočenje

Ru Splošna napaka

Ru** Napaka/onemogočen detektor požara

Ru** Napaka/onemogočena signalna naprava

Ru** Napaka/onemogočena naprava za prenos
alarma

Ru** Napaka/onemogočen izhod v opremo za
požarno varnost

Ru Napaka napajanja

Z Napajanje je na voljo

Ru Napaka sistema/plošče

Z Sistem deluje

Rd Programirljiva lučka LED za samodoločeni
alarm

Ru** Programirljiva lučka LED za samodoločeno
napako/onemogočenje

*Ru = rumena, Rd = rdeča, Z = zelena
**utripa: napaka, sveti: onemogočeno

Kaj narediti v primeru alarma
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(1)

Preveri al.

#001

Detektor

Pisarna 1 - prvo nadstropje

00006-002

Potrditev Ročni alarm

Čas za potrditev 00:30 min

1 3
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1 Vrsta sporočila

2 Opis lokacije sprožilnega detektorja

3 Naslov (logično področje in podnaslov) detektorja, ki je
sprožil alarm

4 Število detektorjev, ki so sprožili alarm

5 Številka sporočila

6 Število skupin, ki so sprožile požarni alarm, in
aktiviranih izhodov

Izberite Potrditev, da začne teči čas preiskave (odvisno od
konfiguracije). V tem času preverite pravilnost sporočila na
mestu detektorja, ki je sprožil alarm.
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(1)

Preveri al.

#001

Detektor

Pisarna 1 - prvo nadstropje

00006-002

Reset Ročni alarm

Čas za preiskavo 00:30 min

Če med preverjanjem ugotovite, da je alarm pristen,
pritisnite Ročni alarm, da ročno sprožite alarm, ali
aktivirajte ročni javljalnik. Začne se evakuacija in naprava
za prenos v gasilsko službo se aktivira.

Če ugotovite, da gre za lažen alarm, izberite Reset in se
prijavite v ploščo, da preprečite aktiviranje naprave za
prenos in signalnih naprav.

Opomba: Če čas preiskave poteče brez nadaljnjega
uporabniškega posredovanja (sproženje ali ponastavitev
alarma), sta evakuacija in prenos v gasilsko službo
aktivirana samodejno.
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Pritisnite gumb za evakuacijo, da odprete seznam z vsemi
območji evakuacije, ki so na voljo.

Če želite poiskati določeno območje, vnesite številko

skupine opozorilnih naprav in pritisnite .

Evakuacija

i Vnesite številko za Naprava NAC!
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Vkl. 
Vse

Izk. 
Vse
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Skupina NAC v modulu 27/1
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Skupina NAC v modulu 27/2
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Skupina NAC v modulu 28/2Skupina NAC v modulu 28/1

32

Skupina NAC v modulu 29/2Skupina NAC v modulu 29/1

31
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Barve ozadja skupin pomenijo naslednje:

– Rdeča: skupine, ki se aktivno nadzorujejo v primeru
alarma

– Rdeče-vijolična: skupine, ki se aktivno nadzorujejo brez
dejanskega alarma, npr. v primeru protipožarne vaje

– Zelena: skupine, ki niso aktivne
– Rumena: skupine z napako ali onemogočene skupine,

pri katerih nadzor ni mogoč.
Evakuacija

i Vnesite številko za Naprava NAC!

27
Vkl. 
Vse

Izk. 
Vse

27

Skupina NAC v modulu 27/1

28

Skupina NAC v modulu 27/2

30

Skupina NAC v modulu 28/2Skupina NAC v modulu 28/1

32

Skupina NAC v modulu 29/2Skupina NAC v modulu 29/1
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Izberite ustrezno skupino, da takoj začnete ali končate
evakuacijo tega območja. Za pomikanje po seznamu

uporabite  in . Vnosi v skupini spremenijo
barvo ozadja glede na trenutno stanje.

Izberite Vkl. vse za nadzor vseh skupin evakuacije ali Izk.
vse za zaustavitev aktiviranja vseh skupin.

Ponastavitev alarma
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Požar

#001

Detektor

AV-dnevni režim je omogočen

00006

Izkl. sign. Vkl. sign.Potrditev Reset

1 2 3

1. Pritisnite Potrditev.
2. Pritisnite Izkl. sign..

Sirene in/ali optične signalne naprave so izključene.
3. Pritisnite Reset.

(1)

Požar

#001

Detektor

Pisarna 1

00006-002
R

Če je sporočilo označeno z R, ponastavitev za ta element
še ni zaključena.

Če želite ponastaviti ročni javljalnik, uporabite tipko za
ponastavitev ali zamenjajte stekelce.

Če želite ponastaviti samodejni detektor: Če je v komori za
zaznavanje še vedno dim, je potrebno prezračevanje.

Pri naslednjem sporočilu alarma se vse izključene signalne
naprave samodejno znova vključijo.

Kaj narediti v primeru napake
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Napaka

#001

Detektor

Pisarna 1

00006-002

1

64
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1 Vrsta sporočila

2 Vrsta elementa (ustreza drugi rumeni lučki LED za
stanje napake)

3 Naslov (logično področje in podnaslov) elementa, ki je
sprožil napako

4 Številka sporočila

5 Opis lokacije sprožilnega elementa

6 Število elementov, ki so sprožili napako
Če je na plošči prikazano sporočilo o napaki z rumenim

ozadjem, hkrati pa sveti rumena lučka LED  in lučka

LED napake , , , ,  ali , ki
ustreza vrsti elementa (2) v sporočilu o napaki:

1. Pritisnite Potrditev, da utišate brenčalo.
2. Pritisnite Reset.
3. Če napake ne morete ponastaviti, pokličite tehnika:

Ime Telefonska številka

Prijava in odjava

i Vnesite geslo!

OK Prekliči

ID uporabnika:

Geslo:
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0

Bypass

0
Stanje

Prijava

Pritisnite  in se prijavite v ploščo s svojim
uporabniškim ID-jem in geslom. Glede na nivo pooblastil
za dostop (2–4) lahko uporabljate samo določene funkcije.
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Privzeto geslo je »000000«. Prosite tehnika, da spremeni
to geslo.

Opomba: Kontrolno ploščo lahko uporablja samo
usposobljeno osebje. Osebne kode za dostop kod
(sestavljata jo ID uporabnika in geslo) ne razkrivajte
tretjim osebam.
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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

Če ste že prijavljeni, pritisnite , da odprete
vnaprej konfiguriran prilagojen meni. Če se želite odjaviti,

znova pritisnite  in za potrditev pritisnite OK.

Programirljivi elementi
Funkcijske tipke
Na voljo so tri funkcijske tipke, ki jih lahko prosto
programirate s pogosto uporabljenimi funkcijami plošče.
Če je funkcijska tipka aktivna, je označena z zeleno vrstico.
Tehnika prosite, da tukaj vnese konfigurirano funkcijo za
ustrezno tipko:

F1

F2

F3

Lučki LED stanja za alarm in napako
Na plošči sta dve lučki LED stanja, ki ju lahko programirate
za samodoločeni alarm in samodoločeno napako/
onemogočenje. Tehnika prosite, da tukaj opiše
konfigurirano napravo in stanje ustrezne lučke LED:

Sprememba časa in datuma
Če želite spremeniti datum in čas plošče, pritisnite

 – Dodatne funkcije – Spremeni datum/čas in
s tipkovnico vnesite pravilne vrednosti.

Dnevni in nočni način
Način obravnave vhodnega alarma je odvisen od tega, ali je
sistem v dnevnem ali nočnem načinu.

Nočni način ima najvišjo varnostno stopnjo. Sporočilo
alarma se ponavadi prenese v gasilsko službo brez
zakasnitve, odvisno od konfiguracije. Signalne naprave in
naprave za prenos v gasilsko službo ali požarni varnostni
sistem so aktivirane.

Če je plošča nastavljena na dnevni način, je za
preprečevanje lažnih alarmov mogoče nastaviti zakasnitev
prenosa prvega alarmnega signala. Zaradi tega mora biti
alarm potrjen v določenem času. V tem primeru se naprava
za prenos v gasilsko službo ne aktivira. Med zakasnitvijo
lahko v konfiguriranem času preiskave preverite pravilnost
vzroka za sporočilo alarma.

Če čas preiskave poteče brez nadaljnjega uporabniškega
posredovanja (sproženje ali ponastavitev alarma), je
prenos v gasilsko službo aktiviran samodejno.

Simboli v vrstici stanja prikazujejo trenutni način plošče.
Če so plošče v omrežju, je ikona za kombinacijo dnevnega/
nočnega načina prikazana na ploščah v nočnem načinu, če
je najmanj ena plošča v omrežju v dnevnem načinu.

Samostojno Omrežje

Nočni način Plošča je v
nočnem
načinu

Vse plošče v omrežju
so v nočnem načinu

Dnevni način Plošča je v
dnevnem
načinu

-

Kombinacija
nočnega/
dnevnega
načina

- Plošča je v nočnem
načinu, toda najmanj
ena od drugih plošč v
omrežju je v dnevnem
načinu

Če želite preklopiti med dnevnim in nočnim načinom,
pritisnite trenutni simbol v vrstici stanja in izberite
Preklop v dnevni način ali Preklopi v nočni način.
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1. Pritisnite , da začasno izklopite notranje
brenčalo.

Zgodovina prikaza
V dnevniku dogodkov so shranjeni vsi podatki o
določenem dogodku ali vrsti naprave, razvrščeni po
datumu in času. Za prikaz samo določenih podatkov lahko
nastavite filtre.

Za prikaz dnevnika zgodovine pritisnite  -
Diagnostika – Dnevnik zgodovine.

Izbira jezika

Za dostop do glavnega menija pritisnite . Na
alfanumerični tipkovnici pritisnite 1. Prikazano poizvedbo
potrdite s tipko OK in na seznamu izberite želeni jezik.

Nadaljnje informacije
Nadaljnje informacije o delovanju protipožarne plošče
najdete na spletnem mestu www.boschsecurity.com.
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