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4 th | หมายเหตุ ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD
1 หมายเหตุ
คําแนะนํานี้ครอบคลุมการติดตั้งศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD ของ Bosch ในระบบปองกันอัคคีภัย 

ซึ่งควบคุมโดยแผงควบคุมอัคคีภัยรวม FPA-1000-UL ของ Bosch หรือแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่มเีง่ือนไขการเชื่อมตอที่คลายๆ 

กัน

ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา FMR-1000-RCMD ตามคําแนะนําตอไปน้ี NFPA 72, กฎหมายในพื้นที่ 

และหนวยงานที่มอีํานาจทางกฎหมาย การไมปฏิบตัตามคําแนะนําอาจทําใหอุปกรณทํางานไมถูกตอง Bosch Security Systems Inc. 

ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการติดต ั้ง ทดสอบ หรือบํารุงรักษาอุปกรณอยางไมเหมาะสม

โปรดดูที่ คูมือการติดตั้งและการทํางาน  FPA-1000-UL( P/N F.01U.089.224) 

สําหรับขอกําหนดดานรูปแบบการเดินสายไฟและคําแนะนําในการตั้งคาโปรแกรมโดยละเอียด

2 คําอธิบายอุปกรณ
ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD คือตัวแจงเตือน LCD แบบสี่สาย พรอมความสามารถในการควบคุมระบบ ซึ่งมีไฟ LED 

และจอแสดงผล LCD เชนเดียวกับจอแสดงผลของแผงควบค ุม ประกอบดวยพีโซ ปุมเลื่อน และปุมการทํางานสำหรับตอบรับ [ACK], 

ฝกซอมหนีไฟ [drill], รีเซ็ต [reset ] และปดเสียง [silence] ฟงก ชันการเลื่อนและปุมตอบรับ [ACK] สามารถใชงานไดโดยไมมีขอจํากัด 

ปุมสําหรับรีเซต็ ปดเสียง หรือฝกซอมหนีไฟ สามารถเปดใชงานหรือปดใชงานได โดยการล็อคปุมของอุปกรณ นอกจากนี้ 

สามารถล็อคปุมการทํางาน หรือปุมตางๆ ไดโดยใชสวิตช DIP (โปรดดู ตาราง 6.1m หนา 7)

ศูนยควบคุมระยะไกลมแีผนปายเวอรชันภาษาตางๆ สําหรับไฟ LED และตัวอักษรของปุม 

สามารถติดตั้งอุปกรณไดบนพื้นผนังและแบบก่ึงฝงผนัง

แผงควบคุมอัคคีภัยรวม FPA-1000-UL แตละเคร่ืองรองรับต ัวแจงเตือนระยะไกล FMR-1000-RA และ/หรือศูนยควบคุมระยะไกล 

FMR-1000-RCMD ไดมากถึงแปดชุด

รูป 2.1 ภาพรวมของระบบ

i
หมายเหต
NFPA 72 กําหนดใหทําการทดสอบการทํางานของระบบ เมือ่มีการดัดแปลง, ซอมแซม, อัปเกรด หรือการปรับแกระบบของสวนประกอบ, 

ฮารดแวร, การเดินสาย, การตั้งโปรแกรม และซอฟตแวรหรือเฟรมแวร 

!
ขอควรระวัง
คําแนะนํานี้ประกอบดวยขั้นตอนในการปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายกับตัวบุคคลและปองกันไมใหอ ุปกรณเสียหาย 

FPA-1000-UL FMR-1000-RCMD FMR-1000-RA
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3 ขอบขายในการสงมอบ

4 การติดต้ัง
ไมควรติดตั้งศูนยควบคุมระยะไกลสูงกวาระดับไหลของผูควบคุมระบบที่ตัวเตี้ยที่สุด

4.1 การถอดกรอบครอบ

4.2 การติดต้ังบนพ้ืนผนัง
1. กลองรองรับดานหลังมีชองเปดสามชองสําหรับ ข ั้วตอทอรอยสายที่มีเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว ตรงดานหลัง ดานลาง 

และดานบนสุด (โปรดดู รูป 4.2 ขอ 1) ในการทําความสะอาด ใหถอดชองเปดจากดานในของกลอง

2. ติดตั้งกลองรองรับดานหลังที่มลีูกศรชี้ข้ึน (โปรดดู รูป 4.2ขอ 2)

3. ใชกลองรองรับดานหลังเปนแมแบบเพื่อทําเครื องหมายตําแหนงรูยึดสําหรับติดตั้ง (โปรดดู รูป 4.2ขอ 3) 

ทําชองเปดบนนพื้นผนังที่ตองการติดตั้งสําหรับการเดินสายไฟ ขันสกรู ในข้ันตอนนี้ ไมควรขันสกรูใหแนน

4. อุปกรณปรับระดับดวยฟองอากาศในตัวที่ชวยใหคุณสามารถปรับระดับในแนวนอนโดยไมตองใชเครื องมือเพิ่มเติมขณะยึดอุปกรณฐาน (โ

ปรดดู รูป 4.2ขอ 4)

กอนติดตั้งอุปกรณ ใหทําตามคําแนะนําใน 

- สวน 5 การใสแผนปายภาษา  หนา 7
- สวน 6 การตั้งคาหมายเลขตําแหนง  หนา 7
- สวน 7 การเดินสาย  หนา 8

รายละเอียด

ศูนยควบคุมระยะไกลหนึ่งชุด (ในกลองรองรับดานหลังพรอมกรอบครอบ)

แผนปายเวอรชันภาษาตางๆ สําหรับไฟ LED และตัวอักษรของปุม

ชุดฮารดแวรหนึ่งชุด

คูมือการติดตั้งและการใชงาน FMR-1000-RCMD หนึ่งเลม

อุปกรณมาพรอมกับวสัดุสําหรับติดตั้ง 

และแผนปายภาษาในถุงตางหาก 

ในการถอดกรอบครอบของอุปกรณออกจากชุดตั

วแจงเตือน ใหจับชิ้นสวนอุปกรณไว 

แลวปลดล็อคตะขอเกี่ยวขางหนึ่ง 

ดึงกรอบครอบออก

รูป 4.1 การถอดกรอบครอบ (กอนการติดตั้ง)

i
หมายเหต
ในการทําความสะอาด ใหถอดชองเปดจากดานในของกลอง
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6 th | การติดต้ัง ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD
รูป 4.2 กลองรองรับดานหลังของศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD

4.3 การติดต้ังแบบฝง

คําอธิบายสัญลักษณ

1 ชองเปดสําหรับ  ข้ัวตอทอรอยสายที่มีเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว ตรงดานหลัง ดานลาง และดานบนสุด

2 ลูกศรชี้ข้ึน

3 รูยึดสําหรับติดตั้งสําหรับการติดตั้งบนพื้นผนัง

4 อุปกรณปรับระดับดวยฟองอากาศ

5 ตําแหนงตายตัวสําหรับชุดตัวแจงเตือน (สกรู 4 ตัว)

5.5 in. (140 mm)

4.41 in. (112 mm)

7.40 in. (188 mm)

3
2

3

4

5

55

5

1

1.02 in. (26 mm)

1.02 in. (26 mm)
1

1

7/8 in. (20 mm)

สําหรับการติดตั้งแบบฝง ใหใชกลองไฟฟา 3 

ชอง โปรดดู รูป 4.3 เพื่อเลือกรูยึดสําหรับติดตั้ง

กอนติดตั้งอุปกรณ ใหทําตามคําแนะนําใน 

- สวน 5 การใสแผนปายภาษา  หนา 7
- สวน 6 การตั้งคาหมายเลขตําแหนง  หนา 

7 

- สวน 7 การเดินสาย  หนา 8

รูป 4.3 การติดตั้งแบบฝง

คําอธิบายสัญลักษณ

1 รูยึดสําหรับติดตั้งสําหรับการติดตั้งแบบฝง

1 1 1

1 1 1

3
.5

4
 in

. 
(9

0
 m

m
)

3
.1

9
 in

. 
(8

1
 m

m
)

1.82 in.
(46 mm)

1.82 in.
(46 mm)
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5 การใสแผนปายภาษา
สําหรับเวอรชันภาษาตางๆ ของไฟ LED และตัวอักษรของปุม ใหใชแผนปายที่ใหมาพรอมกับ FMR-1000-RCMD

รูป 5.1 การใสแผนปายภาษา

1. ใสแผนปายดวยความระมัดระวังลงในชองที่ดานบนของแผงปุมควบคุม

2. สอดแผนปายลงดวยความระมัดระวงั จนกระทั่งแผนลงไปสุดแผงปุม

3. ในการนําแผนปายออกมา ใหดึงข้ึนอยางระมัดระว ังตรงที่จับ

6 การตั้งคาหมายเลขตําแหนง
ตองตั้งคา FMR-1000-RCMD แตละชุดที่เชื่อมตอกับบัสเสริมของ FPA-1000-UL ใหมหีมายเลขตําแหนงบัสเสริมไมซำกันตั้งแต 16 ถึง 23 

นอกจากนี้ ตองตั้งโปรแกรมอุปกรณที่แผงควบคุม (โปรดดู คูมือการติดตั้งและใชงาน FPA-1000-UL (P/N F.01U.089.224)

ตั้งคาหมายเลขตําแหนงโดยใชสวิตช DIP ที่แมนบอรดของชุดตัวแจงเตือน โปรดดูที่ ตาราง 6.1 

รูป 6.1 การตั้งคาหมายเลขตําแหนง

ตาราง 6.1 ฟงกชันสวติช DIP

Gas Alarm
Silenced

Power
Trouble

Fire 
Supervisory

Gas Alarm
Silenced

1 2

Gas Alarm
Silenced

Power
Trouble

Fire
Supervisory

Gas Alarm
Silenced

Power
Trouble

Fire 
Supervisory

3

หมายเลขตําแหนงบัสเสริม DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5

16 OFF OFF OFF OFFตําแหนง:

ล็อคปุมควบคุม

ONตําแหนง:

ล็อคทุกปุม

OFFตําแหนง:

ใชงานการล็อคปุม

ON ตําแหนง: 

บายพาสการล็อคปุม

17 ON OFF OFF

18 OFF ON OFF

19 ON ON OFF

20 OFF OFF ON

21 ON OFF ON

22 OFF ON ON

23 ON ON ON

YG

P7 P3
GNDPWR+

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF

16

17

18

19

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF

ON

OFF

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF

20

21

22

23

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF

ON

OFF

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF

ON                  DIP

1    2     3    4    5

ON

OFF
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8 th | การเดินสาย ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD
สวิตช DIP 4 เปนการล็อคปุมควบคุม (Drill, Reset และ Silence) ในตำแหนง OFF และล็อคปุมทั้งหมดเมื่ออยูในตําแหนง ON

สวิตช DIP 5 เปดใชงานการล็อคปุมเมื่อยูในตําแหนง OFF และบายพาสการล็อคปุมเมื่อยูในตําแหนง ON

7 การเดินสาย

7.1 ระยะการเดินสายวงจรบัสเสริม

ใชสายแบบสี่เสน ขนาด 18 AWG (0.8 มม2) หรือใหญกวา ในการเชื่อมตออุปกรณบสัเสริมต างๆ เขากับ FACP ความยาวรวมของสาย 

ที่เชื่อมตอกับข้ัวตอของบัสเสริมจะตองไมเกิน 4000 ฟุต (1219 ม.) โดยไมคํานึงถึงขนาดของสายที่ใช 

ความยาวสูงสุดระหวางอุปกรณหนึ่งตัวกับแผงควบคุมนั้นข้ึนอยูกับกระแสไฟฟาที่ใชงานในสาขาที่เปดอุปกรณ 

สามารถดูกระแสไฟฟาที่ใชงานในสาขาหนึ่งได โดยเพิ่มการใชงานกระแสไฟฟาของอุปกรณแตละตัวที่เชื่อมตอกับสาขาเขาดวยกัน 

สําหรับรายละเอียดการคํานวณความยาวสาย โปรดดู คูมือการติดตั้งและใชงาน FPA-1000-UL  (P/N F.01U.089.224)

7.2 การตอสาย
FMR-1000-UL ไดรับกําลังไฟจากเอาตพุตแหลงจายไฟจาก FPA-1000-UL ดังนี้

- ไฟ DC 12 V (บัสเสริม)

- เอาตพุตแหลงจายไฟเสริม FWR ไมมีการกรอง 24 V

หรือแหลงจายไฟภายนอกตามมาตรฐาน UL และมีการตอสายดินอางอิงทั่วไปกับ FPA-1000-UL ดังนี้

- ไฟ DC 12 V

- ไฟ DC 24 V

ในการเดินสาย FMR-1000-RCMD ใหทําตามขั้นตอนดังนี้

1. ปดสวติชแผงควบคุม

2. เดินสายจาก FACP ไปยังตัวแจงเตือน

3. รอยสายผานชองเปดหนึ่งในฐานของตัวแจงเตือน (การติดตั้งบนพื้นผนัง) หรือกลองไฟฟา 3 ชอง (การติดตั้งแบบฝง) โปรดดู รูป 4.2 

หนา 6 สําหรับตําแหนงการรอยสายในกลองรองรับดานหลัง

4. เชื่อมตอการเดินสายกับข้ัวตอ FMR-1000-RCMD โปรดดูที่ รูป 7.1 

i
หมายเหต
อุปกรณบัสเสริมแตละตัวตองมหีมายเลขตําแหนงของตัวเอง และหมายเลขตําแหนงแตละหมายเลขสามารถรองรับอุปกรณไดหนึ่งตัวเทานั้น 

ตรวจใหแนใจวาไมมีหมายเลขตําแหนงซ้ํากันบนบ ัส

อันตราย
อันตรายจากการระเบิดและการลุกไหม หามลัดวงจรของขั้วตอ

การเชื่อมตอที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นกับชุดควบคุมและการบาดเจ็บได

กอนทําการบํารุงรักษาอุปกรณนี้ ใหตัดแหลงจายไฟออกทั้งหมด

คําอธิบายสัญลักษณ

รูป 7.1 การตอสาย

GND สายดิน

V+/PWR แหลงจายไฟ

Y สีเหลือง, ขอมูลออก

G สีเขียว, ขอมลูเขา

P3 การเชื่อมตอแหลงจายไฟ

P7 การเชื่อมตอขอมูล

P7P3
Y GGNDPWR+

G
Y

R
B
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5. สําหรับการติดตั้งบนพื้นผนังกับกลองรองรับดานหลัง: ใหยึดฐานใหแนน 

ใชอุปกรณปรับระดับดวยฟองอากาศเพื่อใหแนใจวากลองรองรับดานหลังอยูในแนวนอนอยางลงต ัว โปรดดูที่ รูป 4.2 หนา 6 

6. ยึดชุดตัวแจงเตือนที่มีสกรูยึดสี่ตัวใหแนน โดยใชไขควงปากแฉกของ Phillips ขันสกรูสําหรับตอสายดินใหแนน โปรดดูที่ 

7. วางกรอบครอบลงบนฐานดานบนสุด กดสวนลางจนกวาจะเขาที่

รูป 7.2 ตําแหนงของสกรูยึดและสําหรับตอสายดิน

เมื่อเปดสวติชอุปกรณ ระบบจะทําการทดสอบตัวเอง ซึ่งไดแก การตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด, สว ิตชหมายเลขตําแหนง, ไฟ LED, LCD, 

ออดสัญญาณ, ปุมตางๆ, การใชกระแสไฟฟา และการทดสอบหลอดไฟ

7.3 การถอดกรอบครอบสําหรับการบํารุงรักษา

8 การตั้งโปรแกรม
ตองกําหนดคาตัวแจงเตือนระยะไกล และศูนยควบค ุมระยะไกลทั้งหมดเปนสวนประกอบที่เชื่อมตอก ับบัสเสริม 

FPA-1000-UL ทําใหสามารถใชวธิีการตั้งโปรแกรมไดหลากหลาย

- ในสถานที่ตั้ง ที่แผงดานหนา

- ในสถานที่ตั้งผานเว็บเซิรฟเวอร โดยใชแลปทอป (ที่เชื่อมตอกับแผงควบคุมดวยสายเคเบลิ CAT5)

- ระยะไกล, โดยใชเวบ็เพจ และการเชือ่มตอแบบไดอัลอัพ (DACT)

- ระยะไกล, โดยใชเวบ็เพจ และการเชือ่มตออีเทอรเน็ต

สําหรับการตั้งโปรแกรมจากแผงดานหนา ระบบจะมฟี ังกชันเรียนรูอัตโนมตัิ (Auto Learn) 

ที่ทําใหผูทําการติดตั้งสามารถกําหนดคาระบบได อยางรวดเร็วและงายดายในโหมดดีฟอลต

สําหรับการใชแลปทอปในสถานที่ หรือการเขาใชงานระยะไกลผานทางอุปกรณสื่อสาร 

การตั้งโปรแกรมสามารถทําไดดวยอินเตอรเฟซผูใชบนเว็บเบราวเซอร (แผงปุมควบคุมเสมือน)

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําในการตั้งโปรแกรม โปรดดู คูมือการติดตั้งและใชงาน FPA-1000-UL  (P/N F.01U.089.224)

สําหรับการถอดกรอบครอบของอุปกรณเมือ่ติดตั้

งชุดตัวแจงเตือนแลว 

ใหขันสกรูดวยไขควงหัวแบนขนาดเล็กในแตละช

องทางดานลาง หรือดานบนสุดของกรอบ ยกขึ้น 

แลวดึงกรอบครอบออก

รูป 7.3 การถอดกรอบครอบ (หลังการติดตั้ง)
Bosch Security Systems, Inc. คูมือการติดต้ังและการใชงาน F.01U.089.229 | 3.0 | 2009.07



10 th | การทํางาน ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD
9 การทํางาน

9.1 ไฟ LED และแผงปุมควบคมุ LCD
ไฟ LED บนศูนยควบคุมระยะไกลแสดงสถานะระบบหลัก (โปรดดู ตาราง 9.1) นอกจากนี้ 

มีการระบุความบกพรองในการสื่อสารบนบัสเสริมตามไฟ LED เหตุขัดของซึ่งกะพริบที่ความเร็ว 1 Hz (โปรดดู สวน 10 การแกปญหา หนา 
13)

ตาราง 9.1 การทํางานของไฟ LED

คําอธิบายสัญลักษณ

รูป 9.1 มุมมองดานหนาของ FMR-1000-RA

1 ไฟ LED

2 ปุมอุปกรณ

3 หนาจอ LCD

4 ปุมเลื่อน

5 ปุมสําหรับฝกซอมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต [Reset], 

ปดเสียง [Silenced] และตอบรับ [ACK]

1

5

1

3
5

2 4

ไฟ LED สถานะระบบ

Fire

สีแดง

เปด เมื่อใดก็ตามที่ระบบมกีารบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไมไดรับการรีเซ็ต

ปด - หากไมมีการบันทึกสัญญาณเตือน

- หลังจากการรีเซ็ต

Gas Alarm

สีน้ําเงิน

เปด เมื่อระบบทําการบันทึกสัญญาณเตือนแกส และไมได รับการรีเซ็ต

ปด - หากไมมีการบันทึกสัญญาณเตือนแกส

- หลังจากการรีเซ็ต

Power

สีเขียว

เปด หากใชแหลงจายไฟ AC กับแผงควบคุม

กะพริบ 1) เมื่อแหลงจายไฟ AC ขัดของ และอุปกรณทํางานดวยกําลังไฟจากแบตเตอรี่

ปด เมื่อไมใชแหลงจายไฟ (AC หรือแบตเตอร่ี)

Supervisory

สีเหลือง

เปด เมื่อระบบมีการบันทึกเง่ือนไขการตรวจสอบ

ปด เมื่อไมมกีารบันทึกเง่ือนไขการตรวจสอบ

Silenced

สีเหลือง

เปด - เมื่อผูใชทําการปดเสียงของเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดของดวยตนเอง

- หากตัวตั้งเวลาปดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

ปด - เมื่อไมมีเง่ือนไขใดถูกปดเสียง

- เมื่อเง่ือนไขที่ถูกปดเสียงไดรับการแกไข

Trouble

สีเหลือง

เปด - เมื่อแผงควบคุมกําลังเร่ิมตนทํางาน

- เมื่อแผงควบคุมลงบันทึกเง่ือนไขเหตุขัดของจากจุดหรือแผงควบคุม

- เมื่ออินพุตหรือเอาตพุต หรือองคประกอบอื่นถูกบายพาส

กะพริบ 1) - เมื่อแผงควบคุมไมไดทํางาน

- เมื่อการทดสอบระบบกําลังดําเนินอยู

ปด - เมื่อไมมีเง่ือนไขเหตุขัดของ

- เมื่อแผงควบคุมกําลังรีเซ็ต

1) อัตราการกะพริบไฟ LED คือ 1 Hz (0.5 วินาที สวาง, 0.5 วินาที ดับ)
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การแสดงผล
ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD ใชจอแสดงผล LCD แบบมุมมองกวางขนาด 80 ตัวอักษร (4 บรรทัดๆ ละ 20 ตัวอักษร) 

จอแสดงผลมีไฟพื้นหลัง LED ที่มีอายุการทํางานยาว ม ีการควบคุมไฟพื้นหลังโดยแผงควบคุม หรือเปดจากระบบเมื่อกดปุมใดๆ 

และปดเมือ่ไมมีการกดปุมใดๆ เปนเวลา 30 วนิาท ี แมวาจะแหลงจายไฟ AC ขัดของ ไฟพื้นหลัง LED 

ยังคงสวางหากผูใชกําลังใชแผงปุมควบคุม

อุปกรณสงสัญญาณเสียงแบบพีโซ
ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD มีอุปกรณพีโซ ซึ่งสงสัญญาณเสียงเพื่อแจงสถานะของระบบ โปรดดู ตาราง 9.2 

สําหรับโหมดพีโซ เมื่อมีการควบคุมศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD จากแผงควบคุม

ตาราง 9.2 การทํางานของพีโซกับ FMR-1000-RCMD ที่มกีารควบคุม

ในกรณีการทํางานของพีโซหลายอยางพรอมกัน สถานะระบบซึ่งมีลําดับความสําคัญสูงสุดจะแสดงออกมา

หากไมมีการควบคุมศูนยควบคุมระยะไกลจากแผงควบคุม หรืออยูระหวางความบกพรองในการสื่อสาร โปรดดู ตาราง 9.3 โหมดพีโซ

ตาราง 9.3 การทํางานของพีโซกับ FMR-1000-RCMD ที่มกีารควบคุมจากระบบ

9.2 การทดสอบหลอดไฟ
คุณสามารถทดสอบหลอดไฟไดโดยกดปุมตอบรับ [ACK] คางไว 3 วินาที ไฟ LED ทั้งหมดบน FMR-1000-RA จะสวางขึ้น และจอแสดงผล 

LCD จะเต็มไปดวยแทงสีดําเมื่อเร่ิมตนการทดสอบหลอดไฟ เมื่อปลอยปุมตอบรับ [ACK] หมายเลขการแกไข หมายเลขตําแหนงบสัเสริม 

และสถานะการล็อคปุมจะปรากฏบนจอแสดงผล LCD 3 วนิาท ี จากนั้นไฟ LED และจอแสดงผล LCD จะกลับสูโหมดการทํางานปกติ 

(มกีารควบคุมจากแผงควบคุม)

9.3 การทํางานของแผงปุมควบคุม
เมื่อการล็อคปุมอยูในตําแหนงล็อค ผูใชสามารถใชปุมเลื่อนเพื่อนาวิเกตจอแสดงผล LCD และควบคุมปุมตอบรับ [ACK] เทานั้น 

เมื่อกดปุมไมถูกตอง จะแสดงขอความ “KEY LOCKED” 3 วินาที โปรดดู ตาราง 6.1 หนา 7 สําหรับตัวเลือกบายพาสการล็อคปุม

เมื่อการล็อคปุมอยูในตําแหนงปลดล็อค หรือมีการบายพาสการตั้งคาสวิตช DIP สําหรับการล็อคปุม 

ผูใชสามารถควบคุมการทํางานไดโดยใชปุมใดปุ มหนึ่งของอุปกรณ

การทาํงานของพีโซ สถานะระบบ

ปดเสียง แผงควบคุมอยูในสถานะปกติ (ไมมีเง่ือนไขสัญญาณเตือน, การตรวจสอบ หรือเหตุขัดของ) 

แผงควบคุมถูกปดเสียงหรือถูกตอบรับ หลังจากเกิดเง่ือนไขแบบผิดปกติ

เสียงบี๊ปติดตอกัน แผงควบคุมอยูในเง่ือนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภ ัย

เสียงบี๊ปดังเปนระยะ 

(ดัง 0.5 วินาที ทุก 2 วินาที)

แผงควบคุมอยูในเง่ือนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภ ัย

เสียงบี๊ปดังเปนระยะ 

(ดัง 0.5 วินาท ีทุก 4 วินาที)

แผงควบคุมอยูในเง่ือนไขของการตรวจสอบ

เสียงบี๊ปดังเปนระยะ 

(ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วนิาที)

แผงควบคุมขัดของ หรือมีความบกพรองในการสื่อสารบนบสัเสริม

เสียงบี๊ปแบบสั้น ทุกคร้ังที่กดปุมถูกตอง

การทํางานของพีโซ สถานะระบบ FMR-1000-RA ที่มีการควบคุมจากระบบ

เสียงบี๊ปดังเปนระยะ 

(ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วนิาที)

มคีวามบกพรองในการสื่อสารบนบัสเสริม
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ดูสถานะ
เมื่อไมมีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดของในระบบ ข อความแสดงผลจะเปน "System Normal" หรือ "System Normal Day" 

พรอมกับแสดงวันที่และเวลาในปจจุบัน

ระหวางเร่ิมการทํางานโดยการเปดเคร่ือง หรือการกําหนดคาระบบใหม, จอแสดงผลจะแสดง "System Initializing”

แผงควบคุมจะแสดงหนาจอ “System Resetting” เมื่อมีการรีเซ ็ต จนกระทั่งระบบกลับเขาสูเง่ือนไขการตรวจสอบปกติ

หากมีการเปด PAS หรือ Pre-signal จอแสดงผลจะแสดงขอความ “System in delay mode”

เง่ือนไขแบบผิดปกติใดๆ จะแสดงในกลุมจะไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญาณเต ือนแกส, การตรวจสอบ 

และเหตุขัดของ 

ใชปุมลูกศรเพื่อดูเหตุการณ หรือเง่ือนไขตางๆ ในกลุมเดียวกัน ปุมข้ึนและปุมลงจะนําผูใชไปยังเหตุการณกอนหนาหรือถัดไป 

ปุมซายและขวาจะสลับไปที่กลุมอื่น

ตอบรับ
ระหวางการเกิดสัญญาณเตือน การกดปุมตอบรับ [ACK] จะปดพีโซที่กําลังสงเสียงบนตัวแจงเตือน  

เหตุการณที่กําลังดําเนินอยูหรือเง่ือนไขทั้งหมดจะถูกทําเคร่ืองหมายเปน “Acknowledged” ตัวตั้งเวลาของการเตือนเหตุขัดของตลอด 24 

ชั่วโมงจะเริ่มทํางาน เมื่อเร่ิมทํางาน  เหตุขัดข องใดๆ ที่ยังแกไขไมเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงจะถูกแจงอีกคร้ัง 

และอุปกรณพีโซจะเร่ิมสงเสียงอีกคร้ัง

หากจุดอินพุตอัคคีภัยที่ถูกกําหนดคาเปน "เปดใช PAS" (พรอมเปดใช PAS หลัก) เร่ิมการทํางานแลว การกดปุมตอบรับ [ACK] ภายใน 

15 วนิาที หลังจากการเร่ิมทํางานของ PAS จะทําใหตัวต ั้งเวลาการตรวจสอบเริ่มทํางาน 

ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยหรือดําเนินการที่เหมาะสมอื่นๆ จนกระทั่งตัวตั้งเวลาหมดเวลาลง

การทํางานของการตอบรับสามารถเร่ิมตนได โดยเริ มการทํางานของจุดอินพุตที่ถูกกําหนดคาเปนประเภทตอบรับ

ปดเสียง
การกดปุมปดเสียง [Silenced] เปนการควบคุมการทํางานท ั้งหมดของการตอบรับ 

เมื่อการทํางานแบบปดเสียงเร่ิมตนข้ึน แผงควบค ุมจะเขาสูสถานะ “Silenced” และไฟ LED “Silenced" จะสวางขึ้น 

อุปกรณพีโซบนแผงปุมควบคุมและตัวแจงเตือนจะปดการทํางาน เอาตพุตทั้งหมดจะถูกปดเสียง หากถูกกําหนดคาเปน “Silenceable” 

NAC จะแสดงสัญญาณพัลซ “Silenced” ในรูปแบบที่โปรแกรมไว หรือ NAC จะหยุดจายไฟ ตามที่กําหนดโดยตัวเลือกหลัก “Silence 

Config” สัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบอยูตอไป

หากตั้งโปรแกรมไว  แผงควบคุมจะสงรายงานการปดเสียงไปที่ศูนย

หากแผงควบคุมถูกปดเสียงอยูแลว การกดปุมปดเสียง [SILENCE] อีกคร้ังจะทาํใหเกิดคําสั่งยกเลิกปดเสียงในแผงควบคุม 

การทํางานปดเสียงไมไดรีเซต็สถานะสัญญาณเตือน และไมไดเปลี่ยนอินพุตที่เร่ิมการทํางานกลับไปที่การทํางานปกติ 

สัญญาณเตือนที่เกิดข้ึนใหมจะทําใหเอาตพุตที ปดเสียงอยูเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การเตือนเหตุขัดของ
หากเหตุการณใดไมไดรับการแกไขภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุม [SILENCE] หรือ [ACK] 

แผงควบคุมจะทําใหอุปกรณพีโซสงสัญญาณเสียงอีกคร้ัง และสงขอมูลเหตุการณไปที่ศูนยอีกครั ง

รีเซ็ต
การกดปุมรีเซ็ต [Reset] จะปดพีโซ และเอาตพุตที่ทํางานและถูกปดเสียงทั้งหมด การรีเซ็ตจะปดแหลงจายไฟเสริม AUX/RST เปนเวลา 5 

วินาที และจะเปดใชงานโซนการรีเซ็ตหลัก สัญญาณเตือน การตรวจสอบ และเหตุขัดของทั้งหมดที่เก ิดจากการเริ่มตนทํางานของตําแหนง 

SLC จะถูกลบออกไป จากนั้น แผงควบคุมจะพยายามรเีซ็ตจุดทั้งหมดที่อยูในสถานะผิดปกติ 

i
หมายเหต
สําหรับขอมลูการแสดงผลระบบ โปรดดู คูมอืการติดตั้งและการใชงาน FPA-1000-UL  (P/N F.01U.089.224)
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เง่ือนไขเหตุขัดของของระบบบางตัวเทานั้นที่ไดรับผลกระทบจากการทํางานรีเซ็ต หากตั้งโปรแกรมไว  

แผงควบคุมจะสงรายงานการรีเซ็ตไปที่ศูนย

สัญญาณเตือน หรือเหตุขัดของใดๆ ที่เกิดข้ึนหล ังการรีเซ็ตจะทําใหระบบสงสัญญาณเสียงอีกคร้ัง

ฝกซอมหนีไฟ
เมื่อตองการเร่ิมฝกซอมหนีไฟ ใหกดปุม [DRILL] สองคร้ัง ซึ่งเปนการปองกันความผิดพลาดของการเร ิ่มฝกซอม 

การกดปุมคร้ังแรกระบบจะแจงใหทําการยืนยัน การกดปุม [DRILL] อีกคร้ังจะเปด NAC ที่ไมบายพาส 

และเอาตพุตรีเลยที่สามารถซอมไดทั้งหมด

การฝกซอมจะหยุดลง หากมีการกดปุมรีเซ็ต หรือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากการฝกซอมไดดําเน ินมาจนครบตามเวลาที่ตั้งไว 

การรีเซ็ตระบบจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมตัิเมื่อหยุดการฝกซอม 

เพื่อใหแผงควบคุมและอุปกรณในภาคสนามทั้งหมดกลับมาสูการทํางานปกติอีกคร้ัง

หากมีการตั้งโปรแกรมไว  รายงานการเริ่มฝกซอมและรายงานการหยุดฝกซอมจะถูกสงไปยังสถานี

10 การแกปญหา
การแสดงผล ไฟ LED พีโซ คําอธิบาย

NOT PROGRAMMED 0.5 ว ิเปด/0.5 วิ ปด เปด 0.5 วิ ทุก 10 วิ ไมมีการสื่อสารบนหมายเลขตําแหนงอุปกรณ

NO COMMUNICATION 0.5 ว ิเปด/0.5 วิ ปด เปด 0.5 วิ ทุก 10 วิ ผานไป 

60 วินาทีที่ไมมีการสื่อสารบนหมายเลขตําแหนงบสัเสริม

COMMUNICATION OK ปด ปด การสื่อสารบนหมายเลขตําแหนง ยังไมไดรับขอความ
Bosch Security Systems, Inc. คูมือการติดต้ังและการใชงาน F.01U.089.229 | 3.0 | 2009.07



14 th | ขอมลูจําเพาะ ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD
11 ขอมูลจําเพาะ

11.1 ระบบไฟฟา

11.2 ขอมูลจําเพาะการเดินสาย

11.3 โครงสราง

แรงดันไฟฟาขณะทํางาน ปกติ 12 V DC หรือ 24 V DC/FWR

การใชกระแสไฟฟาที่ 12 V DC

- กระแสไฟขณะรอใชงาน สูงสุด 25 mA (เมือ่ไฟ LED แสดงการเปดเคร่ืองเทานั้น)

- กระแสไฟฟาสัญญาณเตือน สูงสุด 150 mA (เมื่อตัวแจงเตือนสวางขึ้น และเปดพ ีโซ)

การใชกระแสไฟฟาที่ 24 V DC/FWR

- กระแสไฟขณะรอใชงาน สูงสุด 30 mA (เมือ่ไฟ LED แสดงการเปดเคร่ืองเทานั้น)

- กระแสไฟฟาสัญญาณเตือน สูงสุด 120 mA (เมื่อตัวแจงเตือนสวางขึ้น และเปดพ ีโซ)

ชองปอนสาย ชองเปด 3 ชองสําหรับ ข้ัวตอทอรอยสายที่มีเส นผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว 

ตรงดานหลัง ดานลาง และดานบนสุด

การเชื่อมตอ 2 ข้ัวตอ (4 แผงขั้วตอ)

ขนาดสายไฟ AWG 12 ถึง 18 (เสนผานศูนยกลาง 3.25 มม.2 ถึง 0.75 มม.2)

ประเภทของสาย สายไฟแบบสี่เสน ไมหุมฉนวน

จํานวนตัวแจงเตือนสูงสุดตอหนึ่งระบบ 8 (FMR-1000-RA และ/หรือ FMR-1000-RCMD)

ระยะทางระหวาง FACP กับตัวแจงเตือน 2000 ฟุต (610 ม.)

ความยาวการเดินสายสูงสุดของบัสเสริม 4000 ฟุต (1219 ม.) ข้ึนอยูกับขนาดสายและอุปกรณเชื่อมต อ

สวนการทํางานและการแสดงผล

- ไฟ LED 6 ดวง Fire (สีแดง), Gas Alarm (สีน้ําเงิน), Power (สีเขียว), Supervisory, 

Silenced และ Trouble (3 x สีเหลือง)

- LCD จอ LCD 4 บรรทัด x 20 ตัวอักษร แบบมไีฟพื้นหลัง

- ปุม ปุมสําหรับฝกซอมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต [Reset], ปดเสียง [Silenced] 

และตอบรับ [ACK], และปุมลูกศร 4 ปุม

- พีโซ อุปกรณสงสัญญาณเสียงพีโซในตัว

รูยึดสําหรับติดตั้งกลองรองรับดานหลงั 2, ระยะหาง 5.5 นิ้ว (140 มม.)

วสัดุโครงสราง ABS-FR

สี สีแดง

ขนาด (กวางxสูงxลึก) 

- FMR-1000-RCMD 7.40 x 4.41 x 2.40 นิ้ว (188 x 112 x 61 มม.)

- กลองรองรับดานหลัง 7.40 x 4.41 x 1.89 นิ้ว (188 x 112 x 48 มม.)

น้ําหนัก 19.4 ออนซ (550 กรัม)
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11.4 เงื่อนไขสภาพแวดลอม

11.5 เคร่ืองหมายการคา
Phillips เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Phillips Screw Co.

สภาพแวดลอม ในอาคาร, ที่แหง

อุณหภูมิในการทํางาน 32 °F ถึง 120 °F (0 °C ถึง +49 °C)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา 4 °F ถึง 140 °F (20 °C ถึง +60 °C)

ความชื้นสัมพัทธ ไมเกิน 95%, ไมมีการควบแนน

ระดับชั้นการปองกันตามมาตรฐาน IEC 605029 IP 30
Bosch Security Systems, Inc. คูมือการติดต้ังและการใชงาน F.01U.089.229 | 3.0 | 2009.07
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	ชุดฮาร์ดแวร์หนึ่งชุด
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	คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน FMR-1000-RCMD หนึ่งเล่ม
	คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน FMR-1000-RCMD หนึ่งเล่ม
	คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน FMR-1000-RCMD








	4 การติดตั้ง
	4 การติดตั้ง
	ไม่ควรติดตั้งศูนย์ควบคุมระยะไกลสูงกว่าระดับไหล่ของผู้ควบคุมระบบที่ตัวเตี้ยที่สุด
	ไม่ควรติดตั้งศูนย์ควบคุมระยะไกลสูงกว่าระดับไหล่ของผู้ควบคุมระบบที่ตัวเตี้ยที่สุด

	4.1 การถอดกรอบครอบ
	4.1 การถอดกรอบครอบ
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	อุปกรณ์มาพร้อมกับวัสดุสำหรับติดตั้ง และแผ่นป้ายภาษาในถุงต่างหาก ในการถอดกรอบครอบของอ...
	อุปกรณ์มาพร้อมกับวัสดุสำหรับติดตั้ง และแผ่นป้ายภาษาในถุงต่างหาก ในการถอดกรอบครอบของอ...
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	รูป 4.1 การถอดกรอบครอบ (ก่อนการติดตั้ง)








	4.2 การติดตั้งบนพื้นผนัง
	4.2 การติดตั้งบนพื้นผนัง
	1. กล่องรองรับด้านหลังมีช่องเปิดสามช่องสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/...
	1. กล่องรองรับด้านหลังมีช่องเปิดสามช่องสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/...
	1. กล่องรองรับด้านหลังมีช่องเปิดสามช่องสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/...
	1. กล่องรองรับด้านหลังมีช่องเปิดสามช่องสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/...
	รูป 4.2
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	หมายเหต 
	หมายเหต 
	ในการทำความสะอาด ให้ถอดช่องเปิดจากด้านในของกล่อง





	2. ติดตั้งกล่องรองรับด้านหลังที่มีลูกศรชี้ขึ้น (โปรดดู 
	2. ติดตั้งกล่องรองรับด้านหลังที่มีลูกศรชี้ขึ้น (โปรดดู 
	2. ติดตั้งกล่องรองรับด้านหลังที่มีลูกศรชี้ขึ้น (โปรดดู 
	รูป 4.2


	3. ใช้กล่องรองรับด้านหลังเป็นแม่แบบเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งรูยึดสำหรับติดตั้ง (โปรดดู 
	3. ใช้กล่องรองรับด้านหลังเป็นแม่แบบเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งรูยึดสำหรับติดตั้ง (โปรดดู 
	รูป 4.2


	4. อุปกรณ์ปรับระดับด้วยฟองอากาศในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับในแนวนอนโดยไม่ต้องใช้...
	4. อุปกรณ์ปรับระดับด้วยฟองอากาศในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับในแนวนอนโดยไม่ต้องใช้...
	รูป 4.2



	ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ให้ทำตามคำแนะนำใน 
	- ส่วน 5 การใส่แผ่นป้ายภาษา 
	- ส่วน 5 การใส่แผ่นป้ายภาษา 
	- ส่วน 5 การใส่แผ่นป้ายภาษา 
	- ส่วน 5 การใส่แผ่นป้ายภาษา
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	- ส่วน 6 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง 
	- ส่วน 6 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง 
	- ส่วน 6 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง
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	- ส่วน 7 การเดินสาย 
	- ส่วน 7 การเดินสาย 
	- ส่วน 7 การเดินสาย
	หน้า 8
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	รูป 4.2 กล่องรองรับด้านหลังของศูนย์ควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD
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	คำอธิบายสัญลักษณ์
	คำอธิบายสัญลักษณ์
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	ช่องเปิดสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรงด้านหลัง ด้านล่าง และด...
	ช่องเปิดสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรงด้านหลัง ด้านล่าง และด...
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	ลูกศรชี้ขึ้น
	ลูกศรชี้ขึ้น
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	รูยึดสำหรับติดตั้งสำหรับการติดตั้งบนพื้นผนัง
	รูยึดสำหรับติดตั้งสำหรับการติดตั้งบนพื้นผนัง
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	อุปกรณ์ปรับระดับด้วยฟองอากาศ
	อุปกรณ์ปรับระดับด้วยฟองอากาศ
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	ตำแหน่งตายตัวสำหรับชุดตัวแจ้งเตือน (สกรู 4 ตัว)
	ตำแหน่งตายตัวสำหรับชุดตัวแจ้งเตือน (สกรู 4 ตัว)








	4.3 การติดตั้งแบบฝัง
	4.3 การติดตั้งแบบฝัง
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	สำหรับการติดตั้งแบบฝัง ให้ใช้กล่องไฟฟ้า 3 ช่อง โปรดดู รูป 4.3 เพื่อเลือกรูยึดสำหรับติดตั้ง 
	สำหรับการติดตั้งแบบฝัง ให้ใช้กล่องไฟฟ้า 3 ช่อง โปรดดู 
	รูป 4.3

	ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ให้ทำตามคำแนะนำใน 
	- ส่วน 5 การใส่แผ่นป้ายภาษา 
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	- ส่วน 6 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง 
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	รูป 4.3 การติดตั้งแบบฝัง
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	รูยึดสำหรับติดตั้งสำหรับการติดตั้งแบบฝัง
	รูยึดสำหรับติดตั้งสำหรับการติดตั้งแบบฝัง








	5 การใส่แผ่นป้ายภาษา
	5 การใส่แผ่นป้ายภาษา
	สำหรับเวอร์ชันภาษาต่างๆ ของไฟ LED และตัวอักษรของปุ่ม ให้ใช้แผ่นป้ายที่ให้มาพร้อมกับ FMR-1000-RCMD
	สำหรับเวอร์ชันภาษาต่างๆ ของไฟ LED และตัวอักษรของปุ่ม ให้ใช้แผ่นป้ายที่ให้มาพร้อมกับ FMR-1000-RCMD
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	รูป 5.1 การใส่แผ่นป้ายภาษา

	1. ใส่แผ่นป้ายด้วยความระมัดระวังลงในช่องที่ด้านบนของแผงปุ่มควบคุม
	1. ใส่แผ่นป้ายด้วยความระมัดระวังลงในช่องที่ด้านบนของแผงปุ่มควบคุม
	1. ใส่แผ่นป้ายด้วยความระมัดระวังลงในช่องที่ด้านบนของแผงปุ่มควบคุม

	2. สอดแผ่นป้ายลงด้วยความระมัดระวัง จนกระทั่งแผ่นลงไปสุดแผงปุ่ม
	2. สอดแผ่นป้ายลงด้วยความระมัดระวัง จนกระทั่งแผ่นลงไปสุดแผงปุ่ม

	3. ในการนำแผ่นป้ายออกมา ให้ดึงขึ้นอย่างระมัดระวังตรงที่จับ
	3. ในการนำแผ่นป้ายออกมา ให้ดึงขึ้นอย่างระมัดระวังตรงที่จับ




	6 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง
	6 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง
	ต้องตั้งค่า FMR-1000-RCMD แต่ละชุดที่เชื่อมต่อกับบัสเสริมของ FPA-1000-UL ให้มีหมายเลขตำแหน่งบัสเสริมไม...
	ต้องตั้งค่า FMR-1000-RCMD แต่ละชุดที่เชื่อมต่อกับบัสเสริมของ FPA-1000-UL ให้มีหมายเลขตำแหน่งบัสเสริมไม...
	คู่มือการติดตั้งและใช้งาน FPA-1000-UL 

	ตั้งค่าหมายเลขตำแหน่งโดยใช้สวิตช์ DIP ที่แมนบอร์ดของชุดตัวแจ้งเตือน โปรดดูที่ 
	ตาราง 6.1
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	รูป 6.1 การตั้งค่าหมายเลขตำแหน่ง
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	OFFตำแหน่ง: 
	OFFตำแหน่ง:
	OFF

	ล็อคปุ่มควบคุม
	ONตำแหน่ง:
	ON

	ล็อคทุกปุ่ม

	OFFตำแหน่ง: 
	OFFตำแหน่ง:
	OFF

	ใช้งานการล็อคปุ่ม
	ON ตำแหน่ง: บายพาสการล็อคปุ่ม
	ON
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	ตาราง 6.1 ฟังก์ชันสวิตช์ DIP

	สวิตช์ DIP 4 เป็นการล็อคปุ่มควบคุม (Drill, Reset และ Silence) ในตำแหน่ง OFF และล็อคปุ่มทั้งหมดเมื่ออยู่ในตำแ...
	สวิตช์ DIP 5 เปิดใช้งานการล็อคปุ่มเมื่อยู่ในตำแหน่ง OFF และบายพาสการล็อคปุ่มเมื่อยู่ในตำแหน...
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	หมายเหต 
	หมายเหต 
	อุปกรณ์บัสเสริมแต่ละตัวต้องมีหมายเลขตำแหน่งของตัวเอง และหมายเลขตำแหน่งแต่ละหมายเลขสา...







	7 การเดินสาย
	7 การเดินสาย
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	<TABLE ROW>
	อันตราย 
	อันตราย 
	อันตรายจากการระเบิดและการลุกไหม้ ห้ามลัดวงจรของขั้วต่อ
	อันตรายจากการระเบิดและการลุกไหม้ ห้ามลัดวงจรของขั้วต่อ
	การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชุดควบคุมและการบาดเจ็บได้
	ก่อนทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟออกทั้งหมด







	7.1 ระยะการเดินสายวงจรบัสเสริม
	7.1 ระยะการเดินสายวงจรบัสเสริม
	ใช้สายแบบสี่เส้น ขนาด 18 AWG (0.8 มม
	ใช้สายแบบสี่เส้น ขนาด 18 AWG (0.8 มม
	2

	ความยาวสูงสุดระหว่างอุปกรณ์หนึ่งตัวกับแผงควบคุมนั้นขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานใน...
	คู่มือการติดตั้งและใช้งาน FPA-1000-UL 



	7.2 การต่อสาย
	7.2 การต่อสาย
	FMR-1000-UL ได้รับกำลังไฟจากเอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟจาก FPA-1000-UL ดังนี้
	FMR-1000-UL ได้รับกำลังไฟจากเอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟจาก FPA-1000-UL ดังนี้
	- ไฟ DC 12 V (บัสเสริม)
	- ไฟ DC 12 V (บัสเสริม)
	- ไฟ DC 12 V (บัสเสริม)

	- เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟเสริม FWR ไม่มีการกรอง 24 V
	- เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟเสริม FWR ไม่มีการกรอง 24 V


	หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอกตามมาตรฐาน UL และมีการต่อสายดินอ้างอิงทั่วไปกับ FPA-1000-UL ดังนี้
	- ไฟ DC 12 V
	- ไฟ DC 12 V
	- ไฟ DC 12 V

	- ไฟ DC 24 V
	- ไฟ DC 24 V


	ในการเดินสาย FMR-1000-RCMD ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
	1. ปิดสวิตช์แผงควบคุม
	1. ปิดสวิตช์แผงควบคุม
	1. ปิดสวิตช์แผงควบคุม

	2. เดินสายจาก FACP ไปยังตัวแจ้งเตือน
	2. เดินสายจาก FACP ไปยังตัวแจ้งเตือน

	3. ร้อยสายผ่านช่องเปิดหนึ่งในฐานของตัวแจ้งเตือน (การติดตั้งบนพื้นผนัง) หรือกล่องไฟฟ้า 3 ช่...
	3. ร้อยสายผ่านช่องเปิดหนึ่งในฐานของตัวแจ้งเตือน (การติดตั้งบนพื้นผนัง) หรือกล่องไฟฟ้า 3 ช่...
	รูป 4.2
	หน้า 6
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	คำอธิบายสัญลักษณ์
	คำอธิบายสัญลักษณ์
	คำอธิบายสัญลักษณ์

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	รูป 7.1 การต่อสาย



	<TABLE ROW>
	GND
	GND
	GND


	สายดิน
	สายดิน


	<TABLE ROW>
	V+/PWR
	V+/PWR
	V+/PWR


	แหล่งจ่ายไฟ
	แหล่งจ่ายไฟ


	<TABLE ROW>
	Y
	Y
	Y


	สีเหลือง, ข้อมูลออก
	สีเหลือง, ข้อมูลออก


	<TABLE ROW>
	G
	G
	G


	สีเขียว, ข้อมูลเข้า
	สีเขียว, ข้อมูลเข้า


	<TABLE ROW>
	P3
	P3
	P3


	การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ


	<TABLE ROW>
	P7
	P7
	P7


	การเชื่อมต่อข้อมูล
	การเชื่อมต่อข้อมูล





	4. เชื่อมต่อการเดินสายกับขั้วต่อ FMR-1000-RCMD โปรดดูที่ 
	4. เชื่อมต่อการเดินสายกับขั้วต่อ FMR-1000-RCMD โปรดดูที่ 
	4. เชื่อมต่อการเดินสายกับขั้วต่อ FMR-1000-RCMD โปรดดูที่ 
	รูป 7.1


	5. สำหรับการติดตั้งบนพื้นผนังกับกล่องรองรับด้านหลัง: ให้ยึดฐานให้แน่น ใช้อุปกรณ์ปรับระด...
	5. สำหรับการติดตั้งบนพื้นผนังกับกล่องรองรับด้านหลัง: ให้ยึดฐานให้แน่น ใช้อุปกรณ์ปรับระด...
	รูป 4.2
	หน้า 6


	6. ยึดชุดตัวแจ้งเตือนที่มีสกรูยึดสี่ตัวให้แน่น โดยใช้ไขควงปากแฉกของ Phillips ขันสกรูสำหรับต่...
	6. ยึดชุดตัวแจ้งเตือนที่มีสกรูยึดสี่ตัวให้แน่น โดยใช้ไขควงปากแฉกของ Phillips ขันสกรูสำหรับต่...

	7. วางกรอบครอบลงบนฐานด้านบนสุด กดส่วนล่างจนกว่าจะเข้าที่
	7. วางกรอบครอบลงบนฐานด้านบนสุด กดส่วนล่างจนกว่าจะเข้าที่


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	รูป 7.2 ตำแหน่งของสกรูยึดและสำหรับต่อสายดิน

	เมื่อเปิดสวิตช์อุปกรณ์ ระบบจะทำการทดสอบตัวเอง ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหม...


	7.3 การถอดกรอบครอบสำหรับการบำรุงรักษา
	7.3 การถอดกรอบครอบสำหรับการบำรุงรักษา
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	สำหรับการถอดกรอบครอบของอุปกรณ์เมื่อติดตั้ งชุดตัวแจ้งเตือนแล้ว ให้ขันสกรูด้วยไขควงหั...
	สำหรับการถอดกรอบครอบของอุปกรณ์เมื่อติดตั้ งชุดตัวแจ้งเตือนแล้ว ให้ขันสกรูด้วยไขควงหั...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	รูป 7.3 การถอดกรอบครอบ (หลังการติดตั้ง)









	8 การตั้งโปรแกรม
	8 การตั้งโปรแกรม
	ต้องกำหนดค่าตัวแจ้งเตือนระยะไกล และศูนย์ควบคุมระยะไกลทั้งหมดเป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต...
	ต้องกำหนดค่าตัวแจ้งเตือนระยะไกล และศูนย์ควบคุมระยะไกลทั้งหมดเป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต...
	FPA-1000-UL ทำให้สามารถใช้วิธีการตั้งโปรแกรมได้หลากหลาย
	- ในสถานที่ตั้ง ที่แผงด้านหน้า
	- ในสถานที่ตั้ง ที่แผงด้านหน้า
	- ในสถานที่ตั้ง ที่แผงด้านหน้า

	- ในสถานที่ตั้งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แลปทอป (ที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุมด้วยสายเคเบิล CAT5
	- ในสถานที่ตั้งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แลปทอป (ที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุมด้วยสายเคเบิล CAT5

	- ระยะไกล, โดยใช้เว็บเพจ และการเชื่อมต่อแบบไดอัลอัพ (DACT)
	- ระยะไกล, โดยใช้เว็บเพจ และการเชื่อมต่อแบบไดอัลอัพ (DACT)

	- ระยะไกล, โดยใช้เว็บเพจ และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
	- ระยะไกล, โดยใช้เว็บเพจ และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต


	สำหรับการตั้งโปรแกรมจากแผงด้านหน้า ระบบจะมีฟังก์ชันเรียนรู้อัตโนมัติ (Auto Learn) ที่ทำให้ผู้...
	สำหรับการใช้แลปทอปในสถานที่ หรือการเข้าใช้งานระยะไกลผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร การตั้งโปร...
	สำหรับรายละเอียดคำแนะนำในการตั้งโปรแกรม โปรดดู 
	คู่มือการติดตั้งและใช้งาน FPA-1000-UL 



	9 การทำงาน
	9 การทำงาน
	9.1 ไฟ LED และแผงปุ่มควบคุม LCD
	9.1 ไฟ LED และแผงปุ่มควบคุม LCD
	ไฟ LED บนศูนย์ควบคุมระยะไกลแสดงสถานะระบบหลัก (โปรดดู 
	ไฟ LED บนศูนย์ควบคุมระยะไกลแสดงสถานะระบบหลัก (โปรดดู 
	ตาราง 9.1
	ส่วน 10 การแก้ปัญหา
	หน้า 13

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	คำอธิบายสัญลักษณ์
	คำอธิบายสัญลักษณ์
	คำอธิบายสัญลักษณ์

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	รูป 9.1 มุมมองด้านหน้าของ FMR-1000-RA



	<TABLE ROW>
	1
	1

	ไฟ LED
	ไฟ LED


	<TABLE ROW>
	2
	2

	ปุ่มอุปกรณ์
	ปุ่มอุปกรณ์


	<TABLE ROW>
	3
	3

	หน้าจอ LCD
	หน้าจอ LCD


	<TABLE ROW>
	4
	4

	ปุ่มเลื่อน
	ปุ่มเลื่อน


	<TABLE ROW>
	5
	5

	ปุ่มสำหรับฝึกซ้อมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต [Reset], ปิดเสียง [Silenced] และตอบรับ [ACK]
	ปุ่มสำหรับฝึกซ้อมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต [Reset], ปิดเสียง [Silenced] และตอบรับ [ACK]





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	ไฟ LED
	ไฟ LED

	สถานะระบบ
	สถานะระบบ



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Fire 
	Fire
	สีแดง
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	เปิด
	เปิด

	เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไม่ได้รับการรีเซ็ต
	เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไม่ได้รับการรีเซ็ต


	<TABLE ROW>
	ปิด
	ปิด

	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือน 
	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือน
	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือน
	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือน

	- หลังจากการรีเซ็ต
	- หลังจากการรีเซ็ต




	<TABLE ROW>
	Gas Alarm 
	Gas Alarm
	สีน้ำเงิน
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	เปิด
	เปิด

	เมื่อระบบทำการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊ส และไม่ได้รับการรีเซ็ต
	เมื่อระบบทำการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊ส และไม่ได้รับการรีเซ็ต


	<TABLE ROW>
	ปิด
	ปิด

	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊ส 
	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊ส
	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊ส
	- หากไม่มีการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊ส

	- หลังจากการรีเซ็ต
	- หลังจากการรีเซ็ต




	<TABLE ROW>
	Power 
	Power
	สีเขียว
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	เปิด
	เปิด

	หากใช้แหล่งจ่ายไฟ AC กับแผงควบคุม
	แหล่งจ่ายไฟ ACหากใช้แหล่งจ่ายไฟ AC กับแผงควบคุม
	แหล่งจ่ายไฟ AC



	<TABLE ROW>
	กะพริบ 1)
	กะพริบ 
	1)


	เมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC ขัดข้อง และอุปกรณ์ทำงานด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่
	ไฟ AC ขัดข้อง
	ไฟ AC ขัดข้อง
	แบตเตอรี่



	<TABLE ROW>
	ปิด
	ปิด

	เมื่อไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)
	เมื่อไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)


	<TABLE ROW>
	Supervisory 
	Supervisory
	สีเหลือง
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	เปิด
	เปิด

	เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
	เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ


	<TABLE ROW>
	ปิด
	ปิด

	เมื่อไม่มีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ
	เมื่อไม่มีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ


	<TABLE ROW>
	Silenced 
	Silenced
	สีเหลือง
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	เปิด
	เปิด

	- เมื่อผู้ใช้ทำการปิดเสียงของเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง 
	- เมื่อผู้ใช้ทำการปิดเสียงของเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง
	- เมื่อผู้ใช้ทำการปิดเสียงของเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง
	- เมื่อผู้ใช้ทำการปิดเสียงของเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง

	- หากตัวตั้งเวลาปิดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ
	- หากตัวตั้งเวลาปิดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ




	<TABLE ROW>
	ปิด
	ปิด

	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขใดถูกปิดเสียง 
	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขใดถูกปิดเสียง
	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขใดถูกปิดเสียง
	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขใดถูกปิดเสียง

	- เมื่อเงื่อนไขที่ถูกปิดเสียงได้รับการแก้ไข
	- เมื่อเงื่อนไขที่ถูกปิดเสียงได้รับการแก้ไข




	<TABLE ROW>
	Trouble 
	Trouble
	สีเหลือง
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	เปิด
	เปิด

	- เมื่อแผงควบคุมกำลังเริ่มต้นทำงาน 
	- เมื่อแผงควบคุมกำลังเริ่มต้นทำงาน
	- เมื่อแผงควบคุมกำลังเริ่มต้นทำงาน
	- เมื่อแผงควบคุมกำลังเริ่มต้นทำงาน

	- เมื่อแผงควบคุมลงบันทึกเงื่อนไขเหตุขัดข้องจากจุดหรือแผงควบคุม
	- เมื่อแผงควบคุมลงบันทึกเงื่อนไขเหตุขัดข้องจากจุดหรือแผงควบคุม

	- เมื่ออินพุตหรือเอาต์พุต หรือองค์ประกอบอื่นถูกบายพาส
	- เมื่ออินพุตหรือเอาต์พุต หรือองค์ประกอบอื่นถูกบายพาส




	<TABLE ROW>
	กะพริบ 1)
	กะพริบ 
	1)


	- เมื่อแผงควบคุมไม่ได้ทำงาน 
	- เมื่อแผงควบคุมไม่ได้ทำงาน
	- เมื่อแผงควบคุมไม่ได้ทำงาน
	- เมื่อแผงควบคุมไม่ได้ทำงาน

	- เมื่อการทดสอบระบบกำลังดำเนินอยู่
	- เมื่อการทดสอบระบบกำลังดำเนินอยู่




	<TABLE ROW>
	ปิด
	ปิด

	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขเหตุขัดข้อง 
	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขเหตุขัดข้อง
	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขเหตุขัดข้อง
	- เมื่อไม่มีเงื่อนไขเหตุขัดข้อง

	- เมื่อแผงควบคุมกำลังรีเซ็ต
	- เมื่อแผงควบคุมกำลังรีเซ็ต




	<TABLE ROW>
	1) อัตราการกะพริบไฟ LED คือ 1 Hz (0.5 วินาที สว่าง, 0.5 วินาที ดับ)
	1) อัตราการกะพริบไฟ LED คือ 1 Hz (0.5 วินาที สว่าง, 0.5 วินาที ดับ)
	1)





	ตาราง 9.1 การทำงานของไฟ LED


	การแสดงผล
	การแสดงผล
	ศูนย์ควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD ใช้จอแสดงผล LCD แบบมุมมองกว้างขนาด 80 ตัวอักษร (4 บรรทัดๆ ละ 20 ตัวอักษร)...

	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ
	ศูนย์ควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD มีอุปกรณ์พีโซ ซึ่งส่งสัญญาณเสียงเพื่อแจ้งสถานะของระบบ โปรดดู 
	ตาราง 9.2

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	การทำงานของพีโซ
	การทำงานของพีโซ

	สถานะระบบ
	สถานะระบบ



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ปิดเสียง
	ปิดเสียง

	แผงควบคุมอยู่ในสถานะปกติ (ไม่มีเงื่อนไขสัญญาณเตือน, การตรวจสอบ หรือเหตุขัดข้อง) แผงควบคุ...
	แผงควบคุมอยู่ในสถานะปกติ (ไม่มีเงื่อนไขสัญญาณเตือน, การตรวจสอบ หรือเหตุขัดข้อง) แผงควบคุ...


	<TABLE ROW>
	เสียงบี๊ปติดต่อกัน
	เสียงบี๊ปติดต่อกัน

	แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภัย
	แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภัย


	<TABLE ROW>
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 2 วินาที)
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 2 วินาที)

	แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภัย
	แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภัย


	<TABLE ROW>
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 4 วินาที)
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 4 วินาที)

	แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของการตรวจสอบ
	แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของการตรวจสอบ


	<TABLE ROW>
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)

	แผงควบคุมขัดข้อง หรือมีความบกพร่องในการสื่อสารบนบัสเสริม
	แผงควบคุมขัดข้อง หรือมีความบกพร่องในการสื่อสารบนบัสเสริม


	<TABLE ROW>
	เสียงบี๊ปแบบสั้น
	เสียงบี๊ปแบบสั้น

	ทุกครั้งที่กดปุ่มถูกต้อง
	ทุกครั้งที่กดปุ่มถูกต้อง




	ตาราง 9.2 การทำงานของพีโซกับ FMR-1000-RCMD ที่มีการควบคุม

	ในกรณีการทำงานของพีโซหลายอย่างพร้อมกัน สถานะระบบซึ่งมีลำดับความสำคัญสูงสุดจะแสดงออกมา
	หากไม่มีการควบคุมศูนย์ควบคุมระยะไกลจากแผงควบคุม หรืออยู่ระหว่างความบกพร่องในการสื่อส...
	ตาราง 9.3

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	การทำงานของพีโซ
	การทำงานของพีโซ

	สถานะระบบ FMR-1000-RA ที่มีการควบคุมจากระบบ
	สถานะระบบ FMR-1000-RA ที่มีการควบคุมจากระบบ



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)
	เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)

	มีความบกพร่องในการสื่อสารบนบัสเสริม
	มีความบกพร่องในการสื่อสารบนบัสเสริม




	ตาราง 9.3 การทำงานของพีโซกับ FMR-1000-RCMD ที่มีการควบคุมจากระบบ



	9.2 การทดสอบหลอดไฟ
	9.2 การทดสอบหลอดไฟ
	คุณสามารถทดสอบหลอดไฟได้โดยกดปุ่มตอบรับ [ACK] ค้างไว้ 3 วินาที ไฟ LED ทั้งหมดบน FMR-1000-RA จะสว่างขึ้น ...
	คุณสามารถทดสอบหลอดไฟได้โดยกดปุ่มตอบรับ [ACK] ค้างไว้ 3 วินาที ไฟ LED ทั้งหมดบน FMR-1000-RA จะสว่างขึ้น ...


	9.3 การทำงานของแผงปุ่มควบคุม
	9.3 การทำงานของแผงปุ่มควบคุม
	เมื่อการล็อคปุ่มอยู่ในตำแหน่งล็อค ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อนาวิเกตจอแสดงผล LCD และ...
	เมื่อการล็อคปุ่มอยู่ในตำแหน่งล็อค ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อนาวิเกตจอแสดงผล LCD และ...
	KEY LOCKED
	ตาราง 6.1
	หน้า 7

	เมื่อการล็อคปุ่มอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค หรือมีการบายพาสการตั้งค่าสวิตช์ DIP สำหรับการล็อคป...

	ดูสถานะ
	ดูสถานะ
	เมื่อไม่มีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องในระบบ ข้อความแสดงผลจะเป็น "System Normal" หรือ "System Normal Day" พร้อม...
	ระหว่างเริ่มการทำงานโดยการเปิดเครื่อง หรือการกำหนดค่าระบบใหม่, จอแสดงผลจะแสดง "System Initializing”
	แผงควบคุมจะแสดงหน้าจอ “System Resetting” เมื่อมีการรีเซ็ต จนกระทั่งระบบกลับเข้าสู่เงื่อนไขการตรว...
	หากมีการเปิด PAS หรือ Pre-signal จอแสดงผลจะแสดงข้อความ “System in delay mode”
	เงื่อนไขแบบผิดปกติใดๆ จะแสดงในกลุ่มจะได้รับการจัดประเภทเป็นสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญา...
	ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อดูเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ปุ่มขึ้นและปุ่มลงจะนำผ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	หมายเหต 
	หมายเหต 
	สำหรับข้อมูลการแสดงผลระบบ โปรดดู 
	คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน FPA-1000-UL







	ตอบรับ
	ตอบรับ
	ระหว่างการเกิดสัญญาณเตือน การกดปุ่มตอบรับ [ACK] จะปิดพีโซที่กำลังส่งเสียงบนตัวแจ้งเตือน เ...
	หากจุดอินพุตอัคคีภัยที่ถูกกำหนดค่าเป็น "เปิดใช้ PAS" (พร้อมเปิดใช้ PAS หลัก) เริ่มการทำงานแล้ว...
	การทำงานของการตอบรับสามารถเริ่มต้นได้ โดยเริ่มการทำงานของจุดอินพุตที่ถูกกำหนดค่าเป็น...

	ปิดเสียง
	ปิดเสียง
	การกดปุ่มปิดเสียง [Silenced] เป็นการควบคุมการทำงานทั้งหมดของการตอบรับ 
	เมื่อการทำงานแบบปิดเสียงเริ่มต้นขึ้น แผงควบคุมจะเข้าสู่สถานะ “Silenced” และไฟ LED “Silenced" จะสว่าง...
	หากตั้งโปรแกรมไว้ แผงควบคุมจะส่งรายงานการปิดเสียงไปที่ศูนย์
	หากแผงควบคุมถูกปิดเสียงอยู่แล้ว การกดปุ่มปิดเสียง [SILENCE] อีกครั้งจะทำให้เกิดคำสั่งยกเลิก...

	การเตือนเหตุขัดข้อง
	การเตือนเหตุขัดข้อง
	หากเหตุการณ์ใดไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุ่ม [SILENCE] หรือ [ACK] แผงควบคุมจะทำให...

	รีเซ็ต
	รีเซ็ต
	การกดปุ่มรีเซ็ต [Reset] จะปิดพีโซ และเอาต์พุตที่ทำงานและถูกปิดเสียงทั้งหมด การรีเซ็ตจะปิดแ...
	สัญญาณเตือน หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังการรีเซ็ตจะทำให้ระบบส่งสัญญาณเสียงอีกค...

	ฝึกซ้อมหนีไฟ
	ฝึกซ้อมหนีไฟ
	เมื่อต้องการเริ่มฝึกซ้อมหนีไฟ ให้กดปุ่ม [DRILL] สองครั้ง ซึ่งเป็นการป้องกันความผิดพลาดของก...
	การฝึกซ้อมจะหยุดลง หากมีการกดปุ่มรีเซ็ต หรือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากการฝึกซ้อมได้ด...
	หากมีการตั้งโปรแกรมไว้ รายงานการเริ่มฝึกซ้อมและรายงานการหยุดฝึกซ้อมจะถูกส่งไปยังสถานี



	10 การแก้ปัญหา
	10 การแก้ปัญหา
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	การแสดงผล
	การแสดงผล

	ไฟ LED
	ไฟ LED

	พีโซ
	พีโซ

	คำอธิบาย
	คำอธิบาย



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	NOT PROGRAMMED
	NOT PROGRAMMED
	NOT PROGRAMMED


	0.5 วิ เปิด/0.5 วิ ปิด
	0.5 วิ เปิด/0.5 วิ ปิด

	เปิด 0.5 วิ ทุก 10 วิ
	เปิด 0.5 วิ ทุก 10 วิ

	ไม่มีการสื่อสารบนหมายเลขตำแหน่งอุปกรณ์
	ไม่มีการสื่อสารบนหมายเลขตำแหน่งอุปกรณ์


	<TABLE ROW>
	NO COMMUNICATION
	NO COMMUNICATION
	NO COMMUNICATION


	0.5 วิ เปิด/0.5 วิ ปิด
	0.5 วิ เปิด/0.5 วิ ปิด

	เปิด 0.5 วิ ทุก 10 วิ
	เปิด 0.5 วิ ทุก 10 วิ

	ผ่านไป 60 วินาทีที่ไม่มีการสื่อสารบนหมายเลขตำแหน่งบัสเสริม
	ผ่านไป 60 วินาทีที่ไม่มีการสื่อสารบนหมายเลขตำแหน่งบัสเสริม


	<TABLE ROW>
	COMMUNICATION OK
	COMMUNICATION OK
	COMMUNICATION OK


	ปิด
	ปิด

	ปิด
	ปิด

	การสื่อสารบนหมายเลขตำแหน่ง ยังไม่ได้รับข้อความ
	การสื่อสารบนหมายเลขตำแหน่ง ยังไม่ได้รับข้อความ







	11 ข้อมูลจำเพาะ
	11 ข้อมูลจำเพาะ
	11.1 ระบบไฟฟ้า
	11.1 ระบบไฟฟ้า
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
	แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน

	ปกติ 12 V DC หรือ 24 V DC/FWR
	ปกติ 12 V DC หรือ 24 V DC/FWR


	<TABLE ROW>
	การใช้กระแสไฟฟ้าที่ 12 V DC
	การใช้กระแสไฟฟ้าที่ 12 V DC


	<TABLE ROW>
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน



	สูงสุด 25 mA (เมื่อไฟ LED แสดงการเปิดเครื่องเท่านั้น)
	สูงสุด 25 mA (เมื่อไฟ LED แสดงการเปิดเครื่องเท่านั้น)


	<TABLE ROW>
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน



	สูงสุด 150 mA (เมื่อตัวแจ้งเตือนสว่างขึ้น และเปิดพีโซ)
	สูงสุด 150 mA (เมื่อตัวแจ้งเตือนสว่างขึ้น และเปิดพีโซ)


	<TABLE ROW>
	การใช้กระแสไฟฟ้าที่ 24 V DC/FWR
	การใช้กระแสไฟฟ้าที่ 24 V DC/FWR


	<TABLE ROW>
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน
	- กระแสไฟขณะรอใช้งาน



	สูงสุด 30 mA (เมื่อไฟ LED แสดงการเปิดเครื่องเท่านั้น)
	สูงสุด 30 mA (เมื่อไฟ LED แสดงการเปิดเครื่องเท่านั้น)


	<TABLE ROW>
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน
	- กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน



	สูงสุด 120 mA (เมื่อตัวแจ้งเตือนสว่างขึ้น และเปิดพีโซ)
	สูงสุด 120 mA (เมื่อตัวแจ้งเตือนสว่างขึ้น และเปิดพีโซ)







	11.2 ข้อมูลจำเพาะการเดินสาย
	11.2 ข้อมูลจำเพาะการเดินสาย
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ช่องป้อนสาย
	ช่องป้อนสาย

	ช่องเปิด 3 ช่องสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรงด้านหลัง ด้านล่า...
	ช่องเปิด 3 ช่องสำหรับ ขั้วต่อท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรงด้านหลัง ด้านล่า...


	<TABLE ROW>
	การเชื่อมต่อ
	การเชื่อมต่อ

	2 ขั้วต่อ (4 แผงขั้วต่อ)
	2 ขั้วต่อ (4 แผงขั้วต่อ)


	<TABLE ROW>
	ขนาดสายไฟ
	ขนาดสายไฟ

	AWG 12 ถึง 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 มม.2 ถึง 0.75 มม.2)
	AWG 12 ถึง 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 มม.
	2
	2



	<TABLE ROW>
	ประเภทของสาย
	ประเภทของสาย

	สายไฟแบบสี่เส้น ไม่หุ้มฉนวน
	สายไฟแบบสี่เส้น ไม่หุ้มฉนวน


	<TABLE ROW>
	จำนวนตัวแจ้งเตือนสูงสุดต่อหนึ่งระบบ 
	จำนวนตัวแจ้งเตือนสูงสุดต่อหนึ่งระบบ 

	8 (FMR-1000-RA และ/หรือ FMR-1000-RCMD)
	8 (FMR-1000-RA และ/หรือ FMR-1000-RCMD)


	<TABLE ROW>
	ระยะทางระหว่าง FACP กับตัวแจ้งเตือน
	ระยะทางระหว่าง FACP กับตัวแจ้งเตือน

	2000 ฟุต (610 ม.)
	2000 ฟุต (610 ม.)


	<TABLE ROW>
	ความยาวการเดินสายสูงสุดของบัสเสริม
	ความยาวการเดินสายสูงสุดของบัสเสริม

	4000 ฟุต (1219 ม.) ขึ้นอยู่กับขนาดสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
	4000 ฟุต (1219 ม.) ขึ้นอยู่กับขนาดสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ







	11.3 โครงสร้าง
	11.3 โครงสร้าง
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ส่วนการทำงานและการแสดงผล
	ส่วนการทำงานและการแสดงผล


	<TABLE ROW>
	- ไฟ LED 6 ดวง
	- ไฟ LED 6 ดวง
	- ไฟ LED 6 ดวง
	- ไฟ LED 6 ดวง



	Fire (สีแดง), Gas Alarm (สีน้ำเงิน), Power (สีเขียว), Supervisory, Silenced และ Trouble (3 x สีเหลือง)
	Fire (สีแดง), Gas Alarm (สีน้ำเงิน), Power (สีเขียว), Supervisory, Silenced และ Trouble (3 x สีเหลือง)


	<TABLE ROW>
	- LCD
	- LCD
	- LCD
	- LCD



	จอ LCD 4 บรรทัด x 20 ตัวอักษร แบบมีไฟพื้นหลัง
	จอ LCD 4 บรรทัด x 20 ตัวอักษร แบบมีไฟพื้นหลัง


	<TABLE ROW>
	- ปุ่ม
	- ปุ่ม
	- ปุ่ม
	- ปุ่ม



	ปุ่มสำหรับฝึกซ้อมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต [Reset], ปิดเสียง [Silenced] และตอบรับ [ACK], และปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม
	ปุ่มสำหรับฝึกซ้อมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต [Reset], ปิดเสียง [Silenced] และตอบรับ [ACK], และปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม


	<TABLE ROW>
	- พีโซ
	- พีโซ
	- พีโซ
	- พีโซ



	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงพีโซในตัว
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงพีโซในตัว


	<TABLE ROW>
	รูยึดสำหรับติดตั้งกล่องรองรับด้านหลัง
	รูยึดสำหรับติดตั้งกล่องรองรับด้านหลัง

	2, ระยะห่าง 5.5 นิ้ว (140 มม.)
	2, ระยะห่าง 5.5 นิ้ว (140 มม.)


	<TABLE ROW>
	วัสดุโครงสร้าง
	วัสดุโครงสร้าง

	ABS-FR
	ABS-FR


	<TABLE ROW>
	สี
	สี

	สีแดง
	สีแดง


	<TABLE ROW>
	ขนาด (กว้างxสูงxลึก) 
	ขนาด (กว้างxสูงxลึก) 


	<TABLE ROW>
	- FMR-1000-RCMD
	- FMR-1000-RCMD
	- FMR-1000-RCMD
	- FMR-1000-RCMD



	7.40 x 4.41 x 2.40 นิ้ว (188 x 112 x 61 มม.)
	7.40 x 4.41 x 2.40 นิ้ว (188 x 112 x 61 มม.)


	<TABLE ROW>
	- กล่องรองรับด้านหลัง
	- กล่องรองรับด้านหลัง
	- กล่องรองรับด้านหลัง
	- กล่องรองรับด้านหลัง



	7.40 x 4.41 x 1.89 นิ้ว (188 x 112 x 48 มม.)
	7.40 x 4.41 x 1.89 นิ้ว (188 x 112 x 48 มม.)


	<TABLE ROW>
	น้ำหนัก
	น้ำหนัก

	19.4 ออนซ์ (550 กรัม)
	19.4 ออนซ์ (550 กรัม)







	11.4 เงื่อนไขสภาพแวดล้อม
	11.4 เงื่อนไขสภาพแวดล้อม
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	สภาพแวดล้อม
	สภาพแวดล้อม

	ในอาคาร, ที่แห้ง
	ในอาคาร, ที่แห้ง


	<TABLE ROW>
	อุณหภูมิในการทำงาน
	อุณหภูมิในการทำงาน

	32 °F ถึง 120 °F (0 °C ถึง +49 °C)
	32 °F ถึง 120 °F (0 °C ถึง +49 °C)


	<TABLE ROW>
	อุณหภูมิในการเก็บรักษา
	อุณหภูมิในการเก็บรักษา

	4 °F ถึง 140 °F (20 °C ถึง +60 °C)
	4 °F ถึง 140 °F (20 °C ถึง +60 °C)


	<TABLE ROW>
	ความชื้นสัมพัทธ์
	ความชื้นสัมพัทธ์

	ไม่เกิน 95%, ไม่มีการควบแน่น
	ไม่เกิน 95%, ไม่มีการควบแน่น


	<TABLE ROW>
	ระดับชั้นการป้องกันตามมาตรฐาน IEC 605029
	ระดับชั้นการป้องกันตามมาตรฐาน IEC 605029

	IP 30
	IP 30







	11.5 เครื่องหมายการค้า
	11.5 เครื่องหมายการค้า
	Phillips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Phillips Screw Co.
	Phillips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Phillips Screw Co.
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