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1 หมายเหตุ
คําแนะนํานี้ครอบคลุมการติดต้ังศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD ของ Bosch ในระบบปองกันอัคคีภัย 
ซึ่งควบคุมโดยแผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตําแหนงไดแบบอะนาล็อก FPA-1000 ของ Bosch 
หรือแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่มีเงื่อนไขการเชื่อมตอที่คลายๆ กัน
ติดต้ัง ทดสอบ และบํารุงรักษา FMR-1000-RCMD ตามคําแนะนําตอไปน้ี NFPA 72, กฎหมายในพื้นที่ 
และหนวยงานท่ีมีอํานาจทางกฎหมาย การไมปฏิบัตตามคําแนะนําอาจทําใหอุปกรณทํางานไมถูกตอง Bosch 
Security Systems Inc. ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการติดต้ัง ทดสอบ 
หรือบํารุงรักษาอุปกรณอยางไมเหมาะสม
โปรดดูที่ คูมือการติดต้ังและการทํางาน  FPA-1000 ( P/N F.01U.174.607) 
สําหรับขอกําหนดดานรูปแบบการเดินสายไฟและคําแนะนําในการต้ังคาโปรแกรมโดยละเอียด

2 ขอบขายในการสงมอบ

3 คําอธิบายอุปกรณ
ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD คือตัวแจงเตือน LCD แบบส่ีสาย พรอมความสามารถในการควบคุมระบบ 
ซึ่งมีไฟ LED และจอแสดงผล LCD เชนเดียวกับจอแสดงผลของแผงควบคุม ประกอบดวยพีโซ ปุมเล่ือน 
และปุมการทํางานสําหรับตอบรับ [ACK], ฝกซอมหนีไฟ [drill], รีเซ็ต [reset ] และปดเสียง [silence] 
ฟงกชนัการเล่ือนและปุมตอบรับ [ACK] สามารถใชงานไดโดยไมมีขอจํากัด ปุมสําหรับรีเซ็ต ปดเสียง 
หรือฝกซอมหนีไฟ สามารถเปดใชงานหรือปดใชงานได โดยการล็อคปุมของอุปกรณ นอกจากนี้ 
สามารถล็อคปุมการทํางาน หรือปุมตางๆ ไดโดยใชสวิตช DIP (โปรดดู ตาราง 7.1 หนา 9)
ศูนยควบคุมระยะไกลมีแผนปายเวอรชนัภาษาตางๆ สําหรับไฟ LED และตัวอักษรของปุม 
สามารถติดต้ังอุปกรณไดบนพื้นผนังและแบบก่ึงฝงผนัง
แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตําแหนงไดแบบอะนาล็อก FPA-1000 แตละเคร่ืองรองรับตัวแจงเตือนระยะไกล 
FMR-1000-RA และ/หรือศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD ไดมากถึงแปดชุด

หมายเหตุ
NFPA 72 กําหนดใหทําการทดสอบการทํางานของระบบ เมื่อมีการดัดแปลง, ซอมแซม, อัปเกรด 
หรือการปรับแกระบบของสวนประกอบ, ฮารดแวร, การเดินสาย, การต้ังโปรแกรม และซอฟตแวรหรือเฟร มแวร 

ขอควรระวงั
คําแนะนํานี้ประกอบดวยข้ันตอนในการปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายกับตัวบุคคลและปองกันไมใหอ ุปกรณเสียหาย 

คําอธิบาย

ศูนยควบคุมระยะไกลหนึ่งชุด (ในกลองรองรับดานหลังพรอมกรอบครอบ)

แผนปายเวอรชันภาษาตางๆ สําหรับไฟ LED และตัวอักษรของปุม

ชดุฮารดแวรหนึ่งชุด

คูมือการติดต้ังและการใชงาน FMR-1000-RCMD หนึ่งเลม
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รูป 3.1 ภาพรวมของระบบ

4 การติดตั้ง
ไมควรติดต้ังศูนยควบคุมระยะไกลสูงกวาระดับไหลของผูควบคุมระบบท่ีตัวเต้ียทีสุ่ด

4.1 การถอดกรอบครอบ

4.2 การตดิตั้งบนพ้ืนผนัง
1. กลองรองรับดานหลังมีชองเปดสามชองสําหรับ ข ั้วตอทอรอยสายที่มีเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิว้ ตรงดานหลัง 

ดานลาง และดานบนสุด (โปรดดู รูป 4.2 ขอ 1) ในการทําความสะอาด ใหถอดชองเปดจากดานในของกลอง

2. ติดต้ังกลองรองรับดานหลังที่มีลูกศรชี้ข้ึน (โปรดดู รูป 4.2ขอ 2)
3. ใชกลองรองรับดานหลังเปนแมแบบเพ่ือทําเครื องหมายตําแหนงรูยึดสําหรับติดต้ัง (โปรดดู รูป 4.2ขอ 3) 

ทําชองเปดบนนพื้นผนังทีต่องการติดต้ังสําหรับการเดินสายไฟ ขันสกรู ในข้ันตอนนี้ ไมควรขันสกรูใหแนน
4. อุปกรณปรับระดับดวยฟองอากาศในตัวท ีชวยใหคุณสามารถปรบัระดับในแนวนอนโดยไมตองใชเครื องมอืเพ ิมเติมข

ณะยึดอุปกรณฐาน (โปรดดู รูป 4.2ขอ 4)
กอนติดต้ังอุปกรณ ใหทําตามคําแนะนําใน 

FPA-1000 FMR-1000-RCMD FMR-1000-RA 

อุปกรณมาพรอมกับวัสดุสําหรับติดต้ัง 
และแผนปายภาษาในถุงตางหาก 
ในการถอดกรอบครอบของอุปกรณออกจ
ากชุดตัวแจงเตือน 
ใหจับชิน้สวนอุปกรณไว 
แลวปลดล็อคตะขอเก่ียวขางหนึ่ง 
ดึงกรอบครอบออก

รูป 4.1 การถอดกรอบครอบ (กอนการติดต้ัง)

หมายเหตุ
ในการทําความสะอาด ใหถอดชองเปดจากดานในของกลอง
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- สวน 6 การใสแผนปายภาษา  หนา 8
- สวน 7 การต้ังคาหมายเลขตําแหนง  หนา 9
- สวน 5 การเดินสาย  หนา 7

รูป 4.2 กลองรองรับดานหลังของศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD

4.3 การติดตั้งแบบฝง

คําอธิบายสัญลักษณ

1 ชองเปดสําหรับ  ข้ัวตอทอรอยสายที่มีเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว ตรงดานหลัง ดานลาง และดานบนสุด

2 ลูกศรชี้ข้ึน

3 รูยึดสําหรับติดต้ังสําหรับการติดต้ังบนพ้ืนผนัง

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)

สําหรับการติดต้ังแบบฝง 
ใหใชกลองไฟฟา 3 ชอง โปรดดู รูป 4.3 
เพ่ือเลือกรูยึดสําหรับติดต้ัง
กอนติดต้ังอุปกรณ 
ใหทําตามคําแนะนําใน 
- สวน 6 การใสแผนปายภาษา  

หนา 8
- สวน 7 

การต้ังคาหมายเลขตําแหนง  
หนา 9 

- สวน 5 การเดินสาย  หนา 7

รูป 4.3 การติดต้ังแบบฝง

คําอธิบายสัญลักษณ

1 รูยึดสําหรับติดต้ังสําหรับการติดต้ังแบบฝง

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)



ศูนยควบคุมระยะไกล (Remote Command Center)  | th 7

Bosch Security Systems, Inc. คูมือการติดต้ังและการใชงาน F.01U.089.229 | 3.0 | 2011.11

5 การเดินสาย

5.1 ระยะการเดินสายวงจรบัสเสริม
ใชสายแบบส่ีเสน ขนาด 18 AWG (0.8 มม2) หรือใหญกวา ในการเชือ่มตออุปกรณบัสเสริมต างๆ เขากับ FACP 
ความยาวรวมของสาย ที่เชือ่มตอกับข้ัวตอของบัสเสริมจะตองไมเกิน 4000 ฟุต (1219 ม.) 
โดยไมคํานึงถึงขนาดของสายท่ีใช 
ความยาวสูงสุดระหวางอุปกรณหนึ่งตัวกับแผงควบคุมนั้นข้ึนอยูกับกระแสไฟฟาที่ใชงานในสาขาที่เปดอุปกรณ 
สามารถดูกระแสไฟฟาที่ใชงานในสาขาหนึ่งได 
โดยเพิ่มการใชงานกระแสไฟฟาของอุปกรณแตละต ัวที่เชื่อมตอกับสาขาเขาดวยกัน 
สําหรับรายละเอียดการคํานวณความยาวสาย โปรดดู คูมือการติดต้ังและใชงาน FPA-1000 (P/N F.01U.173.607)

5.2 การตอสาย
FMR-1000-RCMD ไดรับกําลังไฟจากเอาตพุตแหลงจายไฟจาก FPA-1000 ดังนี้
- ไฟ DC 12 V (บัสเสริม)
- เอาตพุตแหลงจายไฟเสริม FWR ไมมีการกรอง 24 V
หรือแหลงจายไฟภายนอกตามมาตรฐาน UL และมีการตอสายดินอางอิงทั่วไปกับ FPA-1000 ดังนี้
- ไฟ DC 12 V
- ไฟ DC 24 V
ในการเดินสาย FMR-1000-RCMD ใหทําตามข้ันตอนดังนี้
1. ปดสวิตชแผงควบคุม
2. เดินสายจาก FACP ไปยังตัวแจงเตือน
3. รอยสายผานชองเปดหนึ่งในฐานของตัวแจงเตือน (การติดต้ังบนพ้ืนผนัง) หรือกลองไฟฟา 3 ชอง 

(การติดต้ังแบบฝง) โปรดดู รูป 4.2 หนา 6 สําหรับตําแหนงการรอยสายในกลองรองรับดานหลัง

4. เชือ่มตอการเดินสายกับข้ัวตอ FMR-1000-RCMD โปรดดูที่ รูป 5.1 
5. สําหรับการติดต้ังบนพ้ืนผนงักับกลองรองรับดานหลัง: ใหยึดฐานใหแนน 

ใชอุปกรณปรับระดับดวยฟองอากาศเพ่ือใหแนใจวากลองรองรับดานหลังอยูในแนวนอนอยางลงต ัว โปรดดูที่ 
รูป 4.2 หนา 6 

6. ยึดชดุตัวแจงเตือนที่มีสกรูยึดส่ีตัวใหแนน โดยใชไขควงปากแฉกของ Phillips ขันสกรูสําหรับตอสายดินใหแนน 
โปรดดูที่ 

7. วางกรอบครอบลงบนฐานดานบนสุด กดสวนลางจนกวาจะเขาที่

อันตราย
อันตรายจากการระเบิดและการลุกไหม หามลัดวงจรของข้ัวตอ
การเชื่อมตอที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับชุดควบคุมและการบาดเจ็บได
กอนทําการบํารุงรักษาอุปกรณนี้ ใหตัดแหลงจายไฟออกทั้งหมด

คําอธิบายสัญลักษณ

รูป 5.1 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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รูป 5.2 ตําแหนงของสกรูยึดและสําหรับตอสายดิน
เมื่อเปดสวิตชอุปกรณ ระบบจะทําการทดสอบตัวเอง ซึง่ไดแก การตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด, 
สวิตชหมายเลขตําแหนง, ไฟ LED, LCD, ออดสัญญาณ, ปุมตางๆ, การใชกระแสไฟฟา และการทดสอบหลอดไฟ

5.3 การถอดกรอบครอบสําหรับการบํารุงรักษา

6 การใสแผนปายภาษา
สําหรับเวอรชนัภาษาตางๆ ของไฟ LED และตัวอักษรของปุม ใหใชแผนปายที่ใหมาพรอมกับ FMR-1000-RCMD

รูป 6.1 การใสแผนปายภาษา
1. ใสแผนปายดวยความระมัดระวังลงในชองที่ดานบนของแผงปุมควบคุม
2. สอดแผนปายลงดวยความระมัดระวัง จนกระทั่งแผนลงไปสุดแผงปุม
3. ในการนําแผนปายออกมา ใหดึงข้ึนอยางระมัดระว ังตรงที่จับ

สําหรับการถอดกรอบครอบของอุปกรณเ
มื่อติดต้ังชุดตัวแจงเตือนแลว 
ใหขันสกรูดวยไขควงหัวแบนขนาดเล็กใน
แตละชองทางดานลาง 
หรือดานบนสุดของกรอบ ยกข้ึน 
แลวดึงกรอบครอบออก

รูป 5.3 การถอดกรอบครอบ (หลังการติดต้ัง)

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
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7 การตั้งคาหมายเลขตําแหนง
ตองต้ังคา FMR-1000-RCMD แตละชดุที่เชื่อมตอกับบัสเสริมของ FPA-1000 
ใหมีหมายเลขตําแหนงบัสเสริมไมซ้ํากันต้ังแต 16 ถึง 23 นอกจากนี้ ตองต้ังโปรแกรมอุปกรณทีแ่ผงควบคุม (โปรดดู 
คูมือการติดต้ังและใชงาน FPA-1000 (P/N F.01U.173.607)
ต้ังคาหมายเลขตําแหนงโดยใชสวิตช DIP ทีแ่มนบอรดของชุดตัวแจงเตือน โปรดดูที่ ตาราง 7.1 

รูป 7.1 การต้ังคาหมายเลขตําแหนง

ตาราง 7.1 ฟงกชันสวิตช DIP
สวิตช DIP 4 เปนการล็อคปุมควบคุม (Drill, Reset และ Silence) ในตำแหนง OFF 
และล็อคปุมทั้งหมดเมื่ออยูในตําแหนง ON
สวิตช DIP 5 เปดใชงานการล็อคปุมเมื่อยูในตําแหนง OFF และบายพาสการล็อคปุมเมื่อยูในตําแหนง ON

8 การตั้งโปรแกรม
ตองกําหนดคาตัวแจงเตือนระยะไกล และศูนยควบค ุมระยะไกลทั้งหมดเปนสวนประกอบที่เชื่อมตอก ับบัสเสริม 
FPA-1000 ทําใหสามารถใชวิธีการต้ังโปรแกรมไดหลากหลาย
- ในสถานที่ต้ัง ที่แผงดานหนาสําหรับต้ังโปรแกรมแผงควบคุมอีกเครื่องหนึ่ง 

แตไมสามารถตั้งโปรแกรมพารามิเตอรทั้งหมดได 
- ในสถานที่ต้ังผานเว็บเซริฟเวอร โดยใชแลปทอป (ที่เชื่อมตอกับแผงควบคุมดวยสายเคเบิล CAT5)

หมายเลขตําแ
หนงบัสเสริม

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5

16 OFF OFF OFF OFFตําแหนง:
ล็อคปุมควบคุม

ONตําแหนง:
ล็อคทุกปุม

OFFตําแหนง:
ใชงานการล็อคปุ

ม

ON ตําแหนง: 
บายพาสการล็อค

ปุม

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

หมายเหตุ
อุปกรณบัสเสริมแตละตัวตองมีหมายเลขตําแหนงของตัวเอง 
และหมายเลขตําแหนงแตละหมายเลขสามารถรองรับอุปกรณไดหนึ่งตัวเทานั้น 
ตรวจใหแนใจวาไมมีหมายเลขตําแหนงซ้ํากันบนบ ัส
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- ระยะไกล, โดยใชเว็บเพจ และการเชื่อมตอแบบไดอัลอัพ (DACT)
- ระยะไกล, โดยใชเว็บเพจ และการเชื่อมตออีเทอรเน็ต
สําหรับการต้ังโปรแกรมจากแผงดานหนา ระบบจะมีฟ ังกชนัเรียนรูอัตโนมติั (Auto Learn) 
ที่ทําใหผูทําการติดต้ังสามารถกําหนดคาระบบได อยางรวดเร็วและงายดายในโหมดดีฟอลต
สําหรับการใชแลปทอปในสถานที่ หรือการเขาใชงานระยะไกลผานทางอุปกรณส่ือสาร 
การตั้งโปรแกรมสามารถทําไดดวยอินเตอรเฟซผูใชบนเว็บเบราวเซอร (แผงปุมควบคุมเสมือน)
สําหรับรายละเอียดคําแนะนําในการตั้งโปรแกรม โปรดดู คูมือการติดต้ังและใชงาน FPA-1000 (P/N F.01U.173.607)

9 การทํางาน

9.1 ไฟ LED และแผงปุมควบคุม LCD
ไฟ LED บนศูนยควบคุมระยะไกลแสดงสถานะระบบหลัก (โปรดดู ตาราง 9.1) นอกจากนี้ 
มีการระบุความบกพรองในการส่ือสารบนบัสเสริมตามไฟ LED เหตุขัดของซึง่กะพริบที่ความเร็ว 1 Hz (โปรดดู สวน 10 
การแกปญหา หนา 13)

คําอธิบายสัญลักษณ

รูป 9.1 มุมมองดานหนาของ FMR-1000-RA

1 ไฟ LED

2 ปุมอุปกรณ

3 หนาจอ LCD

4 ปุมเล่ือน

5 ปุมสําหรับฝกซอมหนีไฟ [Drill],,รีเซ็ต 
[Reset], ปดเสียง [Silenced] 
และตอบรับ [ACK]

1

5

1

3
5

2 4

ไฟ LED สถานะระบบ

Fire
สีแดง

เปด เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัย และไมไดรับการรีเซ็ต

ปด - หากไมมีการบันทึกสัญญาณเตือน
- หลังจากการรีเซต็

Gas Alarm
สีน้ําเงิน

เปด เมื่อระบบทําการบันทึกสัญญาณเตือนแกส และไมได รับการรีเซ็ต

ปด - หากไมมีการบันทึกสัญญาณเตือนแกส
- หลังจากการรีเซต็

Power
สีเขียว

เปด หากใชแหลงจายไฟ AC กับแผงควบคุม

กะพริบ 1) เมื่อแหลงจายไฟ AC ขัดของ และอุปกรณทํางานดวยกําลังไฟจากแบตเตอร่ี

ปด เมื่อไมใชแหลงจายไฟ (AC หรือแบตเตอร่ี)

Supervisory
สีเหลือง

เปด เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

ปด เมื่อไมมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

Silenced
สีเหลือง

เปด - เมื่อผูใชทําการปดเสียงของเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดของดวยตนเอง
- หากตัวต้ังเวลาปดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

ปด - เมื่อไมมีเงื่อนไขใดถูกปดเสียง
- เมื่อเงื่อนไขที่ถูกปดเสียงไดรับการแกไข
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ตาราง 9.1 การทํางานของไฟ LED

การแสดงผล
ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD ใชจอแสดงผล LCD แบบมุมมองกวางขนาด 80 ตัวอักษร (4 บรรทัดๆ ละ 
20 ตัวอักษร) จอแสดงผลมีไฟพ้ืนหลัง LED ทีม่ีอายุการทํางานยาว มีการควบคุมไฟพื้นหลังโดยแผงควบคุม 
หรือเปดจากระบบเม่ือกดปุมใดๆ และปดเมื่อไมมีการกดปุมใดๆ เปนเวลา 30 วินาที แมวาจะแหลงจายไฟ AC ขัดของ 
ไฟพื้นหลัง LED ยังคงสวางหากผูใชกําลังใชแผงป ุมควบคุม

อุปกรณสงสัญญาณเสียงแบบพีโซ
ศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD มีอุปกรณพีโซ ซึ่งสงสัญญาณเสียงเพ่ือแจงสถานะของระบบ โปรดดู 
ตาราง 9.2 สําหรับโหมดพีโซ เมื่อมีการควบคุมศูนยควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD จากแผงควบคุม

ตาราง 9.2 การทํางานของพีโซกับ FMR-1000-RCMD ท่ีมีการควบคุม
ในกรณีการทํางานของพีโซหลายอยางพรอมกัน สถานะระบบซึ่งมีลําดับความสําคัญสูงสุดจะแสดงออกมา
หากไมมกีารควบคุมศูนยควบคุมระยะไกลจากแผงควบคุม หรืออยูระหวางความบกพรองในการส่ือสาร โปรดดู 
ตาราง 9.3 โหมดพีโซ

ตาราง 9.3 การทํางานของพีโซกับ FMR-1000-RCMD ท่ีมีการควบคุมจากระบบ

Trouble
สีเหลือง

เปด - เมื่อแผงควบคุมกําลังเร่ิมตนทํางาน
- เมื่อแผงควบคุมลงบันทกึเงือ่นไขเหตุขัดของจากจุดหรือแผงควบคุม
- เมื่ออินพุตหรือเอาตพุต หรือองคประกอบอ่ืนถูกบายพาส

กะพริบ 1) - เมื่อแผงควบคุมไมไดทํางาน
- เมื่อการทดสอบระบบกําลังดําเนินอยู

ปด - เมื่อไมมีเงื่อนไขเหตุขัดของ
- เมื่อแผงควบคุมกําลังรีเซต็

1) อัตราการกะพริบไฟ LED คือ 1 Hz (0.5 วินาท ีสวาง, 0.5 วินาที ดับ)

ไฟ LED สถานะระบบ

การทํางานของพีโซ สถานะระบบ

ปดเสียง แผงควบคุมอยูในสถานะปกติ (ไมมีเงื่อนไขสัญญาณเตือน, การตรวจสอบ 
หรือเหตุขัดของ) แผงควบคุมถูกปดเสียงหรือถูกตอบรับ 
หลังจากเกิดเงือ่นไขแบบผิดปกติ

เสียงบ๊ีปติดตอกัน แผงควบคุมอยูในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภ ัย

เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 
(ดัง 0.5 วินาที ทุก 2 วินาที)

แผงควบคุมอยูในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภ ัย

เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 
(ดัง 0.5 วินาที ทุก 4 วินาที)

แผงควบคุมอยูในเงื่อนไขของการตรวจสอบ

เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 
(ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)

แผงควบคุมขัดของ หรือมีความบกพรองในการส่ือสารบนบัสเสริม

เสียงบ๊ีปแบบส้ัน ทุกคร้ังที่กดปุมถูกตอง

การทํางานของพีโซ สถานะระบบ FMR-1000-RA ท่ีมีการควบคุมจากระบบ

เสียงบ๊ีปดังเปนระยะ 
(ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)

มีความบกพรองในการส่ือสารบนบัสเสริม
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9.2 การทดสอบหลอดไฟ
คุณสามารถทดสอบหลอดไฟไดโดยกดปุมตอบรับ [ACK] คางไว 3 วินาที ไฟ LED ทั้งหมดบน FMR-1000-RA 
จะสวางข้ึน และจอแสดงผล LCD จะเต็มไปดวยแทงสีดำเมื่อเร่ิมตนการทดสอบหลอดไฟ เมื่อปลอยปุมตอบรับ [ACK] 
หมายเลขการแกไข หมายเลขตําแหนงบัสเสริม และสถานะการล็อคปุมจะปรากฏบนจอแสดงผล LCD 3 วินาที 
จากนั้นไฟ LED และจอแสดงผล LCD จะกลับสูโหมดการทํางานปกติ (มกีารควบคุมจากแผงควบคุม)

9.3 การทํางานของแผงปุมควบคุม
เมื่อการล็อคปุมอยูในตําแหนงล็อค ผูใชสามารถใชปุมเล่ือนเพื่อนาวิเกตจอแสดงผล LCD และควบคุมปุมตอบรับ 
[ACK] เทานั้น เมื่อกดปุมไมถูกตอง จะแสดงขอความ “KEY LOCKED” 3 วินาที โปรดดู ตาราง 7.1 หนา 9 
สําหรับตัวเลือกบายพาสการล็อคปุม
เมื่อการล็อคปุมอยูในตําแหนงปลดล็อค หรือมีการบายพาสการต้ังคาสวิตช DIP สําหรับการล็อคปุม 
ผูใชสามารถควบคุมการทํางานไดโดยใชปุมใดปุ มหนึ่งของอุปกรณ

ดูสถานะ
เมื่อไมมีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดของในระบบ ข อความแสดงผลจะเปน "SYSTEM NORMAL" หรือ "SYSTEM 
NORMAL DAY" พรอมกับแสดงวันที่และเวลาในปจจบัุน
ระหวางเริ่มการทํางานโดยการเปดเคร่ือง หรือการกําหนดคาระบบใหม, จอแสดงผลจะแสดง "System Initializing”
แผงควบคุมจะแสดงหนาจอ “System Resetting” เมื่อมีการรีเซ ็ต จนกระทั่งระบบกลับเขาสูเงือ่นไขการตรวจสอบปกติ
หากปด PAS หรือ Pre-signal หนาจอจะแสดงขอความ “SYSTEM NORMAL DAY”
เงือ่นไขแบบผิดปกติใดๆ จะแสดงในกลุมจะไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สัญญาณเต ือนแกส, 
การตรวจสอบ และเหตุขัดของ 
ใชปุมลูกศรเพ่ือดูเหตุการณ หรือเงื่อนไขตางๆ ในกลุมเดียวกัน 
ปุมข้ึนและปุมลงจะนําผูใชไปยังเหตุการณกอนหนาหรือถัดไป ปุมซายและขวาจะสลับไปที่กลุ มอ่ืน

ตอบรับ
ระหวางการเกิดสัญญาณเตือน การกดปุมตอบรับ [ACK] จะปดพีโซที่กําลังสงเสียงบนตัวแจงเตือน  
เหตุการณที่กําลังดําเนินอยูหรือเงือ่นไขทั้งหมดจะถูกทําเครื่องหมายเปน “Acknowledged” 
ตัวต้ังเวลาของการเตือนเหตุขัดของตลอด 24 ชั่วโมงจะเร่ิมทํางาน เมื่อเร่ิมทํางาน  เหตุขัดของใดๆ 
ที่ยังแกไขไมเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงจะถูกแจงอีกคร้ัง และอุปกรณพีโซจะเร่ิมสงเสียงอีกคร้ัง
หากจดุอินพุตอัคคีภัยทีถู่กกําหนดคาเปน "เปดใช PAS" (พรอมเปดใช PAS หลัก) เร่ิมการทํางานแลว 
การกดปุมตอบรับ [ACK] ภายใน 15 วินาที หลังจากการเริ มทํางานของ PAS 
จะทําใหตัวต้ังเวลาการตรวจสอบเร่ิมทํางาน 
ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยหรือดําเนินการที่เหมาะสมอ่ืนๆ 
จนกระทั่งตัวต้ังเวลาหมดเวลาลง
การทํางานของการตอบรับสามารถเร่ิมตนได โดยเริ มการทํางานของจดุอินพุตที่ถูกกําหนดคาเปนประเภทตอบรับ

ปดเสียง
การกดปุมปดเสียง [Silenced] เปนการควบคุมการทํางานท ั้งหมดของการตอบรับ 
เมื่อการทํางานแบบปดเสียงเร่ิมตนข้ึน แผงควบค ุมจะเขาสูสถานะ “Silenced” และไฟ LED “Silenced" จะสวางข้ึน 
อุปกรณพีโซบนแผงปุมควบคุมและตัวแจงเตือนจะปดการทํางาน เอาตพุตทั้งหมดจะถูกปดเสียง 
หากถูกกําหนดคาเปน “Silenceable” NAC จะแสดงสัญญาณพัลซ “Silenced” ในรูปแบบทีโ่ปรแกรมไว หรือ NAC 
จะหยุดจายไฟ ตามทีกํ่าหนดโดยตัวเลือกหลัก “Silence Config” สัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบอยูตอไป
หากต้ังโปรแกรมไว  แผงควบคุมจะสงรายงานการปดเสียงไปที่ศูนย
หากแผงควบคุมถูกปดเสียงอยูแลว การกดปุมปดเสียง [SILENCE] 
อีกคร้ังจะทําใหเกิดคําส่ังยกเลิกปดเสียงในแผงควบคุม การทํางานปดเสียงไมไดรีเซ็ตสถานะสัญญาณเตือน 

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลการแสดงผลระบบ โปรดดู คูมือการติดต้ังและการใชงาน FPA-1000 
(P/N F.01U.173.607)
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และไมไดเปล่ียนอินพุตที่เร่ิมการทํางานกลับไปที่การทํางานปกติ 
สัญญาณเตือนที่เกิดข้ึนใหมจะทําใหเอาตพุตที ปดเสียงอยูเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การเตือนเหตุขดัของ
หากเหตุการณใดไมไดรับการแกไขภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุม [SILENCE] หรือ [ACK] 
แผงควบคุมจะทําใหอุปกรณพีโซสงสัญญาณเสียงอีกคร้ัง และสงขอมูลเหตุการณไปที่ศูนยอีกครั ง

รีเซ็ต
การกดปุมรีเซต็ [Reset] จะปดพีโซ และเอาตพุตที่ทํางานและถูกปดเสียงทั้งหมด การรีเซ็ตจะปดแหลงจายไฟเสริม 
AUX/RST เปนเวลา 5 วินาที และจะเปดใชงานโซนการรีเซ ็ตหลัก สัญญาณเตือน การตรวจสอบ 
และเหตุขัดของทั้งหมดที่เกิดจากการเร่ิมตนทำงานของตําแหนง SLC จะถูกลบออกไป จากนั้น 
แผงควบคุมจะพยายามรีเซ็ตจุดทั้งหมดที่อยูในสถานะผิดปกติ 
เงือ่นไขเหตุขัดของของระบบบางตัวเทานัน้ที่ไดรับผลกระทบจากการทํางานรีเซ็ต หากต้ังโปรแกรมไว  
แผงควบคุมจะสงรายงานการรีเซต็ไปที่ศูนย
สัญญาณเตือน หรือเหตุขัดของใดๆ ที่เกิดข้ึนหล ังการรีเซต็จะทําใหระบบสงสัญญาณเสียงอีกคร้ัง

ฝกซอมหนีไฟ
เมือ่ตองการเร่ิมฝกซอมหนไีฟ ใหกดปุม [DRILL] สองคร้ัง ซึ่งเปนการปองกันความผิดพลาดของการเร ิ่มฝกซอม 
การกดปุมครั้งแรกระบบจะแจงใหทําการยืนยัน การกดปุม [DRILL] อีกคร้ังจะเปด NAC ที่ไมบายพาส 
และเอาตพุตรีเลยที่สามารถซอมไดทั้งหมด
การฝกซอมจะหยุดลง หากมีการกดปุมรีเซ็ต หรือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมติั 
หากการฝกซอมไดดําเนินมาจนครบตามเวลาที่ต้ังไว การรีเซ็ตระบบจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติเมื่อหยุดการฝกซอม 
เพ่ือใหแผงควบคุมและอุปกรณในภาคสนามทั้งหมดกลับมาสูการทํางานปกติอีกคร้ัง
หากมีการตั้งโปรแกรมไว  รายงานการเร่ิมฝกซอมและรายงานการหยุดฝกซอมจะถูกสงไปยังสถานี

10 การแกปญหา

11 ขอมูลจําเพาะ

11.1 ระบบไฟฟา

การแสดงผล ไฟ LED พีโซ คําอธิบาย

NOT PROGRAMMED 0.5 วิ เปด/
0.5 วิ ปด

เปด 0.5 วิ ทุก 
10 วิ

ไมมีการส่ือสารบนหมายเลขตําแหนงอุป
กรณ

NO COMMUNICATION 0.5 วิ เปด/
0.5 วิ ปด

เปด 0.5 วิ ทุก 
10 วิ

ผานไป 
60 วินาทีที่ไมมีการส่ือสารบนหมายเลขต
ำแหนงบัสเสริม

COMMUNICATION OK ปด ปด การส่ือสารบนหมายเลขตําแหนง 
ยังไมไดรับขอความ

แรงดันไฟฟาขณะทํางาน ปกติ 12 V DC หรือ 24 V DC/FWR

การใชกระแสไฟฟาที่ 12 V DC

- กระแสไฟขณะรอใชงาน สูงสุด 25 mA (เมื่อไฟ LED แสดงการเปดเคร่ืองเทานั้น)

- กระแสไฟฟาสัญญาณเตือน สูงสุด 150 mA (เมื่อตัวแจงเตือนสวางข้ึน และเปดพ ีโซ)

การใชกระแสไฟฟาที่ 24 V DC/FWR
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11.1.1 ขอมูลจําเพาะการเดนิสาย

11.2 โครงสราง

11.3 เง่ือนไขสภาพแวดลอม

- กระแสไฟขณะรอใชงาน สูงสุด 30 mA (เมื่อไฟ LED แสดงการเปดเครื่องเทานั้น)

- กระแสไฟฟาสัญญาณเตือน สูงสุด 120 mA (เมื่อตัวแจงเตือนสวางข้ึน และเปดพ ีโซ)

ชองปอนสาย ชองเปด 3 ชองสําหรับ ข้ัวตอทอรอยสายท่ีมีเส นผานศูนยกลาง 
1/2 นิ้ว ตรงดานหลัง ดานลาง และดานบนสุด

การเชื่อมตอ 2 ข้ัวตอ (4 แผงข้ัวตอ)

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

ประเภทของสาย สายไฟแบบส่ีเสน 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 (สีน้ําเงนิ), Power (สีเขียว), 
Supervisory, Silenced และ Trouble (3 x สีเหลือง)

- LCD จอ LCD 4 บรรทัด x 20 ตัวอักษร แบบมีไฟพื้นหลัง

- ปุม ปุมสําหรับฝกซอมหนีไฟ [Drill],,รีเซต็ [Reset], ปดเสียง 
[Silenced] และตอบรับ [ACK], และปุมลูกศร 4 ปุม

- พีโซ อุปกรณสงสัญญาณเสียงพีโซในตัว

รูยึดสําหรับติดต้ังกลองรองรับดานหลัง 2, ระยะหาง 5.5 นิ้ว (140 มม.)

วัสดุโครงสราง 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)

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
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11.4 เครื่องหมายการคา
Phillips เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Phillips Screw Co.
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