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1

หมายเหตุ

1.1

ข้อมูลทั่วไป
แจ้งเตือน!
ผลิตภัณฑ์ FPA-1000 ที่ระบุภายในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงถึง FPA-1000-UL และ FPA-1000-V2 อ้างอิงถึงรหัสระบุแบบครบถ้วน (FPA-1000-UL หรือ FPA-1000V2) แสดงว่าข้อความดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์/ระบบดังกล่าวเท่านั้น

โปรดอ่านคำ แนะนำ เหล่านี้ก่อนใช้อุปกรณ์ หากไม่อ่านและทำ ความเข้าใจกับคำ อธิบายต่างๆ จะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง สำ หรับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง โ
ปรดอ่านและทำ ความเข้าใจมาตรฐาน NFPA 72, National Fire Alarm Code ก่อนการติดตั้งด้วย
คู่มือการใช้งานนี้จำ เป็นต้องใช้ควบคู่กันกับการฝึกอบรมโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรองแล้ว
คำ แนะนำ การใช้งานถือเป็นส่วนหนึ่งที่จำ เป็นของระบบ และจำ เป็นต้องแสดงไว้ ณ สถานที่ตั้ง รวมถึงต้องส่งมอบให้กับเจ้าของรายใหม่หากมีการขายระบบ
ควรติดตั้ง ทดสอบ และบำ รุงรักษาอุปกรณ์ตามคู่มือการติดตั้งนี้ ตลอดจนมาตรฐาน NFPA 72, ประมวลกฎหมายท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่มีอำ นาจทางกฎห
มาย (Authority Having Jurisdiction - AHJ) การไม่ปฏิบัตตามคำ แนะนำ อาจทำ ให้อุปกรณ์ทำ งานไม่ถูกต้อง Bosch Security Systems Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความเส
ียหายที่เกิดจากการติดตั้ง ทดสอบ หรือบำ รุงรักษาอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม
คู่มือการติดตั้งและการใช้งานไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลเฉพาะในเรื่องข้อกำ หนดของท้องถิ่นและประเด็นด้านความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะแสดงไว้เฉพาะที่จำ เป็นต่อการใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเ
คยกับกระบวนการและกฎข้อบังคับในด้านความปลอดภัยทั้งหมดในพื้นที่ของคุณ ซึ่งรวมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย
–

วิธีการปฏิบัติในกรณีที่มีสัญญาณเตือน

–

ขั้นตอนเบื้องต้นที่พึงกระทำ เมื่อเกิดอัคคีภัย

แจ้งเตือน!
Bosch Security Systems, Inc. ได้ทดสอบและอนุมัติอุปกรณ์ FPA-1000 FACP และการ์ดเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบ ระบบจะต้องใช้งานกับซอฟต์แวร์ที่
มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (สามารถดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจ Bosch อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ w
ww.boschsecurity.com) Bosch จะไม่รับผิดชอบหากนำอุปกรณ์ไปใช้งานกับซอฟต์แวร์ที่มีการดัดแปลงแก้ไขหรือซอฟต์แวร์จากที่อื่น

1.1.1

เครื่องหมายการค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเอกสารนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

1.2

สัญลักษณ์และหมายเหตุที่ใช้ในคู่มือ
ในบทต่างๆ จะประกอบด้วยข้อมูลและหมายเหตุด้านความปลอดภัยที่จำ เป็นสำ หรับการติดตั้งและการใช้งานระบบ
สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้
แจ้งเตือน!
ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน FPA-1000 FACP และหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ระวัง!

!

การกระทำ ที่อันตราย หรือไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำ เตือน!

!
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อันตราย!
การกระทำ ที่อันตราย หรือไม่ปลอดภัยจะทำ ให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต ให้ปฏิบัติตามคำ แนะนำ อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยของ
ตัวคุณเอง ตลอดจนผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณ
ตัวอย่างเช่น
แรงดันไฟฟ้าที่อันตราย
อันตรายจากการสัมผัสกับสายไฟ หรือส่วนที่กำ ลังใช้งาน
ถอดปลั๊กไฟและปิดการใช้ไฟฟ้าก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือการให้บริการ

1.3

คำ ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำ หนดของ FCC
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและออกแบบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อจำ กัดของอุปกรณ์ดิจิตอล
Class B ตามที่ระบุในข้อกำหนด FCC Part 15 ข้อจำกัดเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกั
นที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในที่พักอาศัย อุ
ปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ติดตั้งและนำ ไป
ใช้ตามคำ แนะนำ อาจทำ ให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบ
หนึ่งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณว
ิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำ ให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนนี้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
–

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนที่ตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ

–

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ

–

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งอยู่คนละจุดกับเต้ารับที่เครื่องรับสัญญาณเสียบอยู่

–

ปรึกษาตัวแทนจำ หน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความชำ นาญ เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับผู้ใช้ตามข้อกำ หนด FCC
แผงควบคุมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำ หนด FCC Part 68
บริเวณด้านในของตู้แผงควบคุมประกอบด้วยแผ่นป้ายที่แสดงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหมายเลขจำ นวนโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับหนึ่งห
มายเลข (Ringer equivalence number หรือ REN) สำ หรับอุปกรณ์นี้ หากมีการร้องขอ คุณจะต้องแจ้งข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ในท้องที่ของคุณ
REN มีประโยชน์สำหรับใช้กำหนดจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถต่อเข้ากับสายโทรศัพท์ของคุณ โดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นทั้งหมดสามารถดังขึ้นได้ เมื่อมีการโทรเข้ามายังหมายเ
ลขโทรศัพท์ของคุณ ในท้องที่ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกที่ ผลรวมของ REN ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่ออยู่กับสายโทรศัพท์เส้นหนึ่งนั้นไม่ควรเกินห้าเครื่อง ในการตรวจสอบให้แน่ใจถ
ึงจำ นวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถต่อกับสายโทรศัพท์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ในท้องที่ของคุณ เพื่อกำ หนดจำ นวน REN สูงสุดสำ หรับขอบเขตการโทรในท้องที่ของคุณ
อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับบริการโทรแบบหยอดเหรียญของผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าต่อแผงควบคุมนี้เข้ากับสายโทรศัพท์เชื่อม หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดความเสี
ยหายต่อเครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจตัดสัญญาณบริการของคุณลงชั่วคราว หากสามารถทำ ได้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า แต่หากไม่สามารถแ
จ้งให้ทราบล่วงหน้าได้โดยสะดวก คุณจะได้รับการแจ้งโดยเร็วที่สุด
คุณจะได้รับแจ้งถึงสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ FCC ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจทำ การเปลี่ยนแปลงระบบ อุปกรณ์
การทำ งาน หรือขั้นตอนต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการทำ งานที่ถูกต้องของอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีที่ทำ การเปลี่ยนแปลงนี้
คุณจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้คุณดูแลการให้บริการโทรศัพท์ให้มีความต่อเนื่อง
หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลในเรื่องการขอรับบริการหรือการซ่อมแซม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้คุณหยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่ายจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
หรือจนกว่าคุณแน่ใจว่าอุปกรณ์ทำ งานเป็นปกติแล้ว ผู้ผลิตต้องเป็นผู้ทำ หน้าที่ซ่อมแซมอุปกรณ์นี้ ไม่ใช่ผู้ใช้งาน
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดสายหลุดโดยไม่เจตนา อุปกรณ์จะมีที่ว่างซึ่งเพียงพอสำ หรับการติดตั้งแจ็คโทรศัพท์ภายในตู้แผงควบคุม
การทำ งานของอุปกรณ์สื่อสารการควบคุมนี้อาจได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ เช่น อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ที่ทำ ให้เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น

1.4

มาตรฐาน NFPA 72 (NFPA Standard 72)
มาตรฐาน NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code for the United States) คือมาตรฐานหนึ่งที่มีการอ้างอิงในคู่มือฉบับนี้ เอกสารฉบับล่าสุดของมาตรฐา
นนี้ (2016) มีให้บริการโดยเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ The National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
เอกสารรุ่นเก่ากว่าของมาตรฐานนี้จะระบุประเภทวงจรโดยแยกตาม Class และ Style เอกสารรุ่นใหม่จะแยกโดยอ้างอิง Class เพียงอย่าง
เดียว ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกำ หนดประเภทแบบเก่าและแบบใหม่
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การกำ หนดประเภทแบบใหม่

การกำ หนดประเภทแบบเดิม
IDC

Class B

Class B, Style B Class B,

NAC

SLC

Class B, Style Y

Class B, Style 4

Class A, Style Z

Class A, Style 6

รายการเสริม

Style C
Class A

Class A, Style D Class A,
Style E

Class X

Class A, Style 7

Class E

ไม่มีการตรวจสอบ

ตาราง 1.1: การกำ หนดประเภทวงจรของ NFPA 72
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ข้อมูลระบบ

2.1

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลระบบ | th

9

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก FPA‑1000 เป็นแผงควบคุมขั้นสูงที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล
็อก เหมาะสำ หรับสถานที่ขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เพื่อการใช้งานภายในอาคารที่พักอาศัย สำ นักงาน หรือที่สาธารณะ
อุปกรณ์อยู่ในรายการของ UL สำ หรับระบบสถานีศูนย์ สถานีท้องถิ่น สถานีเสริม และสถานีระยะไกล
แผงควบคุมอัคคีภัยนี้ได้รวมเอาอุปกรณ์แผงควบคุมสัญญาณเตือน (FACP) ไว้ในตัว เช่น วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC), วงจรสายส่งสัญญ
าณ (SLC), รีเลย์, แหล่งจ่ายไฟ, ตัวส่งสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณเตือนแบบดิจิตอล (DACT) และช่องทางเชื่อมต่ออีเทอร
์เน็ต และสามารถขยายเพิ่มเติมได้ด้วยบัสเสริม (Option Bus) หรือบอร์ดแบบปลั๊กอิน FPA‑1000 แต่ละชุดประกอบด้วย NAC ในตั
วจำ นวนสองชุด ซึ่งสามารถเพิ่มขยายได้ด้วยแหล่งจ่ายไฟ NAC จากระยะไกลที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ วงจรเหล่านี้สามารถตั้งโปร
แกรมได้เพื่อกำ หนดรูปแบบการเปิดใช้งานแบบเฉพาะ
แผงควบคุมมาตรฐานจะมี FPE-1000-SLC 1 ชุด เพื่อรองรับอุปกรณ์ตรวจจับและโมดูลแบบกำ หนดได้ 254 ชุด หรือฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกสูงสุด 2
54 ชุด ควบคู่กับอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม แผงควบคุมสามารถเพิ่มขยายได้อย่างง่ายดายด้วยวงจรสายส่งสัญญาณ FPE‑1000-SLC ชุดที่สอง ซึ่งจะเพิ่
มจำ นวนตำ แหน่งได้เป็นสองเท่า
แผงควบคุมมีโครงสร้างโลหะที่กะทัดรัดและแข็งแรง โดยมีประตูด้านหน้าที่สามารถถอดออกได้พร้อมกุญแจล็อค และฝาครอบด้านหน้าแบบถอดได้เพื่อเข้าไปยังส
่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์มาพร้อมกับชุดติดตั้งแบบติดบนพื้นผิวและแบบกึ่งฝัง
ที่ด้านหน้าของแผงควบคุม ไฟ LED จำ นวนหกดวงแสดงสถานะของสัญญาณเตือนไฟไหม้ (fire alarm), สัญญาณเตือนแก๊ส (gas alarm), การใช้งาน (power), การต
รวจสอบ (supervisory), การปิดเสียง (silence) และเหตุขัดข้อง (trouble) สามารถใช้แผงปุ่มควบคุมในตัวสำ หรับควบคุมระบบและตั้งโปรแกรมทั้งหมด นอกจากนี้
หน้าจอขนาดใหญ่แบบแสดงผลตัวเลขและตัวอักษรขนาด 4 บรรทัด บรรทัดละ 20 ตัวอักษร จะแสดงข้อมูลของจุดอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และมีสี่ปุ่มสำ หรับเปิดใช้ง
านฟังก์ชันตอบรับ (acknowledge), รีเซ็ต (reset), ปิดเสียง (silence) และฝึกซ้อมหนีไฟ (drill)
แผงควบคุมอัคคีภัย FPA‑1000 สามารถตั้งโปรแกรมได้หลากหลายวิธี ดังนี้
–

การตั้งโปรแกรมจากแผงด้านหน้า

–

การตั้งโปรแกรมในสถานที่ตั้งด้วยแลปทอป พร้อมคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมล่วงหน้ามาก่อนจากสำ นักงาน

–

การตั้งโปรแกรมนอกสถานที่โดยการเข้าใช้งานระยะไกลด้วยอีเทอร์เน็ต (ผ่านเบราว์เซอร์) หรือสายโทรศัพท์ (PSTN)

สำ หรับการตั้งโปรแกรมจากแผงด้านหน้า ระบบจะมีฟังก์ Auto Learn (เรียนรู้อัตโนมัติ) ที่ทำ ให้ผู้ติดตั้งสามารถกำ หนดค่าระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดา
ยในโหมดค่าเริ่มต้น
สำ หรับการใช้แลปทอปในสถานที่ หรือการเข้าใช้งานระยะไกลผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร การตั้งโปรแกรมจะดำ เนินการผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ ดั
งนั้นจึงไม่จำ เป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ แผงควบคุมสามารถรับการวิเคราะห์จากเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก FPA‑1000 สอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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รูปภาพ 2.1: สถาปัตยกรรมระบบของ FPA-1000-V2

การ์ดเครือข่ายเสริม ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแผงควบคุมจำ นวนมากกับระบบเครือข่ายได้
ตัวเลือก
FMR-1000-RCMD คือตัวแจ้งเตือน LCD แบบสี่สายที่มีความสามารถในการควบคุมระบบ ซึ่งแสดงผลผ่านหน้าจอ LED และ LCD เช่นเดียวกับจอแสดงผลของแผงควบคุ
ม ประกอบด้วยพีโซ ปุ่มเลื่อน และปุ่มการทำ งานสำ หรับตอบรับ (ACK), ฝึกซ้อมหนีไฟ (drill), รีเซ็ต (reset) และปิดเสียง (silence) ฟังก์ชันการเลื่อนและปุ่มตอบรับสามารถใ
ช้งานได้โดยไม่มีข้อจำ กัด ปุ่มสำ หรับรีเซ็ต ปิดเสียง หรือการฝึกซ้อม สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ โดยการล็อคปุ่มของอุปกรณ์
FMR-1000-RA คือตัวแจ้งเตือนแบบ LCD ที่ไม่มีแผงควบคุม ซึ่งแสดงหน้าจอที่เทียบเท่ากับ LED และ LCD ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ ปุ่มเลื่อ
น และปุ่มตอบรับ ฟังก์ชันการเลื่อนและปุ่มตอบรับสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำ กัด
โมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE-1000-CITY มอบวงจรเพื่อการตรวจสอบ City Tie ซึ่งมีการควบคุมสองวงจร ได้แก่ วงจรพลังงานในเครื่อง (Local Energy) หรือวงจรสลับข
ั้ว (Reverse Polarity) โดย FPE-1000-CITY จะเสียบเข้ากับเมนบอร์ดของ FPA‑1000

2.2

คุณสมบัติ
การกำ หนดค่าระบบ
–

โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยวงจรสายส่งสัญญาณ (SLC) แบบอะนาล็อกหนึ่งชุด ซึ่งสามารถกำ หนดค่าเป็นวงจร Class B สองชุด, Class A หนึ่งชุด หรือ
Class X หนึ่งชุด
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–

SLC ชุดที่สองสามารถเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายด้วยวงจรสายส่งสัญญาณ FPE-1000-SLC

–

อุปกรณ์ตรวจจับและโมดูลสูงสุด 254 ชุด หรือฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกสูงสุด 127 ชุดควบคู่กับอุปกรณ์ตรวจจับที่เหม

11

าะสม เพื่อมอบความสามารถรองรับอุปกรณ์แบบระบุตำ แหน่งได้รวม 254 ชุดต่อ SLC
–

วงจร SLC ใช้สายไฟมาตรฐาน ไม่ต้องใช้สายหุ้มฉนวนหรือสายเกลียวคู่ สายเกลียวคู่, สาย CAT 5, หรือสายใยแก้วใช้สำ หรับเชื่อมต่อเครือข่าย

–

แต่ละอุปกรณ์มีระดับความไวแสงที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ และโหมดความไวแสงกลางวันและกลางคืนแบบอัตโนมัติ

–

การปรับเทียบอัตโนมัติและการชดเชยความคลาดเคลื่อนตามกำ หนด

–

แหล่งจ่ายไฟ AC 120 V/240 V มีเอาต์พุตกระแสไฟจากหม้อแปลงรวม 5.5 A

–

วงจร NAC รวมสองวงจรซึ่งจ่ายกระแสไฟได้ 2.5 A/วงจร ให้กระแสไฟรวมได้ถึง 4 A (ใช้ร่วมกันระหว่างแหล่งจ่ายไฟเสริม บัสเสริม และ NAC)

–

แหล่งจ่ายไฟ NAC จากระยะไกล FPP-RNAC-8A-4C ที่สามารถระบุตำ แหน่งได้มากถึงสี่ชุดสำ หรับมอบกำ ลังไฟเสริม และมีวงจร NAC จากระยะไกลแบ
บซิงโครไนซ์ 16 วงจร

–

รูปแบบ NAC บนเมนบอร์ดประกอบด้วย Steady (คงที่), Pulsing (พัลซ์), Temporal Code 3 และ Temporal Code 4, Wheelock, System Sensor และ Gentex

–

การซิงโครไนซ์ในตัวสำ หรับอุปกรณ์จาก Wheelock, System Sensor และ Gentex

–

รีเลย์ Form C แบบตั้งโปรแกรมได้สามชุดบนเมนบอร์ด (สัญญาณเตือนอัคคีภัย เหตุขัดข้อง การตรวจสอบ สัญญาณเตือนแก๊ส หรือการเปิดใช้งานตามโซน)

–

บัสเสริม (Option Bus) สำ หรับบอร์ดเสริมและการเพิ่มขยาย รวมถึงตัวแจ้งเตือน LCD/LED, โมดูลไดรเวอร์แปดช่อง, โมดูลรีเลย์แปดช่อง, และแหล่งจ่ายไฟ NAC จ
ากระยะไกล

–

โมดูลปลั๊กอิน City Tie แบบเสริม FPE‑1000‑CITY พร้อมวงจรสองชุด โดยแต่ละวงจรสามารถตั้งโปรแกรมให้ใช้พลังงานในเครื่องหรือแบบสลับขั้วได้

–

การ์ดเครือข่ายปลั๊กอินเสริม (สามรุ่น) สำ หรับเชื่อมต่อแผงควบคุมอัคคีภัยกับระบบเครือข่าย

–

อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ตในตัว สำ หรับการรายงาน Conettix IP และ/หรือการตั้งโปรแกรมและการวิเคราะห์

–

อุปกรณ์สื่อสาร PSTN DACT สายโทรศัพท์คู่ในตัว

–

รูปแบบการรายงาน Contact ID, SIA 300 และ Modem IIIA2

–

อุปกรณ์ผ่านมาตรฐานของ UL รวมทั้งผ่านการรับรองโดย FM/CSFM/MEA

การอำ นวยความสะดวกใช้งานและฟังก์ชัน
–

จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 4 บรรทัด แสดงผลตัวเลขและตัวอักษรบรรทัดละ 20 ตัวอักษร

–

ไฟ LED แสดงสถานะหกดวงบนแต่ละแผงปุ่มควบคุมหรือตัวแจ้งเตือน LCD ระยะไกล รวมทั้งไฟ LED สำ หรับสัญญาณเตือนแก๊ส

–

อินเตอร์เฟซผู้ใช้ทางเมนูบนแผงควบคุม

–

ตั้งโปรแกรมได้ง่ายจากแผงปุ่มควบคุม

–

อินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ สำ หรับการตั้งโปรแกรมและการวิเคราะห์ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการภายในเครือข่ายระบบ Microsoft Windows หรือ Unix/
Linux โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

–

ระดับสิทธิ์ใช้งานที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ พร้อมเพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้ PIN สี่หลักซึ่งกำ หนดได้โดยผู้ใช้

–

โซนซอฟต์แวร์ 225 โซน สำ หรับการจับคู่ระหว่างอินพุต-เอาต์พุตที่คล่องตัวบนแผงควบคุมที่ไม่ใช้เครือข่าย

–

โซนในเครื่อง 128 โซนต่อแผงควบคุมและโซนที่จัดกลุ่ม 97 โซน สำ หรับการจับคู่ระหว่างอินพุต-เอาต์พุตที่คล่องตัวบนเครือข่าย

–

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรมสำ หรับสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช เพื่อดำ เนินการอพยพแบบแยกเฟสซึ่งกระตุ้นด้วยเวลา (การอพยพทีละชั้น)

–

คุณสมบัติ Auto Learn (เรียนรู้อัตโนมัติ) สำ หรับการตั้งโปรแกรมเริ่มต้นที่ง่ายดาย

–

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซในตัว

–

ฟังก์ชันทดสอบการฝึกซ้อมอัคคีภัย (Fire Drill)

–

ฟังก์ชันทดสอบระบบ (Walk Test)

–

คุณสมบัติการยืนยันสัญญาณเตือน (Alarm Verification)

–

คุณสมบัติการยกเลิก (Bypass) หรือเรียกใช้งาน (Unbypass) ตำ แหน่งแต่ละเอาต์พุตหรือโซนโดยอิสระ

–

บัฟเฟอร์เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 2,999 เหตุการณ์

–

สนับสนุนการพิมพ์เหตุการณ์และข้อมูลย้อนหลังผ่านเครื่องพิมพ์ของเครือข่าย

–

เวอร์ชันภาษาสามภาษา (อังกฤษ สเปน และโปรตุเกส) ซอฟต์แวร์ที่สามารถกำ หนดค่าได้ ไฟ LED และแผ่นป้ายบนแผงปุ่มควบคุมที่สามารถสลับเปลี่ยนได้ง่าย

–

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรมสำ หรับการสื่อสารการรายงาน IP ที่มีมาตรฐาน Advanced Encryption Standard (AES)

คุณสมบัติฮาร์ดแวร์

Bosch Security Systems, Inc.

–

ฝาครอบด้านหน้าแบบถอดได้พร้อมกุญแจล็อค

–

ฝาครอบด้านหน้าแบบถอดได้เพื่อเข้าไปยังส่วนอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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2.3

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

–

มาพร้อมกับชุดการติดตั้ง สำ หรับการติดตั้งแบบกึ่งฝังพร้อมกรอบเสริม

–

ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ Metal oxide (MOVs) และช่องประกายไฟ เพื่อการป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าและการคายประจุของไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์เมนบอร์ดในภาพรวมระบบ

รูปภาพ 2.2: เมนบอร์ด FPA-1000-V2

ตำ แหน่ง

คำ อธิบาย

แผงปุ่มควบคุม

พร้อมจอแสดงผล LED และ LCD และปุ่ม

หม้อแปลง

ใช้งานกับไฟ 120 V AC, 60 Hz หรือไฟ 240 V AC, 50 Hz

SLC 1 / SLC 2

วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC) โดยการกำ หนดค่าค่ามาตรฐานจะมี SLC หนึ่งชุด สามารถเพิ่ม SLC ชุดที่สองได้โดยใช้โมดูลปลั
๊กอิน FPE-1000-SLC
ค่าปกติ 39 V DC (30 ถึง 40 V DC), สูงสุด 260 mA (ต่อ SLC) มีการจำ กัดกำ ลังไฟและมีการตรวจสอบ

บัสเสริม

มอบอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรม ด้วยกระแสไฟ 500 mA ที่ 12 V DC มีการจำ กัดกำ ลังไฟและมีการตรวจสอบ

AUX

แผงขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเสริมสองชุด โดยแต่ละชุดจ่ายกระแสไฟ 500 mA ที่ไฟ 24 V DC มีการจำ กัดกำ ลังไฟ ไม่มีการตรวจสอบ
FWR = การเรียงกระแสไฟฟ้าแบบเต็มคลื่น (Full Wave Rectified) ไม่ใช้สวิตช์

FWR- / FWR+

RST = รีเซ็ตได้ ใช้สวิตช์และฟิลเตอร์

RST- / RST+
NAC 1 / NAC 2

จุดขั้วต่อสำ หรับ NAC สองชุด แต่ละชุดจ่ายกระแสไฟได้ 2.5 A
ตัวเลือกการเดินสายแบบ Class A หรือ Class B
สำ หรับตัวอย่างการเดินสายไฟสำ หรับ NAC ของเมนบอร์ด โปรดดูที่ การเดินสาย NAC, หน้า 60 (NAC 1 = Class A, NAC 2
= Class B)

CITY TIE
2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

ช่องสำ หรับโมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE-1000-CITY
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ตำ แหน่ง

คำ อธิบาย

การ์ดเครือข่าย

ช่องเสียบสำ หรับการ์ดเครือข่ายรุ่นใดรุ่นหนึ่งในสามรุ่น

RELAY 1 (รีเลย์ 1)

รีเลย์ของเมนบอร์ด ทำ หน้าที่ตามกำ หนดในเรื่องสัญญาณเตือน เหตุขัดข้อง และการตรวจสอบ สามารถโปรแกรมรีเลย์แต่ละตัว

RELAY 2 (รีเลย์ 2)

โดยอิสระสำ หรับสัญญาเตือน เหตุขัดข้อง การตรวจสอบ สัญญาณเตือนแก๊ส เริ่มการทำ งานได้โดยใช้โซน และเหตุการณ์ของระบ

RELAY 3 (รีเลย์ 3)

บ ทำ งานที่กระแสไฟ 5 A, 30 V DC/10 A, 120 V AC

LINE 1 / LINE 2 (สายโทรศัพท์ 1 / 2) การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ผ่านทางอุปกรณ์รับสัญญาณของศูนย์ (2 x RJ45)
ETHERNET (อีเทอร์เน็ต)

การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต (ขั้วต่อ RJ45)

BATT (แบตเตอรี่)

จุดขั้วต่อสำ หรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 2 x 12 V, สูงสุดภายในตู้ที่ 18 Ah หรือสูงสุดภายนอกตู้ที่ 40 Ah

ตาราง 2.2: ส่วนประกอบเมนบอร์ด (MB)

แจ้งเตือน!
การ์ดเครือข่ายสามารถใช้งานได้กับเฉพาะแผงบอร์ด FPA‑1000‑V2 เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบอร์ด FPA‑1000‑UL ได้

บอร์ด อุปกรณ์ขยาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ในรายการของหัวข้อต่อไปนี้ มีจำ หน่ายโดย Bosch Security Systems, Inc เพื่อใช้งานร่วมกับแผงควบคุมอัคคีภัย
FPA‑1000 สำหรับคำอธิบายอุปกรณ์และคำแนะนำการติดตั้งที่สมบูรณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจดูได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้ ตลอดจนเอกสารที่มาพร
้อมกับอุปกรณ์

2.4

โมดูลปลั๊กอิน
โมดูลปลั๊กอินต่อไปนี้ มีให้เลือกสำ หรับใช้งานกับแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000
หมายเลขประเภท (Type Number)

คำ อธิบาย

FPE-1000-NE

การ์ดเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

FPE-1000-NF

การ์ดเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก

FPE-1000-NW

การ์ดเครือข่ายแบบใช้สาย

FPE-1000-SLC

วงจรสายส่งสัญญาณ (วงจรที่สองหรือวงจรทดแทน)

FPE-1000-CITY

โมดูลปลั๊กอิน City Tie

ตาราง 2.3: โมดูลปลั๊กอิน

สามารถใช้การ์ดเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแผงควบคุมได้ ในกรณีที่ต้องการสร้างระบบเครือข่ายของแผงควบคุมอัคคีภัย
สามารถเพิ่ม SLC ชุดที่สองได้อย่างง่ายดาย โดยการเสียบ FPE‑1000‑SLC เข้ากับเมนบอร์ด
โมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE‑1000‑CITY ประกอบด้วยสองวงจรซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมให้เป็นโหมดพลังงานในเครื่องหรือโหมดสลับขั้วได้

Bosch Security Systems, Inc.

ตำ แหน่ง

คำ อธิบาย

M34-56

ตัวตัดวงจรตามระดับพลังงาน ชนิดติดตั้งกับผนัง สี Cottage Shell

M34-72

ตัวตัดวงจรตามระดับพลังงาน โครงสร้างแผ่นโลหะ (ไม่รวมแท่งทดสอบ ปุ่มก๊อก และกระดิ่ง) แบบฝาเรียบ

M34-75

ตัวตัดวงจรตามระดับพลังงาน ชนิดติดตั้งกับผนัง สี Cottage Shell (ไม่รวมแท่งทดสอบ ปุ่มก๊อก และกระดิ่ง)

M34-92

ตัวตัดวงจรตามระดับพลังงาน ชนิดติดตั้งแบบฝัง มาพร้อมกับกรอบแบบหล่อเสริมประเก็นสำ หรับการใช้งานภายในและภายนอก

M34-110

เหมือนกับ M34-56 แต่มีฝาแบบเรียบสีน้ำ เงิน

M34-111

เหมือนกับ M34-56 แต่มีฝาแบบเรียบสีแดง

M34-112

เหมือนกับ M34-56 แต่มีฝาแบบเรียบสีเหลือง

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ตำ แหน่ง

คำ อธิบาย

M34-113

เหมือนกับ M34-92 แต่มีฝาแบบเรียบสีน้ำ เงิน

M34-114

เหมือนกับ M34-92 แต่มีฝาแบบเรียบสีแดง

M34-115

เหมือนกับ M34-75 แต่มีฝาแบบเรียบสีน้ำ เงิน

M34-116

เหมือนกับ M34-75 แต่มีฝาแบบเรียบสีแดง

ตาราง 2.4: อุปกรณ์ Gamewell ที่ทำ งานร่วมกันได้กับโมดูล City Tie ภายในโหมดพลังงานในเครื่อง

2.5

แหล่งจ่ายไฟ
หม้อแปลงไฟทำ งานกับระดับแรงดันไฟ 120 V AC หรือ 240 V AC มาพร้อมกับแผงควบคุมตามชุดมาตรฐาน แบตเตอรี่สำ รองสองชุด ซึ่งทำ งานที่ 7 Ah หรือ 18 A
h โดยแต่ละตัวจะติดตั้งภายในตู้แผงควบคุมอัคคีภัย กล่องแบตเตอรี่แบบแยกต่างหากช่วยมอบค่าความจุของกำลังไฟที่สูงขึ้น
FPA‑1000 แต่ละชุดมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟเสริมสองชุด ชุดหนึ่งให้กระแสไฟ 0.5 A ที่ไฟ 24 V FWR อีกชุดหนึ่งให้กระแสไฟ 0.5 A ที่ไฟ DC 24 V RST (รีเซ็ตได้) แหล่งจ่าย
ไฟเสริมนี้สามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ดเพิ่มขยายหรืออุปกรณ์เสริมแบบกระแสต่ำ อื่นๆ
สำ หรับรายการแบตเตอรี่และกล่องแบตเตอรี่ของ Bosch โปรดดูตารางด้านล่าง สำ หรับการเลือกความจุแบตเตอรี่ที่จำ เป็น โปรดใช้เอกสาร Microsoft
Excel ชื่อ FPA‑1000_Battery_Calculator.xls คุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตดังกล่าวได้ที่ www.boschsecurity.com
หมายเลขประเภท (Type

คำ อธิบาย

Number)
D126

แบตเตอรี่ 12 V, 7 Ah

D1218

แบตเตอรี่ 12 V, 18 Ah

D1224

แบตเตอรี่ 12 V, 24 Ah

D1238

แบตเตอรี่ 12 V, 38 Ah

BATB-40

กล่องแบตเตอรี่ ทำ หน้าที่เป็นที่เก็บแบตเตอรี่แบบชั้นเดียว (สำ หรับแบตเตอรี่สองชุด) และมีหิ้งเสริมเพื่อเพิ่มจำ นวนแบตเตอรี่ท
ี่เก็บเป็นสี่ชุด

BATB-80

กล่องแบตเตอรี่ รวมหิ้งที่ติดตั้งแล้ว สำ หรับการเก็บแบตเตอรี่สี่ชุด

ตาราง 2.5: แบตเตอรี่และกล่องแบตเตอรี่ Bosch

สำ หรับการติดตั้งที่ต้องการความจุแบตเตอรี่สูงกว่า 40 Ah สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบรักษาแรงดันตามมาตรฐ
าน UL 1481 ได้ แหล่งจ่ายไฟภายนอกจะเชื่อมต่อเข้ามาทางแผงขั้วต่อแบตเตอรี่ของแผงควบคุม แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่จะไม่มีการตรวจสอบ สำ หรับการตรว
จสอบข้อผิดพลาดของไฟ AC และแบตเตอรี่ ให้ใช้โมดูลอินพุต (ตัวอย่างเช่น FLM‑325‑2I4) ที่อยู่ใน SLC

2.6

ส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบัสเสริม
ศูนย์ควบคุมระยะไกลและตัวแจ้งเตือน
แผง FPA-1000 แต่ละชุดรองรับอุปกรณ์สูงสุดดังนี้
–

FMR-1000-RCMD และ/หรือตัวแจ้งเตือนแบบ LCD FMR-1000-RA รวมสูงสุดแปดชุด

–

ตัวแจ้งเตือนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ D7030X แปดชุด พร้อมโซนไฟ LED แปดชุดในแต่ละอุปกรณ์

–

การใช้งานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ D7030X/D7032 แปดชุด

สำ หรับข้อกำ หนดการเดินสาย โปรดดู บัสเสริม, หน้า 59 สำ หรับข้อจำ กัดด้านตำ แหน่ง โปรดดู การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งบัสเสริม, หน้า 33
หมายเลขประเภท (Type

คำ อธิบาย

Number)
FMR-1000-RCMD

ตัวแจ้งเตือนแบบ LCD พร้อมชุดควบคุม พร้อมอุปกรณ์ปลายทางสำ หรับการควบคุมระยะไกลของแผงควบคุม FPA‑1000 ป
ระกอบด้วยปุ่มสำ หรับปิดเสียง, รีเซ็ต, ตอบรับ, การฝึกซ้อม, ปุ่มเลื่อน, สวิตช์ปุ่มจำ นวน 1358 ปุ่ม, อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
เสียงแบบพีโซในตัว
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Number)
FMR-1000-RA

ตัวแจ้งเตือนแบบ LCD ชนิดไม่มีชุดควบคุม พร้อมตัวแจ้งเตือน LCD ระยะไกลสำ หรับมอบปุ่มเพื่อตอบรับและปุ่มเลื่อน รวมทั้งอุ
ปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซในตัว

D7030X

ตัวแจ้งเตือนแบบไฟ LED สัญญาณเตือน 8 ชุด สำ หรับระบุตำ แหน่งของสัญญาณเตือนอัคคีภัย รองรับโซนสูงสุดแปดโซนต่อระบบ

D7030X-S2

ตัวแจ้งเตือนแบบไฟ LED 8 ชุด (ไฟการตรวจสอบ 2 ชุด) พร้อมโซนสำ รองสองชุดสำ หรับฟังก์ชันการตรวจสอบ ไฟ L
ED แสดงพลังงานและเหตุขัดข้อง และไฟ LED โซนจำนวนแปดโซนซึ่งสามารถเขียนกำกับแยกได้

D7030X-S8

ตัวแจ้งเตือนแบบไฟ LED 8 ชุด (ไฟการตรวจสอบ 8 ชุด) พร้อมโซนสำ รองแปดชุดสำ หรับฟังก์ชันการตรวจสอบ ไฟ L
ED แสดงพลังงานและเหตุขัดข้อง และไฟ LED โซนจำนวนแปดโซนซึ่งสามารถเขียนกำกับแยกได้

D7032

อุปกรณ์ขยายตัวแจ้งเตือนแบบไฟ LED 8 ชุด สำ หรับเชื่อมต่อกับ D7030X, D7030X‑S2 หรือ D7030X‑S8 เพื่อระบุตำ แห
น่งของสัญญาณเตือนอัคคีภัยเพิ่มเติมอีกแปดโซน แสดงโซนไฟ LED 16 โซนเมื่อใช้ร่วมกับ D7030X/D7032

ตาราง 2.6: การควบคุมและตัวแจ้งเตือนสำ หรับบัสเสริม

โมดูล
FPA‑1000 แต่ละชุดรองรับการใช้งานโมดูลรีเลย์แปดช่องหรือโมดูลไดร์เวอร์แปดช่องได้สูงสุด 2 ชุด
เอาต์พุตสามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถเริ่มทำ งานได้จากเหตุการณ์ของระบบ เอาต์พุตเหล่านี้มีตัวเลือกการตั้งโปรแกรม
ที่เหมือนกันกับรีเลย์ในเครื่อง แต่ละเอาต์พุตจะทำ งานเป็นอิสระจากเอาต์พุตที่เหลืออีกเจ็ดตัว เพื่อให้มีความคล่องตัวอย่างสมบูรณ
์ การสื่อสารกับ D7035/B หรือ D7048/B จะมีการตรวจสอบ
หมายเลขประเภท (Type Number)

คำ อธิบาย

D7048/B

โมดูลไดร์เวอร์แปดช่อง

D7035/B

โมดูลรีเลย์แปดช่อง

ตาราง 2.7: โมดูลบัสเสริม

แหล่งจ่ายไฟ NAC
อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ FPP‑RNAC‑8A‑4C (RNAC 8A 24V) จะเพิ่ม NAC เสริมอีกสี่ชุด (NFPA 72, Class A or Class B) ให้กับแผงควบคุมอัคคีภัย หรือทำ หน้าที่
เป็นแหล่งจ่ายไฟสำ หรับระบบส่งสัญญาณป้องกันอัคคีภัย แหล่งจ่ายไฟที่ควบคุมแรงดันนี้ สามารถจ่ายกระแสไฟได้ถึง 8 A เพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอร
ี่และการใช้งานโหลดของสัญญาณแจ้งเตือนแบบต่อเนื่องและแบบเป็นระยะ กระแสไฟขนาด 8 A สามารถกระจายผ่านวงจรแหล่งจ่ายไฟของ NAC สี่ชุด ซึ่งเป็นส่ว
นของ FPP‑RNAC‑8A‑4C FPP‑RNAC‑8A‑4C สอดคล้องกับมาตรฐาน UL สำ หรับการใช้งานของสัญญาณเตือนอัคคีภัยในเชิงพาณิชย์
หมายเลขประเภท (Type

คำ อธิบาย

Number)
FPP-RNAC-8A-4C

แหล่งจ่ายไฟ, RNAC 8A 24V

ตาราง 2.8: แหล่งจ่ายไฟ NAC สำ หรับบัสเสริม

2.7

อุปกรณ์วงจรสายส่งสัญญาณ
แผงควบคุมอัคคีภัย FPA‑1000 สื่อสารกับอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แต่ละตัว ซึ่งอยู่บน SLC ด้วยการใช้โปรโตคอลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ที่ใช้การเดินสายที่
ไม่ใช้เกลียวคู่ หรือไม่หุ้มฉนวนสำ หรับ SLC ได้
FPA‑1000 รองรับวงจร Class B สองชุด, Class A หนึ่งชุด หรือ Class X หนึ่งชุดต่อโมดูล SLC
สำ หรับรายการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ SLC ของ FPA‑1000 โปรดดูตารางด้านล่าง
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หมายเลขประเภท (Type

คำ อธิบาย

Number)
FAP-440-T

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติเซ็นเซอร์แบบอะนาล็อกชนิดโฟโต/ความร้อน

FAP-440-TC

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติไครทีเรียแบบอะนาล็อก ชนิดโฟโต/ความร้อน/CO

FAP-440-DT

รวมแผ่นความร้อนและช่องตรวจวัดความหนาแน่นของควันโฟโตอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน

FAP-440-DTC

รุ่น -TC มีเซ็นเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นตัวชี้วัดอัคคีภัย

[SMOKE-M]

มีโหมดซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้สองโหมดสำ หรับทำ การตัดสินใจด้านอัคคีภัย
คือ multi‑combined (โหมดรวมแบบมัลติ) และ multi‑separated (โหมดแยกแบบมัลติ)
สามารถใช้ตั้งโปรแกรมกำ หนดการทำ งานไฟ LED ในระหว่างการสำ รวจไฟ LED อุปกรณ์ภายใ
นและไฟแสดงสถานะที่เชื่อมต่อระยะไกล
รุ่น D ยังรวมตัวจ่ายโฟโตอิเล็กทริกคู่ (อินฟราเรดและสีฟ้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับ
สามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 254

FAP-325-V2F

อุปกรณ์ตรวจจับควันโฟโตอิเล็กทริกแบบอะนาล็อกชนิดหัวแบน

[SMOKE-P]

ตรวจจับหมอกควันหนาทึบในเชิงแสง ซึ่งมักเป็นกรณีของอัคคีภัยที่เกี่ยวกับวัสดุ เช่น เครื่องเรือนแบบอ่อนนุ่ม พลาสติก โฟม หรือวัสด
ุที่คล้ายกัน ซึ่งมักจะไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟและก่อให้เกิดฝุ่นของควันขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้
สามารถใช้ตั้งโปรแกรมกำ หนดการทำ งานไฟ LED ในระหว่างการสำ รวจไฟ LED อุปกรณ์ภายใ
นและไฟแสดงสถานะที่เชื่อมต่อระยะไกล
สามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 254

FAP-325

อุปกรณ์ตรวจจับควันโฟโตอิเล็กทริกแบบอะนาล็อก

FAP-440

อุปกรณ์ตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกแบบอะนาล็อก

FAP-440-D

ตรวจจับหมอกควันหนาทึบในเชิงแสง ซึ่งมักเป็นกรณีของอัคคีภัยที่เกี่ยวกับวัสดุ เช่น เครื่องเรือนแบบอ่อนนุ่ม พลาสติก โฟม หรือวัสด

[SMOKE-P]

ุที่คล้ายกัน ซึ่งมักจะไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟและก่อให้เกิดฝุ่นของควันขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้
รุ่น D ยังรวมตัวจ่ายโฟโตอิเล็กทริกคู่ (อินฟราเรดและสีฟ้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับ

FAH‑325

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอะนาล็อก

FAH-440

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอะนาล็อก

[HEAT]

ตรวจจับความร้อนในสภาพแวดล้อมซึ่งไม่เหมาะกับการใช้อุปกรณ์ตรวจจับควัน
เนื่องจากมีไอน้ำ หรือควันจากการปรุงอาหาร เช่น ภายในครัว

FAI-325

อุปกรณ์ตรวจจับควันไอออนไนเซชันแบบอะนาล็อก

[SMOKE-I]

สำ หรับการใช้งานในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีสัญญาณเตือนตั้งแต่เริ่มของปัญหาจากการลุกไหม้ที่เกิดความร้อนสูงและเปลวไฟ
และอุปกรณ์ยังได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่ซึ่งคาดว่าจะมีการรบกวนทางความถี่วิทยุ (RFI)
และการรบกวนทางไฟฟ้าอื่นๆ จากภายนอก

FAA-325-B4

ฐานอุปกรณ์ตรวจจับแบบอะนาล็อก

FAA-440-B4

ฐานอุปกรณ์มาตรฐานแบบอะนาล็อก (4 นิ้ว)

FAA-440-B4-ISO

ฐานอุปกรณ์ตัวแยกแบบอะนาล็อก (4 นิ้ว)
ใช้ร่วมกันได้กับอุปกรณ์ตรวจจับแบบอะนาล็อกที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ซึ่งใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบอะนาล็อกขั้นสูงทั้งหมด
ยกเว้น FAD‑325‑DH หรือ FAD-325-V2F-DH
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว (10 ซม.)
ฐาน ISO มีตัวแยกวงจรในตัว

FAA-325-B6

ฐานอุปกรณ์ตรวจจับแบบอะนาล็อก

FAA-440-B6

ฐานอุปกรณ์มาตรฐานแบบอะนาล็อก (6 นิ้ว)

FAA-440-B6-ISO

ฐานอุปกรณ์ตัวแยกแบบอะนาล็อก (6 นิ้ว)
ใช้ร่วมกันได้กับอุปกรณ์ตรวจจับแบบอะนาล็อกที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ซึ่งใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบอะนาล็อกขั้นสูงทั้งหมด
ยกเว้น FAD‑325‑DH หรือ FAD-325-V2F-DH
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว (15 ซม.)
ฐาน ISO มีตัวแยกวงจรในตัว
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คำ อธิบาย

Number)
FAD-325

อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์ตรวจจับควันในท่อแบบอะนาล็อก

FAD-325-DH

อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อแบบอะนาล็อก

FAD-325-R

มอบคุณสมบัติตรวจจับควันและสิ่งที่ได้จากการเผาไหม้ในเบื้องต้น ซึ่งอยู่ในอากาศที่เคลื่อนผ่านท่อ HVAC เพื่อการใช้งานที่ทำ งาน

FAD-325-V2F

โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

FAD-325-V2F-DH

FAD-325-V2F-DH เป็นอุปกรณ์ทดแทนสำหรับเซ็นเซอร์ของเครื่องแบบติดตั้งในท่อสี่รุ่นต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ FAD-325-DH ไม่มีจำหน่า

FAD-325-V2F-R

ยอีกต่อไป แต่สามารถใช้เพื่อทดแทนเซ็นเซอร์ภายในเครื่องรุ่นต่อไปนี้ได้

[SMOKE-D]

อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อแบบอะนาล็อก FAD‑325 (พร้อมกล่อง)
อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อแบบอะนาล็อกพร้อมรีเลย์ FAD‑325‑R (พร้อมกล่อง)

FMM-325A

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วนตนเองแบบอะนาล็อกจังหวะเดียว

FMM-325A-D

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยตนเองแบบอะนาล็อกสองจังหวะ

[CONT-MOD]

โมดูลติดตามแบบหน้าสัมผัสซึ่งติดตั้งในกล่องที่หล่ออย่างแข็งแรงทนต่อการสึกกร่อน สำ หรับการติดตั้งในชุดเดียว
ใช้ไฟจากลูป
อุปกรณ์ FMM‑325A/FMM‑325A‑D ถูกเชื่อมต่อผ่านโมดูลแบบหน้าสัมผัส FLM‑325‑IM สำ หรับการตั้งโปรแกรม โปรดดูที่ข้อมูลหน้
าจอติดตามแบบหน้าสัมผัส

FLM-325-I

หน้าจอติดตามแบบหน้าสัมผัส

[CONT-MOD]

ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึง สวิตช์ตรวจจับการไหลของน้ำ และการใช้งานอื่น
ๆ ที่ต้องการการติดตามของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนแบบหน้าสัมผัสแห้ง
สามารถตั้งโปรแกรมในแบบ NO EOL, NC EOL, NC no EOL
ในแต่ละประเภท แผงควบคุมจะแสดงรายการ FLM-325-I เท่านั้น
มีสองประเภทสำ หรับสวิตช์อินพุตที่เชื่อมต่อเป็น Class B ดังนี้
หน้าจอติดตามแบบหน้าสัมผัสขนาด 4 นิ้ว FLM‑325‑I4
หน้าจอติดตามแบบหน้าสัมผัส FLM‑325‑IM, ขนาดเล็ก (Mini)
มีสองประเภทสำ หรับสวิตช์อินพุตที่เชื่อมต่อเป็น Class A ดังนี้
หน้าจอติดตามแบบหน้าสัมผัสขนาด 4 นิ้ว FLM‑325‑I4‑AI Class A พร้อมตัวแยกวงจร
หน้าจอติดตามแบบหน้าสัมผัสขนาด 4 นิ้ว FLM‑325‑I4‑A Class A
ประเภท FLM-325-IM, FLM‑325‑I4‑AI และ FLM‑325‑I4‑A สามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 254

FLM-325-2I4

โมดูลติดตามแบบอินพุตคู่

[CONT-MOD]

ประกอบด้วยวงจรติดตามหน้าสัมผัสแบบอิสระสองวงจร โดยใช้เพียงหมายเลขตำ แหน่งเดียวบน SLC
สามารถตั้งโปรแกรมให้ติดตามสัญญาณเตือนอัคคีภัยของหน้าสัมผัสทั้งแบบปกติเปิดหรือแบบปกติปิด
และอุปกรณ์สำ หรับการตรวจสอบต่างๆ (NO EOL, NC EOL, NC no EOL)
ตรวจสอบด้วย Style B (Class B) และใช้ไฟจากลูป

FLM-325-CZM4

โมดูลโซนแบบทั่วไป

[CONVZ-MOD]

ติดตามอุปกรณ์หน้าสัมผัส (NO) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับทั่วไปแบบสองสาย หรืออุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึง
ส่งข้อมูลสถานะอุปกรณ์ต่างๆ ของโซนหนึ่งกลับมายังแผงควบคุม (จำ นวนสูงสุด 25 เครื่องต่อโซน โดยจำ นวนขึ้นอยู่กับชน
ิดของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่)
กำ หนดการเดินสาย Class A หรือ Class B ด้วยจัมเปอร์บนโมดูล
ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟเสริม (AUX)
สำ หรับอุปกรณ์ที่ทำ งานร่วมกันได้ โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
จำ นวนของโมดูลโซนแบบทั่วไป (FLM‑325‑CZM4) ต่อหนึ่งโมดูล SLC มีได้ไม่เกิน 32 โมดูล
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หมายเลขประเภท (Type

คำ อธิบาย

Number)
FLM-325-2R4

โมดูลรีเลย์แบบคู่

[RELAY-MOD]

สามารถควบคุมหน้าสัมผัส Form C สองชุดแบบอิสระ สำ หรับการใช้งานหน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) และแบบปกติป
ิด (NC) ที่หลากหลาย เช่น การทำ งานของพัดลม การจดจำ ลิฟต์ การปิดประตู และการแจ้งเตือนเสริม เป็นต้น
ใช้ไฟจากลูป
มีห้าประเภท คือ
โมดูลรีเลย์แบบคู่ FLM‑325‑2R4 ใช้กับกระแสไฟ 1.0 A ที่ไฟ DC 30 V หรือ 0.5 A ที่ไฟ AC 125 V
โมดูลรีเลย์แบบคู่ 2A FLM‑325‑2R4‑2A ใช้กับกระแสไฟ 2.0 A ที่ไฟ DC 30 V หรือ 1.0 A ที่ไฟ AC 125 V
โมดูลรีเลย์แบบคู่ 2A FLM‑325‑2R4‑2AI พร้อมตัวแยกวงจร ใช้กับกระแสไฟ 2.0 A ที่ไฟ DC 30 V หรือ 1.0 A ที่ไฟ AC 125 V
โมดูลรีเลย์แบบคู่ 8A FLM‑325‑2R4‑8A ใช้กับกระแสไฟ 8.0 A ที่ไฟ DC 30 V หรือ 8.0 A ที่ไฟ AC 250 V
โมดูลรีเลย์แบบคู่ 8A FLM‑325‑2R4‑8AI พร้อมตัวแยกวงจร ใช้กับกระแสไฟ 8.0 A ที่ไฟ DC 30 V หรือ 8.0 A ที่ไฟ AC 250 V
ประเภท FLM‑325‑2R4‑2A, FLM‑325‑2R4‑2AI, FLM‑325‑2R4‑8A และ FLM‑325‑2R4‑8AI สามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถ
ึง 254

D328A

โมดูลรีเลย์แบบอะนาล็อก

[RELAY-MOD]

สามารถควบคุมหน้าสัมผัส Form C หนึ่งชุด (ใช้กับกระแสไฟ 1.0 A ที่ไฟ DC 30 V หรือ 0.5 A ที่ไฟ DC 125 V
) สำ หรับการใช้งานหน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) และแบบปกติปิด (NC) ที่หลากหลาย เช่น ระบบการจดจำ ลิ
ฟต์ การปิดระบบ HVAC เป็นต้น
ใช้ไฟจากลูป

FLM‑325‑N4

โมดูลเอาต์พุตที่มีการตรวจสอบ

[NAC-MOD]

ประกอบด้วยเอาต์พุตแบบสลับขั้วที่มีการตรวจสอบหนึ่งช่อง ซึ่งใช้สำ หรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบเสียงและแบบแสง หรือเพื
่อทำ ให้แหล่งจ่ายไฟ RNAC ทำ งานได้
จำ เป็นต้องมีแรงดันไฟฟ้าอินพุตแบบเสริมขนาด 24 V DC
รีเลย์เอาต์พุตใช้กับกระแสไฟ 2 A ที่ 30 V DC
มีรูปแบบเอาต์พุต ได้แก่ Steady, Pulsing และ Temporal Code 3
ประเภท Class B type คือ
โมดูลเอาต์พุตที่มีการตรวจสอบ FLM‑325‑N4
มีสองประเภทสำ หรับ Class A คือ
โมดูลเอาต์พุตที่มีการตรวจสอบ FLM‑325‑NA4 Class A
โมดูลเอาต์พุตที่มีการตรวจสอบ FLM‑325‑NAI4 Class A พร้อมตัวแยกวงจร
ประเภท FLM‑325‑NA4 และ FLM‑325‑NAI4 สามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 254

FLM-325-ISO

ตัวแยกการลัดวงจร
แยกส่วนที่ลัดวงจรบนวงจรหยั่งสัญญาณแบบเจาะจงออกจากระบบที่เหลือ เพื่อลดความสูญเสียของอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

ตาราง 2.9: อุปกรณ์ SLC ที่ใช้ร่วมกันได้

เมื่อตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ SLC ให้เลือกประเภทอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงระบุหมายเลขประเภท โปรดดูการกำ หนดประเภทในวงเล็บตามตารางด้านบน

2.8

อุปกรณ์เกี่ยวกับวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน
วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC) Class A หรือ Class B สองชุดสามารถจ่ายกระแสไฟได้ถึง 4 A ที่ 24 V (แต่ละวงจรจะให้กระแสไฟสูงสุดที่ 2.5 A) เพื่อให้แต
ร สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระดิ่ง และอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่นๆ ทำ งานได้ NAC แต่ละชุดสามารถตั้งโปรแกรมให้ส่งเอาต์พุตแบบ Temporal Code 4, Temporal
Code 3, และ Steady, Pulsing, และแบบซิงโครไนซ์ ให้กับอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบ Wheelock, System Sensor และ Gentex
สำ หรับรายการอุปกรณ์แจ้งเตือนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ โปรดดู รายการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ กับ FPA-1000 NAC
ซึ่งมีให้ใช้งานเป็นไฟล์ PDF ที่ www.boschsecurity.com
สำ หรับรูปแบบการแจ้งเตือนที่ได้รับการอนุญาตของ UL โปรดดูที่ ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ UL 864, หน้า 39

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

2.9

ข้อมูลระบบ | th

19

อุปกรณ์สื่อสาร
FPA‑1000 แต่ละชุดจะมีวงจร PSTN/DACT ของสายโทรศัพท์แบบคู่และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่มีการรายงาน Conettix IP แผงควบคุมจะสื่อสารโดยใช้ Contact ID,
SIA, และ Modem IIIa2
แผงควบคุมมีฟังก์ชันการรายงานที่หลากหลาย เช่น การควบคุมการหมุนหมายเลขและการตรวจสอบการส่งสัญญาณ ลำ ดับความสำ คัญของกลุ่มรายง
าน การกำ หนดเส้นทางไปยังปลายทาง รายงานการทดสอบแบบทำ ด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติ และคุณสมบัติป้องกันการเล่นซ้ำ (Anti-Replay)
สามารถตั้งโปรแกรมคุณสมบัติต่อไปนี้สำ หรับแอคเคาท์หลักและแอคเคาท์รองได้
–

หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ IP ที่ต่างกันสองชุด หรือหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ IP อย่างละหนึ่งชุด

–

ประเภทการเชื่อมต่อเลขหมายแบบต่างๆ สำ หรับเครือข่าย PSTN (พัลซ์เท่านั้น, เสียงและพัลซ์, หรือเสียงอย่างเดียว)

–

การตรวจสอบสาย PSTN แต่ละเส้น (สัญญาณเหตุขัดข้องแบบเสียงหรือแบบเห็นได้ ในกรณีเกิดความล้มเหลวของเส้นทางการส่งสัญญาณ)

–

ตัวเลือกแบบเลือกได้สำ หรับกลุ่มจัดการรายงาน (Report Steering Group)

–

ระยะเวลาการตรวจสอบแบบโปรแกรมได้สำ หรับแอคเคาท์การรายงาน Conettix IP แต่ละชุด

–

ความถี่การโทรทดสอบที่สามารถโปรแกรมได้โดยอิสระสำ หรับแต่ละแอคเคาท์ (รอบความถี่ 4, 6, 24 ชั่วโมง, 7 และ 28 วัน

ฟังก์ชันโมเด็มช่วยให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมแผงควบคุมได้จากระยะไกล (อัปโหลดไฟล์พารามิเตอร์ใหม่จากสถานีระยะไกลไปยังแผงควบคุม)
อุปกรณ์ที่ทำ งานร่วมกันได้สำ หรับวงจร PSTN/DACT และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
ตำ แหน่ง

คำ อธิบาย

D6600

ตัวรับสัญญาณ/เกตเวย์การสื่อสาร

D6100i

ตัวรับสัญญาณ/เกตเวย์การสื่อสาร

ตาราง 2.10: อุปกรณ์ PSTN/DACT และอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้

2.10

ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม
สำ หรับการติดตั้งแบบกึ่งฝังของตู้แผงควบคุม มีชุดติดตั้งแบบกึ่งฝัง FPM‑1000‑SFMK พร้อมกรอบเสริมสำ หรับใช้งาน
เครื่องตั้งโปรแกรมตำ แหน่งแบบอะนาล็อก D5070 ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลขตำ แหน่งอุปกรณ์วงจรสายส่งสัญญาณได้อย่างง่ายดาย
นอกเหนือจากแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000 แบบสมบูรณ์ คุณยังสามารถสั่งซื้อส่วนประกอบแยกได้ด้วย FPA‑1000-LC ประกอบด้วยเมนบอร์ดและแผงปุ่ม
ควบคุม FPM-1000-ENC มาพร้อมกับตู้อุปกรณ์และฝาครอบด้านหน้า
หมายเลขประเภท (Type Number)

คำ อธิบาย

FPM-1000-SMK

ชุดติดตั้งแบบกึ่งฝัง
ประกอบด้วยกรอบเสริมและชุดติดตั้ง

D5070

เครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก
อุปกรณ์มือถือสำ หรับโปรแกรมการตั้งค่าหมายเลขตำ แหน่งบนอุปกรณ์อะนาล็อกแบบ EEPROM ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
พร้อมฐานสำ หรับการตั้งโปรแกรมหัวอุปกรณ์ตรวจจับ และอะแดปเตอร์โปรแกรมแบบสองโมดูลสำ หรับการตั้งโป
รแกรมโมดูล (สำ หรับกล่องรองรับด้านหลังแบบ 4 ช่องหรือแบบชุดเดียว)
แสดงค่าอะนาล็อกปัจจุบันของอุปกรณ์ตรวจจับที่ต่ออยู่

FPA-1000-LC

แผงควบคุมอัคคีภัย (2 SLC และเครือข่าย) แบบไม่มีตู้อุปกรณ์

FPM-1000-ENC

ตู้อุปกรณ์พร้อมฝาครอบด้านหน้า

ตาราง 2.11: อุปกรณ์เสริมการใช้งานสำ หรับแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000

2.11

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนสมบูรณ์ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของแผงควบคุมอัคคีภัยและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่เอกสารต่อไปนี้

Bosch Security Systems, Inc.

–

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ NAC

–

เอกสารคำแนะนำการใช้งาน FPA-1000

–

แผนผังการเดินสาย

–

หมายเหตุการจัดทำเอกสาร

–

คู่มือการติดตั้งวงจรสายส่งสัญญาณ FPE‑1000‑SLC
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

20

th | ข้อมูลระบบ

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

–

คู่มือการติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE‑1000‑CITY

–

คู่มือการติดตั้งชุดการติดตั้งแบบกึ่งฝัง FPM‑1000‑SFMK

–

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานของศูนย์ควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD

–

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานของตัวแจ้งเตือนระยะไกล FMR-1000-RA

–

คู่มือการติดตั้งตู้อุปกรณ์พร้อมฝาครอบด้านหน้า FPM‑1000‑ENC

ถ้าระบบของคุณอยู่บนเครือข่าย โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้เพิ่มเติม
–

คู่มือการติดตั้งการ์ดเครือข่าย
หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร (ในแบบไฟล์ PDF) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแผงควบคุม โปรดไปที่เว็บเพจของ Bosch (www.boschsecurity.com)
หรือคุณอาจได้รับเอกสารเวอร์ชันปัจจุบันบางชุด โดยจะมาพร้อมกับอุปกรณ์
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คำ เตือน!

!

แผงควบคุมใดก็ตามในเครือข่ายสามารถควบคุมแผงอื่นๆ ทั้งหมดในเครือข่าย (เช่น การปิดสัญญาณเตือน การรีเซ็ตระบบ ฯลฯ) ควรจำ กัดการเข้าถึงแผงควบคุมเหล่านี
้ โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น

หากนำ แผงควบคุมไปใช้ในระบบเครือข่าย โปรดใช้ความระมัดระวังในการวางแผนอย่างถูกต้องก่อนการติดตั้งแผงควบคุมใดๆ ตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้
–

จะติดตั้งแผงควบคุมเครือข่ายใกล้กัน หรือกระจายให้ทั่วพื้นที่กว้าง

–

แผงควบคุมเครือข่ายจะอยู่ต่างอาคารกันหรือไม่

–

ประเภทและจำ นวนการ์ดเครือข่ายที่ต้องใช้

–

ข้อกำ หนดด้านการเชื่อมต่อระหว่างกัน รวมถึงความยาวสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาต ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อระหว่างกันที่วางแผนไว้ (อีเทอร์เน็ต
สายไฟเบอร์ออปติก หรือสายไฟ)

สำ หรับการติดตั้งแผงควบคุมแต่ละชุด โปรดใช้ความระมัดระวังในการวางแผนอย่างถูกต้องก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้

3.1

–

ความเข้ากันได้และจำ นวนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อ

–

ความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการ

–

ข้อกำ หนดของการเดินสาย รวมทั้งความยาวสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาต

–

ข้อกำ หนดของการติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งและการใช้งานฉบับนี้, มาตรฐาน NFPA 72, ข้อบังคับในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่มีอำ นาจทางกฎหมาย (AHJ)

การคำ นวณขนาดของแหล่งจ่ายไฟ
เมื่อต้องการเลือกขนาดของแบตเตอรี่ที่ถูกต้องสำ หรับระบบของคุณ ให้คำ นวณความต้องการของกระแสไฟทั้งหมดสำ หรับระบบของคุณโดยใช้ F
PA‑1000_Battery_Calculator.xls ใน Microsoft Excel คุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตดังกล่าวได้ที่ www.boschsecurity.us

3.2

ข้อพิจารณาในการเดินสายเครือข่าย/การเชื่อมต่อ
แจ้งเตือน!
เครือข่ายของ FPA-1000 (สร้างโดยใช้การ์ดเครือข่ายของเรา) เป็นระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-peer ที่จัดเป็นวงจรสายสัญญาณ (SLC) ดังนั้น ระบบดังกล่าวจึงไม
่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ การเชื่อมต่อข้ามดังกล่าวอาจส่งผลให้แผงควบคุมของเครือข่ายทำ งานล้มเหลวและไม่สามารถสื่อสารกับแผงควบคุมอื่นๆ ได
้อย่างถูกต้อง

3.2.1

การตรวจจับไฟรั่วลงดิน
การ์ดเครือข่ายแต่ละอันมีแผงขั้วต่อเฉพาะที่เปิดใช้การตรวจจับไฟรั่วลงดิน พอร์ต 1 บนการ์ดเครือข่ายทั้งสามแผ่นมีการเปิดใช้การตรวจจับไฟรั่วลงดิน ตา
มที่ระบุโดยช่องทำ เครื่องหมายที่ทำ เครื่องหมายไว้ในตารางต่อไปนี้ การ์ดแบบใช้สาย (FPE-1000-NW) ยังมีการเปิดใช้งานพอร์ต 3 ด้วย
พอร์ต

-NE

-NF

-NW

1

Ethernet IN

อีเทอร์เน็ต

Wired IN

2

Ethernet OUT

Fiber IN

Wired OUT

3

อีเทอร์เน็ต

Fiber OUT

อีเทอร์เน็ต

ตาราง 3.12: การระบุพอร์ตเครือข่าย

เพื่อให้การตรวจจับไฟรั่วลงดินทำ งานได้อย่างถูกต้อง จะต้องเปิดใช้การตรวจจับไฟรั่วลงดินบนปลายการเชื่อมต่อการสื่อสาร (สาย) ที่เชื่อมต่อการ์ดเครือข่ายสองอั
นเพียงปลายสายเดียวเท่านั้น เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก การ์ดแบบใช้สาย (FPE-1000-NW) และการ์ดไฟเบอร์ออปติก (FPE-1000-NF) แต่ละอันจะมีจัมเปอร์อยู่ใกล้กั
บพอร์ต Ethernet IN (พอร์ต 3 บนการ์ดแบบมีสายและพอร์ต 1 บนการ์ดไฟเบอร์ออปติก) จัมเปอร์นี้อนุญาตให้ปิดการใช้การตรวจจับไฟรั่วลงดินสำ หรับพอร์ตนี้ วิธีการเชื
่อมต่อการสื่อสารที่แนะนำ คือออกจากการ์ดหนึ่งและเข้าไปยังการ์ดถัดไป ในกรณีที่คุณสลับจากการ์ดแบบมีสายหรือการ์ดไฟเบอร์ออปติกเป็นการ์ดประเภทอื่น คุณต้องใช้
พอร์ตพอร์ตอีเทอร์เน็ตซึ่งควรเป็น OUT (ไม่ใช่ IN ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์) ย้ายจัมเปอร์บนการ์ดนี้ เพื่อปิดการใช้การตรวจจับไฟรั่วลงดินที่ปลายการเชื่อมต่อนี้ (
ทำ ให้กลายเป็น Ethernet OUT) ถอดจัมเปอร์จากทั้งสองขาและใส่เพียงแค่ขาเดียว เพื่อให้อยู่ในตำ แหน่งที่ถูกต้องในกรณีที่ต้องการเปิดใช้การตรวจจับไฟรั่วลงดินอี
กครั้งในภายหลัง

Bosch Security Systems, Inc.
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3.3

โครงสร้างและพื้นฐานการตั้งโปรแกรม

3.3.1

ตำ แหน่ง
ตำ แหน่งหรือจุดหมายถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ ตำ แหน่งการติดต่อ หรือสายอินพุต เป็นต้น แต่ละตำ แหน่งในระบบจะถูกกำ หนดโดยชุดควบคุม และสามาร
ถตั้งโปรแกรมด้วยฟังก์ชันและการตอบสนองเฉพาะแบบ แต่ละตำ แหน่งจะมีได้เพียงสถานะเดียว ณ เวลาหนึ่งเท่านั้น สถานะที่เป็นไปได้ ได้แก่
–

Normal (ปกติ)

–

Active (ทำงาน)

–

Bypassed (ยกเลิก)

–

Trouble (เหตุขัดข้อง)

–

โหมดทดสอบระบบ (Walk Test)

ตำ แหน่งจะเปิดใช้งาน หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
–

ค่าอะนาล็อกของอุปกรณ์ตรวจจับอะนาล็อกมีค่าเกินระดับของเกณฑ์ขั้นต่ำ

–

การติดตามอินพุตถูกเปิดใช้งาน

ตำ แหน่งจะมีสภาพสกปรก หากค่าของอากาศสะอาดเพิ่มสูงถึงขีดจำ กัดบนที่กำ หนดไว้ (ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ) เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่
างกระบวนการปรับเทียบระดับอ้างอิง หลังจากที่ได้เริ่มต้นการทำ งานของแผงควบคุมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่วงเวลาทดสอบสำ หรับการทดสอบความไวของอุปกรณ์ตรวจจับที่ได้
รับการปรับเทียบระดับอ้างอิง คือ 4 ชั่วโมง สภาพที่สกปรกจะถูกกำ หนดสถานะให้เป็นเหตุขัดข้อง หากค่าความสะอาดของอากาศมีค่าเกินขอบเขต สถานะเหตุขัดข้องของก
ารปรับเทียบระดับอ้างอิงจะแสดงขึ้นมา อุปกรณ์ตรวจจับยังคงทำ งานได้อยู่ แต่ค่าของความไวอาจมีค่าที่แตกต่างจากค่าที่กำ หนดไว้ ซึ่งหมายความว่าอาจมีความเสี่
ยงในการเกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดสูงขึ้น
ตำ แหน่งจะมีสถานะของเหตุขัดข้องได้ ในกรณีต่อไปนี้
–

ตรวจพบข้อผิดพลาดของหมายเลขตำ แหน่งซ้อนที่หมายเลขตำ แหน่งใดๆ

–

ตรวจพบข้อผิดพลาดของรหัสประเภท

–

ตรวจพบอุปกรณ์สูญหายที่หมายเลขตำ แหน่งใดๆ

–

ตรวจพบสภาวะที่เกิดข้อผิดพลาดประเภทอื่นๆ

หากตำ แหน่งอยู่ในสถานะถูกยกเลิก การเปลี่ยนแปลงของสถานะอื่นๆ จะถูกละเลย จนกระทั่งมีการเรียกใช้งาน (Unbypass) หากตำ แหน่งมีสถานะ
ของโหมดทดสอบระบบ การเริ่มทำ งานและการปิดการทำ งานของตำ แหน่งนี้จะถูกจัดการแตกต่างกันไป การเปลี่ยนแปลงสถานะอื่นๆ จะถูกละเลย จนกร
ะทั่งไม่อยู่ในสถานะโหมดทดสอบระบบอีกต่อไป
ตำ แหน่งจะถูกพิจารณาว่าทำ งานเป็นปกติ หากตำ แหน่งนั้นไม่อยู่ในสถานะใดๆ ที่กล่าวไว้ด้านบน
ประเภทตำ แหน่ง
แต่ละตำ แหน่งในระบบสามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยคุณลักษณะของตำ แหน่งนั้นเอง ประเภทตำ แหน่งทำ ให้การตั้งโปรแกรมของตำ แหน่งเป็นเรื่องง่าย โดยอนุญาตให้
คุณกำ หนดชุดของคุณลักษณะร่วมกันสำ หรับตำ แหน่งที่เหมือนกัน จากนั้นกำ หนดคุณลักษณะเหล่านั้นให้กับตำ แหน่งที่เลือก ด้วยประเภทตำ แหน่ง แต่ละตำ แหน่ง
จะถูกกำ หนดให้ใช้คุณลักษณะของประเภทตำ แหน่งแบบหนึ่ง และจากนั้นจะมีการตั้งโปรแกรมคุณลักษณะเพิ่มเติมในแต่ละตำ แหน่ง
ประเภทตำ แหน่ง แสดงถึงสภาวะที่ถูกระบุด้วยการเริ่มทำ งานของตำ แหน่ง แต่ละตำ แหน่งจะได้รับการตั้งโปรแกรมประเภทไว้ ประเภทตำ แหน่งบางรายการอาจไม่สามา
รถใช้ได้กับตำ แหน่งบางตำ แหน่ง โดยเฉพาะตำ แหน่ง SLC ซึ่งมีอุปกรณ์ตรวจจับอยู่ แผงควบคุมจะแสดงรายการของประเภทตำ แหน่งที่เป็นไปได้สำ หรับอุปกรณ์ SLC
นั้นเท่านั้น สำ หรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ประเภทอุปกรณ์ และประเภทอุปกรณ์ที่เป็นไปได้สำ หรับแต่ละประเภทอุปกรณ์ SLC โปรดดูตารางด้านล่าง
ประเภทตำ แหน่ง SLC

ประเภทกลุ่มอุปกรณ์ SLC
SMOKE-x, HEAT

Fire Automatic (สัญญาณเตือนอัคคีภ

D

CONVZ-MOD

CONT-MOD

D

P

P

D

Waterflow (การไหลของน้ำ)

P

P

Waterflow Delay (การหน่วงเวลาการ

P

P

P

P

P

P

ัยแบบอัตโนมัติ)
Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอั
คคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง)

ไหลของน้ำ )
Gas Alarm (สัญญาณเตือนแก๊ส)
Supervisory (การตรวจสอบ)
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ประเภทกลุ่มอุปกรณ์ SLC
SMOKE-x, HEAT

CONVZ-MOD

CONT-MOD

Generic (ทั่วไป)

P

P

Trouble (เหตุขัดข้อง)

P

P

AC failure (ไฟ AC ขัดข้อง)

P

P

Battery Failure (แบตเตอรี่ขัดข้อง)

P

P

Reset (การรีเซ็ต)

P

P

Silence (ปิดเสียง)

P

P

Drill (การฝึกซ้อม)

P

P

Acknowledge (ตอบรับ)

P

P

General Fire Alarm (สัญญาณเตือนอั

P

คคีภัยทั่วไป)
D = ประเภทตำแหน่งดีฟอลต์, P = ประเภทตำแหน่งที่เป็นไปได้, ช่องว่าง (Blank) = ไม่มีให้เลือกใช้
SMOKE-x รวมถึง SMOKE-M (FAP-440-T, FAP-440-TC, FAP-440-DT, FAP-440-DTC), SMOKE-P (FAP-325, FAP-325-V2F, FAP-440, FAP-440-D), SMOKE-I
(FAI-325) และ SMOKE-D (FAD-325, FAD-325-R, FAD-325-DH, FAD-325-V2F, FAD-325-V2F-R, FAD-325-V2F-DH)
HEAT = FAH-325, FAH-440
CONVZ-MOD = FLM-325-CZM4
CONT-MOD = FLM-325-2I4, FLM-325-I4, FLM-325-I4-A, FLM-325-I4-AI, FLM-325-IM
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยตนเอง FMM-325A และ FMM-325A-D ซึ่งเชื่อมต่อผ่านหน้าจอติดตามแบบหน้าสัมผัส FLM-325-IM จะถูกกำ หนดโดยค
่าเริ่มต้นเป็น Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง)และสามารถตั้งโปรแกรมเป็น Supervisory (การตรวจสอบ) ได้
ตาราง 3.13: การจับคู่ประเภทตำ แหน่งกับประเภทอุปกรณ์ SLC

ประเภทตำ แหน่ง Generic (ทั่วไป) สามารถนำ ไปใช้สำ หรับการควบคุมเอาต์พุตที่มีการเริ่มต้นทำ งานอินพุต การเริ่มต้นทำ งานอินพุตที่ตั้งโปรแกรมเป็นประเภทตำ แหน่ง
Generic (ทั่วไป) จะสร้างรายการ "Generic" ในข้อมูลย้อนหลังแต่ไม่มีเหตุการณ์ความผิดปกติ
ประเภทตำ แหน่ง General Alarm (สัญญาณเตือนทั่วไป) สามารถนำ ไปใช้สำ หรับสวิตช์ปุ่มที่เชื่อมต่อกับโมดูลติดตามแบบหน้าสัมผัสหรือโมดูลอินพุต (ประเภท
CONT‑MOD) เพื่อเปิดใช้งานสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยไม่มีการหน่วงเวลา General Alarm (สัญญาณเตือนทั่วไป) จะยกเลิกการหน่วงเวลาสัญญาณเตือนชนิดแ
ซนด์วิช (โปรดดูที่ คุณสมบัติสัญญาณเตือนพิเศษ, หน้า 31)

3.3.2

คุณสมบัติตำ แหน่งและการประมวลผลขั้นสูง
แผงควบคุมทำ ให้สามารถจัดการกับตำ แหน่งได้อย่างคล่องตัว เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเลือกที่มากขึ้น คุณสมบัติเหล่า
นี้สามารถใช้ได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น แผงควบคุมจะแสดงเฉพาะรายการของคุณสมบัติตำ แหน่งที่เป็นไปได้สำ หรับประเภ
ทตำ แหน่งนั้นเท่านั้น เมื่อทำ การตั้งโปรแกรมเมนูและเว็บเพจ
สำ หรับการจับคู่ประเภทตำ แหน่งกับคุณสมบัติจุดที่มีให้เลือกใช้ โปรดดูที่ตารางด้านล่าง
ประเภทตำ แหน่ง

คุณสมบัติตำ แหน่ง (Point feature)
การแลทช์

AV

PAS/

PAS (D)/

การหน่วงเวลาการไหล ช่วงเวลาหน่วงของไฟ

Pre‑signal

AV (N)

ของน้ำ (Waterflow AC ขัดข้อง (AC fail d
delay)

Fire Automatic (สัญ

X

P 1)

P

elay)

P 1)

ญาณเตือนอัคคีภัย
แบบอัตโนมัติ)
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ประเภทตำ แหน่ง

คุณสมบัติตำ แหน่ง (Point feature)
การแลทช์

AV

PAS/

PAS (D)/

การหน่วงเวลาการไหล ช่วงเวลาหน่วงของไฟ

Pre‑signal

AV (N)

ของน้ำ (Waterflow AC ขัดข้อง (AC fail d
delay)

Fire Alarm Manual

elay)

X

(สัญญาณเตือนอัคค
ีภัยแบบควบคุมด้วยต
นเอง)
การไหลของน้ำ

X

(Waterflow)
การหน่วงเวลาของกา

X

X

รไหลของน้ำ
(Waterflow delay)
Gas Alarm (สัญญา

X

ณเตือนแก๊ส)
Supervisory (การตร

G

วจสอบ)
Generic (ทั่วไป)
AC failure (ไฟ AC ข

X

ัดข้อง)
General Fire Alarm

X

(สัญญาณเตือนอัคค
ีภัยทั่วไป)
AV = การยืนยันสัญญาณเตือน

X = คุณสมบัติตำแหน่งแบบคงที่

PAS = การจัดลำดับการเตือนภัยแบบบวก

P = คุณสมบัติตำแหน่งแบบโปรแกรมได้
G = ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหลัก

D = กลางวัน, N = กลางคืน
1)

ช่องว่าง (Blank) = ไม่มีให้เลือกใช้

ใช้ไม่ได้กับ FAH-325

ตาราง 3.14: การจับคู่ประเภทตำ แหน่งกับคุณสมบัติตำ แหน่ง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
–

สำ หรับประเภทตำ แหน่งของการตรวจสอบ การตั้งโปรแกรมการแลทช์หรือไม่แลทช์ จะเป็นแบบทั่วแผง

–

ประเภทตำ แหน่ง Generic (ทั่วไป), Trouble (เหตุขัดข้อง), AC Failure (ไฟ AC ขัดข้อง), Battery Failure (แบตเตอรี่ขัดข้อง), Reset (รีเซ็ต), Silence (ปิดเสียง), Dr
ill (การฝึกซ้อม), และ Acknowledge (ตอบรับ) เป็นแบบไม่แลทช์ (ดูที่ ตำ แหน่ง, หน้า 22)

–

สำ หรับประเภทตำ แหน่ง Fire Automatic (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ) สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งในสามคุณสมบัติแบบโปรแกรมได้เท่านั้น คือ - AV, ห
รือ PAS/Pre-signal หรือ PAS (กลางวัน)/AV (กลางคืน) AV และ PAS (กลางวัน)/AV (กลางคืน) ไม่สามารถใช้ได้สำ หรับอุปกรณ์ตรวจจับความร้
อนแบบอะนาล็อก FAH‑325

ตัวเลือกการหน่วงเวลาสามารถเลือกได้แยกอิสระจากกันในแต่ละอินพุตสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ SLC
หากต้องการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ SLC ให้ปฏิบัติดังนี้
–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-1 สำ หรับ PROGRAMMING-SLC DEVICES (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 และ/หรือ โครงสร้างเมนู, หน้า 82)

–

ใช้เบราว์เซอร์ ตั้งโปรแกรม SLC บนหน้าจอ SLC 1 และ/หรือ SLC 2

ตารางด้านล่างแสดงลำ ดับความสำ คัญของการตั้งค่าการหน่วงเวลาทั้งสองประเภท
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การตั้งโปรแกรมอินพุตสัญญาณเตือนอัค
คีภัยแบบอัตโนมัติของ SLC

โหมดกลางวัน (ข้อมูลของไซต์)
No delay (ไม่มีการหน่วงเวลา)

PAS

Pre-signal

No delay (ไม่มีการหน่วงเวลา)

No delay (ไม่มีการหน่วงเวลา)

No delay (ไม่มีการหน่วงเวลา)

AV

AV

AV

PAS/Pre-signal

No delay (ไม่มีการหน่วงเวลา)

PAS

Pre-signal

PAS (D)/AV (N)

AV

PAS

Pre-signal

No delay (ไม่มีการหน่วงเวลา)

25

AV

AV = การยืนยันสัญญาณเตือน PAS = การจัดลำดับการเตือนภัยแบบบวก D = กลางวัน, N = กลางคืน
ตาราง 3.15: การจัดลำ ดับความสำ คัญของโหมดกลางวัน (Day Mode) และตัวเลือกการหน่วงอินพุต SLC (SLC Input Delay)

Alarm Verification (การยืนยันสัญญาณเตือน)
หากตำ แหน่งอินพุตถูกกำ หนดค่าและเข้าสู่สถานะใช้งาน แผงควบคุมจะยังไม่แจ้งด้วยสัญญาณเตือนและทำ ให้เอาต์พุตที่เกี่ยวข้องทำ งานในทันที แต่จะรีเซ็ตตำ แหน่งอิ
นพุตและรอตามระยะเวลาเพื่อการยืนยัน (สามารถโปรแกรมได้) เพื่อตรวจสอบว่าตำ แหน่งจะเข้าสู่สถานะทำ งานอีกหรือไม่

รูปภาพ 3.1: แผงผังเวลาการยืนยันสัญญาณเตือน (Alarm Verification)

A อุปกรณ์ตรวจจับควันเข้าสู่สถานะการเตือน
A-B RETARD-RESET PERIOD (ระยะเวลาหน่วง-รีเซ็ต): ชุดควบคุมรับรู้การเตือนของอุปกรณ์ตรวจจับและหน่วงเวลาสัญญาณเตือน คงที่ที่ 20 วินาที
B-C POWER UP PERIOD (ระยะเวลาเปิดเครื่อง): จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตรวจจับอีกครั้ง และให้เวลากับอุปกรณ์ตรวจจับเริ่มทำงานเพื่อส่งสัญญาณเตือน (อุปก
รณ์ตรวจจับทำ งานอีกครั้ง) เวลาขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ (สูงสุด 3 วินาที สำ หรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 10 วินาทีสำ หรับโมดูลโซนทั่วไป)
A-C RETARD-RESET-RESTART PERIOD (ระยะเวลาหน่วง-รีเซ็ต-รีสตาร์ต): ไม่ได้รับสัญญาณเตือนจากชุดควบคุม กำหนดค่าไม่ได้ สูงสุด 30 วินาที
C-D CONFIRMATION PERIOD (ระยะเวลาการยืนยัน): อุปกรณ์ตรวจจับทำงานเพื่อส่งสัญญาณเตือนได้ที่ตำแหน่ง C หากอุปกรณ์ตรวจจับยังส่งสัญญาณเตือ
นที่ตำ แหน่ง C ชุดควบคุมจะเริ่มส่งสัญญาณเตือน หากอุปกรณ์ตรวจจับไม่ส่งสัญญาณเตือน ระบบจะกลับสู่สถานะเตรียมพร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ตรวจจับ
ส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งที่เวลาใดๆ ระหว่างระยะเวลาการยืนยันแล้ว ชุดควบคุมจะส่งสัญญาณเตือน เวลาจะขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นทำ งานอีกครั้งของอุปกรณ์
ตรวจจับ และระยะเวลาการยืนยันสัญญาณเตือนทั้งหมด
A-D ALARM VERIFICATION PERIOD (ระยะเวลาการยืนยันสัญญาณเตือน): ประกอบด้วย ระยะเวลาหน่วง-รีเซ็ต-รีสตาร์ต และระยะเวลาการยืนยัน ตั้งโปรแก
รมได้ระหว่าง 60 ถึง 180 วินาที
D-E OPTIONAL REGION (พื้นที่อื่น): สัญญาณเตือนสามารถเกิดขึ้นได้ที่ชุดควบคุมหรือการเริ่มต้นทำงานอีกครั้งของวงจรการยืนยันสัญญาณเตือน อย่างใดอย่า
งหนึ่งเท่านั้น
–

การยืนยันสัญญาณเตือนจะใช้ได้กับอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบอะนาล็อกหรือแบบสายคู่ของประเภท Fire Automatic
(สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ) เท่านั้น ตัวเลือกการยืนยันสัญญาณเตือนไม่สามารถใช้
ได้กับประเภทตำ แหน่งแบบ Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง) และ Waterflow (การไหลของน้ำ )

–
Bosch Security Systems, Inc.

ตัวเลือกการยืนยันสัญญาณเตือนถูกจัดในแบบแต่ละตำ แหน่ง
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–

หลังจากเริ่มต้นระยะเวลาการยืนยันสัญญาณเตือนแล้ว สัญญาณเตือนใดๆ จากทุกแห่งในระบบที่เกิดขึ้นระหว่า
งวงจรการยืนยันสัญญาณเตือนจะทำ ให้เกิดการแจ้งสัญญาณเตือนในทันที

–

ตัวตั้งเวลาของการยืนยันสัญญาณเตือนจะเหมือนกันทั้งระบบ ดังนั้นจะมีเพียงตัวตั้งเวลาเดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ

–

ตัวตั้งเวลาของการยืนยันสัญญาณเตือนเป็นแบบผู้ใช้สามารถโปรแกรมได้ เริ่มจาก 60 จนถึง 180 วินาที ค่าเบื้องต้นคือ 60 วินาที โปรดดูที่
ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ UL 864, หน้า 39

–

คำ สั่งรีเซ็ตจะถูกส่งไปรีเซ็ตตำ แหน่งอินพุตบน SLC เพื่อการยืนยันสัญญาณเตือน

–

โซนการยืนยันสัญญาณเตือนหลักจะเริ่มทำ งาน หากแผงควบคุมอยู่ในช่วงเวลาการยืนยัน

–

คุณสมบัติการยืนยันสัญญาณเตือนใช้ได้ในระบบเครือข่าย

แจ้งเตือน!
การติดตั้ง CSFM ต้องให้ ระยะเวลาหน่วง-รีเซ็ต-รีสตาร์ต (A-C) ของการยืนยันสัญญาณเตือนมีค่าสูงสุดที่ 30 วินาที เวลานี้ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ และจะน้อยกว่า 30 วิ
นาทีเสมอโดยการออกแบบ ระยะเวลาการยืนยันสัญญาณเตือนแบบโปรแกรมได้ในแผงควบคุมนี้เป็นวงจร หน่วง-รีเซ็ต-รีสตาร์ต-ยืนยัน (A-D) ที่สมบูรณ์

Waterflow Delay (การหน่วงเวลาการไหลของน้ำ)
–

การหน่วงเวลาการไหลของน้ำ จะใช้ได้กับประเภทตำ แหน่ง “Waterflow with Delay” (การไหลของน้ำ พร้อมการหน่วงเวลา) เท่านั้น

–

ตัวเลือกเปิดใช้งานการหน่วงเวลาการไหลของน้ำ ถูกจัดการในแบบแยกแต่ละตำ แหน่ง

–

แต่ละตำ แหน่งที่มีการตั้งค่าการหน่วงเวลาการไหลของน้ำ จะมีตัวตั้งเวลาของตัวเอง

–

ตัวตั้งเวลาของการหน่วงเวลาการไหลของน้ำ เป็นแบบผู้ใช้สามารถโปรแกรมได้ เริ่มจาก 10 จนถึง 90 วินาที ค่าเบื้องต้นคือ 90 วินาที

–

ตำ แหน่งอินพุตจะต้องมีค่าคงที่ในสถานะทำ งานเพื่อให้ได้เวลาการหน่วงที่สมบูรณ์ การหยุดชะงักใดๆ จะรีเซ็ตตัวตั้งเวลา

การแลทช์
หากตำ แหน่งมีสถานะ “Latching” (แลทช์) หลังจากเริ่มต้นทำ งานแล้ว ตำ แหน่งสามารถกลับมาที่สถานะปกติได้เมื่อทำ การรีเซ็ตเท่านั้น
–

ตัวเลือกการเปิดใช้งานการแลทช์ถูกจัดการในแบบแยกแต่ละตำ แหน่ง

–

การแลทช์สามารถโปรแกรมได้สำ หรับตำ แหน่งในประเภทการตรวจสอบเท่านั้น

–

สำ หรับตำ แหน่งประเภทอื่น ตัวเลือกการแลทช์จะคงที่ ดังนี้
–

“Latching” สำหรับประเภทตำแหน่งอัคคีภัย การไหลของน้ำ สัญญาณเตือนแก๊ส และสัญญาณเตือนทั่วไป

–

“Non-latching” สำหรับประเภทตำแหน่งแบบทั่วไป, เหตุขัดข้อง, ไฟ AC ขัดข้อง, แบตเตอรี่ขัดข้อง, รีเซ็ต, ปิดเสียง, การฝึกซ้อม, และตอบรับ

Pre-signal
หากตำ แหน่งอินพุตถูกกำ หนดค่าเป็น “Pre-signal Enabled” (เปิดใช้งาน Pre-signal) และเข้าสู่สถานะทำ งาน การเริ่มต้นทำ งานของเอาต์พุต (ตัวอย่างเช่น NAC) ที่เ
กี่ยวข้องกับตำ แหน่งอินพุตนั้นจะถูกหน่วงเวลา การตอบสนองอื่นๆ รวมทั้งการอัปเดตการแสดงข้อมูล, การแจ้งด้วยไฟ LED, การเปลี่ยนแปลงของโ
หมดพีโซ, การรายงานศูนย์ และบันทึกข้อมูลย้อนหลังจะถูกสร้างขึ้นมาทันที
–

Pre-signal ใช้ได้กับตำแหน่งประเภทอัคคีภัยเท่านั้น

–

Pre-signal ถูกจัดการในแบบแยกแต่ละตำแหน่ง

–

หากเกิดสัญญาณเตือนครั้งที่สองระหว่างระยะเวลาหน่วง Pre-signal สัญญาณเตือนครั้งที่สองจะได้รับการประมวลผลทันที แล
ะเอาต์พุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจุดอินพุตที่ส่งสัญญาณเตือนทั้งสองจะเริ่มต้นทำ งาน

–

เอาต์พุตทั้งหมดที่กำ หนดให้กับโซน Pre-signal จะเริ่มต้นทำ งานทันทีเมื่อเกิดสัญญาณเตือนแรก

–

ตัวตั้งเวลาของ Pre-signal จะเหมือนกันทั้งระบบ ดังนั้นจะมีเพียงตัวตั้งเวลาเดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ

–

ตัวตั้งเวลาของ Pre-signal เป็นแบบผู้ใช้สามารถโปรแกรมได้ เริ่มจาก 60 จนถึง 180 วินาที ค่าเบื้องต้นคือ 180 วินาที

–

คุณสมบัติการหน่วงเวลาของ Pre-signal สามารถเปิดใช้งานได้หรือปิดใช้งานได้โดยอิสระสำ หรับแต่ละอุปกรณ์อินพุต

–

โซน Pre-signal หลักจะเริ่มทำ งาน หากแผงควบคุมมีอินพุตของ Pre-signal ที่มีสถานะทำ งานและอยู่ในระยะเวลา "กำ ลังรอรีเซ็ต"

–

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัติ Pre-signal จะใช้งานได้ในโหมดกลางวัน (Day Mode) เท่านั้น แผงควบคุมสามารถอยู่ในโหมดใดโหมดหนึ่งระหว่างโหมด PAS หร
ือโหมด Pre-signal เท่านั้น

–

คุณสมบัติ Pre-signal ใช้ได้ในระบบเครือข่าย

แจ้งเตือน!
ในกรณีที่ตัวเลือก Pre-signal ได้รับการกำ หนดค่า ให้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึงถัดจาก FPA‑1000 สำ หรับการส่งสัญญาณเตือนด้วยตนเอง
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การจัดลำ ดับสัญญาณเตือนแบบบวก (Positive Alarm Sequence - PAS)
คุณสมบัติ PAS ใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยแบบอัตโนมัติที่เป็นประเภทอัคคีภัยเท่านั้น (อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความร้อนแบบอะนาล็อกหรือแบบสายคู่)
–

PAS ถูกจัดการในแบบแยกแต่ละตำแหน่ง

–

สัญญาณการอพยพของระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่เริ่มต้นทำ งาน
และสัญญาณนอกสถานที่ใดๆ จะทำ งานในทันทีและโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
–

สัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยแบบอัตโนมัติไม่ได้รับการตอบรับภายใน 15 วินาทีของการแจ้งเตือนที่อินเตอร์เฟซผู้ใช้งานของระบบ

–

ระบบไม่ได้รับการรีเซ็ตจากผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาการตรวจสอบของ PAS ที่ตั้งโปรแกรมไว้ของการตอบรับ ตามที่อธิบายไว้ใน (a)

–

เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยแบบอัตโนมัติตัวที่สองที่เลือกไว้สำ หรับการจัดลำ ดับการเตือนภัยแบบบวกเริ่มต้นทำ งานก่อนการรีเซ็ตระบบตามที่อธิบายไว้ใน
(b) หรือเมื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณอัคคีภัยใดๆ ที่มีหน้าที่รายงานต่อระบบหรือชุดควบคุมเริ่มต้นทำงาน.

–

ตัวตั้งเวลาของ PAS จะเหมือนกันทั้งระบบ ดังนั้น จะมีเพียงตัวตั้งเวลาเดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ

–

ตัวตั้งเวลาของ PAS สามารถโปรแกรมได้โดยผู้ใช้ เริ่มจาก 60 จนถึง 180 วินาที ค่าเบื้องต้นคือ 180 วินาที

–

คุณสมบัติการหน่วงเวลาของ PAS สามารถเปิดใช้งานได้หรือปิดใช้งานโดยอิสระสำ หรับอุปกรณ์อินพุตแต่ละชุด

–

นอกจากนี้ แผงควบคุมจะมีตัวเลือกหลักเพื่อเปิดหรือปิดการทำ งานของ PAS

–

แผงควบคุมสามารถอยู่ในโหมดใดโหมดหนึ่งระหว่างโหมด PAS และ Pre-signal เท่านั้น

–

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัติ PAS จะใช้งานได้ในโหมดกลางวัน (Day Mode) เท่านั้น

–

คุณสมบัติ PAS ใช้ได้ในระบบเครือข่าย

แจ้งเตือน!
สำ หรับรายละเอียดของการจัดลำ ดับการเตือนภัยแบบบวก โปรดดูที่ NFPA 72 และ UL 864

3.3.3

เหตุการณ์
เหตุการณ์ของตำ แหน่งและระบบทั้งหมดจะได้รับการจัดประเภทโดยกลุ่มเหตุการณ์
เหตุการณ์ของตำ แหน่งจะสร้างขึ้นเมื่อสถานะของตำ แหน่งมีการเปลี่ยนแปลง
เหตุการณ์ของตำ แหน่งแต่ละประเภทจะอยู่ในกลุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่แผงควบคุมแสดงผลและรายงานเหตุการณ์ในรูปแบบที่มีการจัดลำ ดับความสำ คัญ
สำ หรับรายการของเหตุการณ์ตำ แหน่ง รวมถึงกลุ่มของเหตุการณ์นั้นๆ โปรดดูตารางด้านล่าง
เหตุการณ์ของตำ แหน่ง (Point Event)

กลุ่มเหตุการณ์ (Event Group)

Point bypassed (จุดที่ถูกยกเลิก)

Point trouble (เหตุขัดข้องตำแหน่ง)

Point unbypassed (ตำแหน่งที่ถูกเรียกใช้งาน)

Point trouble restore (เหตุขัดข้องตำแหน่งกลับสู่สภาวะปกติ)

Point event upon activation (เหตุการณ์ของตำแหน่งเมื่อเริ่มต้นทำงาน)

มีการจัดการโดยขึ้นอยู่กับประเภทตำ แหน่งที่ตั้งโปรแกรมไว้
(ดูตารางการเริ่มต้นทำ งานของตำ แหน่งด้านล่าง)

Point event upon deactivation (เหตุการณ์ของตำแหน่งเมื่อปิดการทำงาน)
Point trouble (เหตุขัดข้องตำแหน่ง)

Point trouble (เหตุขัดข้องตำแหน่ง)

Point trouble restore (เหตุขัดข้องตำแหน่งกลับสู่สภาวะปกติ)

Point trouble restore (เหตุขัดข้องตำแหน่งกลับสู่สภาวะปกติ)

Point walk test activation (เริ่มต้นการทำงานของการทดสอบระบบ)

Test (การทดสอบ)

Point walk test deactivation (ปิดการทำงานของการทดสอบระบบ)

Test (การทดสอบ)

ตาราง 3.16: การจับคู่เหตุการณ์ตำ แหน่งกับกลุ่มเหตุการณ์ข้อขัดข้อง

เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นตามการเริ่มต้นทำ งานหรือการปิดการทำ งานของตำ แหน่งจะถูกกำ หนดโดยประเภทตำ แหน่ง
สำ หรับรายการเหตุการณ์ตำ แหน่งที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำ งานของตำ แหน่งและกลุ่มของเหตุการณ์เหล่านี้ สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง
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ประเภทตำ แหน่ง

เหตุการณ์หรือการปฏิบัติงาน (Event or Operation)

กลุ่มเหตุการณ์ (Event Group)

ตามการเริ่มต้นทำ งานของตำ แห ตามการปิดการทำ งานของตำ แห ตามการเริ่มต้นทำ งาน (by

ตามการปิดการทำ งาน (by

น่ง (by Point Activation)

Deactivation)

น่ง (by Point Activation)

Activation)

Fire Auto (สัญญาณเตือนอัคค Fire alarm (สัญญาณเตือนอั

Fire alarm restore (สัญญาณเ สัญญาณเตือน

ีภัยแบบอัตโนมัติ)

คคีภัย)

ตือนอัคคีภัยกลับสู่สภาวะปกติ)

Fire Alarm Manual (สัญญา

Fire alarm (สัญญาณเตือนอั

Fire alarm restore (สัญญาณเ สัญญาณเตือน

ณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้ว คคีภัย)

ตือนอัคคีภัยกลับสู่สภาวะปกติ)

ยตนเอง)
Waterflow (การไหลของน้ำ)

Waterflow alarm (สัญญาณเตื Waterflow alarm restore (สัญ สัญญาณเตือน
อนการไหลของน้ำ )

ญาณเตือนการไหลของน้ำ กลับ
สู่สภาวะปกติ)

Supervisory Non-latching (ก Fire supervisory (การตรวจสอ Fire supervisory restore (การ การตรวจสอบ

Supervisory restore (การตร

ารตรวจสอบ ไม่แลทช์)

วจสอบกลับสู่สภาวะปกติ)

บด้านอัคคีภัย)

ตรวจสอบด้านอัคคีภัยกลับสู่
สภาวะปกติ)

Supervisory Latching (การตร Fire supervisory (การตรวจสอ Fire supervisory restore (การ การตรวจสอบ
วจสอบ แลทช์)

บด้านอัคคีภัย)

ตรวจสอบด้านอัคคีภัยกลับสู่
สภาวะปกติ)

ทั่วไป

Generic alarm (สัญญาณเตื

Generic alarm restore (สัญ

อนทั่วไป)

ญาณเตือนทั่วไปกลับสู่สภาวะ
ปกติ)

เหตุขัดข้อง

AC failure (ไฟ AC ขัดข้อง)

Point trouble (เหตุขัดข้องตำ

Point trouble restore (เหตุขัด Point trouble (เหตุขัดข้องตำ

Point trouble restore (เหตุขัด

แหน่ง)

ข้องตำ แหน่งกลับสู่สภาวะปกต แหน่ง)

ข้องตำ แหน่งกลับสู่สภาวะปกต

ิ)

ิ)

Point AC failure (ไฟ AC ตำแ

Point AC restore (ไฟ AC ตำแ Point trouble (เหตุขัดข้องตำ

Point trouble restore (เหตุขัด

หน่งขัดข้อง)

หน่งกลับสู่สภาวะปกติ)

ข้องตำ แหน่งกลับสู่สภาวะปกต

แหน่ง)

ิ)
แบตเตอรี่ขัดข้อง

Point battery failure (เหตุขัดข้ Point battery restore (เหตุขัด Point trouble (เหตุขัดข้องตำ

Point trouble restore (เหตุขัด

องแบตเตอรี่ตำ แหน่ง)

ข้องตำ แหน่งกลับสู่สภาวะปกต

ข้องแบตเตอรี่ตำ แหน่งกลับสู่ส

แหน่ง)

ภาวะปกติ)
รีเซ็ต

ิ)

Reset operation (การดำเนิน
การรีเซ็ต)

ปิดเสียง

Silence operation (การดำเนิน
การปิดเสียง)

การฝึกซ้อม

Drill operation (การดำเนินกา
รฝึกซ้อม)

ตอบรับ

Acknowledge operation (การ
ดำ เนินการตอบรับ)

General Fire Alarm (สัญญา

Fire alarm (สัญญาณเตือนอั

ณเตือนอัคคีภัยทั่วไป)

คคีภัย)

สัญญาณเตือน

ตาราง 3.17: เหตุการณ์การเริ่มต้นทำ งานของตำ แหน่ง (Point activation events)

เหตุการณ์จะได้รับการจัดประเภทเป็นกลุ่ม เพื่อการจัดลำ ดับความสำ คัญของเหตุการณ์บนจอแสดงผลหรือรายงานโดยใช้กลุ่ม
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เมื่ออุปกรณ์ ชิ้นส่วน บล็อคการทำ งาน หรือส่วนประกอบของระบบใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาดหรือกลับสู่สภาวะปกติภายหลังข้อผิดพล
าด ระบบจะสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกัน เช่น “เหตุขัดข้องของระบบ” หรือ “เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ”

3.3.4

โซน
แจ้งเตือน!
ก่อนที่จะตั้งโปรแกรมอินพุตและเอาต์พุต ควรตั้งโปรแกรมโซนก่อนเป็นอันดับแรก การดำ เนินการนี้ช่วยให้คุณจับอินพุตและเอาต์พุตกับโซนได้ง่ายขึ้น

การจับคู่โซน
แผงควบคุมจะอำ นวยความสะดวกให้กับระบบในการจับคู่จุดอินพุตไปยังเอาต์พุตต่างๆ ระบบจะใช้การตั้งค่าเบื้องต้น (Default) เพื่อให้เอาต์พุตของ NAC ทั้งหมดทำ งา
นได้ด้วยสัญญาณเตือนอัคคีภัย ด้วยการตั้งโปรแกรมโซนเอาต์พุต คุณสามารถสร้างแบบแผนของการเริ่มต้นทำ งานเอาต์พุตได้เกือบทุกแบบ ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นทำ งา
น "ชั้นที่อยู่ถัดไปด้านบนและล่าง" (floor above and floor below) หรือ การจดจำ ลิฟต์ตามเงื่อนไข
ตำ แหน่งอินพุต:

อุปกรณ์ตรวจจับควัน, อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึง, ฯลฯ

โซน:

กลุ่มของตำ แหน่งอินพุต (โซน 1 ถึง 225 สามารถกำ หนดค่าได้, โซน 226 ถึง 234 จะเริ่มการทำ งานแบบอัตโนมัติ)

เอาต์พุต:

วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NACs) เช่น กระดิ่ง สัญญาณไฟฉุกเฉินและรีเลย์

การจับคู่โซนบนระบบเครือข่าย:
–

สำ หรับแผงควบคุมแต่ละเครื่องบนเครือข่ายจะมีโซนในเครื่อง 128 โซน (pp-001 ถึง pp-128 โดย pp = ID แผงควบคุม) โซนในเคร
ื่องใช้เพื่อกำ หนดอินพุตและเอาต์พุตที่กำ หนดสำ หรับอุปกรณ์ที่หมายเลขตำ แหน่งโซนนั้น และสำ หรับแผงควบคุมนั้น

–

นอกจากนี้ แต่ละเครือข่ายจะมีโซนที่จัดกลุ่ม 97 โซน (129 ถึง 225) หมายเลขตำ แหน่งโซนที่จัดกลุ่มจะช่วยให้สามารถกำ หนดอินพุตและเอาต์พุตให้กับแผงควบคุม
จำ นวนมากภายในเครือข่าย เพื่อให้อินพุตและเอาต์พุตของแต่ละแผงควบคุมในโซนที่จัดกลุ่มสามารถเชื่อมต่อกับแผงควบคุมใดก็ได้ในเครือข่าย

–

นอกจากนี้ แต่ละเครือข่ายจะมีโซนที่จัดกลุ่ม 9 โซน (226 ถึง 234) โซนหลักมีอินพุตที่ตั้งค่าล่วงหน้าตามประเภทอุปกรณ์ แต่สามารถกำ หนดเอาต์พุตและนำ ไปใ
ช้กับเครือข่ายทั้งหมด

–

สำ หรับโซนในเครื่องและโซนกลุ่ม สามารถจับคู่ได้ไม่เกิน 5 โซนต่ออินพุต และ 5 โซนต่อเอาต์พุต ยิ่งกว่านั้น สามารถจับคู่อินพุตกับโซนในเครื่องบนแผงควบคุมใดก็
ได้ภายในเครือข่าย หรือกับโซนกลุ่ม สามารถจับคู่เอาต์พุตจากโซนในเครื่อง (1-128) กับแผงควบคุมที่เชื่อมต่อกับโซนนั้นเท่านั้น แต่สามารถจับคู่เอาต์พุตจากโซน
กลุ่ม (129-225) กับแผงควบคุมใดก็ได้ภายในเครือข่าย

หลักเกณฑ์ของการจับคู่:
–

อินพุตจะเปิดใช้งานโซน ขณะที่โซนจะเปิดใช้งานเอาต์พุต

–

สามารถกำ หนดตำ แหน่งอินพุตให้กับโซนได้สูงสุดห้าโซนในเครื่องหรือโซนกลุ่ม ดังนั้น แต่ละอินพุตสามารถเริ่มการทำ งานได้มากถึงห้าโซน อย่างไรก็ตามสามา
รถจับคู่จำ นวนอินพุตเท่าใดก็ได้ให้กับโซนเดียวกัน

–

สามารถกำ หนดโซนในเครื่อง โซนกลุ่ม และ/หรือ โซนหลัก ได้มากถึงห้าโซนให้กับแต่ละเอาต์พุต (ยกเว้น ฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอ
ะนาล็อก FAA‑325‑B6S ซึ่งสามารถกำ หนดให้กับโซนได้เพียงหนึ่งโซนเท่านั้น)

–

ผู้ติดตั้งสามารถใช้โซน 1 ถึง 225 ในการตั้งโปรแกรมได้

–

โซน 226 ถึง 234 คือโซนหลัก และถูกกำ หนดให้กับเงื่อนไขการทำ งานแบบล่วงหน้า โดยไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ โซนเหล่านี้จะเริ่มการทำ งานโดยอัตโนมัติด้วยอ
ินพุตหากเกิดเงื่อนไขพิเศษขึ้น หรือแผงควบคุมอยู่ในลำ ดับของการประมวลผล (ดูรูปประกอบสองภาพด้านล่าง) ดังนั้นจึงไม่สามารถกำ หนดตำ แหน่งอินพุตให้กับโ
ซนหลักได้

–

เอาต์พุตสามารถกำ หนดให้กับโซนหลักได้ โดยเอาต์พุตจะเริ่มการทำ งานเมื่อเงื่อนไขพิเศษที่กำ หนดไว้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อินพุตใดๆ ที่ถูกกำ หนดค่าให้เป็น
ประเภท "Fire Auto" (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ) จะเริ่มการทำ งานของโซน 226 เมื่อเกิดสัญญาณเตือนขึ้น เป็นต้น เอาต์พุตใดๆ ที่ถูกกำ หนดให้กับโซน
226 จะเริ่มการทำ งาน เมื่อตำ แหน่งประเภท “Fire Auto" (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ) เกิดสัญญาณเตือนขึ้น

หากต้องการทำ ความเข้าใจว่าอินพุตควบคุมโซน และโซนควบคุมเอาต์พุตได้อย่างไรในเครือข่าย ให้ดูรูปภาพด้านล่าง
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รูปภาพ 3.2: การจับคู่อินพุต/เอาต์พุตของเครือข่าย

หากต้องการทำ ความเข้าใจว่าอินพุตควบคุมโซน และโซนควบคุมเอาต์พุตได้อย่างไรในแผงควบคุมแบบสแตนด์อโลน โปรดดูรูปด้านล่าง

รูปภาพ 3.3: การจับคู่โซนบนแผงควบคุมแบบสแตนด์อโลน

สำ หรับรายการโซนหลักทั้งหมดบนแผงควบคุม (โซนแต่ละโซนจะมีหมายเลขกำ กับไม่ซ้ำ กัน) ให้ดูตารางด้านล่าง
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หมายเลขโซนหลัก (Global Zone Number)

โซนเริ่มการทำ งานตามเงื่อนไข (Condition Activating Zone)

226

สัญญาณเตือนอัคคีภัยหลัก

227

เหตุขัดข้องหลัก

228

การตรวจสอบหลัก

229

การยืนยันสัญญาณเตือน (ระยะเวลาการยืนยัน)

230

Pre-signal (กำลังรอรีเซ็ต)

231

การจัดลำ ดับการเตือนภัยแบบบวก (กำ ลังรอ ACK หรือรีเซ็ต)

232

แผงควบคุมกำ ลังรีเซ็ต

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

ข้อมูลการวางแผน | th

หมายเลขโซนหลัก (Global Zone Number)

โซนเริ่มการทำ งานตามเงื่อนไข (Condition Activating Zone)

233

สัญญาณเตือนแก๊สหลัก

234

การไหลของน้ำ หลัก

31

ตาราง 3.18: โซนที่ถูกกำ หนดล่วงหน้า

ในบางกรณี หากเอาต์พุตรีเลย์ถูกกำ หนดให้กับโซนหลักอันหนึ่งอันใดแล้ว โซนอื่นๆ ที่ได้รับการกำ หนดจะถูกละเลย
–

รีเลย์ของเมนบอร์ด 1: หากกำ หนดให้กับโซนสัญญาณเตือนหลัก โซนอื่นๆ ที่ได้รับการกำ หนดจะถูกละเลย รีเลย์จะตอบสนองเฉพาะกับโซนสัญญาณเตือนหลัก

–

รีเลย์ของเมนบอร์ด 2: หากถูกกำ หนดให้กับโซนเหตุขัดข้องหลัก โซนอื่นๆ ที่ได้รับการกำ หนดจะถูกละเลย รีเลย์จะตอบสนองเฉพาะกับโซนเหตุขัดข้องหลัก

–

รีเลย์ของเมนบอร์ด 3: หากถูกกำ หนดให้กับโซนการตรวจสอบหลัก โซนอื่นๆ ที่ได้รับการกำ หนดจะถูกละเลย รีเลย์จะตอบสนองเฉพาะกับโซนการตรวจสอบหลัก

เอาต์พุต
จะทำ งาน หากโซนใดๆ ที่มีการกำ หนดเอาต์พุตไว้เริ่มการทำ งาน เอาต์พุตที่กำ หนดให้หลายโซน จะถูกพิจารณาว่ามีสถานะเป็นไม่ทำ งานได้ เฉพาะเมื่อโซนทั้งหมดที่เช
ื่อมโยงอยู่ไม่ทำ งานเท่านั้น
การกำ หนดรูปแบบ NAC
แต่ละโซนจะได้รับการกำ หนดรูปแบบ NAC ให้หนึ่งรูปแบบ เมื่อรูปแบบ NAC ของโซนได้รับการตั้งค่าเบื้องต้น รูปแบบ NAC ของอุปกรณ์จะถูกนำ มา
ใช้ ในกรณีของการเริ่มต้นทำ งานอุปกรณ์ด้วยหมายเลขตำ แหน่ง รูปแบบ NAC ของอุปกรณ์จะถูกนำ มาใช้ เมื่ออุปกรณ์เริ่มการทำ งานด้วยคำ สั่งเริ
่มการทำ งานของโซน NAC จะเริ่มการทำ งานด้วยรูปแบบโซนที่ถูกกำ หนด (Steady, Pulsing, หรือ Temporal Code 3 สัญญาณเตือนแก๊สหลักจะมีรูปแบบ Temporal C
ode 4 ด้วย) ดูตารางต่อไปนี้
การกำ หนดรูปแบบ NAC ของโซน

การเริ่มต้นทำ งาน

รูปแบบ NAC ที่ถูกใช้งาน

ค่าเริ่มต้น

ตามโซน

รูปแบบ NAC ของอุปกรณ์

รูปแบบอื่นนอกจากค่าเบื้องต้น (Default)

ตามโซน

รูปแบบ NAC ของโซน

ค่าเบื้องต้น (Default) หรือค่าอื่นๆ

ตามหมายเลขตำ แหน่ง

รูปแบบ NAC ของอุปกรณ์

ตาราง 3.19: การกำ หนดรูปแบบ NAC

โซนการนับ
โซนในเครื่องหรือโซนกลุ่มทั้งหมดจะมีตัวเลือก "โซนการนับ" (Counting Zone) หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ โซนในเครื่องหรือโซนกลุ่มจะกลายเป็นโซนการนับ
มิฉะนั้น โซนที่ไม่นับจะเริ่มการทำ งานในทันทีที่จุดอินพุตที่กำ หนดให้กับโซนนี้เริ่มการทำ งาน หากมีการกำ หนดตำ แหน่งมากกว่าหนึ่งตำ แหน่ง (จากแผงควบคุมต่างกันหากเ
ป็นเครือข่าย) ให้กับโซนเดียว ระบบจะพิจารณาว่าโซนไม่ทำ งานเฉพาะเมื่อทุกตำ แหน่งไม่ทำ งานเท่านั้น และจึงสามารถปิดการทำ งานเอาต์พุตที่เชื่อมโยงได้
ระบบจะพิจารณาโซนการนับว่าเริ่มการทำ งาน เฉพาะเมื่อตำ แหน่งอินพุตอย่างน้อยสองชุดที่กำ หนดให้กับโซนการนับนั้นเริ่มการทำ งาน
แล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้กำ หนดตำ แหน่งอินพุตที่ตั้งโปรแกรมด้วยคุณสมบัติตำ แหน่งที่หน่วงเวลาใดๆ (รวมถึง PAS, Pre-signal,
การยืนยันสัญญาณเตือน และ PAS@day หรือ Alarmverification@night) ให้กับโซนการนับ
แจ้งเตือน!
เมื่อใช้งานคุณสมบัติโซนการนับ จะต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับอย่างน้อยสองชุดในแต่ละพื้นที่ซึ่งให้การคุ้มครอง นอกจากนั้น ทุกตำ แหน่งบนเพดานจะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจั
บภายในระยะห่างเท่ากับ 0.7 เท่าของระยะห่างในรายการ (0.7S)

การยกเลิกโซน (Bypassing Zones)
หากผู้ใช้งานเลือกที่จะยกเลิก (Bypass) โซน อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดที่กำ หนดให้กับโซนนี้จะถูกยกเลิกทันที องค์ประกอบที่ถูกยกเลิกจะถูกประมวลผลว่าอยู่ในสถานะข
ัดข้อง ระบบจะละเลยเหตุการณ์ที่ได้จากอุปกรณ์ที่ถูกยกเลิก จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติหรือทำ การเรียกใช้งาน (Unbypassed)
การแสดงผลสถานะโซน
หากโซนเริ่มต้นการทำ งาน ไฟ LED ของโซนที่ตรงกันบนตัวแจ้งเตือน LED ระยะไกลจะติดสว่างขึ้น หากโซนหยุดการทำ งาน ไฟ LED ที่ตรงกันจะดับลง

3.3.5

คุณสมบัติสัญญาณเตือนพิเศษ
นอกเหนือจากคุณสมบัติการหน่วงเวลาของการยืนยันสัญญาณเตือน (AV), Pre-signal และการจัดลำ ดับการเตือนภัยแบบบวก (PAS) แผงควบคุมยังมีการ
หน่วงเวลาพิเศษ คือสัญญาณเตือนโซนคู่และสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช
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ผู้ใช้จำ เป็นต้องเลือกทั้งหมดว่าจะให้แผงควบคุมเปิดใช้งานคุณลักษณะ AV/Pre-signal/PAS หรือ แซนด์วิช/โซนคู่ หรือไม่ วิธีการตั้งโปรแกรมตัวเลือกการหน่วงเ
วลาหลัก ทำ ได้ดังนี้
–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-6-4-5 สำ หรับ PROGRAMMING-TIMERS AND SYSTEM-ADVANCED FEATURES-GLOBAL DELAY MODE (ดูที่ ปุ่มลั
ด, หน้า 81 และ/หรือ โครงสร้างเมนู, หน้า 82)

–

ใช้เบราว์เซอร์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเวลาบนหน้าจอข้อมูลของไซต์ (Site Data)

สัญญาณเตือนโซนคู่
ตัวเลือกสัญญาณเตือนโซนคู่ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมโซนคู่ที่ขึ้นต่อกันได้
หากอุปกรณ์ตรวจจับ ซึ่งตั้งโปรแกรมเป็นประเภทตำ แหน่ง Fire Auto )สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ) และถูกจัดสรรให้กับโซนคู่เปิดใช้งาน รายการข้อมูลย้อนหลัง
เหตุขัดข้องที่ไม่มีการยืนยัน จะถูกสร้างขึ้น จะไม่มีการเปิดใช้งานโซนเมื่อมีการเริ่มต้นทำ งานของอุปกรณ์ตรวจจับตัวแรก เว้นแต่อุปกรณ์ตรวจจับตัวที่สองซึ่งอยู่ในโซนคู่ส่
งสัญญาณเตือน
หลังจากอุปกรณ์ตรวจจับตัวที่สองยืนยันสัญญาณเตือน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยจะเริ่มต้นทำ งานทั้งหมด เช่น การทริกเกอร์อุปกรณ์แจ้งเตือน การทริกเกอร์เครื
่องโทรศัพท์ การรายงาน ไฟ LED และอื่นๆ อีกมากมาย
–

แผงควบคุมหนึ่งเครื่องสามารถมีโซนคู่ได้มากถึง 18 คู่

–

ในระบบเครือข่าย สามารถจับจับคู่สองโซนจากสองแผงควบคุมในเครือข่ายได้

–

แผงควบคุมหนึ่งเครื่องสามารถจัดสรรให้กับโซนคู่สี่คู่

–

สัญญาณเตือนแรกสามารถตั้งโปรแกรมเป็น การแลทช์สัญญาณเตือนแรก เช่นเดียวกับตัวเลือกหลัก

–

หากสัญญาณเตือนแรกถูกกำ หนดค่าเป็น ไม่ใช้การแลทช์ ช่วงเวลาระหว่างการเริ่มต้นทำ งานโซนคู่และการรีเซ็ตสัญญาณเตือนแรกสามารถตั้งค่าตามตัวตั
้งเวลาหลัก (ค่าเบื้องต้นคือ 60 วินาที)

–

หากมีอุปกรณ์ตรวจจับมากกว่าหนึ่งตัวทำ งานภายในหนึ่งโซน อุปกรณ์ตรวจจับตัวที่สองและการเริ่มต้นทำ งานอื่นๆ จะได้
รับการประทับเวลาแต่ไม่มีผลต่อการเริ่มต้นทำ งานสัญญาณเตือนแรก

–

โซนที่อยู่ในโซนคู่ไม่สามารถมีคุณสมบัติการหน่วงเวลาอื่นๆ ได้ เช่น PAS, Pre-signal และการยืนยันสัญญาณเตือน

–

โซนแต่ละโซนสามารถจัดอยู่ในโซนการนับหรือโซนคู่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

–

แต่สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติแซนด์วิชและโซนคู่พร้อมกันในโซนหนึ่งได้

–

สัญญาณเตือนที่มีการเริ่มต้นทำ งานจากตำ แหน่งการติดต่อแบบด้วยตนเองหรือสวิตช์ปุ่ม
จะถูกกำ หนดให้เป็นสัญญาณเตือนทันทีโดยไม่คำ นึงถึงการพึ่งพาตามโซนคู่

สัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช
คุณสมบัติสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิชสามารถดำ เนินการอพยพแบบแยกเฟสซึ่งกระตุ้นด้วยเวลาทีละชั้น ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคาร
โซน NAC ทั้งหมดสามารถจัดกลุ่มได้ตามชั้น ซึ่งทำ ได้โดยการกำ หนด NAC ให้กับโซนในเครื่องหรือโซนกลุ่ม จากนั้นกำ หนดโซนให้ชั้นต่างๆ ชั้นต่างๆ เหล่านี้จะถูกจับคู่กับช
ั้นต่างๆ ในอาคาร ซึ่งชั้นที่อยู่ติดกันจะถูกจับคู่กับหมายเลขชั้นที่อยู่ใกล้เคียง
ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามกฎที่กำ หนดโซนที่เริ่มต้นทำ งานหลังจากสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire) หรือการไหลของน้ำ (Waterflow) เกิดขึ้นในโซนใดโซนหนึ่งโดยเฉพาะ
สัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิชไม่สามารถตั้งโปรแกรมเป็นฟังก์ชันหลักได้ สัญญาณเตือน “General” )ทั่วไป) จากสวิตช์ปุ่มจะเปิดใช้งาน NAC ทั
้งหมดและชุดรีเลย์ควบคุมทันที
ไม่สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิชและการหน่วงเวลา (ได้แก่ PAS, Pre-signal หรือ การยืนยันสัญญาณเตือน) พร้อมกันได้ในแผงควบคุมหนึ่ง
ในโซนหนึ่ง ไม่สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิชและโซนการนับพร้อมกันได้
การตั้งโปรแกรมสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิชสามารถใช้ได้สำ หรับเฟสการอพยพสามระยะ โดยมีเวลาหน่วง 1 ถึง 10 ในแต่ละเฟส เวลาหน่วงสูงสุดของทั้งสามเฟสรวมกันคือ
30 นาที
ตัวอย่างเช่น สามารถตั้งโปรแกรมขั้นตอนสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช ดังนี้
1.

อพยพชั้นที่มีสัญญาณเตือน ไฟแสดงสถานะในระบบทั้งหมดทำ งานเพื่อเริ่มดำ เนินการนี้

2.

หลังจากเวลาหน่วงที่ตั้งโปรแกรมสิ้นสุดระยะเวลาที่กำ หนดไว้ ชั้นที่อยู่ใกล้เคียงจะทำ งานเพื่ออพยพชั้นต่างๆ ทั้งชั้นบนแ
ละชั้นล่าง และเอาต์พุตที่ปิดเสียงอยู่จะเริ่มทำ งานอีกครั้ง

3.

หลังจากเวลาหน่วงที่ตั้งโปรแกรมอีกระยะหนึ่งสิ้นสุดระยะเวลาที่กำ หนดไว้ ชั้นทั้งหมดจะทำ งานเพื่ออพยพทั้งอาคาร และเอาต์พุตที่ปิดเสียงอยู่จะเริ่มทำ งานอีกครั้ง

หากในช่วงเฟส 1) หรือ 2) มีสัญญาณเตือนอื่นเกิดขึ้น ขั้นตอนเดิมจะเริ่มขึ้นในชั้นที่ได้รับผลกระทบ สัญญาณเตือนครั้งที่สองไม่มีผลต่อขั้นตอนสัญญาณเตือนที่กำ ลังทำ งาน
ตัวอย่างเช่น หากมาถึงเฟส 3) ของสัญญาณเตือนแรก การอพยพทั้งอาคารดำ เนินการเสร็จแล้ว
คำ สั่งฝึกซ้อมหนีไฟในระหว่างขั้นตอนแซนด์วิชจะใช้การอพยพทั้งอาคารได้โดยตรง
ในระหว่างขั้นตอนสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช การตอบรับและการปิดเสียงยังทำ งานได้ตามปกติ
การรีเซ็ตจะหยุดตัวตั้งเวลาชนิดแซนด์วิชที่กำ ลังทำ งานทั้งหมด และปิดเอาต์พุตที่ทำ งานและถูกปิดเสียงทั้งหมด
ในระบบเครือข่าย สามารถใช้ชั้นเป็นตัวเลือกสำ หรับแบบทั้งเครือข่ายได้ ดังนั้น จึงสามารถกำ หนดโซนในเครื่องบนแผงควบคุมหรือโซนกลุ่มที่ต่างกันให้ชั้นใดก็ได้
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การรีเซ็ตแบบต่อเนื่องเป็นลำ ดับ
เพื่อเป็นการป้องกันไฟกระชากในระบบไฟฟ้า สามารถตั้งโปรแกรมตัวเลือกการรีเซ็ตแบบต่อเนื่องเป็นลำ ดับสำ หรับรีเลย์แต่ละตัวได้ หากจำ เป็น
หากเปิดใช้งานการรีเซ็ตแบบต่อเนื่องเป็นลำ ดับ การกดปุ่มรีเซ็ตจะทำ ให้รีเลย์รีเซ็ตโดยมีการหน่วงเวลาระหว่างการหยุดทำ งานของรีเลย์แต่ละตัว
การหยุดทำ งานของรีเลย์เริ่มจากเมนบอร์ด ต่อด้วยบัสเสริม และ SLC ภายในวงจร สามารถหยุดการทำ งานของรีเลย์ได้ทีละตัว จากหมายเลขต่ำ สุดไปถึงสูงสุด
เวลาหน่วงสำ หรับการรีเซ็ตแบบต่อเนื่องเป็นลำ ดับถูกตั้งโปรแกรมทั้งหมด ช่วงตั้งแต่ 4 ถึง 10 วินาที
การเริ่มต้นทำ งานหรือการหยุดทำ งานรีเลย์แต่ละตัวภายใต้โหมดทดสอบสามารถดำ เนินการได้ทันที โดยไม่คำ นึงถึงการตั้งค่าการรีเซ็ตแบบต่อเนื่องเป็นลำ ดับสำ หรับรีเลย์

3.3.7

โหมดสัญญาณเตือนรวม/แยกแบบมัลติ
อุปกรณ์ตรวจจับบางตัวของ Bosch Security Systems, Inc. จะรวมแผ่นความร้อนและช่องตรวจวัดความหนาแน่นของควันโฟโตอิเล็กทริกประสิทธิ
ภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้บางตัวยังรวมเซ็นเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไว้ด้วย ในอุปกรณ์ตรวจจับที่มีเซ็นเซอร์ CO สามารถปรับเปล
ี่ยนการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นโฟโตอิเล็กทริกได้ด้วยอินพุตจากเซ็นเซอร์ CO เซ็นเซอร์มีโหมดสัญญาณเตือนสองโหมดสำ หรับทำ การตัดสินใจด้านอัคคีภัย: โหมดรวม
แบบมัลติ (multi‑combined)หรือโหมดแยกแบบมัลติ (multi-separated)
ในโหมดรวมแบบมัลติ สัญญาณเตือนเริ่มต้นทำ งานโดยเซ็นเซอร์ควันหรือความร้อน หรือทั้งสองอย่าง อุปกรณ์ตรวจจับทำ งานเหมือนอุปกรณ์ตรวจจับควันโฟโตอิเล็กทริ
กเป็นหลัก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและระดับของ CO ในกรณีที่มีเซ็นเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์รวมอยู่ด้วย สามารถปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
โฟโตอิเล็กทริกได้ด้วยการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ควันและเซ็นเซอร์ความร้อนโดยใช้อัลกอริธึม
ในโหมดแยกแบบมัลติ การแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยจะเกิดขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ความร้อนเริ่มต้นทำ งานเท่านั้น การเริ่มต้นทำ งานของเซ็นเซอร์ควันจะสร้างเหตุการ
ณ์การตรวจสอบ (Supervisory) หรือทั่วไป (Generic) ในไฟล์ข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น และฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงที่ยึดอุปกรณ์ตรวจจับจะเริ่มต้นทำ ง
าน (การแจ้งสัญญาณเตือนในระบบ) คุณสามารถเลือกโหมดนี้เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งและตั้งโปรแกรมฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเป็น เปิดใช้งานโดยโฮสต์ เมื่อมีกา
รเรียกคืนการเริ่มต้นทำ งานของควัน ฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงจะหยุดทำ งานและรายการข้อมูลย้อนหลังอื่นถูกสร้างขึ้น
หากเลือกประเภทตำ แหน่ง Supervisory (การตรวจสอบ) ไว้ ประเภทตำ แหน่งควันจะมีค่าเป็น Generic (ทั่วไป) ตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถแก้ไขได้
ข้อมูลการวิเคราะห์จะแสดงรายการสำ หรับเซ็นเซอร์ควัน (SMOKE‑M‑S) และเซ็นเซอร์ความร้อน (SMOKE‑M‑H) แยกกัน

3.3.8

การให้สัญญาณภายนอก
รีเลย์ที่ตั้งโปรแกรมด้วยการให้สัญญาณภายนอก (Ext. signaling) จะถูกปิดใช้งานเมื่อทำ งานแบบเงียบ และเมื่อถูกปิดใช้งานแล้วจะเริ่มทำ งานได้อีกครั้งด้วยส
ัญญาณเพิ่มเติมจากโซนที่เปิดใช้งานอยู่เท่านั้น

3.4

การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่ง
วงจรทั้งหมดที่ต่ออยู่กับ FPA‑1000 จะได้รับการกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งวงจรแบบคงที่ หมายเลขตำ แหน่งวงจรจะถูกใช้ในการแสดงผล การรายงาน และในไฟล
์ข้อมูลย้อนหลัง
หมายเลขตำ แหน่งวงจร [C หรือ CC]

การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งวงจรแบบคงที่

0

เว็บเพจ

1

SLC 1

2

SLC 2

3

เมนบอร์ด (MB)

4

บัสเสริม (OB)

ตาราง 3.20: การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งวงจรแบบคงที่

3.4.1

การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งบัสเสริม
อุปกรณ์บัสเสริมแต่ละชุดจะต้องกำ หนดเป็นตำ แหน่งที่ไม่ซ้ำ กัน เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 23 โปรดสังเกตุข้อจำ กัดในการกำ หนดตำ แหน่งที่แสดงในตารางด้านล่าง
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หมายเลขตำ แหน่ง

การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งแบบคงที่

1 ถึง 8

ตัวแจ้งเตือน LED (สำ หรับประเภทโมเดล โปรดดูที่ โมดูล, หน้า 15)

9 ถึง 10

โมดูลรีเลย์แปดช่อง D7035/B หรือโมดูลไดร์เวอร์แปดช่อง D7048/B

11 ถึง 14

แหล่งจ่ายไฟ NAC จากระยะไกล FPP-RNAC-8A-4C

16 ถึง 23

ตัวแจ้งเตือน LCD FMR-1000-RCMD หรือ FMR‑1000‑RA

ตาราง 3.21: ข้อจำ กัดของหมายเลขตำ แหน่งบัสเสริม

การจับคู่ LED โซน
แผงควบคุมรองรับตัวแจ้งเตือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ D7030X/D7032 สูงสุดแปดคู่ ซึ่งทำ ให้สามารถแสดงไฟ LED โซนได้ทั้งหมด 128 ชุด (8 x 16)
ไฟ LED D7030X/D7032 ทั้งหมดถูกจับคู่กับโซนในเครื่อง (1-128) หรือโซนกลุ่ม (129-225) (โซนใดโซนหนึ่ง) สำ หรับคำ อธิบายเกี่ยวกับวิธีการจับคู่ LED กับโซน โปรดดูตา
รางด้านล่าง
หมายเลขตำ แหน่งบัสเสริม

โซนในเครื่อง

โซนกลุ่ม

D7030X

D7032

D7030X

D7032

1

1-8

9 - 16

129 - 136

137 - 144

2

17 - 24

25 - 32

145 - 152

153 - 160

3

33 - 40

41 - 48

161 - 168

169 - 176

4

49 - 56

57 - 64

177 - 184

185 - 192

5

65 - 72

73 - 80

193 - 200

201 - 208

6

81 - 88

89 - 96

209 - 216

217 - 224

7

97 - 104

105 - 112

225

8

113 - 120

121 - 128

ตาราง 3.22: การจับคู่ LED โซน

แต่ละหมายเลขตำ แหน่งบัสเสริมจะถูกจับคู่ไปที่โซน 16 โซน โดยไม่คำ นึงว่า D7030X จะมีอยู่หรือไม่ หรือ D7032 จะต่ออยู่กับ D7030X ที่หมายเลขตำ แหน่งนั้นหรือไม่
หาก D7030X-S2 ถูกใช้งานแทนที่ D7030X ไฟ LED สีเหลืองสองดวงแรก (Supervisory) จะถูกจับคู่กับสองโซนแรกที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขตำ แหน่งนั้น หาก D7030XS8 ถูกใช้งานแทนที่ D7030X ไฟ LED สีเหลืองแปดดวงแรก (Supervisory) จะถูกจับคู่กับแปดโซนแรกที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขตำแหน่งนั้นโดยอัตโนมัติ หาก D7030XS2 หรือ D7030X-S8 ถูกใช้งานแทนที่ D7030X บนหมายเลขตำแหน่งหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้โปรแกรมโซนสองโซนหรือแปดโซนแรกสำหรับหมายเลขตำแหน่งนั้นให้กั
บโซนการตรวจสอบ (Supervisory)
ไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟหรือเหตุขัดข้องบน D7030X จะมีสถานะที่เหมือนกันกับสถานะของ LED ที่ตรงกันบนแผงปุ่มควบคุม
ดูเพิ่มเติม
–

3.4.2

โมดูล, หน้า 15

การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่ง SLC
แผงควบคุมมาตรฐานรองรับ SLC หนึ่งชุดสำ หรับรองรับอุปกรณ์ตรวจจับและโมดูลสูงสุด 254 ชุด หรือฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกได้มากถึง 127 ชุดค
วบคู่กับอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถระบุตำ แหน่งได้ 254 ตำ แหน่งต่อ SLC หนึ่งชุด
สำ หรับรายการช่วงหมายเลขตำ แหน่งที่อนุญาตสำ หรับ SLC โปรดดูตารางด้านล่าง
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ประเภทกลุ่มอุปกรณ์ (Device Group

หมายเลขประเภท (Type Number)

Type)
อุปกรณ์ตรวจจับ

SMOKE-M

FAP-440-T

1-254

FAP-440-TC

1-254

FAP-440-DT

1-254

FAP-440-DTC

1-254

FAP-325

1-127

FAP-325-V2F

1-254

FAP-440

1-254

FAP-440-D

1-254

FAH-325

1-127

FAH-440

1-254

SMOKE-I

FAI-325

1-127

SMOKE-D

FAD-325-DH

1-127

FAD-325-V2F-DH

1-254

FLM-325-2I4

1-127

FLM-325-IM

1-254

FLM-325-I4

1-127

FLM-325-I4-A

1-254

FLM-325-I4-AI

1-254

D328A

1-127

FLM-325-2R4-2A

1-254

FLM-325-2R4-2AI

1-254

FLM-325-2R4-8A

1-254

FLM-325-2R4-8AI

1-254

FLM-325-N4

1-127

FLM-325-NA4

1-254

FLM-325-NAI4

1-254

FLM-325-CZM4

1-127

HEAT

โมดูลรีเลย์

โมดูลเอาต์พุตที่มีการตรวจสอบ

โมดูลแบบทั่วไป

ช่วงหมายเลขตำ แหน่ง (Address
Range)

SMOKE-P

โมดูลติดตามแบบหน้าสัมผัส

35

CONT‑MOD

RELAY-MOD

NAC-MOD

CONVZ-MOD

ตาราง 3.23: การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่ง SLC

คุณสามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 127 สำ หรับการผสมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับและโมดูล อุปกรณ์ SLC บางชนิดสามารถใช้หมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 254
อุปกรณ์ตรวจจับที่เชื่อมต่อฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถใช้ได้เฉพาะหมายเลขตำ แหน่ง 1 ถึง 127
หมายเลขตำ แหน่ง 128 ถึง 254 ถูกสงวนไว้สำ หรับฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อก ฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงถูกกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งโดยอัตโนมัติจ
ากแผงควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมายเลขตำ แหน่งของอุปกรณ์ส่งเสียง (หมายเลขตำ แหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับ +127)
จำ นวนของโมดูลโซนแบบทั่วไป (FLM‑325‑CZM4) ต่อหนึ่งโมดูล SLC มีได้ไม่เกิน 32 โมดูล
อุปกรณ์แต่ละตัวบน SLC จะต้องมีหมายเลขตำ แหน่งที่ไม่ซ้ำ เหตุขัดข้องหมายเลขตำ แหน่งซ้ำ จะถูกรายงาน แต่จะสามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติด้วยแผงควบคุมเท่านั้น
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สำ หรับคำ แนะนำ เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมหมายเลขตำ แหน่งให้กับอุปกรณ์แบบอะนาล็อกที่สามารถระบุหมายเลขตำ แหน่งได้แต่ละชุด
โปรดดูที่หัวข้อ การกำ หนดหมายเลขอุปกรณ์ SLC ใน โมดูล SLC, หน้า 55

3.4.3

การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งเมนบอร์ด
หมายเลขตำ แหน่งเมนบอร์ดใช้สำ หรับการรายงานเหตุการณ์ (โปรดดูที่ รหัสการรายงาน, หน้า 119)
หมายเลขตำ แหน่ง

คำ อธิบายอุปกรณ์

ความเห็น

1

รีเลย์ 1

ยกเลิก

2

รีเลย์ 2

ยกเลิก

3

รีเลย์ 3

ยกเลิก

4

การควบคุม NAC1

เปิด/ลัดวงจร/กระแสไฟฟ้ามากเกินขนาด

7

การควบคุม NAC2

เปิด/ลัดวงจร/กระแสไฟฟ้ามากเกินขนาด

20

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่

ล้มเหลว

21

แบตเตอรี่

ล้มเหลว

26

พาธการรายงาน IP 1

ปลดการเชื่อมต่อ

27

พาธการรายงาน IP 2

ปลดการเชื่อมต่อ

28

การสื่อสารไปยังแอคเคาท์หลัก

ล้มเหลว

29

การสื่อสารไปยังแอคเคาท์รอง

ล้มเหลว

32

City Tie 1

เปิด/ลัดวงจร/เปิดใช้งาน/เปิดใช้งานล้มเหลว

33

City Tie 2

เปิด/ลัดวงจร/เปิดใช้งาน/เปิดใช้งานล้มเหลว

34

City Tie Board

สูญหาย

35

เมนบอร์ด

กระแสไฟฟ้า NAC มากเกินขนาดทั้งหมด

36

การ์ดอินเตอร์เฟซเครือข่าย (NIC)

สูญหาย

37

PORT 1

NIC Port 1 ปลดการเชื่อมต่อ

38

PORT 2

NIC Port 2 ปลดการเชื่อมต่อ

39

PORT 3

NIC Port 3 ปลดการเชื่อมต่อ

46

การเดินสาย

เปิดลูปของแบบโครงสร้าง (Topology)

47

แผงควบคุมใหม่

แผงควบคุมใหม่ (ตามรายการแผงควบคุม)

48

ID แผงควบคุมที่นำกับมาใช้ใหม่

ID แผงควบคุมที่ใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง

49

การกำ หนดค่ากลุ่ม

การกำ หนดค่ากลุ่มไม่ตรงกัน

50

การกำ หนดค่าหลัก

การกำ หนดค่าหลักไม่ตรงกัน

51

การควบคุม

คำ สั่งควบคุมไม่ตรงกัน

52

แผงควบคุมสูญหาย

แผงควบคุมสูญหาย (ตามรายการแผงควบคุม)

53

OutofSync

จะแสดงว่าเหตุการณ์บนแผงควบคุมเดียวหรือหลายแผงควบคุมไม่ได้ซิงโ
ครไนซ์อย่างสมบูรณ์กับเหตุการณ์บนแผงควบคุมเดียวหรือแผงควบคุมอื่
น

ตาราง 3.24: การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งเมนบอร์ด
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ข้อกำ หนดการรายงาน
แจ้งเตือน!
สำ หรับการติดตั้งในด้านอัคคีภัยตามมาตรฐานของ UL อุปกรณ์การสื่อสารที่อยู่ร่วมสถานที่เดียวกัน จะต้องได้มาตรฐานของ UL สำ หรับอุปกรณ์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร

อุปกรณ์สื่อสารสามารถรายงานไปยังหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลข หรือที่อยู่ IP สองชุด หรือหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ IP อย
่างละชุด พร้อมการรายงานแบบเต็ม แบบเดี่ยว คู่ และการสำ รอง
ระวัง!

!

เมื่อตั้งโปรแกรมแอคเคาท์สองรายการที่มีที่อยู่ IP ต่างกัน แอคเคาท์แต่ละรายการจะต้องตั้งโปรแกรมไปยังพอร์ตต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหต
ุขัดข้องพาธ IP และ/หรือ COMM

รูปแบบการสื่อสาร DACT ที่เป็นไปได้ มีดังนี้
–

SIA-DCS 300 no Text (ไม่มีข้อความ)

–

Modem IIIa2 no text (ไม่มีข้อความ)

–

Contact ID

–

SIA-DCS 300 with text (มีข้อความ)

–

Modem IIIa2 with text (มีข้อความ)

แจ้งเตือน!
อุปกรณ์สื่อสารจะต้องเปิดใช้งาน และมีการกำ หนดค่าก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ ระบบตรวจสายโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารจะถูกปิดใช้งาน ในก
ารกำ หนดค่าเบื้องต้นจากโรงงาน

การเลือกสายโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่ IP
เพื่อให้มั่นใจได้ในเรื่องการจัดส่งรายงานที่สำ คัญ แผงควบคุมอัคคีภัยจะใช้สายโทรศัพท์สองเส้นและเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ IP สองรายการซึ่งสามารถใช้สำ หรั
บการรายงาน รายงานสามารถจัดส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ชุดใดชุดหนึ่ง ทั้งสองชุด หรือที่อยู่ IP ได้โดยใช้คุณสมบัติการจัดการรายงานในการตั้งโปรแกรมแผงควบคุม
วิธีการตั้งโปรแกรมการเลือกรายงาน ให้ทำ ดังนี้
–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-7 สำ หรับ PROGRAMMING-DACT (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 และ/หรือ โครงสร้างเมนู, หน้า 82)

–

หากใช้เบราว์เซอร์ ให้ใช้หน้าจอการรายงาน

โปรดทราบว่าหมายเลขแอคเคาท์ 1 จะใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์/IP 1 และหมายเลขแอคเคาท์ 2 จะใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์/IP 2 ยกเว้นสำ หรับรายงานทด
สอบ แผงควบคุมจะเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ IP สำ หรับใช้งานโดยอัตโนมัติ หากการติดตามสายแสดงว่าสายไม่ดี แผงควบคุมจะเลือกสายโทรศัพท์อี
กสายหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งรายงาน หากการส่งรายงานไม่เป็นผลสำ เร็จหลังจากได้พยายามตามจำ นวนครั้งที่กำ หนดบนสาย 1 แล้ว แผงควบคุมจะสลั
บไปใช้สายโทรศัพท์ 2 โดยอัตโนมัติ กรณียกเว้นเพียงกรณีเดียวคือเมื่อส่งรายงานทดสอบ (ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ) รายงานการทดสอบแบบอัตโนมัติ จะถ
ูกส่งออกไปทุกระหว่าง 4 ชม. ถึง 28 วัน ทุกครั้งที่รายงานการทดสอบถูกส่งออกไป แผงควบคุมจะเปลี่ยนสายโทรศัพท์ หากผู้ใช้ส่งรายงานการทดสอบด้วย
ตนเองสองฉบับ สายโทรศัพท์ทั้งสองจะสามารถทดสอบได้ ค่าเบื้องต้นของโปรแกรมจะกำ หนดให้ระบบทำ การทดสอบอัตโนมัติตลอด 24 ชม. การทดสอบอัตโนมัติจะใช้
สายที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง
แจ้งเตือน!
ได้รับรายงานครั้งเว้นครั้ง
หากศูนย์ได้รับรายงานการทดสอบแบบอัตโนมัติแบบครั้งเว้นครั้ง แสดงว่าสายโทรศัพท์สายหนึ่ง ณ สถานที่ที่มีการป้องกันใช้งานไ
ม่ได้ ให้รีบแก้ไขเหตุการณ์นี้ในทันที เนื่องจากการรายงานที่สำ คัญอื่นอาจถูกหน่วงให้ช้าลง เมื่ออุปกรณ์สื่อสารพยายามส่งสัญญาณทดสอบผ่านสายโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้
เนื่องจากแผงควบคุมจะทำ การเลือกสายที่ใช้โดยอัตโนมัติ สายโทรศัพท์ทั้งสองจะต้องใช้ลำ ดับการโทร (dialing sequ
ence) ที่เหมือนกันเพื่อส่งรายงาน ตัวอย่างเช่น สายที่ต้องหมุนนำหน้าด้วยตัวเลข "9" ในการโทรออกสู่ภายนอกไม่สามาร
ถนำ มาใช้คู่กับสายที่ไม่ต้องหมุนนำ หน้าด้วยตัวเลข "9" สาย PBX และสายโทรศัพท์แบบ ground start ไม่เป็นไปตามข้อกำ หนด NFPA สำ หรับการสื่อสารแบบดิจิตอล
ระหว่างที่อุปกรณ์สื่อสารพักการทำ งาน FACP จะคอยตรวจเช็คสายโทรศัพท์หลักและสายโทรศัพท์รองโดยการทดสอบสายเพื่อตรวจดูป
ัญหา FACP จะตรวจสอบแต่ละสายเป็นเวลา 12 วินาที หากปัญหายังคงอยู่หลังการสุ่มทดสอบสามครั้ง (36 วินาที) FACP จะส่งรายงานเหตุขัดข้อง และทำ ให้ไฟ LED ของ
เหตุขัดข้องสีเหลืองและรีเลย์เหตุขัดข้องทำ งาน
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ถึงแม้จำ เป็นต้องใช้สายโทรศัพท์ที่แยกต่างหากกันสองสายตามมาตรฐาน UL 864 ของบริการสถานีศูนย์กลาง FACP สามารถถูกกำ หนดให้ใช้กับสายโทรศัพท
์สายเดียวได้ หากการใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นเพียงเพื่อการรายงานเสริมของสถานีท้องถิ่น สถานีระยะไกล หรือระบบสำ รอง
คำ เตือน!

!

รายงานของอุปกรณ์สื่อสารอาจถูกหน่วงให้ช้าลง หากเอาต์พุตตัวหมุนโทรศัพท์ไม่ถูกต่อเข้าด้วยกันระหว่างการติดตั้ง เมื่อแผงควบคุมมีสายโทรศัพท์เพียงเส้นเดียวเท่านั้น

ตารางการพยายามใช้สายโทรศัพท์
จำ นวนสูงสุดสำ หรับการพยายามรายงานแผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมได้ (ช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 10 สำ หรับแต่ละบรรทัด) เมื่อถึงจำ นวนครั้งการ
พยายามที่ตั้งโปรแกรมแล้ว แผงควบคุมจะแสดงผลความล้มเหลวของการสื่อสารสำ หรับปลายทางนั้น
หากปลายทางทั้งสอง (แอคเคาท์) ถูกตั้งโปรแกรมไปยัง PSTN ความพยายามจะเกิดขึ้นตามตารางในด้านล่าง
จำ นวนครั้งการพยายาม

สายโทรศัพท์ 1 (Phone Line 1) สายโทรศัพท์ 2 (Phone Line 2) Primary Account (แอคเคาท์หลั Secondary Account (แอคเค
ก)

1

X

2

X

X
X

3

X

4

X

5

X

6

X

8

X

10

X

12

X

14

X

16

X

18

X

X

X
X

X

X

X

15

17

X

X
X

X

X

X

11

13

X

X
X

X

X

X

7

9

าท์รอง)

X
X
X
X

19

X

20

X

X
X

ตาราง 3.25: ตารางการพยายามใช้สายโทรศัพท์

ระยะเวลาการตรวจสอบ (วินาที) = (ACK wait [วินาที] x การลองอีกครั้ง) + อัตราการสำ รวจสัญญาณ [วินาที])
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1

เวลาการตรวจสอบที่กำ หนดไว้

ระยะเวลาการรอการตอบรับ

90 วินาที

5 วินาที

30 วินาที

5

180 วินาที

15 วินาที

60 วินาที

5

200 วินาที

15 วินาที

80 วินาที

5

5 นาที

15 วินาที

180 วินาที

5

ช่วงเวลาการทำ ซ้ำ

39

จำ นวนครั้งการพยายามสื่อสาร

ช่วงเวลาการทำ ซ้ำ รวมระยะเวลาการบัฟเฟอร์ภายในตัวอย่างน้อย 30 วินาที

ตาราง 3.26: การตั้งเวลาการตรวจสอบ

ดูเพิ่มเติม

3.6

–

ปุ่มลัด, หน้า 81

–

, หน้า 89

ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ UL 864
แจ้งเตือน!
ระบบจะต้องได้รับการทดสอบภายหลังการติดตั้งและภายหลังการตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง รวมทั้งการตั้งโปรแกรมที่กระทำ โดยการดาวน์โหลด
การตั้งค่าโปรแกรมระยะไกลในเบื้องต้นจะต้องมีการรับรองด้วยตนเองที่แผงการควบคุม

แจ้งเตือน!
ถึงผู้ใช้ ผู้ติดตั้ง หน่วยงานที่มีอำ นาจทางกฎหมาย และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถโปรแกรมได้ ณ พื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำ หนดตา
มมาตรฐานสำ หรับชุดควบคุมและอุปกรณ์เสริมสำ หรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย UL 864 คุณสมบัติการตั้งโปรแกรมหรือ
ตัวเลือกบางรายการต้องถูกจำ กัดให้มีค่าเฉพาะ หรือมิฉะนั้นจะต้องไม่ใช้งานเลย ตามที่แสดงด้านล่างนี้
สำ หรับรายการค่าการตั้งโปรแกรมที่จำ เป็นและอุปกรณ์เสริมที่จำ เป็นสำ หรับการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน UL
(สถานีศูนย์กลาง [DACT] และท้องถิ่น) สามารถดูได้จากตารางต่อไปนี้
คุณสมบัติหรือตัวเลือกของโปรแกรม
การตั้งโปรแกรมระยะไกล

ได้รับอนุญาตตามมาตรฐ การตั้งค่าที่เป็นไปได้

การตั้งค่าที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน

าน UL 864

UL 864

ใช่

REMOTE PROG (ตั้งโปรแกรมระยะไกล)

1-CONFIRM AT PANEL (ยืนยันที่แผ

1-CONFIRM AT PANEL (ยืนยันที่แผงควบคุม)

งควบคุม)

2-ENABLE (เปิดใช้งาน)

3-DISABLE (ปิดใช้งาน)

3-DISABLE (ปิดใช้งาน)
รีเลย์ของเมนบอร์ด

ใช่

MB RELAY 1/2/3 NORMAL

หากตั้งโปรแกรมเป็นเหตุขัดข้อง:

1-ENERGIZED (ใช้พลังงาน)

1-ENERGIZED (ใช้พลังงาน)

2-NOT ENERGIZED (ไม่ใช้พลังงาน)

หากตั้งโปรแกรมเป็นสัญญาณเตือนอัค
คีภัย
การตรวจสอบ สัญญาณเตือนแก๊ส หรือ
ด้วยโซน:
2-NOT ENERGIZED (ไม่ใช้พลังงาน)

ประเภทอินพุต FLM‑325-I4/-IS/-IW

ใช่

L1 A007.0 INPUT TYPE

1-NORMAL OPEN EOL

1-NORMAL OPEN EOL
2-NORMAL CLOSE EOL
3-NORMAL CLOSE NO EOL

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

คุณสมบัติหรือตัวเลือกของโปรแกรม
อินพุต 1 และ 2 FLM‑325-2I4

ได้รับอนุญาตตามมาตรฐ การตั้งค่าที่เป็นไปได้

การตั้งค่าที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน

าน UL 864

UL 864

ใช่

L1 A010.1 INPUT TYPE/

ประเภทอินพุต

1-NORMAL OPEN EOL

L1 A010.2 INPUT TYPE
1-NORMAL OPEN EOL
2-NORMAL CLOSE EOL
3-NORMAL CLOSE NO EOL

การยืนยันสัญญาณเตือน

ใช่

60-180 วินาที

90-120 วิ

ช่วงเวลาหน่วงของไฟ AC ขัดข้อง

ใช่

0 ถึง 6 ชั่วโมง

1 ถึง 3 ชั่วโมง

ความถี่การทดสอบแบบอัตโนมัติของแอคเคาท์ ใช่

PRIMARY TEST FREQ/

2-4 HOURS (4 ชั่วโมง)

หลัก/รอง

SECOND TEST FREQ (ความถี่การทดสอบรอ

3-6 HOURS (6 ชั่วโมง)

ง)

4-24 HOURS (24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเวอร

1-Disabled (ปิดใช้งาน)

์ชันของมาตรฐาน)

2-4 HOURS (4 ชั่วโมง)
3-6 HOURS (6 ชั่วโมง)
4-24 HOURS (24 ชั่วโมง)
5-7 DAYS (7 วัน)
6-28 DAYS (28 วัน)
ความพยายามการสื่อสารสูงสุด (Maximum

ใช่

MAX ATTEMPTS (จำนวนการพยายามสูงสุด)

Communication Attempts)
ตัวเลือกป้องกันการเล่นซ้ำ (Anti-replay)

5 ถึง 10 ครั้ง รวมทั้งสองสาย

3 ถึง 10 ครั้ง (แต่ละสาย)
ไม่

ANTI-REPLAY (การป้องกันการเล่นซ้ำ)

2-DISABLE (ปิดใช้งาน)

1-ENABLE (เปิดใช้งาน)
2-DISABLE (ปิดใช้งาน)
ตัวเลือกการเข้ารหัสสำ หรับการรายงาน IP

ไม่

ENCRYPTION ENABLE (เปิดใช้งานการเข้ารห 2-DISABLE (ปิดใช้งาน
ัส)
1-ENABLE (เปิดใช้งาน)
2-DISABLE (ปิดใช้งาน)

เปิดใช้งานสายโทรศัพท์ 1/สายโทรศัพท์ 2

ใช่

1-ENABLED (เปิดใช้งาน)

1-ENABLED (เปิดใช้งาน)

2-DISABLED (ปิดใช้งาน)
จำ นวนการเรียกสายบนสาย 1 (Line 1 Ring

ใช่

0 ถึง 10

0

Count)
ตาราง 3.27: ข้อกำ หนดด้านการตั้งโปรแกรมตามมาตรฐาน UL864

อุปกรณ์เสริมที่จำ เป็น
อุปกรณ์ตรวจจับควันพร้อมฐานที่ผ่านมาตรฐาน UL จำ นวนอย่างน้อยหนึ่งชุด ต้องมีอุปกรณ์แตร สัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือกระดิ่งตามรายการอุปกร
ณ์ที่ทำ งานร่วมกันได้ของ NAC อย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ ซึ่งสามารถสร้างสัญญาณที่ระดับ 85 dB ตามมาตรฐาน UL864 และข้อกำ หนด NFPA 72 สำ ห
รับการใช้งานนี้ และจะต้องติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งให้การคุ้มครอง ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับแบบสี่สายร่วมกับอุปกรณ์การตรวจสอบแห
ล่งจ่ายไฟที่ผ่านมาตรฐาน UL อุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะต้องใช้กับตัวต้านทานแบบปลายสาย (EOL) ที่ให้มา
ข้อกำ หนดของการจัดตั้งโครงสร้างระบบ
หากมีการเปิดใช้งานการยืนยันสัญญาณเตือน ห้ามใช้งานอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึงและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทั่วไปร่วมกันภายในโมด
ูลโซนแบบทั่วไป (FLM-325-CZM4) ชุดเดียวกัน
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แจ้งเตือน!
สำ หรับการใช้งานแบบผสม (อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึงและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทั่วไปซึ่งเชื่อมต่อกับโมดูลโซนแบบทั่วไป FLM‑325‑CZM4 ชุดเดียวกัน) ให้ใช้ปร
ะเภทตำ แหน่ง “Fire Auto” (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ) และ “No Delay” (ไม่มีการหน่วงเวลา)

ข้อกำ หนดของการยืนยันสัญญาณเตือน
คำ เตือน!

!

ชุดควบคุมนี้มีคุณสมบัติการยืนยันสัญญาณเตือนที่จะทำ ให้เกิดการหน่วงเวลาของสัญญาณเตือนระบบจากอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ระยะเวลาการหน่วงรวม (ชุดควบคุมรวมกับอุปกรณ์ตรวจจับ) จะต้องไม่เกิน 60 วินาที ห้ามการเชื่อมต่อประเภทอุปกรณ์ตรวจ
จับอื่นเข้ากับวงจร ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำ นาจทางกฎหมาย
ใช้ระยะเวลาหน่วง (เปิดเครื่อง/เริ่มต้นทำ งาน) ที่แสดงอยู่บนแผ่นป้ายของอุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือบนอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ติดตั้งไว้แล้ว
วงจร (โซน)

เวลาหน่วง [วินาที]

โมดูลอุปกรณ์ตรวจจับ

เวลาหน่วงของอุปกรณ์ตรวจจับ [วินาที]

ตาราง 3.28: รายการเวลาหน่วงของอุปกรณ์ตรวจจับ

–

–

การตั้งโปรแกรมระยะไกล
–

การตั้งค่าโปรแกรมระยะไกลจะต้องมีการรับรองด้วยตนเองที่แผงการควบคุม

–

ตั้งโปรแกรมรายงานการตรวจสอบและรายงานที่ไม่ใช้การตรวจสอบสำ หรับจุดที่ใช้งาน

–

ตั้งโปรแกรมรายงานเหตุขัดข้อง

–

ตั้งค่าความถี่การรายงานการทดสอบแบบอัตโนมัติโดยให้รายงานอย่างน้อยทุก 6 ชั่วโมง

การตั้งโปรแกรมตัวตั้งเวลา
–

–

–
–

ตั้งโปรแกรมวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC) เพื่อเริ่มการใช้งานจากโซนที่เหมาะสม

การตั้งโปรแกรมการสื่อสาร (กรณีหากมีการใช้ในบริการสถานีศูนย์กลาง)
–

3.7

สำ หรับจุดอัคคีภัย: เปิด = เหตุขัดข้อง, แลทช์

การตั้งโปรแกรมเอาต์พุตสัญญาณเตือน
–

–

ตั้งโปรแกรมเวลาปิดเสียงอัตโนมัติ (Auto Silence Time) ให้มีค่าไม่น้อยกว่า 5 นาที หรือตั้งเป็น "0" เพื่อปิดใช้งานการปิดเสียงอัตโนมัติ

การตั้งโปรแกรมตำ แหน่ง

เลือกรูปแบบการสื่อสารที่ใช้งานร่วมกันได้กับศูนย์ จากนั้นเปิดใช้งานสายโทรศัพท์ทั้งสองสาย

ข้อกำ หนดตามมาตรฐานของ NFPA
แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก FPA‑1000 ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและสถาบ
ัน และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำ หนดสำ หรับบริการภายใต้มาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA 72) ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อนี้
องค์ประกอบของระบบขั้นต่ำ ตามมาตรฐานของ NFPA 72 แสดงอยู่ในรายการด้านล่างนี้
แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

ประกอบด้วยเมนบอร์ด ตู้อุปกรณ์ (แบบมีกล่องซ่อนด้านหลังพร้อมฝาครอบปิดและประตู)

FPA‑1000

หม้อแปลงไฟหลัก และแหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่

หากต้องการคำ นวณความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการ
ให้ดาวน์โหลดและใช้เอกสารสเปรดชีต Microsoft Excel
FPA‑1000_Battery_Calculator.xls ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems, Inc.

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณเตือน

เชื่อมต่อกับหนึ่งในวงจรอุปกรณ์เริ่มสัญญาณของแผงควบคุม

อุปกรณ์แจ้งเตือน

เชื่อมต่อกับวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือนของแผงควบคุมผ่านทางโมดูลควบคุม
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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จำ เป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA 72 ที่แสดงด้านล่าง
บริการศูนย์กลาง NFPA 72 (ชุดสำ หรับสถานที่ซึ่งมีการป้องกัน) หรือบริการสถานีระยะไกล
ตัวส่งสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณเตือนแบบดิจิตอล (DACT) ในเครื่อง สำ หรับการเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณเตือนกา
รสื่อสารสำ หรับสัญญาณเตือนดิจิตอล (DACR) ของสถานีศูนย์กลางที่ทำ งานร่วมกันได้ หรือหน่วยรับสัญญาณของสถานที่ซึ่งมีการป้องกัน ชุดอุปกรณ์นี้จะต้องติดตั้งตามที่
ได้แสดงไว้ใน การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (DACT), หน้า 62
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเสริม NFPA 72
โมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE‑1000‑CITY สำ หรับการเชื่อมต่อกับบ๊อกซ์ของเขตชุมชนแบบใช้พลังงานในเครื่องที่ทำ งานร่วมกันได้ ชุดอุปกรณ์นี้จะต้องติดตั้งตามที่
ได้แสดงไว้ใน โมดูล CITY TIE, หน้า 52
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบเอกสิทธิ์ NFPA 72
รีเลย์สำ หรับสัญญาณเตือน เหตุขัดข้องและการตรวจสอบ FPA‑1000 ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
NFPA 72 - 6.9.10.4.1 ความสามารถในการเอาตัวรอดจากการโจมตีโดยอัคคีภัย
วิธีการอย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้ อาจถือว่าเป็นที่ยอมรับได้เพื่อมอบระดับความสามารถในการมีชีวิตรอด ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อกำ หนดนี้ กล่าวคือ

3.8

–

การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยในอาคารที่มีหัวฉีดน้ำ อัตโนมัติสมบูรณ์แบบตาม NFPA 13 ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบหัวฉีดน้ำ อัตโนมัติ

–

การจัดทำ เส้นทางวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC) แยกต่างหาก

–

ใช้วงจรสายส่งสัญญาณ (SLCs) ที่สามารถทนต่อการลัดวงจรได้ เพื่อการควบคุมสัญญาณอพยพ

ข้อพิจารณาในด้านความปลอดภัยสำ หรับอัคคีภัย
ไม่มีอุปกรณ์หรือระบบป้องกันอัคคีภัยใดที่ทำ งานได้ 100% โดยไม่ล้มเหลว
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้สามารถส่งสัญญาณเตือนในขณะเริ่มเกิดเพลิงไหม้ได้ อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวไม่ได้ให้การรับรองในเรื่องการป้องกันความเสียหายข
องทรัพย์สินหรือการเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยใดๆ ก็ตามอาจล้มเหลวในการส่งสัญญาณเตือนด้วยเหตุผลนานัปการ (เช่น การที่ควันไปไม่ถ
ึงเครื่องตรวจจับซึ่งอยู่ด้านหลังของประตูที่ปิด เป็นต้น)
แจ้งเตือน!
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยจะต้องมีการทดสอบอย่างสม่ำ เสมอ (เมื่อติดตั้งเสร็จ หลังการปรับเปลี่ยน และอย่างน้อยปีล
ะครั้งหลังจากนั้น) เพื่อยืนยันคุณสมบัติการใช้งานที่ต่อเนื่อง

เมื่อต้องการเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับสำ หรับการใช้งานในที่พักอาศัย โปรดดูที่มาตรฐาน NFPA Standard 72, National Fire Alarm Code
การจัดเตรียมและฝึกซ้อมแผนการอพยพ
การแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยอาจไร้ประโยชน์ เว้นแต่บุคลากรมีการวางแผนการเพื่ออพยพออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยไว้ล่วงหน้า
–

ควรวาดแผนผังชั้นต่างๆ ทั้งหมดภายในอาคาร โดยแสดงทางออกสองทางเพื่ออพยพออกจากพื้นที่พักผ่อน และทางออกสองทางสำ หรับอพยพออกจากอาคาร เนื่อง
จากบันไดและโถงอาคารอาจถูกปิดกั้นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ควรจัดเตรียมทางออกจากพื้นที่พักผ่อนผ่านช่องหน้าต่าง ทำ สำ เนาของแผนการและฝึกซ
้อมแผนดังกล่าวร่วมกับบุคลากรทั้งหมด

–

จัดเตรียมพื้นที่สำ หรับชุมนุมด้านนอก ห่างจากตัวอาคาร เมื่อออพยพออกจากอาคารแล้ว ผู้อาศัยทั้งหมดควรต้องรีบมุ่งไปยังตำ แหน่งที่กำ หนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใ
ห้ตรวจสอบได้

–

จัดเตรียมแนวป้องกันระหว่างบุคลากรและเปลวเพลิง ควัน หรือแก๊สพิษ (เช่น การปิดประตูพื้นที่พักผ่อนทั้งหมดก่อนอพยพออกมา)

–

แนะนำ ให้เด็กเปิดหน้าต่างห้องนอน และบอกให้อพยพออกจากอาคารอย่างปลอดภัย หากไม่สามารถหลบหนีออกนอกอาคารได้ ให้ฝึกให้พวกเขาอยู่ใกล้กับ
บริเวณหน้าต่างและตะโกนขอความช่วยเหลือจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ

–

หากสัญญาณเตือนอัคคีภัยดังขึ้นหลังช่วงเวลาพักผ่อน ให้ปลุกเด็กๆ โดยตะโกนเรียกจากด้านหลังประตูที่ปิดอยู่ บอกให้พวกเขาปิดประตูห้องนอนให้สนิท

–

หากด้านบนสุดของบานประตูห้องนอนร้อนจนรู้สึกอึดอัด ห้ามเปิดประตู มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเพลิงไหม้
ความร้อนสูง หรือควันไฟอีกด้านของประตู ตะโกนเรียกสมาชิกทุกคนในครอบครัวและบอกให้ปิดประตูห้องนอนไว้ จากนั้นอพยพออกจากอาคารโดยใช้เส้นทางอื่น

–

หากด้านบนสุดของบานประตูร้อนจนรู้สึกอึดอัด ให้ใช้เท้าข้างหนึ่งค้ำ ด้านล่างประตูและใช้แขนข้างหนึ่งค้ำ ด้านบนของประตู จากนั้นเปิดปร
ะตูประมาณหนึ่งนิ้ว เตรียมตัวให้พร้อมสำ หรับการดันประตูปิด หากมีแรงดันจากอีกด้านของประตูหรือหากมีอากาศร้อนพุ่งเข้ามา

–

หากไม่พบสัญญาณของความร้อนหรือแรงดันที่มากเกินไป ให้ออกจากห้องและปิดประตู ตะโกนเรียกสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวเพื่ออธิบายคำ แนะนำ อย่างเหมาะสม แล้วรีบออกจากอาคารโดยใช้เส้นทางที่วางแผนไว้

–

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

หากพบว่ามีควันปริมาณมาก ให้ก้มลงแล้วใช้มือและเข่าคลานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ในระดับต่ำ กว่าควัน

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

การติดตั้ง | th

4

การติดตั้ง

4.1

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

43

เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตั้งและการใช้งานที่ผิดวิธี ให้ตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างเข้มงวด
ระวัง!
การใช้งานระบบอย่างไม่ถูกต้อง

!

ปฏิบัติตามคำ แนะนำ ทุกประการในคู่มือนี้ อย่าเบี่ยงเบนหลบเลี่ยง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานทุกข้อที่ได้กำ หนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำ นาจทางกฎหมาย (AHJ)
อย่าสันนิษฐานเอาเองในเรื่องของรายละเอียดการติดตั้งใดๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือนี้
อย่าดัดแปลงคุณสมบัติด้านกลไกหรือด้านไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ให้มา
แจ้งเตือน!
ผลิตภัณฑ์ FPA-1000 ที่ระบุภายในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงถึง FPA-1000-UL และ FPA-1000-V2 อ้างอิงถึงรหัสระบุแบบครบถ้วน (FPA-1000-UL หรือ FPA-1000V2) แสดงว่าข้อความดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์/ระบบดังกล่าวเท่านั้น

ขอบเขตและข้อจำ กัดของการซิงโครไนซ์
แผงควบคุมแต่ละชุดจะมี NAC ของเมนบอร์ดสองชุด ซึ่งทำ งานซิงโครไนซ์ระหว่างกัน แผงควบคุมที่แยกจากกันจะไม่ซิงโครไนซ์ระหว่างกัน
คุณสามารถเพิ่มแหล่งจ่ายไฟ NAC FPP-RNAC-8A-4C แบบกำ หนดตำ แหน่งได้สูงสุดสี่ตัว แหล่งจ่ายไฟระยะไกลนี้ช่วยมอบพลังงานเสริม และมี
วงจร NAC ระยะไกลแบบซิงโครไนซ์ 16 ชุด ระบบดังกล่าวไม่ได้ซิงโครไนซ์กับ NAC ของเมนบอร์ด แต่จะซิงโครไนซ์ระหว่างกัน
อุปกรณ์สายส่งสัญญาณบางชนิดทำ งานเสมือน NAC (เช่น ฐานอุปกรณ์ส่งเสียงเตือนหรือไฟกะพริบ) อุปกรณ์ SLC ที่อยู่ภายใน SLC เดีย
วกันจะซิงโครไนซ์ระหว่างกัน แต่จะไม่ซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์ที่อยู่ใน SLC อื่น หรือกับเมนบอร์ด หรือ NAC ของ RNAC

4.2

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้งสำ หรับระบบตามมาตรฐาน UL
ติดตั้งแผงควบคุมตามมาตรฐาน NFPA 72 สำ หรับการติดตั้งด้านอัคคีภัยเชิงพาณิชย์
การไม่ติดตั้งและไม่ตั้งโปรแกรมอุปกรณ์นี้ตามข้อกำ หนดต่างๆ ที่แสดงไว้ด้านล่าง จะทำ ให้เครื่องหมายที่แสดงของบริษัท Underwriters Laboratories, Inc.
(UL) ถือเป็นโมฆะ
–

–

ความจุแบตเตอรี่ขณะเตรียมพร้อมใช้งาน คือ
–

สูงสุด 18 Ah ที่ไฟ 24 VDC โดยที่แบตเตอรี่อยู่ภายในตู้อุปกรณ์

–

สูงสุด 40 Ah ที่ไฟ 24 VDC โดยที่แบตเตอรี่อยู่ภายในกล่องแบตเตอรี่แบบแยกต่างหาก

–

มากกว่า 40 Ah ที่ไฟ 24 VDC โดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกตามมาตรฐาน UL

กระแสไฟระบบทั้งหมดสำ หรับการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิน:
–

1.25 A ในขณะเตรียมพร้อมใช้งาน

–

หรือ 4.0 A เมื่อมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง NAC, บัสเสริมและแหล่งจ่ายไฟเสริม ในขณะที่สัญญาณเตือนทำ งาน

–

หรือ 5.0 A เมื่อมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง NAC, บัสเสริม, แหล่งจ่ายไฟเสริม, SLC และแผงควบคุม ในขณะที่สัญญาณเตือนทำ งาน

–

แผงควบคุมจะต้องติดตั้งภายในอาคารที่แห้งและอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งได้รับการคุ้มครอง

–

การต่อสายดินจะต้องกระทำ ตาม หัวข้อ 250 ของมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำ หรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา (NEC) (NFPA 70)

–

ทุกตำ แหน่งจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำ งานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน UL

–

สายดินที่มาพร้อมกับตู้อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อระหว่างประตูและตู้อุปกรณ์ โดยใช้แหวนที่ให้มา

เมื่อนำ ไปใช้ในการติดตั้งตามรายการมาตรฐาน UL แผงควบคุมต้องสอดคล้องตามข้อกำ หนดในการตั้งโปรแกรม โปรดดูที่ ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ UL 864, หน้า 39

4.3

ส่วนประกอบแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000
ส่วนประกอบ

แผงควบคุมอัคคีภัย

เมนบอร์ดหนึ่งชุด พร้อมแผงปุ่มควบคุม จอแสดงผล และบอร์

FPA-1000-V2

FPA-1000-LT

FPA-1000-LC

X

X

X

ดหน่วยประมวลผล
Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ส่วนประกอบ

แผงควบคุมอัคคีภัย
FPA-1000-V2

FPA-1000-LT

FPA-1000-LC

ตู้อุปกรณ์หนึ่งชุด (พร้อมล็อคและกุญแจสองดอก)

X

X

หม้อแปลงหนึ่งชุด

X

โมดูลปลั๊กอินวงจรสายส่งสัญญาณ FPE-1000‑SLC หนึ่งชุด

X

X

แท็บสำ หรับไฟ LED และตัวอักษรของปุ่ม (ภาษาอังกฤษ ภาษาสเป

X

X

X

X

หมายเหตุการจัดทำ เอกสาร (ภาษาอังกฤษ)

X

X

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ)

X

X

เอกสารคำ แนะนำ การใช้งาน (ภาษาอังกฤษ)

X

X

เอกสารบันทึกของโปรแกรม (ภาษาอังกฤษ)

X

X

ประกาศสัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไป (GPL - ภาษาอังกฤษ)

X

X

X

เอกสารดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หลายภาษา)

X

X

X

X

น และภาษาโปรตุเกส อย่างละหนึ่งชุด)
ป้ายสำ หรับการเดินสาย (ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส และภาษาไทย)

X

ตาราง 4.29: ส่วนประกอบที่มาพร้อมแผงควบคุม FPA-1000

แจ้งเตือน!
ติดป้ายสำ หรับการเดินสายที่ด้านในประตูหน้าของตู้อุปกรณ์
เอกสารคำ แนะนำ การใช้งานจะต้องจัดใส่กรอบและติดตั้งให้มองเห็นได้ที่ด้านข้างของแผงควบคุมอัคคีภัย

วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC) ชุดที่สอง โมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE‑1000‑CITY และการ์ดเครือข่าย (FPE-1000-NE, FPE-1000-NF หรือ FPE-1000-NW) สามารถสั่งซื้อเพ
ิ่มเติมได้ตามต้องการ
The FPA‑1000‑LC (ออกแบบมาเพื่อเป็นบอร์ดทดแทน) ประกอบด้วย เมนบอร์ด (รุ่น -V2) พร้อมแผงปุ่มควบคุม จอแสดงผล และบอร์ดหน่วยประมวลผล

4.4

ข้อกำ หนดการเดินสายทั่วไป
แจ้งเตือน!
ไม่แนะนำ ให้ใช้สายร่วมกันสำ หรับบัสเสริม บัสของจุดที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ โทรศัพท์ หรือการเดินสาย NAC
หลีกเลี่ยงการใช้สายหุ้มฉนวนหรือสายเกลียวคู่ ยกเว้นการเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบพิเศษ ซึ่งยินยอมให้ใช้การเดินสายแบบลดความยาวได
้ (ประมาณ 50%) เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่รุนแรง
แจ้งเตือน!
การเดินสายทั้งหมดจะเป็นแบบจำ กัดกำ ลังไฟ ยกเว้นสายที่ขั้วแบตเตอรี่และสายของแหล่งจ่ายไฟ AC
การเดินสายวงจรแบบจำ กัดกำ ลังไฟและไม่จำ กัดกำ ลังไฟจะต้องแยกจากกันภายในตู้ โดยห่างไม่ต่ำ กว่า 0.25 นิ้ว (64 มม.) สายของแหล่งจ่ายไฟ AC หลักและสายแบต
เตอรี่จะต้องถูกยึดไม่ให้เคลื่อนที่ การเดินสายวงจรแบบจำ กัดกำ ลังไฟและไม่จำ กัดกำ ลังไฟ จะต้องเข้าและออกจากตู้อุปกรณ์ผ่านทางช่องเปิดหรือท่อร้อยสายที่แตกต่างกัน
ความยาวของสายไฟที่อนุญาตระหว่างแผงควบคุมและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายของเส้นทางการเดินสาย
ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟที่ใช้งานของเส้นทางการเดินสายนั้น การลดจำ นวนอุปกรณ์ที่อยู่ตามเส้นทางการเดินสายทำ ให้สามารถเดินสายได้ยาวขึ้น.
หากไม่มีการกำ หนด ให้ใช้สายไฟขนาด AWG 12 ถึง 18 (ISO 4 มม2 ถึง 0.75 มม2)

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก
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เชื่อมต่อกับโมดูลควบคุม

FWR แบบ 24 V (FWR แบบ 17 ถึง 31 V ), 500 mA
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[Terminals] (แผงขั้วต่อ)
AUX [FWR-/FWR+]

เรียงกระแสไฟฟ้าแบบเต็มคลื่น (Full ตัวแจ้งเตือน และอุปกรณ์เสริม

สำ หรับข้อมูลการเดินสายที่ถูกต้องและข้อจำ กัดอื่นๆ

Wave Rectified), ไม่ใช้สวิตช์, FWR

ให้ดูที่คำ แนะนำ การติดตั้งจากผู้ผลิตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
แหล่งจ่ายไฟเสริมเป็นแบบไม่มีการตรวจสอบ เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง ให้ใช้อุปกรณ์
การตรวจสอบกำ ลังไฟแบบปลายสาย (EOL) เช่น D275 เป็นต้น

AUX [RST-/RST+]

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควั

ไฟ 24 V DC (ไฟ 17 ถึง 31 V DC), 500 mA

รีเซ็ตได้ ใช้สวิตช์และฟิลเตอร์

นแบบสี่สาย

สำ หรับข้อมูลการเดินสายที่ถูกต้องและข้อจำ กัดอื่นๆ
ให้ดูที่คำ แนะนำ การติดตั้งจากผู้ผลิตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
แหล่งจ่ายไฟเสริมเป็นแบบไม่มีการตรวจสอบ เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง ให้ใช้อุปกรณ์
การตรวจสอบกำ ลังไฟแบบปลายสาย (EOL) เช่น D275 เป็นต้น

OPTION BUS (บัสเสริม)

เชื่อมต่อไปยังตัวแจ้งเตือนและโ ไฟ 12 V DC, 500 mA

[Y/G/B/R]

มดูล

ใช้กับสายคู่ไร้เกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน โดยหลีกเลี่ยงสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน
(สำ หรับระยะการเดินสายไกลสุด โปรดดูที่ บัสเสริม, หน้า 59)

NAC 1

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ NAC

ค่าไฟฟ้าปกติ 24 VFWR (17 ถึง 31 VRMS)

[A1-/B1-/B1+/A1+]

แบบไม่ซิงโครไนซ์: 2.5 A ต่อ NAC

NAC 2

แบบซิงโครไนซ์: รวมที่ 2.75 A NAC 1+NAC 2

[A2-/B2-/B2+/A2+]

จำ กัดไฟสูงสุดที่ 4.0 A (ใช้ร่วมกันโดย NAC, OB และ AUX)
ขณะมีสัญญาณเตือน ข้อจำ กัดของระยะทางจะถูกกำ หนดโดยความสูญเสียกำ ลังไฟตา
มสายสูงสุด (คำ นวณได้โดยใช้ FPA-1000_Battery_Calculator.xls จาก www.boschsec
urity.com)
สำ หรับข้อมูลช่วงของแรงดันไฟฟ้า ให้ดูที่ข้อมูลจำ เพาะจากผู้ผลิต

SLC1

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์

SLC2 (อุปกรณ์เสริม)

SLC แบบอะนาล็อกที่สามารถร ใช้สายธรรมดา หลีกเลี่ยงสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน ค่าความต้านทานสายสูงสุด 50 Ω (ส

ไฟ DC แบบค่าแรงดันไฟปกติที่ 39 V (ไฟ 30 ถึง 40 V DC ), 260 mA ต่อ FPE‑1000‑SLC

[S1+/SC1-/S2+/SC2-]

ะบุตำ แหน่งได้ (ตามที่ร

ำ หรับระยะการเดินสายไกลสุด โปรดดูที่ระยะห่างการเดินสาย SLC ในหัวข้อ โมดูล SLC, ห

ะบุในหัวข้อ อุปกรณ์วงจ

น้า 55)

รสายส่งสัญญาณ, หน้า 15)
City Tie (อุปกรณ์เสริม)

เชื่อมต่อไปยังมาสเตอร์บ๊อกซ์

ใช้กับพลังงานแบบสลับขั้วหรือพลังงานในเครื่อง: ดูที่ โมดูล CITY TIE, หน้า 52

[ALM-/ALM+]

(โหมดใช้พลังงานในเครื่อง) หรื

สายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน หรือสายคู่ไร้เกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน ค่าความต้านทาน

[SUP-/SUP+]

อสถานีศูนย์กลาง (โหมดสลับขั้ว สายสูงสุด 65 Ω
)

RELAY 1/2/3

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก

[NO/C/NC]

ต่างๆ

กำ ลังไฟ 30 V DC, 5 A / 120 V AC, 10 A

ซึ่งเริ่มการทำ งานหรือหยุดการท
ำ งานตามสภาวะที่กำ หนด
LINE 1/LINE 2 (สายโทรศัพท์ 1 / 2) เชื่อมต่อกับ PSTN

สายโทรศัพท์ เช่น สายโทรศัพท์ชนิดโมดูลาร์แบบคู่ D162

(2 สาย) ขั้วต่อ RJ45
ETHERNET (อีเทอร์เน็ต)

เชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต

ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับแผงควบคุมโดยตรง

ขั้วต่อ RJ45

ให้ใช้สาย CAT 5 แบบไขว้หรือตรง แผงควบคุม FPA-1000V2 รองรับ "การตรวจจับการต่อไขว้อัตโนมัติ" (auto crossover detection)

BATT
[-/+]

เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สำ รอง

ไฟ 2 x 12 V DC แบบอนุกรม
12 AWG
สูงสุด 2 x 18 Ah (ภายในตู้อุปกรณ์) หรือ สูงสุด 2 x 40 Ah (ภายนอกตู้อุปกรณ์)

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ระดับกำ ลังไฟ / ประเภทสายไฟ / ข้อจำ กัด

[Terminals] (แผงขั้วต่อ)
การ์ดเครือข่าย

ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเพื่อสร้า สายเกลียวคู่ (แบบหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวน) ความยาวสูงสุดที่ 2,952 ฟุต (900 เมตร
งเครือข่ายแผงควบคุม

) หรือ สาย CAT 5 หรือสูงกว่านั้น ความยาวสูงสุด 3,280 ฟุต (1,000 ม.) หรือ สายไฟเบอร
์ออปติกแบบมัลติโหมดพร้อมขั้วต่อ LC ขนาดไฟเบอร์ 62.5 µm/125 µm และความยาวคล
ื่น 1,300 nm (1,270 nm ถึง 1,380 nm) ความยาวสูงสุด 6,560 ฟุต (2,000 ม.) หรือ อัต
ราการสูญเสีย < 10 dB

ตาราง 4.30: ภาพรวมของข้อกำ หนดการเดินสาย

4.5

การติดตั้งตู้อุปกรณ์
แจ้งเตือน!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับข้อมูลจำ เพาะที่แสดงในหัวข้อ สภาพแวดล้อม, หน้า 100
ทำ การติดตั้งบนแผ่นผนังเบาความหนาอย่างน้อย 3/8 นิ้ว (ผนังตกแต่ง) โดยมีระยะห่างระหว่างเสาค้ำ ผนังน้อยกว่า 24 นิ้วจากตำ แหน่งกลาง หมุด
ยึดผนังจะต้องสามารถรับน้ำ หนักได้อย่างน้อย 110 ปอนด์ (50 กก.)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างพอสำ หรับเปิดประตูตู้อุปกรณ์และฝาครอบด้านหน้าได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถติดตั้ง เดินสาย และบำ รุงรักษาแผงควบคุมได้อย่างสะดวก
ตู้อุปกรณ์อาจเป็นแบบกึ่งฝัง หรือแบบติดผนัง
FPA‑1000 อาจหนักมากกว่า 55 ปอนด์ (25 กก.) ขึ้นกับการเลือกองค์ประกอบระบบและแบตเตอรี่ เมื่อติดตั้งตู้อุปกรณ์ลงบนพื้นผนัง ให้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง (ไม่ได
้มาพร้อมอุปกรณ์) ที่สามารถรองรับน้ำ หนักนี้และเสริมแรงให้กับผนังตามที่จำ เป็น
ตรวจสอบตำ แหน่งเพื่อหาช่องเปิดสำ หรับเดินสายไฟเข้า โดยต้องมีช่องเปิดสองช่องด้านบน และหนึ่งช่องด้านขวามือ
แจ้งเตือน!
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ หนดการเดินสาย Class A สำ หรับวงจร SLC หรือการเดินสายเครือข่าย ลูปขาออกและลูปย้อนกลับไม่สามารถใช้ช่อ
งเปิดเดียวกัน และต้องแยกห่างกันอย่างน้อย 1/4 นิ้ว (6.35 มม.) จากการเดินสายแบบไม่จำ กัดกำ ลังไฟ
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รูปภาพ 4.1: แผนผังขนาดของตู้อุปกรณ์พร้อมขนาด (ในหน่วยนิ้วและมม.)

A มุมมองด้านบน พร้อม 2 ช่องเปิด

B มุมมองด้านขวา พร้อม 1 ช่องเปิด

1 รู สำ หรับติดตั้ง

2 รู สำ หรับยึด

การติดตั้งบนพื้นผนัง
ตู้อุปกรณ์ติดตั้งโดยใช้รูแขวนที่ส่วนบนของตู้ด้านหลัง (ดูที่หมายเลข 1 ในรูปประกอบด้านบน) และรูยึดสองรูตรงส่วนล่าง (ดูที่หมายเลข 2 ในรูปประกอบด้านบน)

Bosch Security Systems, Inc.

1.

ใช้ตู้อุปกรณ์เป็นแผ่นทาบผนังเพื่อกำ หนดตำ แหน่ง ทำ เครื่องหมายของรูแขวนด้านบนลงบนพื้นผนังที่ต้องการติดตั้ง (ดูที่หมายเลข 1 ในรูปประกอบด้านบน)

2.

เริ่มใส่สกรูสำ หรับแขวน (ไม่ได้มาพร้อมอุปกรณ์) ตรงตำ แหน่งรูแขวน

3.

แขวนตู้ลงบนสกรูและขยับเลื่อนตู้ให้สกรูผ่านขึ้นไปยังส่วนบนของรูที่แคบกว่า

4.

ขันยึดสกรูให้แน่น

5.

ขันยึดสกรูทั้งสองที่ส่วนล่าง

6.

ทำ ช่องเปิดของทางเข้าสายไฟที่ต้องการบนตู้อุปกรณ์ (ดูที่เครื่องหมาย A และ B ในรูปประกอบด้านบน)
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

การติดตั้งแบบกึ่งฝังด้วยกรอบเสริม
ชุดติดตั้งแบบกึ่งฝัง FPM‑1000-SFMK ประกอบด้วยกรอบเสริมและฮาร์ดแวร์สำ หรับติดตั้ง
สำ หรับการติดตั้งแบบกึ่งฝังระหว่างเสาข้าง ให้ใช้รูสามรูบนแต่ละด้านของโครงสร้างเพื่อติดตั้งสกรู (ดูที่หมายเลข 1 ในรูปประกอบด้านล่าง)
ใช้สกรูสี่ตัวเพื่อยึดกรอบเสริม (ดูที่หมายเลข 2 ในรูปประกอบด้านล่าง)
แจ้งเตือน!
ในการติดตั้งตู้อุปกรณ์แบบกึ่งฝัง หากขันสกรูแน่นเกินไปหรือติดตั้งตู้อุปกรณ์ลึกเกินไป อาจทำ ให้ตู้ไม่เข้ากับกรอบเสริมได้ การติดตั้งอาจต้องมีการเสริมที่ด้านข้างของตู้เพื
่อทำ ให้ช่องว่างแน่นขึ้น

รูปภาพ 4.2: การติดตั้งแบบกึ่งฝังโดยใช้กรอบเสริมของชุดติดตั้งแบบกึ่งฝัง FPM-1000-SFMK

การติดตั้งและปลดบานพับของประตู
แผงควบคุมจากผู้ผลิตจะมาพร้อมกับประตูติดตั้ง เพื่อความสะดวกในการเดินสาย คุณสามารถปลดประตูออกจากบานพับได้ (ดูรูปประกอบด้านล่าง)

รูปภาพ 4.3: การปลดบานพับของประตู
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ฝาครอบด้านหน้า
ฝาครอบด้านหน้าทำ หน้าที่ปกป้องระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ คุณสามารถเปิดและถอดออกได้อย่างง่ายดาย ฝาครอบด้านหน้านั้นยึดต
ิดกับด้านล่าง และมีตัวล็อคที่ด้านบนเพื่อยึดเอาไว้ (ดูที่รูปประกอบด้านล่าง) การปิดตัวล็อคทำ ได้โดยใช้นิ้วกดหัวตัวล็อคที่ยื
่นเข้าไป (ดูที่เครื่องหมาย A ในรูปประกอบ) และการเปิดทำ ได้โดยหมุนปุ่มหนึ่งในสี่รอบ (ดูที่เครื่องหมาย B ในรูปประกอบ)
A

B

รูปภาพ 4.4: ฝาครอบด้านหน้า

4.6

การติดตั้งตู้อุปกรณ์
ระวัง!
ระวังส่วนประกอบไวต่อไฟฟ้าสถิต ควรต่อสายดินกับตัวคุณเองก่อนการทำ งาน
เมนบอร์ดและโมดูลบางชุดประกอบด้วยส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ให้ใช้สายรัดข้อมือที่เชื่อมต่อกับสายดิน หรือแตะสายดินเพื่อปล
่อยกระแสไฟฟ้าสถิตจากร่างกายของคุณ และต่อสายดินไว้ระหว่างนำ เมนบอร์ดและโมดูลออกจากกล่องหรือทำ งานกับอุปกรณ์เหล่านั้น เดินสา
ยดินเข้ากับตู้อุปกรณ์ก่อนติดตั้งกับเมนบอร์ดหรือโมดูลลงในตู้อุปกรณ์
สำ หรับตำ แหน่งขาต่อสายดินของตู้อุปกรณ์ โปรดดูที่
การใส่แผ่นป้ายภาษา
ใช้แผ่นป้ายที่ให้มาพร้อมกับแผงควบคุม สำ หรับเวอร์ชันภาษาต่างๆ ของไฟ LED และตัวอักษรของปุ่ม

Bosch Security Systems, Inc.

1.

ใส่แผ่นป้ายด้วยความระมัดระวังลงในช่องที่ด้านบนของแผงปุ่มควบคุม

2.

สอดแผ่นป้ายลงด้วยความระมัดระวัง จนกระทั่งแผ่นลงไปสุดแผงปุ่ม

3.

ในการนำ แผ่นป้ายออกมา ให้ดึงขึ้นอย่างระมัดระวังตรงที่จับ

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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รูปภาพ 4.5: การใส่แผ่นป้ายภาษา

การติดตั้งเมนบอร์ด
1.

นำ ตัวยึดเมนบอร์ดออกจากถุงอุปกรณ์เสริม และติดตั้งลงในรางส่วนล่าง ตามที่แสดงในหมายเลข 1 ในรูปประกอบด้านล่าง

2.

นำ เมนบอร์ดออกจากกล่อง รวมทั้งแผงปุ่มควบคุม เลื่อนให้รูทั้งสี่ของเมนบอร์ดอยู่เหนือรูสกรู (ดูที่หมายเลข 2 ในรูปประกอบด้านล่าง)

3.

ยึดเมนบอร์ดให้แน่น โดยขันสกรูทั้งห้าตัว (ดูที่หมายเลข 3 ในรูปประกอบด้านล่าง)
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รูปภาพ 4.6: การติดตั้งเมนบอร์ด

การต่อสายดิน
เมื่อติดตั้งเมนบอร์ดเสร็จแล้ว ให้ต่อสายดินที่มาพร้อมอุปกรณ์ระหว่างประตูและตู้อุปกรณ์ โดยใช้แหวนที่ให้มา (ดูที่หมายเลข 1 ในรูปประกอบด้านล่าง) สายดินเส้
นที่สองใช้สำ หรับการต่อสายดินให้กับฝาครอบด้านหน้า (ดูที่หมายเลข 2 ในรูปประกอบด้านล่าง) สายดินทั้งสองจะต่อกับขั้วในตู้อุปกรณ์ทางด้านซ้ายของเมนบอร์ด ดูรู
ปประกอบถัดไป
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1.
2.

รูปภาพ 4.7: การต่อสายดิน

4.7

การต่อโมดูลปลั๊กอินเสริม
เมนบอร์ดรองรับการติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน โมดูลปลั๊กอินจะเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดโดยตรง สามารถเปิดใช้งานโดยการตั้งโปรแกรม
และมีการตรวจสอบโดยแผงควบคุม โปรดดูที่ การติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน, หน้า 51
–

วงจรสายส่งสัญญาณ FPE-1000-SLC ชุดแรก เป็นอุปกรณ์ที่จำ เป็นจะต้องติดตั้งที่ส่วนบนของเมนบอร์ด

–

ปลั๊กอินโมดูล FPE-1000-SLC ตัวที่สองสามารถติดตั้งเพิ่มเป็นอุปกรณ์เสริมได้ที่บริเวณด้านล่างของบอร์ด SLC ตัวแรก

–

ตำ แหน่งด้านล่างสำ หรับโมดูล SLC ชุดที่สองสามารถติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE-1000-CITY เสริมได้

–

สามารถติดตั้งการ์ดเครือข่ายเสริมที่ส่วนล่างของเมนบอร์ดได้

หากต้องการถอดโมดูลปลั๊กอิน ให้กดขอเกี่ยวอย่างระมัดระวังจากซ้ายไปขวาและดึงบอร์ดออกมาทางแผงด้านหน้า

4.7.1

การติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน
การติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน
ระวัง!
ระวังประจุไฟฟ้าสถิต - ให้ต่อสายดินกับตัวคุณเอง โดยใช้สายรัดข้อมือหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

!

เมนบอร์ดของ FPA-1000 และโมดูลปลั๊กอินมีชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจเสียหายได้ เดินสายดินเข้ากับตู้อุปกรณ์ก่อนทำ งานกับเมนบอร์ดหรือโมดูลปลั๊กอิน ใช้ม
ือสัมผัสกับพื้นก่อนนำ ออกจากกล่องและทำ งานกับเมนบอร์ดหรือโมดูลปลั๊กอิน ซึ่งจะเป็นการปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตใดๆ ที่อยู่บนร่างกายของคุณ รักษาการสัมผัสกับต
ู้อุปกรณ์ต่อไป ขณะติดตั้งเมนบอร์ดหรือโมดูลปลั๊กอิน
โดยพื้นฐาน โมดูลปลั๊กอินทั้งสามประเภทติดตั้งด้วยวิธีการเดียวกัน ในตัวอย่าง จะใช้การติดตั้งการ์ด SLC เพื่อสาธิตขั้นตอนการติดตั้ง สังเกตว่าโมดูล City Tie และการ์ดเค
รือข่ายไม่มีสายดิน
1.

วางโมดูลปลั๊กอินให้เข้าที่โดยให้ตัวอักษรของขั้วในแนวนอนหันเข้าหาด้านหน้าของแผงควบคุม
เลื่อนโมดูลปลั๊กอินให้เข้าที่อย่างระมัดระวังตามราง (ดูกล่องข้อความ 1 ในรูปถัดไป)

Bosch Security Systems, Inc.

2.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อวางอยู่ในช่องเสียบอย่างถูกต้อง (ดูกล่องข้อความ 2 ในรูปถัดไป)

3.

กดลงเบาๆ จนกว่าตะขอเกี่ยวจะล็อคเข้าที่ (ดูกล่องข้อความ 3 ในรูปถัดไป)

4.

เชื่อมต่อสายดินเข้ากับขั้วสายดินที่ด้านขวาของเมนบอร์ด (ดูกล่องข้อความ 4 ในรูปถัดไป)

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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รูปภาพ 4.8: การติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน - ตัวอย่างการติดตั้ง SLC

SLC1 โมดูล SLC หนึ่งชุดที่ตำ แหน่งบน

SLC2 โมดูล SLC หนึ่งชุดที่ตำ แหน่งกลาง

CITY โมดูล City Tie หนึ่งชุดที่ตำ แหน่งล่าง

NETWORK (เครือข่าย การ์ดเครือข่ายหนึ่งชุดบริเวณด้านล่างของเมนบอร์ด
)

4.7.2

1 โมดูลปลั๊กอิน (ตัวอย่างการติดตั้ง SLC)

2 การเชื่อมต่อ (เสียบขั้วต่อ)

3 ตะขอเกี่ยว

4 การต่อสายดิน (เฉพาะ SLC)

โมดูล CITY TIE
การตั้งค่าสวิตช์ DIP
แจ้งเตือน!
ก่อนติดตั้งโมดูล FPE-1000-CITY ให้ตั้งค่าสวิตช์ DIP บนโมดูลเพื่อให้ได้โหมดการทำ งานตามที่ต้องการ (โหมดพลังงานในเครื่อง หรือโหมดสลับขั้ว)

สำ หรับตำ แหน่งและการตั้งค่าสวิตช์ DIP สามารถดูได้จากภาพประกอบและตารางด้านล่าง

รูปภาพ 4.9: การตั้งค่าสวิตช์ DIP FPE-1000-CITY

S1 สวิตช์ 1 สัญญาณเตือนอัคคีภัย

S2 สวิตช์ 2 การตรวจสอบ

1 การตั้งค่าสวิตช์ DIP สำ หรับโหมดสลับขั้ว (Reverse Polarity)
2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611
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FPE-1000-CITY

S1 = สัญญาณเตือนอัคคีภัย

สวิตช์ DIP

1

2

3

1

2

3

โหมดสลับขั้ว (Reverse Polarity)

ON (เปิด)

ON (เปิด)

ON (เปิด)

ON (เปิด)

ON (เปิด)

ON (เปิด)

โหมดใช้พลังงานในเครื่อง (Local

OFF (ปิด)

OFF (ปิด)

OFF (ปิด)

OFF (ปิด)

OFF (ปิด)

OFF (ปิด)
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S2 = การตรวจสอบ

Energy)
แจ้งเตือน!
คุณสามารถใช้โหมดการทำ งานอื่นๆ กับวงจรได้ การตั้งค่าสวิตช์ DIP แบบที่ 1 ถึง 3 สำ หรับสวิตช์แต่ละตัว (S1 และ S2) จะต้องอยู่ในตำ แหน่งเดียวกัน

ข้อมูลการเชื่อมต่อ
แต่ละวงจรสามารถกำ หนดให้อยู่ในโหมดพลังงานในเครื่องหรือโหมดสลับขั้วได้
แต่ละวงจรสามารถยกเลิกและเรียกใช้งานได้โดยอิสระ เงื่อนไขของแผงควบคุมซึ่งเริ่มการทำ งานจากโซนหลักที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ สามารถตั้งโปรแกรมให้กระตุ
้นการทำ งานของวงจร City Tie
–

Fire Alarm (สัญญาณเตือนอัคคีภัย)

–

Trouble (เหตุขัดข้อง)

–

Supervisory (การตรวจสอบ)

–

Gas Alarm (สัญญาณเตือนแก๊ส)

แผงควบคุมจะตรวจสอบสถานะการทำ งานของบอร์ด City Tie ทุก 30 วินาที หากบอร์ด City Tie ไม่มีการตอบรับการตรวจสอบสามครั้งติดกัน แผงควบคุ
มจะแจ้งเหตุขัดข้อง บอร์ด City Tie สูญหาย
ตรวจสอบความต้านทานวงจรสูงสุดที่ 65 Ω
แจ้งเตือน!
ใช้การตั้งค่าสวิตช์ DIP ที่เหมาะสมกับโมดูลเพื่อให้ได้โหมดการทำ งานตามที่ต้องการ

โหมดสลับขั้ว (Reverse Polarity)
โมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE-1000-CITY เชื่อมต่อแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000 กับคู่สายโทรศัพท์เช่าของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Telco) ชุดเดียวหรือสายคู่ในแอพพลิเ
คชันสำ หรับสถานีทางไกล NFPA 72 โมดูล City Tie จะถ่ายทอดข้อมูลสถานะสัญญาณเตือนระบบจากแผงควบคุมมาที่สถานีตรวจสอบ (ดูรูปประกอบถัดไป)

รูปภาพ 4.10: การเดินสาย City Tie ในโหมดสลับขั้ว

M สถานีตรวจสอบ
ในสถานการณ์ปกติ FPE-1000-CITY จะส่งกระแสไฟคงที่ไปยังสถานีตรวจสอบ ในสถานการณ์ที่มีสัญญาณเตือน โมดูลจะกลับขั้วของกระแสเอาต์พุต โมดูลจะส่งสัญญาณ
แจ้งเหตุขัดข้องโดยหยุดกระแสและแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต
การตั้งค่าเบื้องต้นคือวงจรสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำ หรับวงจร 1 และวงจรควบคุมสำ หรับวงจร 2
แจ้งเตือน!
โมดูล City Tie ที่ใช้งานในโหมดสลับขั้ว ออกแบบขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรสลับขั้วของหน่วยรับสัญญาณของสถานีทางไกลที่มีอัตราการทำ งานที่เข้ากันได้
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แรงดันไฟฟ้าที่กำ หนด

ค่าปกติ 24 VDC (แรงดันไฟสูงสุด 26.4 VDC) จำ กัดกำ ลังไฟ และมีการตรวจสอบ

กระแสไฟเอาต์พุต

สูงสุด 33 mA

กระแสไฟฟ้าตรวจสอบ/ขณะรอใช้งาน

สูงสุด 5 mA

ความต้านทานของวงจร

สูงสุด 65 Ω

ขนาดสายไฟ

12 AWG ถึง 18 AWG (ISO 4 มม.2 ถึง 0.75 มม.2)

อุณหภูมิในการทำ งาน

+32°F ถึง +120°F (0°C ถึง +49°C)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-4°F ถึง +140°F (-20°C ถึง +60°C)

ความชื้นสัมพัทธ์

≤93 % ไม่มีการควบแน่น

ตาราง 4.31: ข้อมูลจำ เพาะสำ หรับโหมดสลับขั้ว

โหมดใช้พลังงานภายในระบบ (Local Energy)
โมดูลปลั๊กอิน City Tie เชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ใช้พลังงานในเครื่องเข้ากับ FPA‑1000 เพื่อการให้บริการเสริม อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันในแบบอนุกรม

รูปภาพ 4.11: การเดินสาย City Tie ในโหมดพลังงานในเครื่อง

ประเภทของการเชื่อมต่อ

ต่ออนุกรม

สัญญาณเตือน, ทริปคอยล์

24 VDC (แบบชั่วขณะไปยังคอยล์ 14.5 Ω)

กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน

250 mA DC (แบบชั่วขณะ ≤1 ms)

กระแสไฟฟ้าขณะตรวจสอบ/รอใช้งาน

<50 mA DC

ความต้านทานของทริปคอยล์

14.5 Ω

แรงดันไฟฟ้าปกติที่คอยล์

3.65 VDC จำกัดกำลังไฟ และมีการตรวจสอบ

ความต้านทานของวงจร

สูงสุด 65 Ω

ขนาดสายไฟ

12 AWG ถึง 18 AWG (ISO 4 มม.2 ถึง 0.75 มม.2)

อุณหภูมิในการทำ งาน

+32 °F ถึง +120 °F (0 °C ถึง +49 °C)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-4 °F ถึง +140 °F (-20 °C ถึง +60 °C)

ความชื้นสัมพัทธ์

≤93 % ไม่มีการควบแน่น

ตาราง 4.32: ข้อมูลจำ เพาะสำ หรับโหมดใช้พลังงานในเครื่อง

แจ้งเตือน!
การต่อแบบ shunt จะถูกพิจารณาเป็นเพียงหน่วยส่งสัญญาณเสริม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยควบคุมในเครื่อง และไม่ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อชุดควบคุมเสริมตามมาตร
ฐาน NFPA 72
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สำ หรับรายการของอุปกรณ์ Gamewell ที่ทำ งานร่วมกันได้ โปรดดูที่ โมดูลปลั๊กอิน, หน้า 13

4.7.3

โมดูล SLC
วงจรสายส่งสัญญาณเป็นวงจรที่ได้รับการจำ กัดการจ่ายกระแสไฟ และได้รับการควบคุม
วงจรสายส่งสัญญาณ สามารถเชื่อมต่อแบบใช้สายเป็นวงจรแบบ Class X, Class A หรือ Class B เมื่อใช้การเดินสาย Class X ต้องใช้ฐานอุปกรณ์ตัวแยกแบบอะนาล็อ
ก (FAA-440-B4-ISO หรือ FAA-440-B6-ISO) สำ หรับอุปกรณ์ที่สามารถระบุหมายเลขตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อกแต่ละชุดบน SLC หรือต้องติดตั้งตัวแยกการลัดวงจร F
LM‑325‑ISO สำหรับ FPA-1000 ก่อนและหลังอุปกรณ์ที่สามารถระบุหมายเลขตำแหน่งได้แบบอะนาล็อกแต่ละตัวบน SLC การเดินสายจากแผงควบคุมไปที่ FLM‑325
ISO‑ ตัวแรกและจาก FLM‑325‑ISO ตัวสุดท้ายกลับมายังแผงควบคุมจะต้องอยู่ภายในท่อร้อยสาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถวงจรและ
โครงสร้าง โปรดดูที่ วงจรสายส่งสัญญาณใน NFPA 72
สำ หรับรายละเอียดข้อกำ หนดการตั้งโปรแกรมตามมาตรฐาน UL 864 โปรดดูที่ ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ UL 864, หน้า 39
ให้พิจารณาข้อกำ หนดตาม NFPA 72 - 6.9.10.4.1 ความสามารถในการเอาตัวรอดจากการโจมตีโดยอัคคีภัย, หน้า 42
ข้อมูลจำ เพาะ SLC
แรงดันไฟฟ้า

ค่าปกติ 39 VDC (30 ถึง 40 VDC) จำ กัดกำ ลังไฟ มีการตรวจสอบ

กระแสไฟฟ้า (สัญญาณเตือน)

สูงสุด 1 A โดยใช้ร่วมกันระหว่างแผงควบคุมและ SLC
แผงควบคุม ≤ 250 mA
SLC สูงสุดที่ = 60 mA/การ์ด + 220 mA/ลูป

ความต้านทานของวงจร

< 50 Ω

ความจุไฟฟ้าของวงจร

< 1 μF

ความเหนี่ยวนำ ของวงจร

< 1 mH

การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Class X หรือ Class A 1 ชุด หรือ Class B 1 หรือ 2 ชุด

ตาราง 4.33: ข้อมูลจำ เพาะ SLC

ระยะการเดินสาย SLC
สำ หรับการเดินสาย SLC จะใช้ค่าสูงสุดที่อนุญาตได้ต่อไปนี้
–

ความต้านทานของการเดินสายของ SLC จะต้องน้อยกว่า 50 Ω

–

ค่าความจุไฟฟ้าของวงจรจะต้องน้อยกว่า 1 μF

–

ค่าความเหนี่ยวนำ ไฟฟ้าของวงจรจะต้องน้อยกว่า 1 mH

–

ความยาวสายไฟของสายต่อแยกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับโมดูล FPE-1000-SLC หนึ่งตัว (ขั้ว S1+/SC1- และ S2+/SC2-) ต้องไม่เกิน 3
0,000 ฟุต (9140 ม.) สำ หรับ Class B โปรดดูรูปประกอบถัดไป

รูปภาพ 4.12: ความยาวรวมสำ หรับการเดินสายไฟ SLC Class B

–

ระยะห่างสูงสุดจากเครื่องตรวจจับอะนาล็อกแบบกำ หนดที่อยู่ได้หรือโมดูลที่อยู่ห่างจากแผงควบคุม
(สำ หรับ Class X, Class A หรือ Class B SLC) มีจำ กัด โดยขึ้นอยู่กับเกจวัดสายไฟ ดูตารางต่อไปนี้

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

56

th | การติดตั้ง

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

ขนาดสายไฟ

ระยะการเดินสายไกลสุด

12 AWG (ISO 4 มม.2)

10,000 ฟุต (3,050 ม.)

14 AWG (ISO 2.5 มม.2)

10,000 ฟุต (3,050 ม.)

16 AWG (ISO 1.5 มม.2)

6,200 ฟุต (1,890 ม.)

18 AWG (ISO 0.75 มม.2)

3,900 ฟุต (ประมาณ 1,189 ม.)

ตาราง 4.34: ระยะการเดินสายไกลสุดสำ หรับ SLC

การกำ หนดหมายเลขอุปกรณ์ SLC
ก่อนการติดตั้ง อุปกรณ์ที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ทั้งหมดที่ติดตั้งบนแต่ละ SLC จะต้องได้รับการตั้งโปรแกรมด้วยหมายเลขตำ แหน่งที่ไม่ซ้ำ ฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสี
ยงแบบอะนาล็อกสามารถหาหมายเลขตำ แหน่งได้เองโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ต่ออยู่ด้วย หมายเลขตำ แหน่งของฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็
อก จะใช้หมายเลขตำ แหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับบวก 127
เช่น: หมายเลขตำ แหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับคือ 36 และ 36+127 = 163 หมายเลขตำ แหน่งของฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกจึงเป็น 163
หมายเลขตำ แหน่งนี้เป็นหมายเลขตำ แหน่งที่แผงควบคุม FPA‑1000 ใช้ระบุอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แต่ละเครื่
อง และควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์ชนิดกำ หนดตำ แหน่งได้ที่มีในรายการทั้งหมด จะได้รับการกำ หนดค่าล่วงหน้าจากโรงงานผลิตโดยใช้ตำ แหน่งที่อยู่ 1
27 การตั้งค่าล่วงหน้าที่สามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้โดยใช้เครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก D5070 เท่านั้น
อุปกรณ์จะต้องไม่เปิดใช้งานเมื่อใช้เครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก D5070 ในการตั้งหมายเลขตำ แหน่ง โมดูลหน้าสัมผัส FLM‑325‑IM ต้องไม่เชื่อมต่อกับ
SLC เมื่อใช้เครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก D5070 ในการตั้งหมายเลขตำแหน่ง
ปฏิบัติตามคำ แนะนำ เหล่านี้ ในการตั้งหมายเลขตำ แหน่งใหม่
1.

ระบุอุปกรณ์แบบระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อกแต่ละรายการที่จะติดตั้งบน SLC

2.

กำ หนดป้ายชื่อระบุเลขตำ แหน่งที่ไม่ซ้ำ กันตั้งแต่ 1 ถึง 127 หรือ 127 ถึง 254 ให้อุปกรณ์แต่ละตัว (โปรดดูที่ การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่ง SLC, หน้า 34).

3.

โปรแกรมหมายเลขตำ แหน่งที่เหมาะสมลงในอุปกรณ์แบบอะนาล็อกที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แต่ละตัว
โดยใช้เครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก D5070 ตามที่แสดงในรูปภาพถัดไป
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รูปภาพ 4.13: การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งอุปกรณ์ด้วยเครื่องตั้งโปรแกรม D5070

1 ช่องเสียบสำ หรับการตั้งโปรแกรมระยะไกล

2 ฐานการตั้งโปรแกรมสำ หรับหัวของเครื่องตรวจจับ

3 โมดูลที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ประเภทกล่องด้านหลังขนาด

4 โมดูลที่สามารถระบุตำ แหน่งได้ประเภทกล่องด้านหลังแบบชุดเดียว

4 นิ้วพร้อมอะแดปเตอร์โมดูล ปลั๊กแบบไม่มีขั้ว

พร้อมอะแดปเตอร์โมดูล

A เปิดเครื่อง / แสดงหมายเลขตำ แหน่งปัจจุบัน / เพิ่มหมายเลขตำ แหน่

B เก็บหมายเลขตำ แหน่งที่แสดงลงในอุปกรณ์ตรวจจับ

งขึ้นทีละ 10
C ปิดเครื่อง / เพิ่มหมายเลขตำ แหน่งลงทีละ 1

D การแสดงผลหน้าจอของหมายเลขตำ แหน่งของอุปกรณ์
(หรือค่าอะนาล็อกของอุปกรณ์ตรวจจับ)

RD สีแดง

4.7.4

BK สีดำ

การเชื่อมต่อเครือข่าย
ประเภทของการ์ดเครือข่าย
มีการ์ดเครือข่ายสำ หรับใช้งานสามประเภท เพื่อใช้เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผงควบคุม FPA-1000-V2 และเครือข่าย สำ หรับข้อมูลจำ เพาะของการ์ดเหล่านี้ โปรดดูตารา
งด้านล่าง

Bosch Security Systems, Inc.

หมายเลขประเภทการ์ด

คำ อธิบาย

ชนิดขั้วต่อ

ระยะห่างสูงสุด

FPE-1000-NE

พอร์ตอีเทอร์เน็ต 3 พอร์ต

ขั้นต่ำ CAT 5

328 ฟุต (100 ม.)
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หมายเลขประเภทการ์ด

คำ อธิบาย

ชนิดขั้วต่อ

ระยะห่างสูงสุด

FPE-1000-NF

พอร์ตอีเทอร์เน็ต 1 พอร์ต

ขั้วต่อ LC,

อัตราการสูญเสีย 10 dB หรือ 6,560 ฟุต

พอร์ตไฟเบอร์ออปติก 2 พอร์ต

ขนาดไฟเบอร์ 62.5 μม./125 μม.

(2,000 ม.)

ความยาวคลื่น 1,270 nm ถึง 1,380 nm
ไฟเบอร์ออปติกแบบหลายโหมด
FPE-1000-NW

พอร์ตอีเทอร์เน็ต 1 พอร์ต,

สายเกลียวคู่ (แบบหุ้มฉนวน หรือแบบไม่หุ้ สูงสุด 2,952 ฟุต (900 ม.) ความยาวที่ใช้จริ

พอร์ตแบบใช้สาย 2 พอร์ต

มฉนวน)

งขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายไฟ

สาย CAT 5 (แบบหุ้มฉนวน หรือแบบไม่ห

สูงสุด 3,280 ฟุต (1,000 ม.)

ุ้มฉนวน)
รูปแบบการเดินสายเครือข่าย
การเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อเป็นวงจร Class X หรือ Class B วงจรเครือข่ายจะได้รับการตรวจสอบ
แนะนำ ให้ทำ การกำ หนดค่า Class X เนื่องจากทำ ให้แผงควบคุมในเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าวงจรยังคงทำ งานได้ในกรณีที่มีสายไฟขาดหนึ่งจุด
แจ้งเตือน!
การ์ดเครือข่ายมีตัวแยกวงจรในตัว ซึ่งช่วยให้ลูปแบบ Class A เชื่อมต่อกับแผงควบคุมแบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างลูป Class X

รูปภาพ 4.14: ตัวอย่างการเชื่อมต่อเครือข่าย FPA-1000-V2

1 การเชื่อมต่อการ์ดแบบมีสาย FPE‑1000‑NW

2 การเชื่อมต่อการ์ดแบบมีสาย FPE‑1000‑NW

(พอร์ตเดินสายออก 2) และการ์ดแบบมีสาย FPE‑1000‑NW (พอ

(พอร์ตอีเทอร์เน็ต 3) และการ์ดอีเทอร์เน็ต FPE-1000-NE

ร์ตเดินสายเข้า 1)

(พอร์ตอีเทอร์เน็ตขาเข้า 1)

3 การเชื่อมต่อการ์ดอีเทอร์เน็ต FPE-1000-NE

4 การเชื่อมต่อการ์ดไฟเบอร์ออปติก FPE-1000-NF

(พอร์ตอีเทอร์เน็ตขาออก 2) และการ์ดไฟเบอร์ออปติก FPE-1000-NF

(พอร์ตไฟเบอร์ขาออก 3) และการ์ดไ

(พอร์ตอีเทอร์เน็ต 1)

ฟเบอร์ออปติก FPE-1000-NF (พอร์ตไฟเบอร์ขาเข้า 2)

5 การเชื่อมต่อการ์ดไฟเบอร์ออปติก FPE-1000-NF (พอร์ตอีเทอร์เน็ต 1) และการ์ดแบบมีสาย FPE-1000-NW (พอร์ตอีเทอร์เน็ต 3)
หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่อเส้นใดเส้นหนึ่ง (เช่น การเชื่อมต่อ 5) ระหว่างแผงควบคุมทั้งสองชุดถูกถอดออก วงจรแบบ Class X จะกลายเป็นวงจร Class B
2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611
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หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Class X:
1.

ไม่อนุญาตให้ใช้ T-tap บนการเดินสายเครือข่าย Class X

2.

ด้านขากลับของลูปจะต้องเดินสายแยกต่างหากจากลูปขาออก

3.

ด้านขากลับจะต้องไม่ใช้ท่อร้อยสาย หรือใช้สายไฟร่วมกันกับด้านขาออกของลูป

4.

โปรดดูที่มาตรฐาน NFPA 72 สำ หรับข้อกำ หนดเพิ่มเติมของวงจร Class X

การตรวจจับไฟรั่วลงดินของเครือข่าย
คำ เตือน!

!

ไฟรั่วลงดิน!
การ์ดเครือข่ายมีการตรวจจับไฟรั่วลงดินในตัว การตรวจจับไฟรั่วลงดินติดตั้งอยู่ที่พอร์ต 1 บนการ์ดทั้งสามชุด และยังมีอยู่บนพอร์ต 3 ของ
การ์ด FPE‑1000‑NW ด้วย เพื่อการตรวจจับที่ถูกต้อง ต้องมีการเชื่อมต่อการตรวจจับไฟรั่วลงดินที่ส่วนปลายของการเชื่อมต่อแต่ละเส้นเพียงด้านเดียวเท่านั้น
สำ หรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ การตรวจจับไฟรั่วลงดิน, หน้า 21

4.8

การเชื่อมต่อขั้วต่อของแผงควบคุม
อันตราย!
อันตรายจากการระเบิดและการลุกไหม้ ห้ามลัดวงจรของขั้วต่อ
การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชุดควบคุมและสร้างการบาดเจ็บได้
ก่อนทำ การบำ รุงรักษาอุปกรณ์นี้ ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟออกทั้งหมด รวมทั้งไฟ AC แบตเตอรี่ และสายโทรศัพท์
สำ หรับระยะห่างสูงสุดในการเดินสายแผงวงจร โปรดดูที่ส่วนโมดูลสำ หรับประเภทวงจรแบบเฉพาะ
แผนผังเส้นทางการเดินสาย
สำ หรับตำ แหน่งของพื้นที่การเดินสายแบบไม่จำ กัดกำ ลังไฟ (A, สีแดง) และแบบจำ กัดไฟ (B, สีเขียว) โปรดดูภาพประกอบต่อไปนี้
ตู้อุปกรณ์ประกอบด้วยช่องเปิดสามช่องดังนี้ สองช่องที่ด้านบนสำ หรับการเชื่อมต่อแบบจำ กัดกำ ลังไฟและแบบไม่จำ กัดกำ ลังไฟ และหนึ่งช่องท
ี่ด้านขวาสำ หรับการเชื่อมต่อแบบไม่จำ กัดกำ ลังไฟ

Fire

Gas Alarm

Power

Supervisory

Silenced

Trouble

B

?
@

_

. : ,

A↔a

A

รูปภาพ 4.15: แผนผังเส้นทางการเดินสาย

4.9

บัสเสริม
ใช้สายแบบสี่เส้น ขนาด 18 AWG (ISO 0.75 มม2) หรือใหญ่กว่าในการเชื่อมต่ออุปกรณ์บัสเสริมต่างๆ เข้ากับ FACP สำ หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
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รูปภาพ 4.16: การเดินสายบัสเสริม

1 ขั้วต่อบัสเสริม

2 DATA (สายสีเหลืองและสีเขียว)

3 POWER (สายสีดำ = กำลังไฟปกติ, สายสีแดง = +12 โวลต์)
โปรโตคอล

โปรโตคอลบัสเสริมของ Bosch

แรงดันไฟฟ้า

ปกติ 12 VDC จำ กัดกำ ลังไฟฟ้า และมีการตรวจสอบ

กระแสไฟฟ้า

สูงสุด 500 mA

การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Class B หนึ่งชุด

ระยะการเดินสายวงจร

สูงสุด 4,000 ฟุต (1,219 ม.) ขึ้นอยู่กับขนาดสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ตาราง 4.35: ข้อมูลจำ เพาะบัสเสริม

4.10

NACS
แผงควบคุมประกอบด้วยวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC) Class A สองชุด หรือ Class B สองชุด
สำ หรับอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดู รายการอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NAC FPA-1000 (P/N F.01U.075.636)
ให้พิจารณาข้อกำ หนดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดดูที่ NFPA 72 - 6.9.10.4.1 ความสามารถในการเอาตัวรอดจากการโจมตีโดยอัคคีภัย, หน้า 42

4.10.1

การเดินสาย NAC
สำ หรับการกำ หนดค่าพื้นฐานและการเดินสาย NAC Class A และ Class B บนเมนบอร์ด โปรดดูรูปประกอบต่อไปนี้

รูปภาพ 4.17: การเดินสาย NAC - Class A และ Class B

B การเดินสาย Class B1

A การเดินสาย Class A
1 สำ หรับขั้วต่อ Class B ให้ใช้ Bosch EOL 2.2 kΩ (F.01U.034.504)

4.10.2

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

ข้อมูลจำ เพาะ NAC
เมนบอร์ด

วงจร 2 ชุด (NAC 1 และ NAC 2)

กำ ลังไฟฟ้าจ่าย NAC จากแผงควบคุม

ปกติ 24 VFWR (17 ถึง 31 VRMS), ปรับคงที่, จำ กัดกำ ลังไฟฟ้า, มีการตรวจสอบ
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ค่าอิมพีแดนซ์ของสาย

สูงสุด 1.45 Ω

ภาระกระแสไฟสูงสุด

แบบไม่ซิงโครไนซ์ - NAC 1 - 2.5 A และ NAC 2 = 2.5 A

61

แบบซิงโครไนซ์ - กำ ลังไฟขาเข้ารวม NAC 1 + NAC 2 = 2.75 A
กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จำ กัดโดยรวมคือ 4.0 A โดยแบ่งปันระหว่างแหล่งจ่ายไฟเสริม บัสเสริมและ NAC
การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Class A 2 ชุด หรือ Class B 2 ชุด

รูปแบบที่เลือกได้

Steady
Pulsing
Temporal Code 3
Temporal Code 4
Wheelock
System Sensor
Gentex

ตัวเลือก

รองรับ FPP-RNAC-8A-4C สูงสุด 4 ชุดเพื่อรองรับสาย NAC 16 ชุด

ตาราง 4.36: ข้อมูลจำ เพาะ NAC

โปรดดูที่
สำ หรับตัวเลือกแบบตั้งโปรแกรมได้ที่สอดคล้องกับข้อกำ หนดของ UL ให้ดูที่

4.10.3

การซิงโครไนซ์
สำ หรับข้อมูลเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์อุปกรณ์แจ้งเตือน โปรดดูที่ และตารางด้านล่าง
แจ้งเตือน!
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน UL 864 ให้ใช้อุปกรณ์ที่แสดงใน รายการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ FPA-1000 NAC เท่านั้น

สำ หรับจำ นวนอุปกรณ์ NAC ที่อนุญาตเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แบบซิงโครไนซ์จากผู้ผลิตที่ระบุ โปรดดูตารางด้านล่างต่อไปนี้:
ผู้ผลิต

จำ นวนสูงสุดของอุปกรณ์ต่อ NAC

Wheelock

27

System Sensor

25

Gentex

23

ค่าต่อไปนี้คือจำ นวนสูงสุดของอุปกรณ์ การตั้งค่าแบบกระแสไฟฟ้าสูงจะลดจำ นวนตัวเลขนี้

4.11

รีเลย์ของเมนบอร์ด
รีเลย์ Form C สามตัวสามารถตั้งโปรแกรมได้ ตัวเลือกเบื้องต้นของรีเลย์คือ:
–

รีเลย์ 1 สำ หรับระบุสัญญาณเตือนหลัก (โซน 129)

–

รีเลย์ 2 สำ หรับระบุเหตุขัดข้องของระบบหลัก (โซน 130)

–

รีเลย์ 3 สำ หรับระบุการตรวจสอบของระบบหลัก (โซน 131)

คุณสามารถตั้งโปรแกรมโซนเพื่อเริ่มการทำ งานรีเลย์ได้โดยใช้เงื่อนไขที่หลากหลาย โดยใช้การตั้งโปรแกรมรีเลย์เข้ากับหมายเลขโซนไม่เกินห้าโซน ตามที่อธิบายในส่วนก
ารจับคู่ตำ แหน่งและโซน นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกการตั้งโปรแกรม เช่น สัญญาณเตือนแก๊ส ได้ด้วย

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

62

th | การติดตั้ง

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

รูปภาพ 4.18: รีเลย์เมนบอร์ด

เอาต์พุตของรีเลย์ทั้งหมดในระบบมีตัวเลือก "ใช้พลังงานในสภาวะปกติ" ตัวเลือกนี้ช่วยมอบคุณสมบัติเพื่อป้องกันการทำ งานล้มเหลว (failsafe) เพื่อให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะของรีเลย์จากใช้พลังงานเป็นไม่ใช้พลังงานได้ หากเปิดใช้งานตัวเลือก “ใช้พลังงานในสภาวะปกต
ิ” รีเลย์จะทำ งาน (เปิด) ในสภาวะที่ไม่มีการเตือนภัย เมื่อมีการเตือนภัยเกิดขึ้น รีเลย์จะหยุดทำ งาน (ปิด) หากตัวเลือกนี้ถูกตั้งโปรแกรมเป็น “ไม่ใช้พลังงาน” รีเลย์จะทำ งาน
(เปิด) เมื่อมีการเตือนภัย และหยุดทำ งาน (ปิด) เมื่อไม่มีการเตือนภัย
ค่าการตั้งโปรแกรมเบื้องต้นสำ หรับรีเลย์ 2 คือเหตุขัดข้องและใช้พลังงานในสภาวะปกติ
รีเลย์เมนบอร์ด

รีเลย์แบบ Form C แบบตั้งโปรแกรมได้แยกจากกันโดยอิสระสามชุดเป็น สัญญาณเตือน เหตุขัดข้อง การตรวจสอบ สัญญาณเตื
อนแก๊ส หรือการเปิดใช้งานตามโซน ทำ งานที่ 5 A, 30 VDC/10 A, 120 VAC ไม่จำ กัดกำ ลังไฟฟ้า และเป็นโหลดความต้านทานเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

4.12

โมดูลรีเลย์แปดช่อง D7035/B, เอาต์พุต Form C 8 ช่อง สูงสุดสองชุด แต่ละชุดรองรับรีเลย์สูงสุด 8 ชุด

การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (DACT)
สายโทรศัพท์เป็นการเดินสายแบบจำ กัดพลังงาน และสามารถตั้งโปรแกรมเป็นแบบมีการตรวจสอบได้ (ดูที่ )

รูปภาพ 4.19: การเชื่อมต่อ PSTN

การติดตั้งสายโทรศัพท์
ใช้สายโทรศัพท์ (เช่น D162 Modular Telephone Cord) เพื่อเชื่อมต่อสายโทรศัพท์หลักไปยังช่องเสียบแบบ RJ45 บน Line 1 ที่ส่วนล่างของเมนบอร์ด FPA‑10
00 ใช้สายโทรศัพท์อีกเส้นหนึ่งเพื่อเชื่อมสายโทรศัพท์เส้นที่สองไปยังช่องเสียบแบบ RJ45 ของ Line 2
แจ้งเตือน!
สำ หรับการใช้งานทุกประเภท ให้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์หลักและสายรองแยกต่างหากไปยัง FPA‑1000

เพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณเตือนและการรายงานอื่นๆ ให้ต่อสายและกำ หนดตำ แหน่งของช่องเสียบ RJ31X เพื่อให้ก
ารใช้โทรศัพท์ตามปกติหยุดลงชั่วคราวระหว่างที่ FPA‑1000 ส่งข้อมูล (ดูรูปประกอบด้านล่าง) หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า FPA‑1000 ต่อกับสายโทรศัพท์ได้
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รูปภาพ 4.20: การเดินสายโทรศัพท์ D162

1 การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ D162 (หรือเทียบเท่า) กับแผงคว

2, 3 สายผู้ให้บริการ (Telco) - 2 = ring, 3 = tip

บคุม FPA-1000
T1 สายทิปของโทรศัพท์บ้าน

R1 สายริงของโทรศัพท์บ้าน

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วไปที่สายแบบใช้ร่วมกัน หรือโทรแบบหยอดเหรียญ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์ท้องถิ่นขอให้ม
ีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อนจะเชื่อมต่อ FPA‑1000 ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ ให้แจ้งข้อมูลต่อไปนี้
–

สายโทรศัพท์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปที่ตัวส่งสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณเตือนแบบดิจิตอล (DACT)

–

ชื่อบริษัทผู้ผลิต รุ่น และหมายเลขประจำ เครื่องของอุปกรณ์

–

หมายเลขจดทะเบียน FCC (US:ESVAL00BFPA1000)

หากผู้ให้บริการโทรศัพท์ทำ การเปลี่ยนแปลงระบบ อุปกรณ์ การทำ งาน หรือขั้นตอนการสื่อสารต่างๆ ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำ งานของ FPA‑1000
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.13

การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตเป็นแบบจำ กัดกำ ลังไฟ การติดตามอีเทอร์เน็ตสามารถโปรแกรมได้
สำ หรับการเชื่อมต่อระบบทั่วไปของแผงควบคุมอัคคีภัยไปยังเครื่องพีซีแม่ข่าย (โฮสต์) ให้ดูรูปประกอบถัดไป

รูปภาพ 4.21: การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

Bosch Security Systems, Inc.

1 แผงควบคุมอัคคีภัย

2 อีเทอร์เน็ต/อินเทอร์เน็ต

3 อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตอุปกรณ์รับสัญญาณ ITS-D6686-UL

4 อุปกรณ์รับสัญญาณของสถานีศูนย์กลาง D6600 แบบ 32 สาย

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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5 เครื่องพีซีแม่ข่าย (โฮสต์) ที่ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์

1-2-3 เครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไปยัง ITS‑D6686‑UL

3-4 การเชื่อมต่อพอร์ต COM4 ของ ITS-D6686-UL และ D6600

2-5 การเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตเข้ากับการ์ดอินเตอร์เฟซเครือข่ายอีเ
ทอร์เน็ต (NIC) ของเครื่องพีซีแม่ข่าย

4.14

การเดินสายของแหล่งจ่ายไฟ
FPA‑1000 รองรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่จนถึง 40 Ah ด้วยหม้อแปลงที่มาพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งทำงานที่ไฟ AC 120 V หรือไฟ AC 240 V
สำ หรับการติดตั้งที่ต้องการความจุแบตเตอรี่สูงกว่า 40 Ah สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบรักษาแรงดันตามมาตรฐ
าน UL 1481 ได้ แหล่งจ่ายไฟภายนอกจะเชื่อมต่อผ่านทางขั้วต่อแบตเตอรี่ของแผงควบคุม และได้รับการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ AC และแบตเตอรี่จากโมดูลอินพุต (ตัวอย่างเช่น FLM‑325‑2I4) บน SLC

4.14.1

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC
แจ้งเตือน!
มาตรฐาน NFPA 72 กำ หนดไว้ว่าการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC จะต้องกระทำ จากวงจรสาขาเฉพาะที่ได้รับการปกป้องด้วยกลไกของอุปกรณ์ วงจรจะต้องทำ เครื่องหมายสี
แดงและระบุว่า “FIRE ALARM CIRCUIT” (วงจรสัญญาณเตือนอัคคีภัย) ตำ แหน่งของวงจรและวิธีการปลดการเชื่อมต่อจะต้องจัดแสดงไว้อย่างถาวรที่แผงควบคุมสัญ
ญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าจะต้องทำ งานได้ที่กระแสสูงสุด 20 แอมป์
แหล่งจ่ายไฟหลัก (Primary)
การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC เข้าหรือไม่

แรงดันไฟฟ้า

สูงสุดที่ 120 V AC, 60 Hz, 1.1 A (สายสีดำ /ขาว)
สูงสุดที่ 240 V AC, 50 Hz, 0.6 A (สายสีเหลือง/ขาว)

1.

เชื่อมต่อกับด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง (ดูภาพประกอบถัดไป):
สายสีดำ และสีขาวจะเชื่อมต่อไปที่วงจรแบบไม่มีสวิตช์ โดยมีแรงดัน 120 V, 60 Hz หรือ
สายสีเหลืองและสีขาวจะเชื่อมต่อไปที่วงจรแบบไม่มีสวิตช์ โดยมีแรงดัน 240 V, 50 Hz

2.

ใช้หัวครอบสายไฟสำ หรับการเชื่อมต่อ สวมหัวครอบให้กับสายไฟสีดำ หรือสีเหลืองที่ไม่ใช้

รูปภาพ 4.22: การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC

1 หม้อแปลง

2 หัวครอบสายไฟ

3 สายสีเหลือง - แรงดันไฟของสายไฟ 240 VAC

4 สายสีขาว – แรงดันไฟของสาย neutral 120/240 VAC

5 สายสีดำ – แรงดันไฟของสายไฟ 120 VAC
3.
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รูปภาพ 4.23: การเชื่อมต่อสายดิน

4.14.2

การต่อแบตเตอรี่
อันตราย!
อันตรายจากการระเบิดและการลุกไหม้
เพื่อลดความเสี่ยงการระเบิดของแบตเตอรี่และโอกาสบาดเจ็บจากการไหม้ต่อร่างกาย ห้ามลัดวงจรขั้วต่อแบตเตอรี่

ระวัง!

!

แบตเตอรี่มีกรดซัลเฟอร์อยู่ภายใน กรดอาจทำ ร้ายผิวหนังและดวงตา และสร้างความเสียหายให้กับเสื้อผ้าหรือสิ่งทอ หากเกิดการสัมผัสกับกรดขึ
้น ให้ล้างบริเวณที่ถูกกรดด้วยน้ำ 15 นาที ถอดเสื้อที่ถูกกรดออก และไปพบแพทย์

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V ต่ออนุกรมเพื่อมอบแรงดันไฟฟ้ารวม 24 V วงจรแบบเตอรี่แบบชาร์จได้มีการตรวจสอบเพื่อดูว่าแบตเตอรี่มีพลังงานหรือไม่
สำ หรับวิธีการเลือกความจุแบตเตอรี่ให้เหมาะกับระบบของคุณ ให้ใช้เอกสารสเปรดชีต Microsoft Excel (FPA‑1000_Battery_
Calculator.xls) คุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตดังกล่าวได้ที่ www.boschsecurity.us
เลือกแบตเตอรี่ที่มีค่าความจุเท่ากันหรือมากกว่าความจุทั้งหมดที่คำ นวณได้
ตัวอย่างที่ 1:
หากระบบของคุณต้องการความจุแบตเตอรี่ 12 Ah/24 V คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด 14 Ah/12 V จำ นวนสองชุด
ตัวอย่างที่ 2:
หากระบบของคุณต้องการความจุแบตเตอรี่ 30 Ah/24 V คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด 38 Ah/12 V จำ นวนสองชุด
แบตเตอรี่สองชุดที่มีความจุเกินกว่า 18 Ah ไม่สามารถติดตั้งในตู้อุปกรณ์ FPA-1000 ได้ คุณจำ เป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ลงในตู้อุปกรณ์ระยะไกล
แจ้งเตือน!
ไม่อนุญาตให้ใช้ความจุแบตเตอรี่ที่คำ นวณได้มากกว่า 40 Ah ควรเลือกระหว่างลดโหลดที่มีอยู่ลง หรือเพิ่มแหล่งจ่ายไฟสัญญาณป้องกันอัคคีภัยแบบปรับคงที่ภายนอก

สำ หรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแหล่งจ่ายไฟภายนอก โปรดดูที่

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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แจ้งเตือน!
เลือกใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่มีความจุเท่ากันและผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันเท่านั้น ห้ามผสมการใช้งานแบตเตอรี่!

สำ หรับรายชื่อของผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่แนะนำ โปรดดูตารางถัดไป:
ผู้ผลิต

แบตเตอรี่

POWER SONIC

PS-1270, PS-12170, PS-12180

YUASA

NP7-12, NPG18-12

แจ้งเตือน!
ห้ามต่อสายแบตเตอรี่กลับเข้าไป จนกว่าระบบจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบขั้วของสายไฟ และต่อสายของแบตเตอรี่เข้ากับขั้ว BATT บนเมนบอร์ด เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีอัตราความจุ (Ah) เท่ากัน ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม ดูตารางต่อไปนี้:

รูปภาพ 4.24: การต่อแบตเตอรี่สำ รอง

1 การเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่กับแผงควบคุม

2 สายเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่ในแบบอนุกรม

3 การเชื่อมต่อขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่กับแผงควบคุม
การใช้งานตู้อุปกรณ์ระยะไกล
ติดตั้งกล่องแบตเตอรี่ BATB-40 หรือ BATB-80 ทางด้านซ้ายของ FPA-1000
สำ หรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกล่องแบตเตอรี่ โปรดดู คู่มือการติดตั้ง BATB‑40/BATB‑80 เชื่อมต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังขั้วแบตเตอรี่ FPA-1000
(ดูรูปถัดไป):
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รูปภาพ 4.25: การเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำ รองจากตู้อุปกรณ์ระยะไกล

แหล่งจ่ายไฟรอง (Secondary) พร้อมแบตเตอรี่สำ รอง
ความจุแบตเตอรี่

ต่ำ สุด 7.0 Ah, สูงสุด 40 Ah
7 Ah หรือ 18 Ah

ภายในตู้

24 Ah หรือ 38 Ah

ของกล่องแบตเตอรี่ระยะไกล
กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่

สูงสุด 2.0 A

การบำ รุงรักษาแบตเตอรี่

ทำ การทดสอบโหลดแบตเตอรี่ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) อย่างน้อยปีละสองครั้ง เปลี่ยนแบตเ
ตอรี่ที่ไม่ผ่านการทดสอบ แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ควรเป็น ≥26 V

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า
ขณะมีสัญญาณเตือน

สูงสุด 5 A
แผงควบคุม ≤ 250 mA

ูงสุดที่ 1.0 A โดยแบ่งปันระหว่างแผงควบคุมและ SLC

สูงสุดที่ SLC = 60 mA/การ์ด + 220 mA/ลูป

สูงสุดที่ 4.0 A โดยแบ่งปันระหว่าง NAC, บัสเสริม และแหล่งจ่ายไฟเสริม

NAC
แบบไม่ซิงโครไนซ์
NAC 1 และ NAC 2 = สูงสุดที่ 2.5 A (แต่ละชุด)
แบบซิงโครไนซ์
กำ ลังไฟขาเข้ารวม NAC 1 + NAC 2 = สูงสุด 2.75 A
บัสเสริม = สูงสุด 0.5 A
AUX/FWR = สูงสุด 0.5 A
AUX/RST = สูงสุด 0.5 A

ฟิวส์

ชนิดใบมีด, 15 A

การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีไฟจากแบตเตอรี่ หรือแรงดันไฟฟ้าต่ำ หรือไม่

แรงดันไฟฟ้า

24 VDC

ตาราง 4.37: ข้อมูลจำ เพาะของวงจรแบตเตอรี่
Bosch Security Systems, Inc.
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การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริม
แหล่งจ่ายไฟเสริมแบบไฟ 24 VDC มีพร้อมใช้งานบนเมนบอร์ด สำ หรับจ่ายไฟให้กับบอร์ดที่เพิ่มขยาย หรืออุปกรณ์เสริมกระแสต่ำ อื่นๆ อุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รั
บกำ ลังไฟจากขั้วแหล่งจ่ายไฟเสริมควรนำ มาพิจารณาร่วมด้วย เมื่อมีการคำ นวณขนาดของแบตเตอรี่สำ รอง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อร่วมอยู่จะต้องมีช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กว้า
งกว่า 17 V ถึง 31 V โปรดตรวจสอบว่าเอาต์พุตหนึ่งคือไฟ DC และอีกเอาต์พุตคือ FWR เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟเสริมเป็นแบบจำ กัดกำ ลังไฟ
แจ้งเตือน!
แหล่งจ่ายไฟเสริมจะไม่มีการตรวจสอบ ดังนั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้โมดูลการตรวจสอบเมื่อทำ การต่อเครื่องตรวจควันแบบสี่สาย หรืออุปกรณ์อื่
นๆ ที่ไม่มีการตรวจสอบในเครื่อง

AUX FWR (เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น)

500 mA ที่ 24 VFWR (17 VRMS ถึง 31 VRMS) แบบไม่มีสวิตช์ จำกัดกำลังไฟ ไม่มีการกรอง ไม่มีการตรวจส
อบ การใช้งานแบบพิเศษ

AUX RST (รีเซ็ตได้)

500 mA ที่ 24 VDC (17 VDC ถึง 31 VDC) แบบมีสวิตช์ จำกัดกำลังไฟ มีการกรอง ไม่มีการตรวจสอบ การใช้ง
านแบบพิเศษ

การสำ รองแบตเตอรี่

ใช่

ความเข้ากันได้และหมายเลขของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ AUX

อุปกรณ์

จำ นวน

FWR

ฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อก FAA-325-B6S พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง 6 นิ้ว

25

RST

หัวของอุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อ FAD-325-R แบบสองสาย 24V หรือชุดโครงท่อแ

9

บบอะนาล็อกพร้อมรีเลย์และชุดหัว FAD‑325-V2F-R

4.14.4

แหล่งจ่ายไฟภายนอก
ระวัง!

!

ก่อนการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก ให้ปลดการเชื่อมต่อของหม้อแปลงออกจากขั้วต่อไฟ AC

สำ หรับการติดตั้งที่ต้องการความจุแบตเตอรี่สูงกว่า 40 Ah ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบรักษาแรงดันตามมาตรฐาน UL
1481 แหล่งจ่ายไฟภายนอกจะเชื่อมต่อเข้ามาทางแผงขั้วต่อแบตเตอรี่ของแผงควบคุม แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเ
ตอรี่จะไม่มีการตรวจสอบ สำ หรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของไฟ AC และแบตเตอรี่ ให้ใช้โมดูลอินพุต (ตัวอย่างเช่น FLM-325-2I4) ที่อยู่ใน SLC (ดูรูปประกอบต่อไปนี้)
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รูปภาพ 4.26: การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกและโมดูลการติดตามแบบอินพุตคู่

1.

ปลดการเชื่อมต่อหม้อแปลงจากขั้วต่อไฟ AC (ดูที่หมายเลข 1 ในรูปประกอบด้านบน)

2.

ต่อขั้วต่อ S+/SC- ของโมดูลติดตามแบบอินพุตคู่ (FLM-325-2I4) ไปที่ SLC:
เชื่อมต่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งกับอุปกรณ์ถัดไปบน SLC หรือ
เชื่อมต่อด้านหนึ่งเข้ากับโมดูลปลั๊กอิน FPE-1000-SLC ของ FPA-1000 และเชื่อมต่ออีกด้านเข้ากับอุปกรณ์ถัดไปบน SLC (ดูที่หมายเลข 2 ในรูปประกอบด้านบน)

3.

ติดตั้งอุปกรณ์ปลายสาย EOL หนึ่งตัว (Hochiki P/N 0400-01000, 22 kΩ) ตามมาตรฐาน UL แต่ละตัวระหว่างขั้ว NO และ C ของเอาต์พุตสำ หรับไฟ AC
ขัดข้อง และเอาต์พุตสำ หรับแบตเตอรี่ขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟภายนอก (ดูที่หมายเลข 3 ในรูปประกอบด้านบน)

4.

ตรวจสอบกฎการตั้งโปรแกรมของ FLM-325-2I4 (ดูที่หมายเลข 4 ในรูปประกอบด้านบน):
อินพุต A - ขั้วต่อ N/C สำ หรับไฟ AC ขัดข้อง
อินพุต B - ขั้วต่อ N/C สำ หรับแบตเตอรี่ขัดข้อง

5.

การเปิดใช้งานแหล่งจ่ายไฟภายนอก:
ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-6-2-4 สำ หรับ PROGRAMMING -TIMERS AND SYSTEM- SYSTEM-EXTERNAL POWER (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 และ/หรือ โครงส
ร้างเมนู, หน้า 82)
ใช้เบราว์เซอร์ ให้เลือกการตั้งค่าแผงควบคุมในระบบจากหน้าจอ Site Data [ข้อมูลของไซต์]

Bosch Security Systems, Inc.
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การติดตาม การใช้งาน และการตั้งโปรแกรม
ระวัง!
ผู้ที่สามารถใช้งานตัวควบคุมแผงจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น

!

ผู้ที่ประมวลผลจอแสดงข้อความบนตัวควบคุมแผงจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น
การทดสอบระบบและการกำ หนดค่าอุปกรณ์ตรวจจับ จะต้องดำ เนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับอนุญาตเท่านั้น
เมื่อนำ ไปใช้ในการติดตั้งตามรายการมาตรฐาน UL แผงควบคุมต้องสอดคล้องตามข้อกำ หนดในการตั้งโปรแกรม โปรดดูที่ ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ
UL 864, หน้า 39 ข้อกำ หนดตามมาตรฐ่านของ UL 864, หน้า 39

5.1

ระดับสิทธิ์ใช้งานและรหัส PIN
แผงควบคุมสามารถกำ หนดระดับสิทธิ์ใช้งานที่แตกต่างกันได้ ดังนี้
กุญแจประตูหน้าจะใช้ในการเข้าถึงแผงปุ่มควบคุมเพื่อเลือกดูฟังก์ชันเมนู และใช้การทำ งานระดับ 1 (การควบคุม)
โดยจะต้องมีการใช้รหัสส่วนบุคคล (PIN) เพื่อดำ เนินการต่อไป รหัส PIN คือรหัสแบบสี่ตัวเลข โดยตัวเลขที่นำ มาใช้ได้ ต้องเป็นตัวเลขจาก 0 ถึง 9
รหัส PIN เริ่มต้นสำ หรับระดับสิทธิ์ใช้งานต่างๆ แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
การเข้าใช้งาน

รหัส PIN เริ่มต้น

คำ อธิบาย

ปุ่ม (ไม่ใช้รหัส PIN)

-

ระดับการทำ งานขั้นพื้นฐาน

Level 1RSD1 (RSD ระดับ 1)

PIN

1111

Reset, Silence (รีเซ็ต, ปิดเสียง)

ระดับ 2

PIN

2222

ระดับการบำ รุงรักษา

ระดับ 3

PIN

3333

ระดับการตั้งโปรแกรม

ระดับผู้ควบคุมดูแลเว็บ

PIN

0000

การล็อกอินจากเว็บเบราว์เซอร์

ระดับ 1

(สำ หรับการดูเท่านั้น)
1

สำ หรับการใช้งานแบบพิเศษ จำ เป็นต้องกำ หนดรหัส PIN สำ หรับการทำ งานรีเซ็ต ปิดเสียง และการฝึกซ้อม (การควบคุม)

ตาราง 5.38: ภาพรวมของระดับสิทธิ์ใช้งานและรหัส PIN เริ่มต้น

ระวัง!

!

เพื่อป้องกันการเข้าถึงแผงควบคุมรวมถึงระดับสิทธิ์ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาเปลี่ยนข้อมูลสำ หรับการล็อกอินของแผงควบคุม จากนั้นจดบันทึกข้อมูลดังกล
่าวและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

การทำ งานต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตในแต่ละระดับของสิทธิ์ใช้งานซึ่งมีการกำ หนดไว้แล้วนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งานที่ระดับ 3 สำ หรับการใช้งาน
แบบพิเศษนั้น การกำ หนดรหัส PIN สำ หรับการทำ งานรีเซ็ต ปิดเสียง หรือการฝึกซ้อม (ควบคุม) จะเป็นแบบตัวเลือกเสริม
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บเพจของ FPA-1000 ด้วยรหัส PIN ของผู้ควบคุมดูแลเว็บ
ให้ทำ การเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นเหล่านี้ เป็นรหัสที่คุณต้องการ อย่าตั้งรหัส PIN ด้วยชุดตัวเลขทั่วไป เช่น 1111, 1234, หรือ 2468 เพราะรหัสเหล่านี้สามารถคา
ดเดาได้ง่าย อย่าบอกรหัส PIN ของคุณกับบุคคลอื่น
ที่แผงควบคุม คุณต้องใช้กุญแจประตูหน้าเพื่อเข้าใช้งานปุ่มตอบรับ [ACK] ที่ตัวแจ้งเตือนระยะไกล (FMR-1000-RA หรือ FMR-1000-RCMD) ฟังก์ชันการเลื่อนดูและปุ่
มตอบรับ [ACK] สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่มีการจำ กัด สำ หรับ FMR-1000-RCMD ปุ่มสำ หรับรีเซ็ต ปิดเสียง หรือการฝึกซ้อม สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้โดยป
ุ่มของอุปกรณ์
การทำ งานต่างๆ ที่ถูกกำ หนดให้กับระดับสิทธิ์ใช้งานในโหมดค่าเบื้องต้น รวมทั้งการกำ หนดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตั้งโปรแกรมมีการอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
ระดับสิทธิ์ใช้งาน

การทำ งาน
รีเซ็ต, ปิดเสียง, ฝึกซ้อม

ข้อมูลย้อนหลัง

Walk Test (การ

ทดสอบ

เปลี่ยนวันที่/เวลา

ทดสอบระบบ)

ยกเลิก/ เรียกใ

การตั้งโปรแกรม

ช้งาน (bypass/
unbypass)
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D

ระดับ 2

+

D

P

P

D

P

-

+/-

D

D

P

D

-
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การทำ งาน
รีเซ็ต, ปิดเสียง, ฝึกซ้อม

ข้อมูลย้อนหลัง

Walk Test (การ

ทดสอบ

เปลี่ยนวันที่/เวลา

ทดสอบระบบ)

ยกเลิก/ เรียกใ

การตั้งโปรแกรม

ช้งาน (bypass/
unbypass)

ระดับ 3

+

+

+

+

+

+

+

P = การทำงานสามารถเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานได้ในระดับสิทธิ์ใช้งานนี้ด้วยการตั้งโปรแกรม
D = การทำงานถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเบื้องต้น และสามารถเลิกใช้งานได้ในระดับสิทธิ์ใช้งานนี้
- = การทำ งานไม่ได้รับอนุญาตในระดับสิทธิ์ใช้งานนี้
+ = การทำ งานถูกเปิดใช้งานเสมอในระดับสิทธิ์ใช้งานนี้
1

การกำ หนดรหัส PIN เป็นตัวเลือกเสริมสำ หรับ รีเซ็ต/ปิดเสียง/ฝึกซ้อม (RSD ระดับ 1)

ตาราง 5.39: ระดับสิทธิ์ใช้งานและการทำ งานที่ถูกกำ หนด (แบบกำ หนดเริ่มต้นและแบบตั้งโปรแกรมได้)

หากต้องการตั้งโปรแกรมการกำ หนดระดับสิทธิ์ใช้งานใหม่ ให้ทำ ดังนี้

5.2

–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-5-1 สำ หรับ PROGRAMMING -USER ACCESS-USER PIN CODES (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 และ/หรือ โครงสร้างเมนู, หน้า 82)

–

ใช้เบราว์เซอร์ ให้เปลี่ยนรหัส PIN ที่เหมาะสมบนหน้าจอ Site Data [ข้อมูลของไซต์]

การเข้าใช้งานแผงควบคุม
แผงควบคุม FPA-1000 ทุกรุ่นสามารถใช้งานเป็นแผงควบคุมอัคคีภัยแบบสแตนด์อโลนได้ทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อแผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้
แบบอะนาล็อก FPA-1000-V2 มากกว่าหนึ่งเครื่องได้ โดยใช้การ์ดเครือข่ายที่ติดตั้งในแผงควบคุมแต่ละเครื่องเพื่อสร้างระบบเครือข่าย สามารถตั้งโปรแกรมแผงควบคุมภาย
ในระบบเครือข่ายไปยังกลุ่มเครือข่ายได้ ภายในระบบเครือข่ายดังกล่าว สามารถกำ หนดการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้บางชนิดได้ ดังนี้
พารามิเตอร์แบบทั่วแผง (Panel-wide) ใช้เฉพาะกับแผงควบคุมที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น (เช่น โซนในเครื่อง 1-128)
พารามิเตอร์แบบทั่วเครือข่าย (Network-wide) ใช้กับแผงควบคุมทั้งหมดในระบบเครือข่าย เช่น (โซนกลุ่ม 129-225 และโซนหลัก 226-234) กิจกรรม
การตรวจสอบทั้งหมดจะรายงานบนแผงควบคุมทุกเครื่อง และกิจกรรมการทำ งานและการตั้งโปรแกรมทั้งหมดสามารถดำ เนินการได้จากแผงควบคุมใดก็ได้
แจ้งเตือน!
ในระบบเครือข่าย ตัวเลือกการตั้งโปรแกรมระยะไกลแบบทั่วแผงบางรายการอาจใช้งานไม่ได้ เมื่อตั้งโปรแกรมแผงควบคุมหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายหนึ่งจากแผงควบคุ
มอีกชุดหนึ่ง ตัวเลือกเหล่านี้ตั้งโปรแกรมได้บนแผงควบคุมที่ใช้สำ หรับการตั้งโปรแกรมเท่านั้น

แผงควบคุมอัคคีภัย FPA‑1000 ช่วยมอบวิธีการที่หลากหลายในการตรวจสอบ ใช้งาน และการตั้งโปรแกรม สถานะของแผงควบคุมสามารถตรวจสอบได้จากจอแสดงผล
แผงปุ่มของแผงควบคุม ไฟ LED แสดงสถานะในตัว และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ
–

ตั้งโปรแกรม ณ สถานที่ตั้ง โดยใช้แผงด้านหน้าเพื่อตั้งโปรแกรมแผงควบคุมแบบสแตนด์อโลน หรือตั้งโปรแกรมแผงควบคุมทั้งหมดในเครือข่ายได้ แต่อา
จไม่สามารถตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์บางรายการได้

–

ตั้งโปรแกรม ณ สถานที่ตั้ง ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้แลปทอป (เชื่อมต่อกับแผงควบคุมด้วยสายเคเบิล CAT5)

–

ตั้งโปรแกรมระยะไกลผ่านหน้าเว็บและการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

สำ หรับการตรวจสอบ การใช้งาน และการตั้งโปรแกรม ณ สถานที่ใช้งานโดยใช้แผงปุ่ม LCD ในตัว โปรดดูที่:
–

แผงปุ่มควบคุม, หน้า 72

–

การทำ งานของแผงปุ่มควบคุม, หน้า 75

–

การแสดงผลเมื่อระบบเป็นปกติ, หน้า 77

–

การแสดงผลความผิดปกติ, หน้า 79

–

การนาวิเกตเมนูและโครงสร้าง, หน้า 81

สำ หรับการเชื่อมต่อโดยใช้พีซี (ใช้การเชื่อมต่อกับแผงควบคุม FPA-1000 ผ่านในระบบหรือจากระยะไกล) โปรดดูที่ โครงสร้างเบราว์เซอร์และการนาวิเกต, หน้า 91
การควบคุมการล็อกอินระยะไกล
แผงควบคุมมอบฟังก์ชันการตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการการล็อกอินระยะไกลได้สามทาง คือ
–
Bosch Security Systems, Inc.

การล็อกอินระยะไกลแบบใช้การยืนยัน ณ แผงควบคุมสำ หรับการตั้งโปรแกรม
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การล็อกอินระยะไกลแบบไม่ต้องใช้การยืนยัน ณ แผงควบคุม (โปรดดูที่ข้อกำ หนดตามมาตรฐาน UL 864, Filter By Attributes Variables on Filter By Attributes
Variables)

–

ปิดการใช้การล็อกอินระยะไกล

การติดต่อระยะไกลใดๆ ผ่านระบบเรียกเลขหมาย (dialer) จะต้องได้รับการยืนยันที่แผงควบคุมก่อน
การเข้าใช้พร้อมกัน
ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ดูฟังก์ชันและควบคุมการทำ งานของแผงควบคุมได้พร้อมกันโดยไม่จำ กัดจำ นวน
สำ หรับการอัปโหลดและการตั้งโปรแกรมซึ่งต้องใช้รหัส PIN ระดับ 3 นั้น จะจำ กัดจำ นวนผู้ใช้ โ
ดยสามารถเข้าใช้แผงควบคุมได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น ผู้ใช้ที่อยู่ ณ แผงควบคุมมีลำ ดับความสำ คัญสูงสุด
การเข้าใช้พร้อมกัน จะแสดงลำ ดับความสำ คัญในการเข้าใช้และการตอบสนองของระบบ หากผู้ใช้คนแรกกำ ลังใช้งานแผงควบคุมและผู้ใช้คนที่สองพยายามเข้า
ใช้แผงควบคุม
ผู้ใช้คนแรก

ผู้ใช้คนที่สอง

ลำ ดับความสำ คัญในการเข้าใช้และการตอบสนองของระบบ

ในระบบ (Local)

ระยะไกล (Remote)

ผู้ใช้คนที่สอง (และคนถัดไป) จะได้รับข้อความ "Try again later" (โปรดลองใหม่อีกครั้ง) การล็อกอ
ินในระบบไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยการล็อกอินระยะไกล

ระยะไกล (Remote)

ในระบบ (Local)

ผู้ใช้ในระบบสามารถเลือกได้ ว่าต้องการหยุดการทำ งานของผู้ใช้คนแรกหรือไม่
หากตั้งค่าตัวเลือกการตั้งโปรแกรมระยะไกลเป็น 1-CONFIRM AT PANEL
(ยืนยันที่แผงควบคุม) ระบบจะแจ้งขอการยืนยันที่ฝั่งแผงควบคุม สิทธิ์การเข้าใช้ผ่านเว็บจะได้
รับมอบทันทีที่ป้อนรหัส PIN ที่ถูกต้อง ณ แผงควบคุม
หากป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏในเว็บเพจ และการเข้าถึงจะถูกปฏิเสธ
ตรวจสอบการหมดเวลาของระดับการเข้าถึง หากไม่มีการดำ เนินการใดๆ เกิน 25 นาที
การเข้าถึงระดับ 2 หรือ 3 จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ในระดับ 3 ผู้ใช้จ
ะได้รับแจ้งหนึ่งนาทีก่อนเซสชันหมดอายุ ในระดับ 2 ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเมื่อพยายามทำ งานที่ต้องมีการเข้าถึงระดับ 2
ครั้งต่อไป
การเข้าถึงระดับ 1 ไม่มีการหมดเวลา

ระยะไกล (Remote)

ระยะไกล (Remote)

ผู้ใช้คนที่สอง (และคนถัดไป) จะได้รับข้อความ มีคำ ขออื่นอยู่ระหว่างการดำ เนินการ โปรดลองใหม่ภ
ายหลัง การล็อกอินระยะไกลลำ ดับแรกไม่สามารถูกยกเลิกได้โดยการล็อกอินระยะไกลถัดมา

ตาราง 5.40: ลำดับความสำคัญในการเข้าใช้และการตอบสนองของระบบ

หลังจากปฎิเสธการเข้าใช้แล้ว ผู้ใช้คนที่สองสามารถดูการแสดงผลของแผงควบคุมปัจจุบันได้

5.3

แผงปุ่มควบคุม
แผงปุ่มควบคุมแบบ LCD สามารถมองเห็นได้ แม้ว่าประตูของตู้อุปกรณ์จะปิดอยู่ มีแผ่นป้ายสำ หรับเวอร์ชันภาษาต่างๆ เพื่อเปลี่ยนข้อความสำ หรับไฟ LED และปุ่ม
ตัวแจ้งเตือนแบบ LCD FMR‑1000‑RA ช่วยให้สามารถดูและตรวจสอบข้อมูลได้จากระยะไกล ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการตอบรับด้วย นอกจากนี้ ตัวแจ้งเตือนแบบ LCD FMR‑
1000‑RCMD ยังมีปุ่มการใช้งานสำหรับการรีเซ็ตและปิดเสียง
แจ้งเตือน!
ในระบบแบบเครือข่าย แผงควบคุมทั้งหมดบนเครือข่ายหรือแผงควบคุมทั้งหมดภายในกลุ่มที่กำ หนด สามารถตั้งโปรแกรมและใช้งานได้จากแผงควบคุมเครื่อง
ใดเครื่องหนึ่งภายในกลุ่มหรือเครือข่ายนั้น สัญญาณทั้งหมดที่เริ่มการทำ งานโดยแผงควบคุมภายในกลุ่มหรือภายในเครือข่ายจะถูกรายงานบนแผงควบคุม
ทุกเครื่องภายในกลุ่มหรือเครือข่าย
การแสดงผล
แผงควบคุม FPA‑1000 ใช้จอแสดงผล LCD แบบมุมมองกว้างขนาด 80 ตัวอักษร (20 ตัวอักษร X 4 บรรทัด) จอแสดงผลมีไฟพื้นหลัง LED ที่มีอายุการทำ งานยา
ว หากแหล่งจ่ายไฟ AC หยุดทำ งานและระบบไม่อยู่ในสถานะส่งสัญญาณเตือน ไฟพื้นหลัง LED จะถูกปิดเพื่อสงวนไฟของแบตเตอรี่ มีโพเทนชิออมิเตอร์สีฟ้า (POT)
อยู่ทางด้านซ้าย ขนานกับขอบด้านล่างของเมนบอร์ด หากต้องการปรับหน้าจอแผงปุ่มควบคุม ให้หมุน POT นี้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดความเปรียบต่างของจอแสดงผล
หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความเปรียบต่างของจอแสดงผล

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

การติดตาม การใช้งาน และการตั้งโปรแกรม | th

73

ปุ่ม
แผงปุ่มควบคุมประกอบด้วยปุ่ม 22 ปุ่ม ได้แก่แผงตัวเลขและตัวอักษร 12 ปุ่มแบบเดียวกับแผงปุ่มโทรศัพท์ พร้อมตัวเลข 0 ถึง 9, เครื่องหมายดอกจัน [*] เครื่
องหมายสีเหลี่ยม [#], ปุ่ม Escape [ESC], Enter [↵] และปุ่มลูกศร (ซ้าย ขวา ขึ้น ลง) ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรใช้ในการป้อนข้อความ และทำ งานใน
แบบเดียวกับปุ่มโทรศัพท์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่ละปุ่มแทนตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์สูงสุดห้าตัว
ในโหมดป้อนตัวอักษร ให้ใช้รหัสปุ่มสำ หรับตัวอักษร ดังต่อไปนี้:
กดครั้งเดียว

ตัวอักษรแรกบนปุ่ม

กดสองครั้ง

ตัวอักษรที่สองบนปุ่ม

กดสามครั้ง

ตัวอักษรที่สามบนปุ่ม

กดสี่ครั้ง

ตัวอักษรที่สี่บนปุ่ม 7 และ 9 หรือตัวเลขบนปุ่มอื่นๆ

กดห้าครั้ง

ตัวเลขบนปุ่ม 7 และ 9 หรือกลับไปเหมือนการกดครั้งเดียวสำ หรับปุ่มอื่นๆ

ข้อยกเว้นสำ หรับปุ่ม [0]:
กดปุ่ม [0] ครั้งเดียว

สลับการใช้ระหว่างตัวอักษรแบบเล็ก/แบบใหญ่

กดปุ่ม [0] สองครั้งหรือมากกว่า

ป้อนค่า “0”

ฟังก์ชันพิเศษในโหมดเวลา มีดังนี้
กดปุ่ม [2] ครั้งเดียว

ป้อน “a” สำ หรับ AM ที่หลักที่ 5 ในการตั้งเวลา

กดปุ่ม [7] ครั้งเดียว

ป้อน “p” สำ หรับ PM ที่หลักที่ 5 ในการตั้งเวลา

ฟังก์ชันพิเศษในโหมดหมายเลขโทรศัพท์ มีดังนี้
รหัสปุ่ม

0 ถึง 9

กดปุ่ม [*] ครั้งเดียว

ป้อน “,” ในหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อหน่วงเวลาในการต่อโทรศัพท์สองวินาที

กดปุ่ม [#] ครั้งเดียว

ป้อน “/” ในหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อหน่วงเวลาในการต่อเลขหมาย 125 ms

ฟังก์ชันพิเศษในโหมดที่อยู่ IP มีดังนี้
รหัสปุ่ม

0 ถึง 9

กดปุ่ม [*] ครั้งเดียว

ป้อน “.” ในระหว่างฟิลด์ไบต์

ฟังก์ชันพิเศษในโหมดตรวจสอบ PIN มีดังนี้
รหัสปุ่ม

0 ถึง 9 แสดงตัวเลขเป็น “*”

ฟังก์ชันพิเศษในโหมดวันที่/เวลา มีดังนี้
รหัสปุ่ม

ปุ่ม 0 ถึง 9; ”/” และ “:” จะถูกข้ามโดยอัตโนมัติ

ปุ่ม Delete [∧]

ไม่ถูกต้อง

หลังจากหยุดกด (ไม่มีการกดปุ่ม) ได้ 2 วินาที เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปยังตำ แหน่งถัดไป ตัวอักษรที่ตำ แหน่งนั้นจะถูกเขียนทับ
ฟังก์ชันพิเศษสำ หรับปุ่มลูกศร:

Bosch Security Systems, Inc.

ขึ้น

ลบ

ลง

(สำ รอง)

ซ้าย

ย้ายตำ แหน่งอินพุตไปทางซ้าย

ขวา

ย้ายตำ แหน่งอินพุตไปทางขวา
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Fire

Gas Alarm

Power

Supervisory

Silenced

Trouble

DRILL

RESET

SILENCE

ACK

ไฟ LED แสดงสถานะ

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 x 20 ตัวอักษร

ปุ่มการทำ งานสำ หรับการฝึกซ้อม รีเซ็ต ปิดเสียง และตอบรับ
?
@

_

ปุ่มแบบตัวเลขและตัวอักษร

ปุ่มลูกศรสำ หรับทิศทาง ซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง

. : ,

A↔a

ปุ่ม Enter และปุ่ม Escape

ไฟ LED แสดงสถานะ
แผงควบคุมด้านหน้าและตัวแจ้งเตือน LCD ระยะไกลจะแสดงไฟ LED ต่อท้ายสถานะระบบหลัก
ไฟ LED
Fire (อัคคีภัย)

สถานะระบบ
ติดสว่าง

เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัยและไม่ได้รับการรีเซ็ต

ดับ

หากไม่มีสัญญาณเตือนบันทึกไว้

สีแดง

หลังการรีเซ็ต

Gas Alarm (สัญญา ติดสว่าง

เมื่อระบบทำ การบันทึกสัญญาณเตือนแก๊สและไม่ได้รับการรีเซ็ต

ณเตือนแก๊ส)

ดับ

หากไม่มีสัญญาณเตือนแก๊สบันทึกไว้
หลังการรีเซ็ต

สีน้ำ เงิน
Power (พลังงาน)
สีเขียว
การตรวจสอบ

ติดสว่าง

หากมีการจ่ายไฟ AC กับแผงควบคุม

กะพริบ

เมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC ขัดข้อง และอุปกรณ์ทำ งานด้วยกำ ลังไฟจากแบตเตอรี่

ดับ

เมื่อไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)

ติดสว่าง

เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

ดับ

เมื่อไม่มีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

สีเหลือง
Silenced (ปิดเสียง) ติดสว่าง

เมื่อผู้ใช้ปิดเสียงสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง
หากตัวตั้งเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

สีเหลือง

ดับ

เมื่อไม่มีเงื่อนไขใดถูกปิดเสียง
เมื่อเงื่อนไขที่มีการปิดเสียงได้รับการแก้ไข
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ไฟ LED

สถานะระบบ

Trouble (เหตุขัดข้อง ติดสว่าง

เมื่อแผงควบคุมกำ ลังเริ่มต้นการทำ งาน

)

เมื่อแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดข้องจากตำ แหน่งหรือจากแผงควบคุม
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เมื่อมีการยกเลิกอินพุต เอาต์พุต หรือส่วนประกอบอื่นๆ
สีเหลือง

กะพริบ

เมื่อแผงควบคุมไม่มีการทำ งาน
เมื่ออยู่ระหว่างการทดสอบระบบ (Walk Test)

ดับ

เมื่อไม่มีเหตุขัดข้อง
เมื่อกำ ลังรีเซ็ตแผงควบคุม

อัตราการกระพริบของไฟ LED คือ 1 Hz (ติดสว่าง 0.5 วินาที / ดับ 0.5 วินาที)
ตาราง 5.41: การแสดงสถานะด้วยไฟ LED

ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงปุ่มควบคุมและบนตัวแจ้งเตือน LCD/LED ระยะไกลจะติดสว่างอย่างสม่ำ เสมอระหว่างปฏิบัติการทดสอบหลอดไฟ
บนตัวแจ้งเตือน LED ระยะไกล ไฟ LED จะแสดงสถานะของแต่ละโซนของซอฟต์แวร์แยกจากกัน
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ
แผงปุ่มควบคุมหรือตัวแจ้งเตือนทุกตัวจะมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ ซึ่งจะสัญญาณเสียงเพื่อแจ้งสถานะของระบบ สำ หรับโหมดของอุปกรณ์พีโซ โปรด
ดูตารางต่อไปนี้
การทำ งานของพีโซ

สถานะระบบ

เงียบ

แผงควบคุมอยู่ในสถานะปกติ (ไม่มีสัญญาณเตือน เงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดข้อง)
แผงควบคุมถูกปิดเสียงหรือถูกตอบรับหลังจากเกิดเงื่อนไขแบบผิดปกติ

เสียงบี๊ปติดต่อกัน

แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภัย

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 2 วินาที)

แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาณเตือนอัคคีภัย

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 4 วินาที)

แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขของการตรวจสอบ

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ (ดัง 0.5 วินาที ทุก 10 วินาที)

แผงควบคุมอยู่ในเงื่อนไขเหตุขัดข้อง
สดงการล็อกเอาต์อัตโนมัติภายใน 1 นาที หากล็อกอินในระดับ 1, 2 หรือ 3

เสียงบี๊ปแบบสั้น

เมื่อมีการกดปุ่มทุกครั้ง

เสียงบี๊ปสามครั้ง

มีรายการไม่ถูกต้อง

ตาราง 5.42: การทำ งานของพีโซ

5.4

การทำ งานของแผงปุ่มควบคุม
ดูสถานะ (View Status)
เมื่อไม่มีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องในระบบ ข้อความแสดงผลจะเป็น SYSTEM NORMAL (ระบบทำ งานปกติ) พร้อมกับแสดงวันที่และเวลาในปัจจุบัน
ระหว่างเริ่มการทำ งานโดยการเปิดเครื่อง หรือการกำ หนดค่าระบบใหม่ จอแสดงผลจะแสดง SYSTEM INITIALIZING (กำ ลังเริ่มต้นระบบ)
เมื่อมีการรีเซ็ต แผงควบคุมจะแสดงหน้าจอ SYSTEM RESETTING (กำ ลังรีเซ็ตระบบ) จนกระทั่งระบบกลับเข้าสู่เงื่อนไขการตรวจสอบปกติ
หากเปิด PAS หรือ Pre-signal หน้าจอจะแสดงข้อความ SYSTEM NORMAL DAY (ระบบทำ งานปกติ / กลางวัน)
เงื่อนไขแบบผิดปกติใดๆ จะแสดงในกลุ่ม ซึ่งจัดประเภทเป็นสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส การตรวจสอบ และเหตุขัดข้อง
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อดูเหตุการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ปุ่มขึ้น [∧] และปุ่มลง [∨] จะเลื่อนผู้ใช้ไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้าหรือถัดไป ปุ่
มซ้ายและขวาจะสลับไปที่กลุ่มอื่น
ปุ่มตอบรับ (Acknowledge)
ระหว่างการเกิดสัญญาณเตือน การกดปุ่มตอบรับ [ACK] จะปิดพีโซที่กำ ลังส่งเสียงบนแผงปุ่มควบคุมหรือตัวแจ้งเตือน เหตุการณ์หรือเงื่อนไขทั้งหมดที่กำ ลังดำ เนินอยู่ จะถู
กทำ เครื่องหมายเป็นAcknowledged (ได้รับการตอบรับ) ตัวตั้งเวลาของการเตือนเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงจะเริ่มทำ งาน เมื่อเริ่มทำ งาน เหตุขัดข้
องใดๆ ที่ยังแก้ไขไม่เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงจะถูกแจ้งซ้ำ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงพีโซจะเริ่มส่งเสียงอีกครั้ง
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หากจุดอินพุตอัคคีภัยที่ถูกกำ หนดค่าเป็น เปิดใช้ PAS (พร้อมเปิดใช้ PAS หลัก) เริ่มการทำ งานแล้ว การกดปุ่มตอบรับ [ACK] ภา
ยใน 15 วินาทีหลังจากการเริ่มทำ งานของ PAS จะทำ ให้ตัวตั้งเวลาการตรวจสอบเริ่มทำ งาน ซึ่งจะทำ ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสัญญาณเต
ือนอัคคีภัยหรือดำ เนินการที่เหมาะสมอื่นๆ จนกระทั่งตัวตั้งเวลาหมดเวลาลง
การทำ งานของการตอบรับสามารถเริ่มต้นได้ โดยเริ่มการทำ งานของจุดอินพุตที่ถูกกำ หนดค่าเป็นประเภทตอบรับ
หากต้องการเริ่มการทดสอบหลอดไฟ ให้กดปุ่มตอบรับ [ACK] ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงปุ่มควบคุมจะสว่างขึ้น แ
ละจอแสดงผล LCD จะเต็มไปด้วยกล่องสีดำ เมื่อปล่อยปุ่ม [ACK] แผงปุ่มควบคุมจะแสดงหมายเลขการแก้ไขซอฟต์แวร์, ID แผงควบคุม และท
ี่อยู่ IP ของแผงควบคุมเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นไฟ LED และจอแสดงผลจะกลับสู่โหมดการทำ งานปกติ
Silence (ปิดเสียง)
เมื่อใช้งานการปิดเสียง (Silence) จะเกิดการดำ เนินการดังต่อไปนี้
–

ไฟ LED การปิดเสียงจะสว่างขึ้น แผงควบคุมจะเข้าสู่สถานะปิดเสียง

–

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซบนแผงปุ่มควบคุมและตัวแจ้งเตือนทั้งหมดจะปิดการทำ งาน

–

เอาต์พุตทั้งหมดที่กำ หนดค่าไว้เป็น Silenceable (ปิดเสียงได้) จะถูกปิดเสียง

–

NAC จะแสดงสัญญาณพัลซ์การปิดเสียงในรูปแบบที่โปรแกรมไว้ หรือ NAC จะหยุดจ่ายไฟ ตามที่กำหนดไว้โดยตัวเลือกหลัก Silence Config (การกำ หนดค่าการป
ิดเสียง)) สัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบต่อไป

–

เหตุการณ์ที่กำ ลังดำ เนินอยู่ทั้งหมดจะถูกทำ เครื่องหมายเป็น Acknowledged (ได้รับการตอบรับ) เมื่อกดปุ่ม [SILENCE]

–

การปิดเสียงจะถูกบันทึกลงในข้อมูลย้อนหลัง

–

หากตั้งโปรแกรมไว้ แผงควบคุมจะส่งรายงานการปิดเสียงไปที่ศูนย์

–

ตัวตั้งเวลาของการเตือนเหตุขัดข้องจะเริ่มทำ งาน

การปิดเสียงสามารถเริ่มการทำ งานได้โดยเปิดการทำ งานตำ แหน่งอินพุตที่กำ หนดค่าเป็นประเภท Silence
(โปรดดูที่ เหตุการณ์, หน้า 27) การปิดเสียงไม่ได้รีเซ็ตสถานะสัญญาณเตือน และไม่ได้เปล
ี่ยนอินพุตที่เริ่มการทำ งานกลับไปที่การทำ งานปกติ สัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นใหม่จะทำ ให้เอ
าต์พุตที่ปิดเสียงอยู่เริ่มทำ งานอีกครั้ง หากต้นเหตุปัญหาที่ทำ ให้มีการเปิดการทำ งานอุป
กรณ์ส่งเสียงไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ส่งเสียงอาจเริ่มทำ งานอีกครั้ง
หากต้องการตั้งโปรแกรมการปิดเสียงสำ หรับเอาต์พุตแต่ละตัว ให้ทำ ดังนี้
–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-1-1 หรือ 2-2-2 สำ หรับ PROGRAMMING -SLCS-SLC 1 หรือ SLC 2-EDIT A DEVICE-SILENCEABLE (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 แ
ละ/หรือ โครงสร้างเมนู, หน้า 82)

–

ใช้เบราว์เซอร์ ทำ เครื่องหมายหรือยกเลิกการทำ เครื่องหมายในกล่อง Silencable สำ หรับวงจรเฉพาะบนหน้าจอเมนบอร์ด หรือหน้าจอบัสเสริม

Waterflow Silenceable (การไหลของน้ำ ปิดเสียงได้)
แผงควบคุมมีตัวเลือกหลักเพื่อควบคุมการปิดเสียงของแผงควบคุม เมื่อสัญญาณเตือนประเภทการไหลของน้ำ เริ่มทำ งาน หากตัวเลือก Waterflow
Silenceable เริ่มการทำงาน การปิดเสียงบนแผงควบคุมจะใช้งานได้ โดยไม่คำนึงว่ามีสัญญาณเตือนการไหลของน้ำเกิดขึ้นหรือไม่ มิฉะนั้นแล้ว
การปิดเสียงจะไม่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ การปิดเสียงใดๆ รวมทั้งการใช้ปุ่มปิดเสียงและการปิดเสียงอัตโนมัติจะถูกละเลย
Automatic Silencing (การปิดเสียงอัตโนมัติ)
แผงควบคุมมอบคุณสมบัติการปิดเสียงแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการกำ หนดค่าที่เลือกได้ ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติ โดยมีช่วงระ
ยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 60 นาที หากการปิดเสียงอัตโนมัติเปิดใช้งาน สัญญาณเตือนแรกในระบบจะเริ่มการทำ งานของตัวตั้งเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติ เมื
่อเกิดการหมดเวลา การปิดเสียงจะเริ่มขึ้น หากสัญญาณเตือนที่สองเกิดขึ้นภายในเวลาของการปิดเสียงอัตโนมัติ ตัวตั้งเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติจะไ
ม่เริ่มทำ งานใหม่ หลังจากปิดเสียงอัตโนมัติแล้ว สัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นใหม่จะยกเลิกการปิดเสียง และเริ่มตัวตั้งเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติอีกคร
ั้ง การปิดเสียงอัตโนมัติจะถูกระงับหากแผงควบคุมถูกตั้งโปรแกรมเป็น Waterflow Not Silenceable (การไหลของน้ำ ปิดเสียงไม่ได้) และมีสัญญาณเตือ
นการไหลของน้ำ อย่างน้อยหนึ่งสัญญาณ
การแจ้งสัญญาณเตือน/เหตุขัดข้อง
หากเหตุการณ์ใดไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากกดปุ่ม [SILENCE] หรือ [ACK] แผงควบคุมจะทำ ให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสีย
งแบบพีโซดังซ้ำ และส่งข้อมูลเหตุการณ์ไปที่ศูนย์อีกครั้ง
Reset (การรีเซ็ต)
เมื่อขั้นตอนการรีเซ็ตเริ่มต้นขึ้น จะเกิดการดำ เนินการดังต่อไปนี้
–

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซและเอาต์พุตที่เริ่มการทำ งานหรือถูกปิดเสียงจะปิดลง

–

สัญญาณเตือน การตรวจสอบ และเหตุขัดข้องทั้งหมดที่เกิดจากการเริ่มต้นทำ งานของตำ แหน่ง SLC จะถูกลบออก จากนั้นแผงควบคุมจะพยายามรีเซ็ตตำ แหน่
งทั้งหมดที่อยู่ในสถานะผิดปกติ เงื่อนไขเหตุขัดข้องของระบบบางตัวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการรีเซ็ต
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คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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โซนการรีเซ็ตหลักจะเริ่มการทำ งานเป็นเวลา 5 วินาที ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้สามารถกำ หนดให้เอาต์พุตเสริมบางตัวแจ้งว่าระบบกำ ลังรีเซ็
ต และไม่อยู่ในเงื่อนไขการทำ งานปกติ

–

แหล่งจ่ายไฟเสริม AUX/RST จะถูกปิดเป็นเวลา 5 วินาที

–

ตำ แหน่งอินพุตอื่นๆ ที่ยังผิดปกติจะถูกแสดงขึ้นอีกครั้งหลังจากการรีเซ็ต

–

การรีเซ็ตจะถูกบันทึกลงในข้อมูลย้อนหลัง

–

หากตั้งโปรแกรมไว้ แผงควบคุมจะส่งรายงานการรีเซ็ตไปที่ศูนย์

การรีเซ็ตสามารถเริ่มต้นได้โดยการเริ่มทำ งานของตำ แหน่งอินพุตที่ถูกกำ หนดค่าเป็นประเภทรีเซ็ตได้เช่นกัน
Drill (การฝึกซ้อม)
เมื่อต้องการเริ่มการฝึกซ้อม ให้กดปุ่ม [DRILL] สองครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานคำ สั่งโดยอุบัติเหตุ เมื่อกดปุ่มครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้
ทำ การยืนยัน การกดปุ่ม [DRILL] อีกครั้งจะเปิด NAC ที่ทำ การเรียกใช้งานและเอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถฝึกซ้อมได้ทั้งหมด
เมื่อขั้นตอนการฝึกซ้อมเริ่มขึ้น จะเกิดการดำ เนินการดังต่อไปนี้
–

NAC ที่ทำการเรียกใช้งาน (Unbypass) ทั้งหมดจะเริ่มทำงาน

–

ระหว่างช่วงเริ่มการฝึกซ้อม รายงานการเริ่มฝึกซ้อมจะถูกบันทึกลงในข้อมูลย้อนหลัง และจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์หากมีการตั้งโปรแกรมไว้

–

NAC แต่ละชุดจะทำงานตามรูปแบบที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้

ขั้นตอนการฝึกซ้อมจะหยุดลงหากมีการกดปุ่มรีเซ็ต หรือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหาขั้นตอนการฝึกซ้อมดำ เนินมาจนครบตามเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อการฝึกซ้อม
หยุดลง จะเกิดการดำ เนินการดังต่อไปนี้
–

NAC ที่ทำงานอยู่ทั้งหมดจะหยุดทำงาน

–

รายงานการหยุดฝึกซ้อมจะถูกบันทึกลงในข้อมูลย้อนหลัง และจะถูกส่งต่อไปยังสถานีหากมีการตั้งโปรแกรมไว้

–

การรีเซ็ตระบบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อหยุดการฝึกซ้อม เพื่อให้แผงควบคุมและอุปกรณ์ภาคสนามทั้งหมดกลับมาสู่การทำ งานปกติอีกครั้ง

ขั้นตอนการฝึกซ้อมสามารถเริ่มต้นได้โดยการเริ่มทำ งานของตำ แหน่งอินพุตที่กำ หนดค่าเป็นประเภทฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน
หลังจากที่ผู้ใช้กดปุ่มฝึกซ้อม แผงควบคุมจะขอให้ทำ การยืนยัน หรือให้ป้อนรหัส PIN หากจำ เป็น

5.5

การแสดงผลเมื่อระบบเป็นปกติ
เมื่อเริ่มต้นการทำ งานของระบบ หน้าจอจะแสดงข้อความต่อไปนี้
Bosch Fire Systems
FPA-1000
กำ ลังเริ่มต้นระบบ
[MM/DD/YY hh:mma]
ทันทีที่มีการโหลดการกำ หนดค่าหรือการโหลดซ้ำ ระบบจะถามถึงวันที่และเวลา
เมื่อไม่มีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องใดๆ ในระบบเกิดขึ้น ไฟ LED แสดงการเปิดเครื่องจะติดเสมอและไม่มีไฟ LED อื่นติดสว่าง จอแสดงผลจะแสดงข้อความดังนี้
Banner Line 1 (บรรทัด Banner 1)
Banner Line 2 (บรรทัด Banner 2)
SYSTEM NORMAL (ระบบทำงานปกติ)
[MM/DD/YY hh:mma]
หากแผงควบคุมอยู่ใน โหมดกลางวัน (Day Mode) หน้าจอจะแสดงข้อความต่อไปนี้
Banner Line 1 (บรรทัด Banner 1)
Banner Line 2 (บรรทัด Banner 2)
SYSTEM NORMAL DAY (ระบบทำงานปกติ กลางวัน)
[MM/DD/YY hh:mma]
ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมบรรทัด banner line ได้ หากต้องการตั้งโปรแกรม Banner line เมื่ออยู่ ณ สถานที่ตั้ง ให้ทำ ดังนี้
–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6-6-2-9 สำ หรับ PROGRAMMING -TIMERS AND SYSTEM-SYSTEM- Banner LABEL (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 และ/หรือ โครงส
ร้างเมนู, หน้า 82)

–

ใช้เบราว์เซอร์ ให้เปลี่ยนข้อความ Banner line บนหน้าจอข้อมูลของไซต์ (Site Data)

บรรทัดล่างของหน้าจอจะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในรูปแบบ MM/DD/YY และ hh:mma (เมื่อ a = am และ p = pm)
หากระบบถูกตั้งโปรแกรมให้ใช้รหัส PIN หน้าจอจะแสดงข้อความ โปรดระบุ PIN:
Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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หากระบบทำ งานเป็นปกติ แผงควบคุมจะใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้เมื่อครบช่วงเวลาที่สม่ำ เสมอ
–

ส่งสัญญาณตรวจสอบอุปกรณ์วงจรทั้งหมด รวมทั้งวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC) ทั้งสี่ชุด เพื่อตรวจสอบการตอบรับ สัญญาณเตือน เหตุขัดข้อง และอื่นๆ ว่าถู
กต้องหรือไม่

–

ตรวจสอบเหตุขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

–

สแกนแผงปุ่มควบคุมเพื่อตรวจการรีเซ็ตระบบหรือคำ สั่ง Enter

–

ทำ การทดสอบอัตโนมัติกับอุปกรณ์ตรวจจับ

–

ทดสอบหน่วยความจำ ระบบ

Placeholder จอแสดงผล
สำ หรับรายการ placeholder ที่ใช้สำ หรับการแสดงผลแบบปกติ ผิดปกติ และเมนู โปรดดูตารางต่อไปนี้
D

ปรากฏที่มุมขวาบนหากระบบอยู่ในโหมดกลางวัน (Day Mode)

pp

หมายเลขแผงควบคุม

c หรือ l

หมายเลขวงจร

aaa

หมายเลขตำ แหน่ง

s

หมายเลขตำ แหน่งย่อย

MM/DD/YY

เดือน วัน และปี

hh:mma

ชั่วโมง, นาที, am หรือ pm

yyy

จำ นวนของเหตุการณ์ในรายการ

xxx

จำ นวนทั้งหมดของเหตุการณ์ในรายการ

[Device Type]

ข้อความใดๆ ที่แสดงในวงเล็บ = ข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ประเภทอุปกรณ์ หรือประเภทตำ แหน่ง

Label (ป้ายชื่อ)

ข้อความป้ายใดๆ แสดงในรูปตัวอักษรเอียงสามารถตั้งโปรแกรมได้โดยผู้ใช้

ตาราง 5.43: Placeholder จอแสดงผล

ประเภทตำ แหน่งที่แสดงมีการรวบรวมไว้ใน Placeholder จอแสดงผล สำ หรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องประเภทตำ แหน่ง โปรดดูตารางด้านล่าง
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ประเภทตำ แหน่ง FPA-1000

การแสดงผลของประเภทตำ แหน่ง

Fire Automatic (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ)

DETECTOR

Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง)

PULLSTAT

Waterflow (การไหลของน้ำ)

WATERFLOW

Waterflow with Delay (การไหลของน้ำพร้อมการหน่วงเวลา)

WATERFLOW

Gas Alarm (สัญญาณเตือนแก๊ส)

GAS ALARM

Supervisory (การตรวจสอบ)

SUPERVSR

Generic (ทั่วไป)

GENERIC

Trouble (เหตุขัดข้อง)

TROUBLE

AC failure (ไฟ AC ขัดข้อง)

AC FAULT

Battery Failure (แบตเตอรี่ขัดข้อง)

BATT FAULT

Reset (การรีเซ็ต)

RESET

Silence (ปิดเสียง)

SILENCE

Drill (การฝึกซ้อม)

DRILL
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.

แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก
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ประเภทตำ แหน่ง FPA-1000

การแสดงผลของประเภทตำ แหน่ง

Acknowledge (ตอบรับ)

ACK

General Fire Alarm (สัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไป)

FIRE ALARM GENERAL
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ตาราง 5.44: การแสดงผลของประเภทตำ แหน่ง

ตัวย่อที่ใช้ในข้อความการแสดงผล มีการรวบรวมไว้ใน ตัวย่อบนจอแสดงผลของแผงควบคุม, หน้า 105

5.6

การแสดงผลความผิดปกติ
หากเกิดเงื่อนไขแบบผิดปกติใดๆ แผงควบคุมจะแสดงเงื่อนไขที่มีความสำ คัญสูงสุด เงื่อนไขจะได้รับการจัดประเภทเป็นกลุ่ม ซึ่งรวมถึงสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญ
าณเตือนแก๊ส การตรวจสอบ และเหตุขัดข้อง สำ หรับแต่ละกลุ่ม จำ นวนของเงื่อนไขแบบผิดปกติจะถูกแสดง
แผงควบคุมสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ถึง 255 รายการในแต่ละกลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ง เหตุการณ์ที่ได้รับการแก้ไขกลับสู่ภาวะปก
ติจะถูกลบออกจากรายการ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า 255 เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดจะถูกละเลย
ปุ่มซ้ายและขวาใช้ในการสลับระหว่างข้อความแสดงสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส การตรวจสอบ และเหตุขัดข้อง ปุ่มเลื่อนลง ใช้ในการด
ูแต่ละข้อความ ปุ่ม [ESC] จะนำ ผู้ใช้ย้อนกลับไปที่ระดับเหนือขึ้นไป
หน้าจอแสดงสัญญาณเตือนอัคคีภัย
สัญญาณเตือนอัคคีภัย:

10

กด v เพื่อดู
กด </> เพื่อดู
สัญญาณเตือนเหตุขัดข้อง/แก๊ส
ตัวอย่างที่ด้านบนแสดงข้อความสัญญาณเตือนอัคคีภัยสิบข้อความ กด [∧] หรือ [∨] เพื่อดูหน้าจอสัญญาณเตือนแต่ละรายการ
FIRE ALM (สัญญาณเตือนอัคคีภัย) [pp - l - aaa.s]
[MMDDYY hh:mmayyy/xxx]
[Device Type]
Point Label (ป้ายชื่อตำ แหน่ง)
หน้าจอ PAS Acknowledge (การตอบรับ PAS)
สัญญาณเตือนอัคคีภัย:

1

กด v เพื่อดู
ไปยังการตรวจสอบ
กด ACK ภายใน 15 วินาที
เวลาจะถูกนับถอยหลังจนหมดเวลา หากปราศจากการตอบรับ ระบบจะสลับกลับไปยังหน้าจอแสดงสัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไป หากมีการกดปุ
่ม [ACK] ภายในเวลาตอบรับ ระบบจะแสดงหน้าจอ PAS Reset (หน้าจอการรีเซ็ต PAS)
หน้าจอ PAS Reset (การรีเซ็ต PAS)
สัญญาณเตือนอัคคีภัย:

1

กด v เพื่อดู
กำ ลังตรวจสอบ
กด RESET ภายใน 180 วินาที
ตัวอย่างแสดงเวลาการตรวจสอบ PAS ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ที่ 180 วินาที (= ค่ากำ หนดเริ่มต้น)
เวลาจะถูกนับถอยหลังจนหมดเวลา หากไม่มีการรีเซ็ต ระบบจะสลับกลับไปยังหน้าจอแสดงสัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไป หากมีการกดปุ่ม
[RESET] ภายในช่วงหน่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะแสดงหน้าจอ PAS Reset (การรีเซ็ต PAS) หากตำแหน่งไม่ได้ส่งสัญญาณเตือน ระบบจะย้อนกลับ
ไปที่หน้าจอปกติ หากตำ แหน่งยังคงส่งสัญญาณเตือน ระบบจะแสดงการสอบสวนอีกครั้ง
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หน้าจอแสดงสัญญาณเตือนแก๊ส
สัญญาณเตือนแก๊ส:

3

กด v เพื่อดู
กด </> เพื่อดู
สัญญาณเตือนอัคคีภัย/การตรวจสอบ
ตัวอย่างด้านบนแสดงข้อความสัญญาณเตือนแก๊สสามข้อความ กด [∧] หรือ [∨] เพื่อดูหน้าจอสัญญาณเตือนแก๊สแต่ละหน้าจอ
GAS ALM (สัญญาณเตือนแก๊ส) [pp - l - aaa.s]
[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
[Device Type]
Point Label (ป้ายชื่อตำ แหน่ง)
หน้าจอการตรวจสอบ
การตรวจสอบ:

5

กด v เพื่อดู
กด </> เพื่อดู
สัญญาณเตือนแก๊ส/เหตุขัดข้อง
ตัวอย่างด้านบนแสดงข้อความการตรวจสอบห้าข้อความ กด [∧] หรือ [∨] เพื่อดูหน้าจอการตรวจสอบแต่ละหน้าจอ
SUPERVSR (การตรวจสอบ) [pp - l - aaa.s]
[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
[Device Type]
Point Label (ป้ายชื่อตำ แหน่ง)
หน้าจอเหตุขัดข้อง
เหตุขัดข้อง:

100

กด v เพื่อดู
กด </> เพื่อดู
การตรวจสอบ/สัญญาณเตือนอัคคีภัย
ตัวอย่างที่ด้านบนแสดงข้อความเหตุขัดข้อง 100 ข้อความ กด [∧] หรือ [∨] เพื่อดูหน้าจอเหตุขัดข้องแต่ละหน้าจอ
TROUBLE (เหตุขัดข้อง) [pp - l - aaa.s]
[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
[Device Type] [Trouble Type]
Point Label (ป้ายชื่อตำแหน่ง)
เมื่อเริ่มการทดสอบระบบ หน้าจอจะแสดงข้อความต่อไปนี้
TROUBLE (เหตุขัดข้อง) [pp - l - aaa.s]

100

[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
[User Level] Walk Test
[Inputs to test]
[Inputs to test] = ช่วงของการทำงานที่เลือก
เมื่อการทดสอบระบบสิ้นสุดลง หน้าจอจะแสดงข้อความต่อไปนี้
TRB RST (รีเซ็ตเหตุขัดข้อง) [pp - l - aaa.s]

100

[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
[User Level] Walk Test
[Inputs to test]
2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611
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หากการทดสอบระบบหยุดลงด้วยตำ แหน่งการรีเซ็ตอินพุตบน SLC ประเภทอุปกรณ์นี้จะแสดงขึ้นแทนที่จะเป็นระดับของผู้ใช้
หน้าจอข้อมูลย้อนหลังสำ หรับการควบคุม
เมื่อดูการควบคุมต่างๆ หน้าจอจะแสดงข้อความต่อไปนี้
hCONTROL [pp - l - aaa.s]

100

[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
[Device Type] [Control Cat.]
Point Label (ป้ายชื่อตำแหน่ง)
[Control Cat.] = ประเภทของการควบคุม: รีเซ็ต ปิดเสียงหรือฝึกซ้อม ทั่วไป ไม่มีการยืนยัน
การควบคุมทั่วไป เหตุการณ์การเริ่มทำ งานแบบไม่มีการยืนยันจากตำ แหน่งอินพุตที่ตั้งโปรแกรมให้เป็นประเภทการยืนยันสัญญาณเตือน และการทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร
(ทั้งแบบอัตโนมัติด้วยแผงควบคุม หรือแบบด้วยตัวเองโดยผู้ใช้) จะแสดงรายการในประเภทของการควบคุม
หน้าจอเหตุขัดข้องเครื่องหมุนโทรศัพท์ของการตั้งโปรแกรมระยะไกล
TROUBLE (เหตุขัดข้อง) [pp - l - aaa.s]

100

[MM/DD/YY hh:mmayyy/xxx]
การตอบรับเครื่องหมุนโทรศัพท์
####################
บรรทัดล่างจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ หากไม่ยาวกว่า 20 หลัก หรือสัญลักษณ์หมายเลข หากยาวกว่า 20 หลัก หรือ “Unknown” หากตรวจไม่พบหมายเลขผู้เรียกเข้า

5.7

การนาวิเกตเมนูและโครงสร้าง
ทันทีที่ผู้ใช้กดปุ่มที่ถูกต้องและเริ่มการทำ งาน ตัวตั้งเวลาผู้ใช้จะทำ งานและแผงควบคุมจะติดตามการกดปุ่มที่จะเกิดขึ้นต่อมา หากไม่มีการกดปุ่มภายใน
25 นาที แผงควบคุมจะกลับไปสู่สถานะปกติ (ดูที่ การแสดงผลเมื่อระบบเป็นปกติ, หน้า 77) หรือสถานะผิดปกติ (ดูที่ การแสดงผลความผิดปกติ, หน้า 79) โดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุ่ม Enter [↵] เมนูหลักจะปรากฏขึ้นและผู้ใช้สามารถกดปุ่มลัดได้ทุกปุ่ม (ดูที่ ) เพื่อเลือกการทำ งานที่มีอยู่ หากได้รับอนุญาต หากการทำ งานที่เลือกต้องใช้สิทธิ์ใช้งา
นระดับสูงขึ้น ระบบจะขอให้ผู้ใช้ป้อนรหัส PIN
ปุ่ม [ESC] จะย้อนกลับไปที่ระดับเหนือขึ้นไปภายในเมนู ทันทีที่หน้าจอเริ่มต้นปรากฏขึ้น (สถานะปกติ หรือผิดปกติ) หน้าจอจะแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนรหัส PIN อีกครั้ง หากต้องมีก
ารใช้รหัสสำ หรับการทำ งานที่เลือก
เมื่อล็อกอินที่ระดับ 3 จะมีการแสดงการล็อกเอาต์อัตโนมัติล่วงหน้า 1 นาที การกดปุ่ม Enter key [↵] จะยกเลิกการล็อกเอาต์อัตโนมัติ
การทำ งานใดๆ (ยกเว้นการดูและการตอบรับ) จากในระบบหรือจากการเข้าใช้งานระยะไกลจะได้รับการบันทึกตำ แหน่งที่เข้าใช้งานไว้ (เช่น ที่อยู่ IP ของเครื่องพีซี)
การใช้งานบางรายการจะได้รับการบันทึกลงในข้อมูลย้อนหลัง และจะมีการรายงานไปที่ศูนย์หากตั้งโปรแกรมไว้
หากมีการป้อนรหัส PIN ที่ไม่ถูกต้อง เครื่องจะส่งเสียงบี๊ปแสดงข้อผิดพลาดและการใช้งานจะถูกปฏิเสธ
เมนูทุกรายการจะมีคำ อธิบายประกอบ ซึ่งอาจมีการย่อไว้บนบรรทัดแรกของการแสดงผล เมนูย่อย ตัวเลือก หรือการดำ เนินการภายใต้เมนูนี้จะแสดงบ
นบรรทัดที่สองถึงสี่ โดยแสดงบรรทัดละหนึ่งรายการ หากมีรายการมากกว่าสามรายการ สามารถดูรายการอื่นนอกเหนือจากรายการที่ 1 ถึง 3 ได้ด้ว
ยปุ่ม [∨] การกดปุ่ม [∨] แต่ละครั้งจะสลับหน้าจอไปยังสามรายการถัด และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ปุ่ม [∧] สามารถใช้เพื่อดูรายการก่อนหน้า
โดยการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเลื่อนหน้าจอไปที่สามรายการก่อนหน้า
แต่ละรายการจะเริ่มต้นด้วยตัวเลข ซึ่งแสดงถึงปุ่มตัวเลขลัดเพื่อใช้เลือกรายการที่ตรงกัน (โปรดดูที่หัวข้อ ปุ่มลัด, หน้า 81 ด้านล่าง) ปุ่มลัดจะยังคงใช้ได้ ถึงแม้ว่าร
ายการจะไม่ได้แสดงอยู่บนจอในขณะนั้น
ในกรณีที่มีมากกว่าเก้ารายการในเมนู รายการจะถูกจัดเรียงเป็นแบบสองหน้า และจะใช้ปุ่ม [9] ในการสลับระหว่างหน้า
ปุ่ม [∧] จะใช้ไม่ได้กับสามรายการแรก และปุ่ม [∨] จะใช้ไม่ได้กับสามรายการสุดท้าย
สำ หรับรายการของการกำ หนดค่า ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันจะแสดงด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ขณะที่รายการอื่นจะมีช่องว่างระหว่างหมายเลขลัดและคำ อธิบาย
ในเมนูที่มีการดำ เนินการ ปิด/เปิด เช่น เมนูการทดสอบเอาต์พุต แผงควบคุมจะแสดงการดำ เนินการสุดท้ายที่ได้กระทำ โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) แทนที่จะเป็
นเครื่องหมายลูกศร (->)
ปุ่มลัด
ปุ่มลัดช่วยลดการกดซ้ำ และช่วยให้สามารถใช้คำ สั่งเพื่อการใช้งานและตั้งโปรแกรมแผงควบคุมได้อย่างรวดเร็ว
ระดับแรกในระบบคือเมนูหลัก ซึ่งประกอบด้วยรายการเมนูหกรายการ เช่น HISTORY (ข้อมูลย้อนหลัง) คือรายการที่ 1 ในเมนูและ PROGRAMMING (การ
ตั้งโปรแกรม) คือรายการที่ 6 ในเมนู ดังนั้น หมายเลขแรกของปุ่มลัดจะเป็น "1" สำ หรับ HISTORY และ "6" สำ หรับ PROGRAMMING
ตัวเลือกในระดับที่สองจะแสดงไว้ในคอลัมน์ระดับ 2 ในตารางโครงสร้างเมนู ดังต่อไปนี้ เช่น มีตัวเลือกสามรายการในเมนู HISTORY และมีตัวเลือกเก้า
รายการในเมนู PROGRAMMING
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หมายเลขลำ ดับที่สองในปุ่มลัดจะใช้เพื่อป้อนตัวเลือกระดับ 2 และมอบการเข้าระดับ 3 เช่น ใช้ ปุ่มลัด 6-9 เพื่อเข้าถึง
ตัวเลือก Auto Learn (การเรียนรู้อัตโนมัติ) ในเมนู PROGRAMMING ระดับ 3 มอบชุดตัวเลือกที่สาม ซึ่งแยกออกจากระดับ 2 (โปร
ดดูที่คอลัมน์ระดับ 3 ในตารางโครงสร้างเมนูต่อไปนี้ หมายเลขลำ ดับที่สามในปุ่มลัดจะแทนตัวเลือกที่เลือกสำ หรับระดับ
3 เช่น ใช้ ปุ่มลัด 6-9-2 เพื่อเข้าถึงตัวเลือก Auto Learn (การเรียนรู้อัตโนมัติ) สำ หรับ SLC 1
ปุ่มลัดเป็นเพียงรายการปุ่มที่คุณใช้กดเพื่อไปยังตัวเลือกระดับที่ต้องการ คุณสามารถใช้ปุ่มลัดได้ แม้ว่าตัวเลือกที่ต้องการจะไม่ปรากฎบนการแสดงผลก็ต
าม หลังจากที่คุณป้อนปุ่มลัดแล้ว ให้ทำ ตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอฟังก์ชันเฉพาะที่คุณกำ ลังใช้งานหรือตั้งโปรแกรม
ในบทนี้ ข้อความที่ระบุปุ่มลัดจะปรากฎดังนี้:
6-PROGRAMMING, 9-AUTO LEARN, 2-SLC-1

5.7.1
ระดับ 1 (เมนูหลัก)

โครงสร้างเมนู
ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

1-ALL (ทั้งหมด)
2-FIRE ALARMS (สัญญาณเตือนอัคคีภัย)
3-GAS ALARMS (สัญญาณเตือนแก๊ส)
1-VIEW HISTORY (ดูข้อมูลย้อนหลัง)

4-SUPERVISORIES (การตรวจสอบ)
5-TROUBLES (เหตุขัดข้อง)
6-CONTROLS (การควบคุม)
7-COMM RETRIES (การลองสื่อสารซ้ำ)

1-HISTORY (ข้อมูลย้อนหลัง)

2-PRINT HISTORY (พิมพ์ข้อมูลย้อนหลัง)

1-ALL (ทั้งหมด)
2-FIRE ALARMS (สัญญาณเตือนอัคคีภัย)
3-GAS ALARMS (สัญญาณเตือนแก๊ส)
4-SUPERVISORIES (การตรวจสอบ)
5-TROUBLES (เหตุขัดข้อง)
6-CONTROLS (การควบคุม)
7-COMM RETRIES (การลองสื่อสารซ้ำ)

3-WALK TEST LOG (บันทึกการทดสอบระบบ)
4-PRT WALK TEST LOG (พิมพ์บันทึกการทดส
อบระบบ)
1-INPUTS TO TEST

1-PANEL WIDE (ทุกแผง)

(อินพุตที่ต้องการทดสอบ, แผงควบคุมเดียว - ไม่

2-SLC 1

มีเครือข่าย)

3-SLC 2

2-WALK TEST (การทดสอบระบบ)

4-SELECT ZONES (เลือกโซน)
1-INPUTS TO TEST

1-NETWORK WIDE (ทั่วเครือข่าย)

(อินพุตที่ต้องการทดสอบ, เปิดใช้งานเครือข่าย)

2-SELECT PANEL (เลือกแผงควบคุม)
3-SELECT ZONES (เลือกโซน)

2-AUDIBLE (แจ้งเตือนเสียง)

1-SILENT (ปิดเสียง)
2-SHORT ACTIVATION (เปิดใช้งานแบบสั้น)
3-LONG ACTIVATION (เปิดใช้งานแบบยาว)

3-START WALK TEST (เริ่มต้นการทดสอบระบ
บ)
4-PRT WALK TEST LOG (พิมพ์บันทึกการทดส
อบระบบ)
หน้าจอ 1-INPUTS TO TEST (อินพุตที่ต้องการทดสอบ) อาจแสดงผลเป็นแบบแผงควบคุมเดียวหรือแบบเครือข่าย ขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดใช้งานเครือข่ายหรือไม่
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1-PRIMARY/LINE 1 (สายหลัก/สาย 1)
2-PRIMARY/LINE 2 (สายหลัก/สาย 2)
1-COMM TEST (การทดสอบการสื่อสาร)

3-SECONDARY/LINE 1 (สายรอง/สาย 1)
4-SECONDARY/LINE 2 (สายรอง/สาย 2)
5-PRIMARY IP (IP หลัก)
6-SECONDARY IP (IP รอง)
7-CITY TIE 1
8-CITY TIE 2
1-SLC 1 DIAGNOSITCS (การวิเคราะห์ SLC

2-SLCS

1)
2-SLC 2 DIAGNOSTICS (การวิเคราะห์ SLC
2)
3-PRINT SLC 1 DIAG (พิมพ์บันทึกการวิเคราะ
ห์ SLC 1)
4-PRINT SLC 2 DIAG (พิมพ์บันทึกการวิเคราะ

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ)

ห์ SLC 2)
3-POWER AND BATT (พลังงานและแบตเตอรี่)

1-VOLTAGE LEVELS (ระดับกำลังไฟฟ้า)
2-TEST BATTERY/NACS (ทดสอบแบตเตอรี่/
NAC)
1-MB RELAY 1 (รีเลย์ MB 1)
1-MB/OB RELAYS (รีเลย์ MB/OB)

2-MB RELAY 2 (รีเลย์ MB 2)
3-MB RELAY 3 (รีเลย์ MB 3)
4-RELAY MODULE 1@9 (โมดูลรีเลย์ 1@9)
5-RELAY MODULE 2@10 (โมดูลรีเลย์ 2@10)
1-MB NAC 1

4-OUTPUTS (เอาต์พุต)

2-MB/OB NACS (NAC ของเมนบอร์ด/บัสเสริ

2-MB NAC 2

ม)

3-REMOTE NAC 1@11 (NAC ระยะไกล 1@11)
4-REMOTE NAC 2@12 (NAC ระยะไกล 2@12)
5-REMOTE NAC 3@13 (NAC ระยะไกล 3@13)
6-REMOTE NAC 4@14 (NAC ระยะไกล 4@14)

3-SLC 1 RELAYS (รีเลย์ SLC 1)
4-SLC 1 LEDS/RLEDS (ไฟ LED/RLED SLC
1)
5- SLC 1 NACS (NAC ของ SLC 1)
6- SLC 2 RELAYS (รีเลย์ SLC 2)
7- SLC 2 LEDS/RLEDS (ไฟ LED/RLED SLC
2)
8- SLC 2 NACS (NAC ของ SLC 2)
5-LAMP TEST (การทดสอบหลอดไฟ)
6-VIEW OPTION BUS (ดูบัสเสริม)
1-SYSTEM REVISIONS (การแก้ไขระบบ)
7-VIEW SYSTEM INFO (ดูข้อมูลระบบ)

2-NETWORK INFO (ข้อมูลเครือข่าย)
3-MODULE REVISIONS (การแก้ไขโมดูล)
4-PANEL ID (ID แผงควบคุม)

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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4-CHANGE DATE/TIME (เปลี่ยนวันที่/เวลา)
ระดับ 1 (เมนูหลัก)

ระดับ 2

ระดับ 3

1-GLOBAL (หลัก)

1-ALL INPUT POINTS (ตำแหน่งอินพุตทั้งหม

ระดับ 4

ด)
2-ALL OUTPUTS (เอาต์พุตทั้งหมด)
3-ALL SLCS (SLC ทั้งหมด)
4-ALL ZONES (โซนทั้งหมด)
5-UNBYPASS ALL (เรียกใช้งานทั้งหมด)
1-SLC 1

1-THE WHOLE SLC (SLC ทั้งหมด)
2-ALL INPUT POINTS (ตำแหน่งอินพุตทั้งหมด)

2-SLCS

3-SELECT ADDRESS (เลือกจากตำแหน่ง)
2-SLC 2

1-THE WHOLE SLC (SLC ทั้งหมด)
2-ALL INPUT POINTS (ตำแหน่งอินพุตทั้งหมด)

5-BYPASS/UNBYPASS (ยกเลิก/เรียกใช้งาน)

3-SELECT ADDRESS (เลือกจากตำแหน่ง)
3-ZONES

1-BYPASS ZONES (การยกเลิกโซน)

1-BYPASS (ยกเลิก)
2-UNBYPASS (เรียกใช้งาน)
1-MB RELAY 1 (รีเลย์ MB 1)

1-RELAYS (รีเลย์)

2-MB RELAY 2 (รีเลย์ MB 2)
3-MB RELAY 3 (รีเลย์ MB 3)
4-RELAY MODULE 1@9 (โมดูลรีเลย์ 1@9)
5-RELAY MODULE 2@10 (โมดูลรีเลย์ 2@10)

4-MB/OB OUTPUTS (เอาต์พุตเมนบอร์ด/บัสเสร

1-MAINBOARD NAC 1 (NAC เมนบอร์ด 1)

ิม)

2-MAINBOARD NAC 2 (NAC เมนบอร์ด 2)
2-NACS

3-REMOTE NAC 1@11 (NAC ระยะไกล 1@11)
4-REMOTE NAC 2@12 (NAC ระยะไกล 2@12)
5-REMOTE NAC 3@13 (NAC ระยะไกล 3@13)
6-REMOTE NAC 4@14 (NAC ระยะไกล 4@14)

3-CITY TIES

1-CITY TIE 1
2-CITY TIE 2

1-NO DELAY (ไม่มีการหน่วงเวลา)
5-DAY MODE (โหมดกลางวัน)

2-PAS
3-PRE-SIGNAL

6-LIST OF BYPASSED (รายการยกเลิก)

1-BYPASSED ZONES (โซนที่ยกเลิก)
2-BYPASSED I/O (I/O ที่ยกเลิก)

ระดับ 1 (เมนูหลัก)

Bosch Security Systems, Inc.

ระดับ 2

ระดับ 3

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

ระดับ 4
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1-SLC 1

1-ADD A DEVICE (เพิ่มอุปกรณ์)
2-EDIT A DEVICE (แก้ไขอุปกรณ์)
3-DELETE DEVICES (ลบอุปกรณ์)

1-SLC DEVICES (อุปกรณ์ SLC)

4-COPY DEVICES (คัดลอกอุปกรณ์)
5-SLC WIRING (การเดินสาย SLC)
6-SLC LABEL (ป้ายชื่อ SCL)
7-RECONFIG A DEVICE (แก้ไขการกำหนดค่าอ
ุปกรณ์)
2-SLC 2

ตัวเลือก 1 ถึง 7 เหมือนกับ 1-SLC 1
8-INSTALLED (ติดตั้งแล้ว)

1-RELAYS/OUTPUTS (รีเลย์/เอาต์พุต)

1-MAINBOARD RELAYS (รีเลย์เมนบอร์ด)
2-REMOTE MODULE 1@9 (โมดูลระยะไกล 1
@9)
3-REMOTE MODULE 2@10 (โมดูลระยะไกล 2

6-PROGRAMMING (การตั้งโปรแกรม)

@10)
2-OUTPUTS/OPTION BUS (เอาต์พุต/บัสเสริม)

1-MAINBOARD NACS (NAC เมนบอร์ด)
2-NACS

2-RNAC MODULE 1@11 (โมดูล RNAC 1@11)
3-RNAC MODULE 2@12 (โมดูล RNAC 2@12)
4-RNAC MODULE 3@13 (โมดูล RNAC 3@13)
5-RNAC MODULE 4@14 (โมดูล RNAC 4@14)

3-SILENCE CONFIG (การกำหนดค่าปิดเสียง) 1-AUDIBLE ONLY (แจ้งเตือนเสียงเท่านั้น)
2-AUDIBLE/VISIBLE (แจ้งเตือนเสียง/แสงไฟ)
4-ZONE LED RANGE (ช่วงไฟ LED ของโซน)

1-ZONES 1-128
2-ZONES 129-255
1-CITY TIE 1

5-CITY TIES

2-CITY TIE 2
3-BOARD INSTALLED (บอร์ดที่ติดตั้ง)
4-EVENT RANGE (ช่วงเหตุการณ์)
1-PAIRS 1-3 (คู่ 1-3)
2-PAIRS 4-6 (คู่ 4-6)

1-DUAL ZONES (โซนคู่)
3-ZONES/FLOORS (โซน/ชั้น)

3-PAIRS (คู่ 7-9)
4-PAIRS (คู่ 10-12)
5-PAIRS (คู่ 13-15)
6-PAIRS (คู่ 16-18)

2-SW OR GLOBAL ZONES (แซนด์วิชหรือโซน SELECT ZONE: ??
หลัก)
3-FLOORS (ชั้น)

SELECT FLOOR: ??

1-TIME FORMAT (รูปแบบเวลา)

1-12 HOURS (12 ชั่วโมง)
2-24 HOURS (24 ชั่วโมง)

4-DATE/TIME (วันที่/เวลา)

1-DAY SENSI ENABLE (เปิดใช้งาน Day
2-DAY SENSITIVITIES (ความไวแสงในช่วงเว

Sensitivity)

ลากลางวัน)

2-DAY SENSI START (เริ่มต้น Day Sensitivity)
3-DAY SENSI END (สิ้นสุด Day Sensitivity)
1-ENABLE/DISABLE (เปิด/ปิดใช้งาน)
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3=-DAYLIGHT SAVINGS (เวลาออมแสง)

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

2-START (เริ่มต้น)
3-END (ปิด)
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ระดับ 1 (เมนูหลัก)
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1-PIN FOR CONTROL (PIN สำหรับการควบคุม)
1-USER PIN CODES (รหัส PIN ผู้ใช้)

2-LEVEL 2 PIN CODE (PIN ระดับ 2)
3-LEVEL 3 PIN CODE (PIN ระดับ 3)
4-WEB OPERATOR PIN (รหัส PIN ผู้ควบคุมดู
แลเว็บ)

5-USER ACCESS (การเข้าถึงโดยผู้ใช้)

1-CONTROLS (ควบคุม)
2-VIEW/PRT HISTORY (ดู/พิมพ์ข้อมูลย้อนหลัง)
2-OPERATIONS/LEVEL (การดำเนินการ/ระดั

3-WALK TEST (ทดสอบระบบ)

บ)

4-TEST MENU (เมนูทดสอบ)
5-CHANGE DATE/TIME (เปลี่ยนวันที่/เวลา)
6-BYPASS/UNBYPASS (ยกเลิก/เรียกใช้งาน)

6-PROGRAMMING (การตั้งโปรแกรม)

1-CONFIRM AT PANEL (ยืนยันที่แผงควบคุม)
3-REMOTE PROG (ตั้งโปรแกรมระยะไกล)

2-ENABLE (เปิดใช้งาน)
3-DISABLE (ปิดใช้งาน)

4-SILENCE ENABLE (เปิดใช้การปิดเสียง)

1-ENABLE (เปิดใช้งาน)
2-DISABLE (ปิดใช้งาน)

5-DRILL ENABLE (เปิดใช้การฝึกซ้อม)

1-ENABLE (เปิดใช้งาน)
2-DISABLE (ปิดใช้งาน)

1-TIMERS (ตัวจับเวลา)

1-AC FAIL DELAY (การหน่วงเวลาไฟ AC ขัดข้อง
)
2-AUTO SILENCE (ปิดเสียงอัตโนมัติ)
3-WATERFLOW DELAY (การหน่วงเวลาการไห
ลของน้ำ )
4-VERIFICATION (การยืนยัน)
5-SILENCE INHIBIT (ยับยั้งการปิดเสียง)
6-INVESTIGATION (การสอบสวน)

6-TIMERS AND SYSTEM (ตัวจับเวลาและระบบ

7-SANDWICH DELAY (การหน่วงเวลาแบบแซนด

)

์วิช)
8-DUAL-ZONE 1ST ALM (สัญญาณเตือนแรกใ
นโซนคู่)
9-SEQUENTIAL RESET (การรีเซ็ตเป็นลำดับขั้น)
2-SYSTEM (ระบบ)

1-WATERFLOW SILENCE (การปิดเสียงการไหล
ของน้ำ )
2-AUTO SILENCE (ปิดเสียงอัตโนมัติ)
3-SUPERVSR LATCH (แลทช์การตรวจสอบ)
4-EXTERNAL POWER (แหล่งจ่ายไฟภายนอก)
5-PANEL IP AND ID (IP และ ID แผงควบคุม)
6-PRINTER (เครื่องพิมพ์)
7-PANEL LANGUAGE (ภาษาของแผงควบคุม)
8-UNIT FORMAT (รูปแบบหน่วยยูนิต)
9-BANNER LABEL (ป้ายชื่อ Banner)

3-ERASE HISTORY (ลบข้อมูลย้อนหลัง)
4-ADVANCED FEATURES (คุณสมบัติขั้นสูง)

1-AUX POWER RESET (รีเซ็ตแหล่งจ่ายไฟภายน
อก)
2-D-ZONE 1st ALARM (สัญญาณเตือนแรกในโ
ซนคู่)
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คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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อนชนิ
ดแซ Inc.
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ระดับ 1 (เมนูหลัก)

Bosch Security Systems, Inc.
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1-ACCOUNT NUMBER (หมายเลขแอคเคาท์)
2-REPORTING FORMAT (รูปแบบการรายงาน)
1-PRIMARY ACCOUNT (แอคเคาท์หลัก)

3-REPORTING PATH (พาธการรายงาน)
4-PHONE NUMBER (หมายเลขโทรศัพท์)
5-IP REPORTING (การรายงาน IP)
6-AUTO TEST TIME (เวลาการทดสอบอัตโนมัติ)
7-AUTO TEST FREQ (ความที่การทดสอบอัตโนม
ัติ)
8-MAXIMUM ATTEMPTS (จำนวนการพยายามส
ูงสุด)

2-SECONDARY ACCOUNT (แอคเคาท์รอง)

เหมือนกับ PRIMARY ACC
1-ALARMS (สัญญาณเตือน)
2-SUPERVISORIES (การตรวจสอบ)

7-DACT

3-ALARM RESTORALS (การคืนค่าสัญญาณเตือ
3-REPORT STEERING (การจัดการรายงาน)

น)
4-SUPERVISORY RST (การคืนค่าการตรวจสอบ)
5-TROUBLE/RESTORE (เหตุขัดข้อง/การกู้คืน)

6-PROGRAMMING (การตั้งโปรแกรม)

6-TESTINGS (การทดสอบ)
7-SILENCE (ปิดเสียง)
8-RESET (รีเซ็ต)
9-DRILL (ฝึกซ้อม)
4-REDIAL INTERVAL (ช่วงห่างในการโทรซ้ำ)
5-DIALING TYPE (ประเภทการโทร)

1-TONE DIALING (การโทรแบบเสียง)
2-PULSE DIALING (การโทรแบบพัลซ์)

6-LINE ENABLE (เปิดใช้งานสาย)

1-LINE 1 ENABLE (เปิดใช้งานสาย 1)
2-LINE 2 ENABLE (เปิดใช้งานสาย 2)

7-LINE 1 RING COUNT (จำนวนการเรียกสา
ยบนสาย 1)
8-REPORT RANGE (ช่วงการรายงาน)

1-PANEL WIDE (ทุกแผง)
2-Reserved (สำรอง)
3-NETWORK WIDE (ทั่วเครือข่าย)

9-Reserved (สำ รอง)
1-NETWORK CARD (การ์ดเครือข่าย)

1-INSTALLED (ติดตั้ง)
2-PORT SUPERVISION (การตรวจสอบพอร์ต)

8-NETWORKING (เครือข่าย)

2-NETWORK WIRING (การเดินสายเครือข่าย) 1-CLASS A
2-CLASS B
3-PANEL MANAGEMENT (การจัดการแผงค

1-ADD A PANEL (เพิ่มแผงควบคุม)

วบคุม)

2-EDIT A PANEL (แก้ไขแผงควบคุม)
3-DELETE A PANEL (ลบแผงควบคุม)

1-ALL (ทั้งหมด)
2-SLC 1
9-AUTO LEARN (การเรียนรู้อัตโนมัติ)

3-SLC 2
4-ALL SLCS (SLC ทั้งหมด)
5-UPDATE OPTION BUS (อัปเดตบัสเสริม)
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ระดับ 1 (เมนูหลัก)

ระดับ 2

7-RESET LEVEL 3 PIN (รีเซ็ต PIN ระดับ 3)

1-GET BUILDING CODE (ดูรหัสอาคาร)

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 4
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2-ENTER BUILDING CODE (ป้อนรหัสอาคาร)
ระดับ 1 (เมนูหลัก)

ระดับ 2

เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเลือก NETWORK CARD INSTALLED (6-8-1-1) เท่านั้น
8-REMOTEPROGRAM (ตั้งโปรแกรมระยะไกล) 1-SELECT PANEL (เลือกแผงควบคุม)
2-PANEL ID (ID แผงควบคุม)
หากต้องการรีเซ็ต PIN ระดับ 3 คุณจะต้องมีรหัสอาคาร (Building Code) และส่งรหัสดังกล่าวไปยังศูนย์บริการของแผงควบคุม หลังจากส่งรหัสไปยังศูนย์บริการแล้ว คุ
ณจะมีเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อป้องรหัส (7-2 สำ หรับฟังก์ชัน RESET LEVEL 3 PIN-ENTER BUILDING CODE) และเปลี่ยนแปลง PIN
หากต้องการรับรหัสอาคาร ให้ทำ ดังนี้

5.8

–

ใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 7-1 สำ หรับ RESET LEVEL PIN 3 -GET BUILDING CODE

–

ใช้เบราว์เซอร์ ให้คลิกที่ในหัวข้อ PIN Codes Level 3 (การตั้งโปรแกรม) บนหน้าจอข้อมูลของไซต์ (Site Data)

โครงสร้างเบราว์เซอร์และการนาวิเกต

FPA-1000 มีชุดของเว็บเพจสองชุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและตั้งโปรแกรมระบบ เว็บเพจแบบเวอร์ชันออฟไลน์ (มีให้บริการในหมวดการดาวน์โหลดซอฟต์แวร
์ของแผงควบคุม FPA-1000 บนเว็บไซต์ Bosch (www.boschsecurity.com) ช่วยให้คุณสามารถดำ เนินการกำ หนดค่าและการตั้งค่าได้แบบออฟไลน์ และอัปโหลดไฟล์การ
กำ หนดค่าใหม่ผ่านการเชื่อมโยงอีเทอร์เน็ต หรือใช้การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในสถานที่
การใช้งานและการตั้งโปรแกรมผ่านเบราว์เซอร์ช่วยให้คุณทำ สิ่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
–

ดาวน์โหลดโปรแกรมทั้งหมด ไฟล์ข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลการทดสอบระบบ สถานะปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าระบบ เวลาและวันที่

–

อัปโหลดโปรแกรมทั้งหมด

หลังการดาวน์โหลดหรือทำ การตั้งโปรแกรมในการกำ หนดค่าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำ เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

5.8.1

–

ตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งโปรแกรมทั้งหมดโดยพิมพ์เป็นเอกสารหรือดูรายการที่ตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลโปรแกรมที่ต้องการ

–

ทดสอบการทำ งานของแผงควบคุมที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

การเข้าใช้งานจากภายนอกและภายในสถานที่ตั้ง
เพื่อให้สามารถทำ งานได้อย่างถูกต้อง
ต้องเชื่อมต่อแผงควบคุม FPA-1000 และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเครือข่าย IP เครือข่ายเดียว
ที่อยู่ IP ของ FPA-1000 จะต้องกำ หนดเป็นค่าที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สำ หรับการระบุที่อยู่ IP โดยใช้แผงปุ่มกด ให้ใช้ปุ่มลัด 6
-6-2-5 สำ หรับ PROGRAMMING -TIMERS AND SYSTEM-SYSTEM- PANEL IP AND ID (ดูที่ ปุ่มลัด, หน้า 81 และ/หรือ โครงสร้างเมนู, หน้า 82)
หากต้องการรับที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือระบบของคุณ
แจ้งเตือน!
การใช้ FPA-1000 ในระบบ LAN, เครือข่ายในองค์กร หรือ VPN
หากมีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และ FPA-1000 กับระบบ LAN เครือข่ายในองค์กร หรือ VPN เพียงระบบเดียว FPA-1000 ต้องมีที่อยู่
IP ที่กำหนดแบบคงที่ เนื่องจาก FPA-1000 ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นต์ ซึ่งในกรณีนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ จะต้องอ้างอิงที่อยู
่ IP ดังกล่าวเพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ สำ หรับการทำ งานในเครือข่ายในองค์กร โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำ หนดที่อยู่ IP แบบคงที่
การเชื่อมต่อ (เครือข่าย) แบบออฟไลน์
ขั้นแรก ให้เรียกใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งอาจเป็น Firefox หรือ Internet Explorer ก็ได้
เว็บเพจการทำ งานของ FPA-100 ใช้งานโครงสร้างภาษา JavaScript และคุกกี้ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ และเปิดใช้งาน JavaScri
pt แล้ว หากจำเป็น ให้ระบุเว็บไซต์ดังกล่าวว่าเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
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ป้อนที่อยู่ IP ของ FPA-1000 ลงในบรรทัดที่อยู่ของหน้าต่างเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เมื่อมีการร้องขอการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัส PIN สำ หรับการเข้
าใช้โดยผู้ควบคุมดูแลเว็บ (โปรดดูที่ ระดับสิทธิ์ใช้งานและรหัส PIN, หน้า 70)
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เว็บเพจของ FPA-1000 จะเริ่มต้นหน้าเพจ ซึ่งคุณสามารถดูได้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้คุณจะมีเพียงสิทธิ์ในการดูข้อมูลเท่านั้น หากต้องการเข้าถึงระบบได้มากกว่านั้น ให้เปลี่ยนเป็นระดับการเข้าถึงที่สูงขึ้น เช่น
–

ระดับ 2 สำ หรับการควบคุมเอาต์พุตการทดสอบและทำ การทดสอบระบบ

–

ระดับ 3 - สำ หรับการเปลี่ยนโปรแกรมแผงควบคุมในส่วนการตั้งโปรแกรม

ระดับ 3 เป็นระดับเฉพาะ ในระดับ 3 สามารถมีผู้ใช้ได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น หากมีผู้ใช้รายที่สองพยายามเปลี่ยนไปที่การเข้าใช้ระดับ 3 จากเว็บเพจ ผู้ใช้จะได้รับข้อความว่า
“A level 3 user is already logged in” (มีผู้ใช้ในระดับ 3 ล็อกอินอยู่) และผู้ใช้จะยังคงอยู่ในระดับการเข้าถึงระดับเดิม
มีเพียงผู้ใช้ที่อยู่ ณ แผงปุ่มควบคุมของ FPA-1000 ในพื้นที่เท่านั้นที่มีสถานะการเข้าถึงสูงกว่า ผู้ใช้ที่อยู่ ณ แผงปุ่มควบคุมสามารถปฏิเสธผู้ใช้ที่ใช้งานผ่า
นเว็บเพจในระดับ 3 ได้โดยการล็อกอิน เมื่อผู้ใช้งานที่อยู่ในสถานที่ล็อกอินไปยัง FPA-1000 และขอสิทธ์การเข้าถึงระดับ 3 การเข้าถึงระดับ 3 ของผู้ใช้ซึ่งใช้
งานบนเว็บเพจจะเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ถูกต้อง และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้รายดังกล่าวพยายามดำ เนินการในระดับ 3 หรือระดับ 2 ในครั้งถัดไป
การเชื่อมต่อในสถานที่ตั้ง (ในพื้นที่)
ในการสร้างการเชื่อมต่อในสถานที่ตั้ง (การเชื่อมต่อตรง) จากแผงควบคุม FPA-1000 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ อุปกรณ์ทั้งสองชิ้นจะต้องเชื่อมต่อโดยใช
้สายอีเทอร์เน็ตแบบไขว้หรือแบบตรง (CAT 5) ที่มีขั้วต่อ RJ45 แผงควบคุม FPA-1000 รองรับ "การตรวจจับการต่อไขว้อัตโนมัติ" (auto crossover detection)
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เชื่อมต่อกับ FPA-1000 ทางกายภาพแล้ว ให้ทำ ดังนี้
–

เปิด การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connections) จากเมนูเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกสร้างการเชื่อมต่อใหม่

–

เปิดการเชื่อมต่อ LAN หรือ Local Area Connection (ชื่ออาจต่างกันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ) ซึ่งกำ หนดให้กับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตของค
ุณและเลือก สถานะ (Status) จากเมนูบริบท

–

เลือก (หรือหากจำ เป็น ให้ทำ การติดตั้ง) Internet Protocl TCP/IP (ตำ แหน่งของรายการนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ)

–

เมื่อคุณมี Internet Protocol TCP/IP ในรายการคุณสมบัติของอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว ให้เลือกโปรโตคอลนี้จากรายการ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ (Pr
operties) และป้อนที่อยู่ IP ที่ถูกต้องซึ่งได้รับจากผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

5.8.2

การทำ งานบนเว็บเพจ
ป้อนที่อยู่ IP ของ FPA-1000 ลงในบรรทัดที่อยู่ของหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณกด Enter คุณจะได้รับการร้องขอให้ทำ การตรวจสอบความถูกต้อง ป้อนชื่อผู้ใ
ช้และรหัส PIN สำ หรับการเข้าใช้โดยผู้ควบคุมดูแลเว็บ (โปรดดูที่ ระดับสิทธิ์ใช้งานและรหัส PIN, หน้า 70)
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว หน้าเริ่มต้นของเว็บเพจ FPA-1000 จะปรากฎขึ้น และเห็นได้บนหน้าต่างเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ อย
่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้คุณจะมีเพียงสิทธิ์ในการดูข้อมูลเท่านั้น (ระดับ 1) หากต้องการให้เข้าถึงระบบได้มากกว่านั้น คุณต้องเปลี่ยนเป็นระดับการเข้าถึงที่สูงขึ้น เช่น
–

ระดับ 2 สำ หรับการควบคุมเอาต์พุตสำ หรับทดสอบและทำ การทดสอบระบบ

–

ระดับ 3 สำ หรับการเปลี่ยนโปรแกรมแผงควบคุมในส่วนการตั้งโปรแกรม

ระดับ 3 เป็นระดับเฉพาะ ในระดับ 3 สามารถมีผู้ใช้ได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น หากมีผู้ใช้งานในระดับ 3 อยู่และมีผู้ใช้รายที่สองบนเว็บเพจพยายามเปลี่ยนไปที่การเข้าใช้ระดับ
3 ผู้ใช้รายที่สองจะคงอยู่ในระดับการเข้าถึงระดับเดิมและได้รับข้อความว่า “A level 3 user is already logged in” (มีผู้ใช้ในระดับ 3 ล็อกอินอยู่)
มีเพียงผู้ใช้ที่อยู่ ณ แผงปุ่มควบคุมของ FPA-1000 ในพื้นที่เท่านั้นที่มีสถานะการเข้าถึงสูงกว่า ผู้ใช้รายดังกล่าวสามารถปฏิเสธสิทธิ์ของผู้ใช้ที่อยู่ในการเข้
าถึงระดับ 3 จากระยะไกลได้ เมื่อผู้ใช้รายที่สองล็อกอินผ่านปุ่มแผงควบคุม สิทธิ์การเข้าถึงระดับ 3 ของผู้ใช้ที่เว็บเพจจะกลายเป็นไม่ถูกต้องและผู้ใช้จะได
้รับการแจ้งเมื่อพยายามจะทำ งานในระดับ 3 หรือระดับ 2 (เช่น การบันทึกข้อมูลไปยัง FPA-1000)
หากต้องการสลับจากระดับการเข้าถึงหนึ่งเป็นอีกระดับขระอยู่บนเว็บเพจ FPA-1000 ให้กดปุ่มล็อกอินที่ด้านบนของคอลัมน์ซ้ายมือบนหน้าเริ่มต้นของเบราว์
เซอร์ คุณสามารถเปลี่ยนจากระดับผู้ควบคุมดูแลเว็บ หรือระดับ 1 ไปยังระดับที่สูงกว่า (ระดับ 2 หรือระดับ 3) โดยการใส่เลข PIN ที่เหมาะสมสำ
หรับระดับการเข้าถึงที่ต้องการลงในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นหลังการกดปุ่มล็อกอิน
จากระดับ 2 หรือระดับ 3 คุณสามารถสลับไปที่ระดับ 1 ได้โดยไม่ต้องป้อนรหัส PIN อีกครั้ง หากต้องการสลับจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 คุณจะต้องกลับไปยังระดับ 1
ก่อน จากนั้นกดล็อกเอาต์ ล็อกอินใหม่และป้อน PIN ของระดับ 3
หากไม่มีการดำ เนินการใดๆ เกิน 25 นาที การเข้าถึงระดับ 2 จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ในระดับ 3 ผู้ใช้จะได้รับแจ้งหนึ่งนาทีก่อนเซสชันหมดอายุ ในระด
ับ 2 ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเมื่อพยายามทำ งานที่ต้องมีการเข้าถึงระดับ 2 ครั้งต่อไป การเข้าถึงระดับ 1 ไม่มีการหมดเวลา
การทำ ให้การเปลี่ยนการตั้งโปรแกรมมีผลบน FPA-1000
การแก้ไขโปรแกรมของ FPA-1000 สามารถทำ ได้เมื่ออยู่ในการเข้าถึงระดับ 3 เท่านั้น หากอยู่ในระดับที่ต่ำ กว่า เว็บเพจ FPA-1000 จะไม่ยอมรับการดำ เนินการ Save to
Panel (บันทึกไปยังแผงควบคุม)
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ในการทำ ให้การเปลี่ยนการตั้งโปรแกรมมีผลบน FPA-1000 ให้กดปุ่ม Implement Configuration (นำ การกำ หนดค่าไปใช้) หรือออกจากระดับ 3 โดยตรง เ
มื่อออกจากระดับ 3 คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เลือกว่าต้องการนำ การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้ไปใช้กับ FPA-1000 หรือยกเลิกการเปลี่
ยนแปลง นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายให้ผู้ใช้เลือกเก็บการกำ หนดค่าเดิมที่มีผลใช้อยู่ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังนี้จะมีผล เมื่อคุณกดปุ่ม Implement Configuration หรือยื
นยันการเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดโดยออกจากการเข้าถึงระดับ 3 FPA-1000 จะรีเซ็ตและเริ่มต้นทำ งานโดยใช้ค่าที่กำ หนดใหม่
ข้อมูลความคืบหน้าและสถานะระบบจะแสดงในส่วนที่เป็นสีขาวของหน้าต่างเบราว์เซอร์

5.9

ภาพรวมของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ทางเว็บ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ทางเว็บช่วยให้การดำ เนินงานต่างๆ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ทำ ได้อย่างสะดวก ระบบจะขอตรวจสอบการอนุญาตหากจำ เป็นสำ หรับการทำ งานที่ร้องขอ
หน้า

ตัวเลือก

เพจเริ่มต้น (Start Page)

อัปโหลดและดาวน์โหลดการกำ หนดค่าแผงควบคุม เปรียบเทียบไฟล์การกำ หนดค่า ดาวน์โหลดข้อม
ูลย้อนหลังและข้อมูลย้อนหลังการทดสอบระบบ แสดงเวลาปัจจุบันของแผงควบคุม ซิงโครไนซ์แ
ผงควบคุมกับโซนเวลาที่เลือก ใส่การกำ หนดค่าออนไลน์

การตั้งโปรแกรม (Programming)
ข้อมูลของไซต์ (Site Data)

สร้างป้ายชื่อ Banner, IP และ ID, กำ หนดการตั้งค่าแผงควบคุมในระบบ, เปลี่ยนรหัส PIN และกำ หนดการทำ งานตามระดับสิท
ธิ์ใช้งาน, กำ หนดตารางเวลาออมแสงและเวลาตรวจจับความไวแสงในช่วงเวลากลางวัน, เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์เว
ลาเครือข่ายกว้างและระบุเซิร์ฟเวอร์ NTP, ตั้งค่าเวลาอื่นๆ, เลือกภาษา รูปแบบเวลา และหน่วยสำ หรับเมนูแผงควบคุม, เลือก
การตั้งค่าฟังก์ชันแลทช์ ปิดเสียง และฝึกซ้อม, กำ หนดที่อยู่เครื่องพิมพ์และเลือกตัวเลือกการพิมพ์เหตุการณ์

SLC 1

ตั้งค่าข้อมูลการกำ หนดค่าสำ หรับ SLC 1

SLC 2

ตั้งค่าข้อมูลการกำ หนดค่าสำ หรับ SLC 2

เมนบอร์ด

กำ หนดค่าเอาต์พุตเมนบอร์ด (รีเลย์, NAC และ City Tie)

บัสเสริม

กำ หนดค่าอุปกรณ์บัสเสริม (ตัวแจ้งเตือน LED และ LCD, แผงปุ่มควบคุม LCD, โมดูลเอาต์พุต และแหล่งจ่ายไฟ
วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (RNAC))

การรายงาน (Reporting)

กำ หนดแอคเคาท์หลักและแอคเคาท์รอง, ระบุการตั้งค่า PSTN และ IP รวมทั้งการเข้ารหัส IP และกำ หนดการจัดการรายงาน

Zones/Floors (โซน/ชั้น)

กำ หนดค่าหลัก กลุ่ม และโซนในพื้นที่, กำ หนดค่าโซนคู่ และกำ หนดค่าชั้นต่างๆ สำ หรับสัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช

เครือข่าย (Networking)

ระบุการติดตั้งการ์ดเครือข่ายและการตรวจสอบพอร์ต, ระบุแบบโครงสร้างการเดินสายแบบทั้งเครือข่าย (Class
A หรือ Class B), การตั้งค่าการซิงโครไนซ์แบบทั้งเครือข่าย และรายการแผงควบคุมเครือข่าย

การบำ รุงรักษา (Maintenance)
การควบคุม (Control)

ควบคุมเอาต์พุตทั้งหมดแบบแยกอิสระ ได้แก่ เมนบอร์ด (รีเลย์, NAC และ City Tie), บัสเสริม (การทดสอบไฟแจ้งเตือน LED),
SLC 1 และ SLC 2 (เอาต์พุต)

การทดสอบ (Testing)

ข้อมูลระบบ ได้แก่ การทดสอบระบบ, การทดสอบ SLC 1 และ SLC 2, การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร

การตรวจสอบ (Monitoring)
ดูสถานะ (View Status)

แสดงรายการสถานะแผงควบคุมปัจจุบัน ได้แก่ สัญญาณเตือนอัคคีภัย แก๊ส และการตรวจสอบ รวมถึงเหตุขัดข้อง
รองรับสำ หรับการฝึกซ้อม รีเซ็ต ปิดเสียง และตอบรับ

ข้อมูลย้อนหลัง (History)

แสดงข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลย้อนหลังการทดสอบระบบ พร้อมตัวเลือกการดาวน์โหลด

รายการอรรถประโยชน์ (Utilities)
วิธีใช้ (Help)

แสดงเนื้อหาวิธีใช้งานแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ โดยแสดงหน้าละหนึ่งแท็บ

การตั้งค่าเริ่มต้น
สำ หรับข้อมูลสรุปการตั้งค่าเบื้องต้น โปรดดูที่ การตั้งโปรแกรมดีฟอลต์, หน้า 107
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รหัส PIN ในการอนุญาต
ระบบจะร้องขอให้ผู้ใช้ใส่รหัส PIN หากจำ เป็นสำ หรับการทำ งานที่ร้องขอบนเว็บเพจ การทำ งานจะไม่ดำ เนินต่อ หากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ระดับสิทธิ์ใช้งา
นจริงจะปรากฏอยู่ที่มุมซ้ายบนของแต่ละเว็บเพจ หน้าต่างสถานะจะแสดงเป็น “Level ?” จนกว่าจะมีการล็อกอิน คลิกปุ่มล็อกอินเพื่อเปิดหน้าต่างสำ หรับใส่รหัส
PIN ที่ถูกต้อง
การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
เมื่อใดก็ตามที่คุณใส่ค่าที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงของค่าที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถออกจากฟิลด์อินพุตนั้นได้จนกว่าจะใส่ค่าที่ถูกต้อง
ข้อความป้ายชื่อ
ผู้ใช้สามารถตั้งป้ายชื่อเพื่อการใช้งานต่างๆ ได้ (เช่น เพื่อระบุตำ แหน่งของอุปกรณ์) โดยปรกติแล้ว ข้อความป้ายชื่อจะจำ กัดความยาวไว้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
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การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

6.1

การแก้ไขปัญหาระบบตรวจสายโทรศัพท์
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การสื่อสารขัดข้อง/ข้อมูลสูญหาย (Comm Fail/DATA LOST)
โดยปกติแล้ว ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการไม่ได้ตั้งโปรแกรมให้กับโทรศัพท์/IP หมายเลข 2 หรือแอคเคาท์หมายเลข 2 หากการจัดการรายงานถูกสั่งให้ใช้โทรศัพท์/IP
2 เป็นชุดสำ รอง รายงานที่ทำ สำ หรับโทรศัพท์/IP หมายเลข 2 หรือแอคเคาท์หมายเลข 2 ที่ไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้จะเตือนผู้ติดตั้งว่าไม่มีโทรศัพท์/IP หมายเลข 2 ปรากฏอยู่
ปัญหาด้านการสื่อสารอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดสถานะเช่นนี้ ได้แก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่ระบบต่อสายจะสามารถส่งข้อมูลได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการโอเวอร์
โฟลว์ของบัฟเฟอร์เหตุการณ์ 32 หรือปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ
ตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่อของระบบต่อสาย การเลือกรูปแบบ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสแอคเคาท์ สภาพสายโทรศัพท์ และการตั้งโปรแกรมเ
สียง (หากใช้รูปแบบ Tone Burst) สำ หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อกำ หนดการรายงาน, หน้า 37
ข้อแนะนำ บางประการสำ หรับวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสายโทรศัพท์มีการแสดงไว้ด้านล่างดังนี้
1.

ใช้โวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจพบในสายโทรศัพท์แต่ละเส้น (จากสาย Tip ไปยังสาย Ring) ขณะไม่มีการใช้งานสาย
ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจพบระหว่างการเรียกสายสำ หรับสายเข้าอาจสูงกว่า 100 V AC
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ Telco สำ รอง โดยปกติแล้วอยู่ในช่วงระหว่าง 30 V DC ถึง 50 V
DC แต่แรงดันไฟฟ้าใดที่มีค่ามากกว่า 5 V DC สามารถยอมรับได้โดยแผงควบคุม
ขั้วของแรงดันไฟฟ้าไม่มีผล

2.

ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจใช้งานสายโทรศัพท์ เช่น เครื่องส่งแฟกซ์ อุปกรณ์ตรวจสอบบัตรเครดิต หรือระบบ PBX
หากไม่สามารถถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการเดินสายโดยให้รีเลย์การต่อสายของแผงควบคุมสามารถยกเลิกการเชื่อ
มต่อกับอุปกรณ์ได้หากจำ เป็น
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าภายในสายระหว่างที่มีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีค่าเกิน 5 V

3.

ตรวจสอบความขัดข้องในสายโทรศัพท์เป็นระยะๆ
ำ การทดสอบการโทรเพื่อยืนยันว่าสายปราศจากเสียงเพี้ยนและสัญญาณรบกวน
ลองสลับสาย 1 กับ 2 ที่แผงควบคุมชั่วคราว และตรวจสอบว่าปัญหาย้ายไปยังช่องสัญญาณสายโทรศัพท์อื่นของแผงควบคุมหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าปั
ญหาเกิดจากสายโทรศัพท์ ไม่ใช่จากระบบตรวจสายโทรศัพท์

4.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงข้อขัดข้องคือ สาย 1 ปลดการเชื่อมต่อ (หรือ สาย 2 ปลดการเชื่อมต่อ) และไม่ใช่ เหตุขัดข้องการสื่อสารกับแ
อคเคาท์หลัก (Pri Acct Comm Fail) (หรือ เหตุขัดข้องการสื่อสารกับแอคเคาท์รอง (Sec Acct Comm Fail)).
เหตุขัดข้อง Comm Fail อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากสายโทรศัพท์มีแรงดันแบตเตอรี่ผู้ให้บริการ (Telco) แต่ไม่สามารถโทรออกได้ ทดลองโทรออกไ
ปยังอุปกรณ์รับสัญญาณบนสายโทรศัพท์ทั้งสองสาย และฟังเสียงตอบรับ ACK กลับจากอุปกรณ์รับสัญญาณ

5.

ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ทั้งสองสามารถใช้งานได้
ามข้อกำ หนด NFPA รายงานการทดสอบอัตโนมัติจะส่งผ่านสายโทรศัพท์ไม่ซ้ำ เดิมในแต่ละครั้งที่ส่ง หากมีสายโทรศ
ัพท์เพียงสายเดียวเชื่อมต่อกับแผงควบคุม จะมีข้อความ Comm Fail ทุกครั้งที่ทดสอบการโทร โปรดดูที่ ข้อกำ หนดการรายงาน, หน้า 37

6.2

ข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลระบบ
รายงานการทดสอบแบบอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าเมนูการทดสอบ (ค่าเบื้องต้นกำ หนดไว้ที่ระดับ 2) สามารถเริ่มต้นการส่งรายงานการทดสอบด้วยตนเองไปยังแอคเคาท์ศูนย์ได้ ตัวเ
ลือก การจัดการรายงาน (Report Steering) ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อระบุว่าให้ส่งรายงานการทดสอบด้วยตนเองและอัตโนมัติไปยังศูนย์ใด สำ หรับรายงา
นการทดสอบด้วยตนเอง ผู้ใช้จะเลือกสายโทรศัพท์หรือที่อยู่ IP เพื่อส่งรายงานการทดสอบ แผงควบคุมมีตัวเลือกเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันที่เป็นไป
ได้ทั้งหมดระหว่างสายโทรศัพท์ ปลายทาง และพาธ IP เพื่อส่งรายงานการทดสอบด้วยตนเอง ข้อขัดข้องด้านการสื่อสารจะมีการบันทึกไว้ในข้อมูลย้อนหลังทุกครั้ง
งาน

เว็บเพจ

การทำ งานของเอาต์พุตเมนบอร์ดแต่ละตัว

Maintenance - Control - Mainboard (การบำรุงรักษา - การควบคุม - เมนบอร์ด)

การทำ งานของเอาต์พุตบัสเสริมแต่ละตัว

Maintenance - Control - Option Bus (การบำรุงรักษา - การควบคุม - บัสเสริม)

การทำ งานของเอาต์พุตวงจรแต่ละตัว

Maintenance - Control - SLC 1/SLC 2 ((การบำรุงรักษา - การควบคุม - SLC 1/
SLC 2)

ข้อมูลทั่วไปด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

Bosch Security Systems, Inc.

Testing - System Information (การทดสอบ - ข้อมูลระบบ)

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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งาน

เว็บเพจ

กำ หนดค่าและทำ การทดสอบระบบ

Testing - Walk Test (การทดสอบ - การทดสอบระบบ)

ทำ การทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร

Testing - Communicator Test (การทดสอบ - การทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร)

อ่านข้อมูลที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาของอุปกรณ์วงจร

Testing - SLC 1/SLC 2 Test (การทดสอบ - การทดสอบ SLC 1/SLC 2)

อัปโหลดซอฟต์แวร์แผงควบคุมใหม่

Testing - Software Update (การทดสอบ - การอัปเดตซอฟต์แวร์)

ดูสถานะปัจจุบันของแผงควบคุม

Monitoring - View Status (การตรวจสอบ - ดูสถานะ)

ดู/ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

History - History Data (ข้อมูลย้อนหลัง - รายการข้อมูลย้อนหลัง)

ดู/ดาวน์โหลดประวัติการทำ การทดสอบระบบ

History - Walk Test History Data (ข้อมูลย้อนหลัง - ข้อมูลย้อนหลังการทดสอบร
ะบบ)

ตาราง 6.45: การวิเคราะห์นอกสถานที่ตั้งผ่านทางอินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บเบราว์เซอร์

งาน

ปุ่มลัดของเมนู

ดูข้อมูลย้อนหลัง

1-HISTORY (ข้อมูลย้อนหลัง), 1-VIEW HISTORY (ดูข้อมูลย้อนหลัง)

พิมพ์ข้อมูลย้อนหลัง

1-HISTORY (ข้อมูลย้อนหลัง), 2-PRINT HISTORY (พิมพ์ข้อมูลย้อนหลัง)

ทำ การทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 1-COMM TEST (การทดสอบการสื่อสาร)

ดู/พิมพ์การวิเคราะห์ SLC

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 2-SLCS

ดูการทดสอบระดับแรงดันไฟฟ้าและทำ การทดสอบปริมาณแบตเตอรี่

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 3-POWER AND BATT (พลังงานและแบตเตอรี่
)

ทดสอบเอาต์พุตของรีเลย์ NAC และ SLC

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 4-OUTPUTS (เอาต์พุต)

ทำ การทดสอบไฟแจ้งเตือน

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 5-LAMP TEST (การทดสอบหลอดไฟ)

ดูอุปกรณ์บัสเสริม

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 6-VIEW OPTION BUS (ดูบัสเสริม)

ข้อมูลทั่วไปด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 7-VIEW SYSTEM INFO (ดูข้อมูลระบบ)

ดูสถานะเครือข่าย

3-TEST MENU (เมนูการทดสอบ), 8-NETWORK STATUS (สถานะเครือข่าย)

ตาราง 6.46: การวิเคราะห์ปัญหาในสถานที่ตั้งผ่านแผงปุ่มควบคุม

6.3

การทำ งานของ FPE-1000-SLC LED
ไฟ LED แสดงสถานะสองดวงบนโมดูลปลั๊กอิน FPE-1000-SLC ให้ข้อมูลการวิเคราะห์เบื้องต้น และแสดงว่าโมดูลกำ ลังติดต่อกับแผงควบคุมอัคคีภัย ไฟ LED แสดงสถาน
ะนี้จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้ถอดฝาครอบด้านหน้าของแผงควบคุมออก
ไฟ LED

คำ อธิบาย

สีเขียว

การสื่อสารผ่านบัส

สีเหลือง

การสื่อสารผ่านบัสล้มเหลว (ตัวนับการสูญเสียเพิ่มขึ้น)

หากมีข้อผิดพลาดของ Parity หรือ Checksum หรือ Time-out เกิดขึ้น เครื่องจะพยายามทำ การสื่อสารอีกสามครั้งติดต่อกัน ตัวนับการสูญเสียการสื่อสารจะนับเพิ่มท
ุกครั้งที่มีข้อผิดพลาด
หากต้องการรีเซ็ตตัวนับการสูญเสีย ให้เปิดเบราว์เซอร์หรือเครื่องมือแบบออฟไลน์และใช้ SLC 1 Test หรือ SLC 2 Test บนหน้าจอการทดสอบ

6.4

การทดสอบระบบไฟและแบตเตอรี่
หากต้องการดูการแสดงผลระดับแรงดันไฟฟ้าสำ หรับแหล่งจ่ายไฟ AC และแหล่งจ่ายไฟ/แบตเตอรี่สำ รอง ให้ใช้ปุ่มลัด 3-3-1 สำ หร
ับ TEST MENU-POWER AND BATT-VOLTAGE LEVELS
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หากต้องการทดสอบแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ ให้ใช้ปุ่มลัด 3-3-2 สำ หรับ TEST MENU-POWER AND BATT-TEST BATTERY/
NACS ระบบจะเปิด NAC เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หน้าจอจะปรากฏข้อความ “Passed” (ผ่าน) หรือ “Failed” (ล้มเหลว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการทดสอบสำเร็จเรียบร้อ
ยหรือไม่

Bosch Security Systems, Inc.
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7

การบำ รุงรักษา

7.1

การบำ รุงรักษาแบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V สองชุดต่ออนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ารวม 24 V ความจุสูงสุดคือ 40 Ah ตู้อุปกรณ์รองรับแบตเตอรี่ 7 Ah ส
องชุด หรือ 18 Ah หนึ่งชุด แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่านี้ (24 Ah หรือ 38 Ah) จะต้องจัดเก็บในบ็อกซ์แบตเตอรี่เสริม
ทำ การทดสอบโหลดแบตเตอรี่ (โปรดดูที่ การทดสอบระบบไฟและแบตเตอรี,่ หน้า 96) อย่างน้อยปีละสองครั้ง เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านการทดสอบ แรงดันไฟฟ้าแบตเ
ตอรี่ควรเป็น ≥26 V
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่แนะนำ

7.2

POWER SONIC

PS-1270, PS-12170, PS-12180

YUASA

NP7-12, NPG18-12

การเปลี่ยนฟิวส์
ฟิวส์ติดตั้งอยู่ที่ตำ แหน่งซ้ายล่างของเมนบอร์ด (โปรดดูรูปประกอบถัดไป) เปลี่ยนด้วยฟิวส์ชนิดใบมีดขนาด 15 A เท่านั้น

Fire

Gas Alarm

Power

Supervisory

Silenced

Trouble

DRILL

RESET

SILENCE

ACK

?
@

_

. : ,

A↔a

NETWORK SWITCH

15
RELAY3

+BATT+BATT-

12 V

NO

C

NC

RELAY2
NO

C

NC

RELAY1
NO

C

ETHERNET

NC

12 V

รูปภาพ 7.1: การเปลี่ยนฟิวส์
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การรีเซ็ตการสื่อสารผ่านเครือข่าย
แจ้งเตือน!
การดำ เนินการนี้ควรกระทำ โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับอนุญาตเท่านั้น เมื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายขัดข้องหรือไม่ตอบสนองและจำ เป็นต้องรีเซ็ต

การ์ดเครือข่ายแต่ละชุดจะมีมีปุ่มเล็กๆ สีน้ำ เงินอยู่บนพื้นผิวด้านบนของการ์ดเครือข่าย กดปุ่มนี้เพื่อรีเซ็ตการ์ดเครือข่าย

7.4

การรีเซ็ตระบบ
มีปุ่มเล็กๆ สีน้ำ เงินอยู่ทางด้านขวาของโพเทนชิออมิเตอร์ขนานกับขอบด้านล่างของเมนบอร์ดซึ่งทำ หน้าที่เป็นปุ่มรีเซ็ตระบบ เมื่อต้องการตัดแหล่งจ่ายไฟออกจากแผงควบคุม
ชั่วคราว ให้กดปุ่มนี้ เมื่อปล่อยปุ่มนี้ แผงควบคุมจะเริ่มต้นทำ งานอีกครั้ง หากแผงควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย การเริ่มต้นแผงควบคุมใหม่จะเริ่มต้นทำ งานระ
บบเครือข่ายทั้งหมดอีกครั้ง

Bosch Security Systems, Inc.
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8

ข้อมูลจำ เพาะ

8.1

สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม

ในอาคาร, ที่แห้ง

อุณหภูมิในการทำ งาน

+32°F ถึง +120°F (0°C ถึง +49°C)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

+14°F ถึง +131°F (-10°C ถึง +55°C)

ความชื้นสัมพัทธ์

ไม่เกิน 95%, ไม่มีการควบแน่น

ระดับชั้นการป้องกันตามมาตรฐาน IEC 61529

IP 30

City Tie

8.2

อุณหภูมิในการทำ งาน

+32°F ถึง +120°F (0°C ถึง +49°C)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-4°F ถึง +140°F (-20°C ถึง +60°C)

ความชื้นสัมพัทธ์

ไม่เกิน 93%, ไม่มีการควบแน่น

ระบบไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟหลัก (Primary)
–

การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC เข้าหรือไม่

–

แรงดันไฟฟ้า

สูงสุด 120 VAC ที่ 60 Hz, 1.1 A หรือ
สูงสุด 240 VAC ที่ 50 Hz, 0.6 A

แหล่งจ่ายไฟรอง (Secondary) พร้อมแบตเตอรี่สำ รอง
–

แรงดันไฟฟ้า

24 VDC

–

การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC เข้าหรือไม่

–

การใช้กระแสไฟฟ้า (ขณะเตรียมพร้อมใช้งาน)

สูงสุด 1.25 A

–

การใช้กระแสไฟฟ้า (ขณะมีสัญญาณเตือนภัย)

สูงสุด 5 A
สูงสุด 1.0 A โดยใช้ร่วมกันระหว่างแผงควบคุมกับ SLC
–

แผงควบคุม ≤ 250 mA

–

SLC 1 = สูงสุดที่ 60 mA/การ์ด + 220 mA/ลูป

–

SLC 2 = สูงสุดที่ 60 mA/การ์ด + 220 mA/ลูป

สูงสุด 4.0 A ใช้ร่วมกันระหว่าง NAC, บัสเสริม และแหล่งจ่ายไฟเสริม
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–

NAC (ไม่ซิงโครไนซ์)

–

NAC 1 = สูงสุด 2.5 A

–

NAC 2 = สูงสุด 2.5 A

–

NAC (ซิงโครไนซ์)

–

กำ ลังไฟขาเข้ารวม NAC 1 + NAC 2 = สูงสุดที่ 2.75 A

–

บัสเสริม = สูงสุด 0.5 A

–

AUX/FWR = สูงสุด 0.5 A

–

AUX/RST = = สูงสุด 0.5 A

–

ความจุแบตเตอรี่

ต่ำ สุด 7.0 Ah สูงสุด 40 Ah

–

กระแสไฟชาร์จ

สูงสุด 2.0 A
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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แหล่งจ่ายไฟรอง (Secondary) พร้อมแบตเตอรี่สำ รอง
–

ฟิวส์

ชนิดใบมีด 15 A

–

ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสม

แบบ 12 VDC สองชุดต่อแบบอนุกรม (7 Ah หรือ 18 Ah ในตู้อุปกรณ์, 24 Ah หรือ 38
Ah ในบ็อกซ์แบตเตอรี่เสริม)
ผู้ผลิตที่แนะนำ :
POWER SONIC: PS-1270, PS-12170, PS‑12180
YUASA: NP7-12, NPG18-12

–

เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากไม่ผ่านการทดสอบโหลดแบตเตอรี่

การบำ รุงรักษา

แหล่งจ่ายไฟเสริม
AUX/FWR เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

500 mA ที่ 24 V FWR (17 ถึง 31 VRMS) แบบไม่สวิตช์ จำกัดกำลังไฟ ไม่มีการก
รอง ไม่มีการตรวจสอบ

AUX/RST แบบรีเซ็ตได้

500 mA ที่ 24 V FWR (17 ถึง 31 VDC) แบบมีสวิตช์ จำกัดกำลังไฟ มีการกรอง ไม่
มีการตรวจสอบ

ค่าอิมพีแดนซ์ของสายสำ หรับการตรวจจับไฟรั่วลงดิน

15 kΩ

(บัสเสริม, SLC, NAC, วงจรจ่ายไฟรอง, City Tie/พลังงานในเครื่อง AUX)

บัสเสริม (OB)
แรงดันไฟฟ้า

ค่าปกติ 12 VDC จำ กัดกำ ลังไฟฟ้า มีการตรวจสอบ

กระแสไฟฟ้า

สูงสุด 500 mA

การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Class B 1 ชุด

ระยะการเดินสายวงจร

สูงสุด 4000 ฟุต (1219 ม.) ขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NACs)
NAC ของเมนบอร์ด

สองชุด (NAC 1 และ NAC 2)

กำ ลังไฟฟ้าจ่าย NAC จากแผงควบคุม

ค่าปกติ 24 V FWR (17 ถึง 31 VRMS) ปรับคงที่ จำ กัดกำ ลังไฟ มีการตรวจสอบ
2.5 A ต่อ NAC โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดรวมที่ 4.0 A ซึ่งแบ่งกันใช้ระหว่างแห
ล่งจ่ายไฟเสริม บัสเสริม และ NAC

ค่าอิมพีแดนซ์ของสาย

สูงสุด 1.45 Ω

การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Class B สองชุด หรือ Class A สองชุด

วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC)

Bosch Security Systems, Inc.

แรงดันไฟฟ้า

ค่าปกติ 39 VDC (29 VDC ถึง 40 VDC) จำ กัดกำ ลังไฟ มีการตรวจสอบ

กระแสไฟฟ้า

204 mA (ต่อ FPE-1000-SLC)

ความต้านทานของวงจร

<50 Ω

ความจุไฟฟ้าของวงจร

<1 ΩF

ความเหนี่ยวนำ ของวงจร

<1 mH
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC)
การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Class B 1 หรือ 2 ชุด หรือ Class A หรือ Class X 1 ชุด

City Tie
ความต้านทานของวงจร

สูงสุด 65 Ω

ขนาดสายไฟ

12 AWG ถึง 18 AWG (ISO 4 มม.2 ถึง 0.75 มม.2)

City Tie - โหมดใช้พลังงานภายในระบบ
ประเภทของการเชื่อมต่อ

ต่ออนุกรม

สัญญาณเตือน, ทริปคอยล์

24 VDC

กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน

250 mA DC (แบบชั่วขณะ)

กระแสไฟฟ้าขณะตรวจสอบ/รอใช้งาน

<50 mA DC

ความต้านทานของทริปคอยล์

14.5 Ω

แรงดันไฟฟ้าปกติที่คอยล์

3.65 VDC จำกัดกำลังไฟ และมีการตรวจสอบ

City Tie - โมดูลแบบสลับขั้ว
แรงดันไฟฟ้าที่กำ หนด

ค่าปกติ 24 VDC (สูงสุด 26.4 VDC ) จำ กัดกำ ลังไฟ และมีการตรวจสอบ

กระแสไฟเอาต์พุต

สูงสุด 33 mA

กระแสไฟฟ้าขณะตรวจสอบ/รอใช้งาน

5 mA

การ์ดเครือข่าย
กระแสไฟฟ้า (ต่อหนึ่งการ์ด)

FPE-1000-NE: 100 mA
FPE-1000-NF: 170 mA
FPE-1000-NW: 330 mA

ระยะการเดินสายวงจร (ความยาวที่ใช้จริง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของขั้วต่อ)

FPE-1000-NE: 328 ฟุต (100 ม.)
FPE-1000-NF: 6,560 ฟุต (2,000 ม.) หรืออัตราการสูญเสีย 10 db
FPE-1000-NW: สูงสุด 3,280 ฟุต (1,000 ม.)

8.3

ลักษณะอุปกรณ์
องค์ประกอบการทำ งาน
ไฟ LED หกดวง

สัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส พลังงาน การตรวจสอบ ปิดเส
ียง และเหตุขัดข้อง

การแสดงผล

จอ LCD แบบมีไฟพื้นหลัง แสดงผล 20 ตัวอักษร 4 บรรทัด

ปุ่มการทำ งาน

ฝึกซ้อม (Drill), รีเซ็ต (Reset), ปิดเสียง (Silence) และตอบรับ (Acknowledge)

แผงปุ่มควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษร

ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร 12 ปุ่ม, ปุ่ม escape, enter และปุ่มนาวิเกต (ซ้าย,
ขวา, ขึ้น, ลง)

อินเตอร์เฟซ
PSTN/DACT
2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611
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อินเตอร์เฟซ
อีเทอร์เน็ต

ขั้วต่อ RJ45 1 ชุด

คุณลักษณะทางกายภาพ
รูยึดสำ หรับติดตั้ง

3 รู ด้านหลัง

ช่องป้อนสาย

ช่องเปิดสามขนาด (1/2, 3/4 และ 1 นิ้ว)

การเชื่อมต่อ

แผงขั้วต่อชนิดเสียบได้สำ หรับใช้กับ AUX, บัสเสริม, SLC, NAC, รีเลย์ของเมนบอ
ร์ด และ City Tie

ขนาดสายไฟ

12 AWG ถึง 18 AWG (ISO 4 มม.2 ถึง 0.75 มม.2)

วัสดุ

เหล็กรีดเย็น ขนาด 19 (1.2 มม.)

สี

สีแดง

ขนาด (กว้างxสูงxลึก)

14.5 นิ้ว X 4.3 นิ้ว x 22.7 นิ้ว
(36.8 ซม. x 10.9 ซม. x 57.7 ซม.)

ขนาดรวมกรอบเสริม (กว้าง x สูง x ลึก)

17.5 นิ้ว x 25.6 นิ้ว x (44.5 ซม. x 65.0 ซม.)

ติดตั้งแบบกึ่งฝัง (ความสูงฝัง/ความสูงยื่น)

3.25 นิ้ว/1.05 นิ้ว (8.25 ซม./2.7 ซม.)

น้ำ หนัก
ตู้อุปกรณ์

18.1 ปอนด์ (8.2 กก.)

แผงปุ่มควบคุมรวมชุดติดตั้ง

9.9 ออนซ์ (280 กรัม)

แผงควบคุมครบชุด (รวม FPE-1000-SLC และ FPE‑1000-CITY อย่างละชุด ไม่ร

25.8 ปอนด์ (11.7 กก.)

วมแบตเตอรี่)
น้ำ หนักรวม (รวมกล่องบรรจุและคู่มือ ไม่รวมแบตเตอรี่)

34.9 ปอนด์ (14.8 กก.)

วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NACs)
NAC ของเมนบอร์ด

สองชุด (NAC 1 และ NAC 2)

รูปแบบที่เลือกได้

Steady
Pulsing
Temporal Code 3
Temporal Code 4
Wheelock
System Sensor
Gentex

ตัวเลือกเสริม

รองรับ FPP-RNAC-8A-4C สูงสุด 4 ชุดเพื่อรองรับ NAC 16 ชุด

รีเลย์
รีเลย์เมนบอร์ด

รีเลย์แบบ Form C
ตั้งโปรแกรมได้แยกจากกันโดยอิสระสามชุดเป็น สัญญาณเตือน เหตุขัดข้อง การตรวจสอบ
ทำ งานที่กระแสไฟ 5 A, 30 VDC/10 A, 120 VAC
ไม่จำ กัดกำ ลังไฟฟ้า, เป็นโหลดความต้านทานเท่านั้น

Bosch Security Systems, Inc.
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รีเลย์
ตัวเลือกเสริม

โมดูลรีเลย์แปดช่อง D7035/B และเอาต์พุต Form C 8 ช่อง
สูงสุดสองชุด แต่ละชุดรองรับรีเลย์สูงสุด 8 ชุด

วงจรการสื่อสาร
วงจรการสื่อสาร

การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์/IP (เส้นทางหลักและรอง) ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณของศูนย์ (2 x
RJ45)
การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต (1 x RJ45)
ContactID, SIA3000, และ Modem IIIa2

รูปแบบการรายงาน

การรายงาน IP แบบ Conettix
อัตราบอด (Baud rate)

2400 บิต/วินาที

ประเภทการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ PSTN

พัลซ์อย่างเดียว, เสียงและพัลซ์ หรือเสียงอย่างเดียว

ความถี่การทดสอบสายโทรศัพท์ PSTN

ทุก 4, 6 หรือ 24 ชั่วโมง หรือทุก 7 หรือ 28 วัน ตั้งโปรแกรมแยกได้สำ หรับแต่ละแอคเคาท์

Ringer Equivalence Number (REN)

0.0B

หมายเลขทะเบียน FCC

US:ESVAL00BFPA1000

อุปกรณ์ที่ทำ งานร่วมกันได้ สำ หรับวงจร PSTN?DACT และกา

อุปกรณ์รับสัญญาณของศูนย์ D6600

รเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

การ์ดเครือข่าย
ขั้วต่อ FPE-1000-NE

ขั้นต่ำ CAT 5

ขั้วต่อ FPE-1000-NF

ไฟเบอร์ออปติกแบบหลายโหมดพร้อมขั้วต่อ LC
ขนาดไฟเบอร์ 62.5 µm/125 µm
ความยาวคลื่น 1270 nm ถึง 1380 nm

ขั้วต่อ FPE-1000-NW

8.4
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สายเกลียวคู่หรือสาย CAT 5 (แบบหุ้มฉนวนหรือแบบไม่หุ้มฉนวน)

ข้อมูลหมายเลขตำ แหน่งของแผงควบคุม
ค่าเบื้องต้นของที่อยู่ IP แผงควบคุม

192.168.1.30 / 192.168.99.1

ที่อยู่ IP เริ่มต้นของไคลเอ็นต์

192.168.99.2

เกตเวย์

192.168.1.1

ซับเน็ตมาสก์

255.255.255.0

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ภาคผนวก

9.1

ตัวย่อบนจอแสดงผลของแผงควบคุม

Bosch Security Systems, Inc.

ตัวย่อ

คำ อธิบาย

a/p

am (ante meridiem) / pm (post meridiem) (เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน/เวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน)

ACCNT

แอคเคาท์

ACK / Ack

ตอบรับ หรือการรับทราบ

Act.

การเริ่มต้นทำ งาน

Act. Fail

การเริ่มต้นทำ งานล้มเหลว

ADDR / ADDRS

หมายเลขตำ แหน่ง

ALM

สัญญาณเตือน

Annuns

ตัวแจ้งเตือน

AUTO

อัตโนมัติ

AUX / Aux

เสริม

AV

การยืนยันสัญญาณเตือน (Alarm Verification)

BATT / Batt

แบตเตอรี่

Calib.

การปรับเทียบ

COMM

อุปกรณ์สื่อสาร หรือการสื่อสาร

CONFIG

การกำ หนดค่าพื้นฐาน

Curr.

กระแสไฟฟ้า

D

Day Mode (โหมดกลางวัน)

DACT

Digital Alarm Communicator Transmitter (ตัวส่งสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณเตือนแบบดิจิตอล)

DAY SENSI

ความไวแสงในช่วงเวลากลางวัน

Deact.

ปิดการทำ งาน

Dev.

อุปกรณ์

DIAG

การวิเคราะห์

Dirt

สกปรก

DRL

การฝึกซ้อม

D-ZONE

โซนคู่

EOL

ตัวต้านทานที่อยู่ปลายสาย

ERR

ข้อผิดพลาด

ESC

Escape

Ext.

ภายนอก

Fail

ล้มเหลว

FREQ

ความถี่
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ตัวย่อ

คำ อธิบาย

FRI

วันศุกร์

h

บันทึกข้อมูลย้อนหลัง

I/O

อินพุต/เอาต์พุต

INFO

ข้อมูล

IP

Internet Protocol หรือที่อยู่ Internet Protocol

Last prog

วันที่ที่ตั้งโปรแกรมล่าสุด

MAX / Max

สูงสุด

MB

เมนบอร์ด

MIN

ต่ำ สุด

Mins

นาที

MOD

โมดูล

MON

วันจันทร์

NAC

วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน

NC

โดยปกติปิด

nEOL

ไม่มีตัวต้านทานที่อยู่ปลายสาย (no EOL)

NO

โดยปกติเปิด

OB

บัสเสริม

OC

เอาต์พุตแบบ Open Collector

Overcurr.

กระแสไฟฟ้ามากเกินขนาด

Overvolt.

แรงดันไฟฟ้าสูงเกินขนาด

PAS

การจัดลำ ดับสัญญาณเตือนแบบบวก

PIN

รหัสส่วนบุคคล

Pls

โปรด, กรุณา

PNT LABEL

ป้ายชื่อตำ แหน่ง

Pri Acct

แอคเคาท์หลัก

Proc Fail

การดำ เนินการล้มเหลว

PROG / Prog

การตั้งโปรแกรมหรือตั้งโปรแกรมแล้ว

PRT

พิมพ์

PSTN

เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

PULLSTAT

อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึง

RECONFIG

กำ หนดค่าอีกครั้ง

RLY

รีเลย์

RMT

ระยะไกล (Remote)
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ตัวย่อ

คำ อธิบาย

RNAC

NAC แบบระยะไกล หรือ NAC บัสเสริม

RSD

รีเซ็ต, ปิดเสียง, ฝึกซ้อม

RST

เรียกคืน

SAV

กำ ลังบันทึก

SAT

วันเสาร์

Sec Acct

แอคเคาท์รอง

SECOND

รอง

SIL

ปิดเสียงได้

SLC

วงจรสายส่งสัญญาณ

SPVR, SUPERVSR

การตรวจสอบ

SUN

วันอาทิตย์

SW

ซอฟต์แวร์

SYS

ระบบ

Temp. 3

Temporal Code 3

THU

วันพฤหัสบดี

TUE

วันอังคาร

TRB

เหตุขัดข้อง

Ver.

เวอร์ชัน

VERIFY

การยืนยันความถูกต้อง

Volt.

แรงดันไฟฟ้า

w

บันทึกการทดสอบระบบ

WED

วันพุธ

WT

การทดสอบระบบ

107

การตั้งโปรแกรมดีฟอลต์
ข้อมูลของไซต์ (Site Data)
ป้าย Banner, ภาษา, IP และเครื่องพิมพ์

Bosch Security Systems, Inc.

Banner (บรรทัดที่ 1.)

BOSCH

Banner (บรรทัดที่ 2.)

Fire System

ID แผงควบคุม

[empty]

ที่อยู่ IP แผงควบคุม

192.168.1.30

เกตเวย์

192.168.1.1

เน็ตมาสก์

255.255.255.0

ID เครือข่ายระบบอัคคีภัย

1
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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การตั้งค่าแผงควบคุมในระบบ
รีเซ็ตแหล่งจ่ายไฟเสริม

เปิดใช้งาน

แหล่งจ่ายไฟภายนอก

ปิดใช้งาน

รหัส PIN และระดับสิทธิ์ใช้งาน
ระดับ 1

ไม่มี PIN (ข้อมูลย้อนหลัง, วันที่/เวลา)

PIN ระดับ 2 (การบำรุงรักษา)

2222 (การทดสอบระบบ, ทดสอบ, และเลิกใช้งาน (Bypass))

PIN ระดับ 3 (การตั้งโปรแกรม)

3333

PIN สำหรับการรีเซ็ต/ปิดเสียง/ฝึกซ้อม

1111, ปิดใช้งาน

Pin ผู้ควบคุมดูแลเว็บ

0000 (ชื่อผู้ใช้: “operator”, ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

การตั้งเวลา
เปิดใช้งานการออมแสง (daylight saving)

ปิดใช้งาน (เริ่มต้นวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม สิ้นสุดวันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม)

เปิดใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับความไวแสงในช่วงเวลากลางวัน

ปิดใช้งานในวัน จ/อ/พ/พฤ/ศ/ส/อา
ตั้งแต่ 7:00 น. จนถึง 17:30 น.

การตั้งค่าตัวตั้งเวลา
โหมดการหน่วงเวลาหลัก

AV/PAS/Pre-signal

โหมดกลางวัน (Day mode)

ไม่มีการหน่วงเวลา

การยับยั้งการปิดเสียง

0 นาที

เวลาการตรวจสอบ

180 วินาที

การหน่วงเวลาการยืนยันสัญญาณเตือน

60 วินาที

การหน่วงเวลาการรีเซ็ตเป็นลำ ดับ

5 วินาที

การหน่วงเวลาเหตุขัดข้องไฟ AC

3 ชม.

การหน่วงเวลาของการไหลของน้ำ

90 วินาที/ การไหลของน้ำ แบบปิดเสียงได้: ปิดใช้งาน

การหน่วงเวลาปิดเสียงอัตโนมัติ

10 นาที/ เปิดใช้งาน: ปิดใช้งาน

การหน่วงเวลาสัญญาณเตือนแบบแซนด์วิช

5 นาที/ เปิดใช้งาน: ปิดใช้งาน

การรีเซ็ตสัญญาณเตือนแรกในโซนคู่

60 วินาที/ การแลทช์สัญญาณเตือนแรก: เปิดใช้งาน

ภาษา รูปแบบเวลา และหน่วย
ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบตัวตั้งเวลา

12 ชม.

หน่วยการแสดงผล

°F, ฟุต

การตั้งค่าฟังก์ชัน
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Silence (ปิดเสียง)

แจ้งเตือนเสียงเท่านั้น

การแลทช์การตรวจสอบ

เปิดใช้งาน

เปิดใช้การปิดเสียง

เปิดใช้งาน
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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เปิดใช้การฝึกซ้อม
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เปิดใช้งาน

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์

[empty]

พอร์ต IP เครื่องพิมพ์

21

ผู้ใช้ FTP เครื่องพิมพ์

[empty]

รหัสผ่าน FTP เครื่องพิมพ์

[empty]

เปิดใช้การพิมพ์เหตุการณ์

ปิดใช้งาน

การหน่วงเวลาการพิมพ์เหตุการณ์

5 วินาที

การกำ หนดค่า SLC
ประเภทอุปกรณ์

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรม

การตั้งค่าเบื้องต้น

SLC 1

ติดตั้งแล้ว

ติดตั้งแล้ว: เปิดใช้งาน

หมายเลขตำ แหน่ง

0 (คงที่)

แบบโครงสร้าง (Topology)

2 x class B

ป้ายชื่อ

[empty]

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ติดตั้งแล้ว

ติดตั้งแล้ว: เปิดใช้งาน

หมายเลขตำ แหน่ง

0 (คงที่)

แบบโครงสร้าง (Topology)

2 x class B

ป้ายชื่อ

[empty]

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

SLC 2

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ประเภทอุปกรณ์

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรม

การตั้งค่าเบื้องต้น

FAP-440-T

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

การกระพริบของไฟ LED อุปกรณ์

เปิดใช้งาน (กระพริบเมื่อตรวจสัญญาณ)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

โหมดสัญญาณเตือน

รวมแบบมัลติ (Multi-combined)

ค่าที่กำ หนดไว้ (ควัน)

2.50 %/ฟุต (8.20 %/ม.)

ค่าที่กำ หนดไว้ (ความร้อน)

135°F (57°C)

RoR

เปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

[empty]

โหมดสัญญาณเตือนกลางวัน (Day alarm mode)

รวมแบบมัลติ (Multi-combined)

ค่าความไวในช่วงกลางวัน (ควัน)

2.50 %/ฟุต (8.20 %/ม.)

ค่าความไวในช่วงกลางวัน (ความร้อน)

135°F (57°C)

RoR

เปิดใช้งาน

FAP-440-TC
FAP-440-DT
FAP-440-DTC
[SMOKE-M]

เซนเซอร์ควัน (แยกแบบมัลติ):

FAP-325-V2F
FAP-440
FAP-440-D
[SMOKE-P]

FAP-325
[SMOKE-P]
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–

ป้ายชื่อควัน

[empty]

–

ประเภทตำ แหน่งอุปกรณ์ควัน

ทั่วไป

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

การกระพริบของไฟ LED อุปกรณ์

เปิดใช้งาน (กระพริบเมื่อตรวจสัญญาณ)

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ค่าที่กำ หนดไว้

2.50 %/ฟุต (8.20 %/ม.)

ป้ายชื่อ

[empty]

ค่าความไวในช่วงกลางวัน

2.50 %/ฟุต (8.20 %/ม.)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ค่าที่กำ หนดไว้

2.50 %/ฟุต (8.20 %/ม.)

ป้ายชื่อ

[empty]

ค่าความไวในช่วงกลางวัน

2.50 %/ฟุต (8.20 %/ม.)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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ประเภทอุปกรณ์

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรม

การตั้งค่าเบื้องต้น

FAH-325

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ค่าที่กำ หนดไว้

135°F (57°C)

ป้ายชื่อ

[empty]

ค่าความไวในช่วงกลางวัน

135°F (57°C)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

การกระพริบของไฟ LED อุปกรณ์

เปิดใช้งาน (กระพริบเมื่อตรวจสัญญาณ)

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ค่าที่กำ หนดไว้

135°F (57°C)

RoR

เปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

[empty]

ค่าความไวในช่วงกลางวัน

135°F (57°C)

RoR

เปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

พิกัด RTI (RTI rating)

มาตรฐาน

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ค่าที่กำ หนดไว้

0.85 %/ฟุต (2.80 %/ม.)

ป้ายชื่อ

[empty]

ค่าความไวในช่วงกลางวัน

0.85 %/ฟุต (2.80 %/ม.)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

ป้ายชื่อ

[empty]

รูปแบบ NAC

Temporal Code 3

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ปิดเสียงได้

เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานโดยโฮสต์

ปิดใช้งาน

[HEAT]

FAH-440
[HEAT]

FAI-325
[SMOKE-I]

FAA-325-B6S
[SND-BASE]

Bosch Security Systems, Inc.
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ประเภทอุปกรณ์

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรม

การตั้งค่าเบื้องต้น

FAD-325-DH

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ค่าที่กำ หนดไว้

2.00 %/ฟุต (6.55 %/ม.)

ป้ายชื่อ

[empty]

ค่าความไวในช่วงกลางวัน

2.00 %/ฟุต (6.55 %/ม.)

ยกเลิกใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ

ปิดใช้งาน

FAD-325-V2F-DH
[SMOKE-D]

รีเลย์ท่อ FAD-RLY:

FLM-325-I4
[CONT-MOD]

FLM-325-I4-A
FLM-325-I4-AI
[CONT-MOD]
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–

FAD-RLY ติดตั้งแล้ว

ปิดใช้งาน

–

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

–

ป้ายชื่อ FAD-RLY

[empty]

–

FAD-RLY ถูกยกเลิก (bypassed)

ปิดใช้งาน

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ป้ายชื่ออุปกรณ์

[empty]

ประเภทตำ แหน่ง

Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง)

ประเภทอินพุต

NO with EOL

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ประเภทการเดินสาย
–

Class B

เปิดใช้งาน

–

Class A

ปิดใช้งาน

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ป้ายชื่ออุปกรณ์

[empty]

ประเภทตำ แหน่ง

Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง)

ประเภทอินพุต

NO with EOL

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน

Bosch Security Systems, Inc.
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ประเภทอุปกรณ์

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรม

FLM-325-2I4

อิตพุต 1/อินพุต 2 รายการละ:

[CONT-MOD]

FLM-325-CZM4
[CONVZ-MOD]

FLM-325-2R4
FLM-325-2R4-2A
FLM-325-2R4-2AI
FLM-325-2R4-8A
FLM-325-2R4-8AI
[RELAY-MOD]

D328A
[RELAY-MOD]

FLM-325-N4
FLM-325-NA4
FLM-325-NAI4
[NAC-MOD]

113

การตั้งค่าเบื้องต้น

–

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

–

ป้ายชื่ออุปกรณ์

[empty]

–

ประเภทตำ แหน่ง

Fire Alarm Manual (สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง)

–

ประเภทอินพุต

NO EOL

–

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

–

ป้ายชื่อ

[empty]

–

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

โซน

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

โหมดการหน่วงเวลา

ไม่มีการหน่วงเวลา

ประเภทตำ แหน่ง

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ (Fire automatic)

ป้ายชื่อ

[empty]

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่ออุปกรณ์

[empty]

รีเลย์ 1/รีเลย์ 2 รายการละ:
–

ป้ายชื่อรีเลย์

[empty]

–

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

–

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

–

การรีเซ็ตแบบตามลำ ดับ

ปิดใช้งาน

–

ฝึกซ้อมได้ (Drillable)

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

[empty]

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

การรีเซ็ตแบบตามลำ ดับ

ปิดใช้งาน

ฝึกซ้อมได้ (Drillable)

ปิดใช้งาน

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

ป้ายชื่อ

[empty]

รูปแบบ NAC

คงที่ (Steady)

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ปิดเสียงได้

เปิดใช้งาน

เมนบอร์ด
รีเลย์
Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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รีเลย์ 1

ประเภทรีเลย์

สัญญาณเตือน

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

ฝึกซ้อมได้ (Drillable)

ปิดใช้งาน

การส่งสัญญาณภายนอก

ปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ใช้พลังงานในสภาวะปกติ (Energized in normal) ปิดใช้งาน

รีเลย์ 2

การรีเซ็ตแบบตามลำ ดับ

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

รีเลย์เมนบอร์ด 1

ประเภทรีเลย์

เหตุขัดข้อง

โซน

กำ หนดโซนเหตุขัดข้องหลัก (227)

ฝึกซ้อมได้ (Drillable)

ปิดใช้งาน

การส่งสัญญาณภายนอก

ปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ใช้พลังงานในสภาวะปกติ (Energized in normal) เปิดใช้งาน

รีเลย์ 3

การรีเซ็ตแบบตามลำ ดับ

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

รีเลย์เมนบอร์ด 2

ประเภทรีเลย์

การตรวจสอบ

โซน

กำ หนดโซนการตรวจสอบหลัก (228)

ฝึกซ้อมได้ (Drillable)

ปิดใช้งาน

การส่งสัญญาณภายนอก

ปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ใช้พลังงานในสภาวะปกติ (Energized in normal) ปิดใช้งาน
การรีเซ็ตแบบตามลำ ดับ

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

รีเลย์เมนบอร์ด 3

รูปแบบ NAC

คงที่ (Steady)

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

ปิดเสียงได้

เปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

NAC ของเมนบอร์ด 1 / NAC ของเมนบอร์ด 2

ติดตั้งบอร์ด City Tie แล้ว

ปิดใช้งาน

เปิดใช้งานโดยเหตุการณ์จาก

ทั้งแผง (Panel wide)

NACs
NAC 1/
NAC 2

City Tie

2017.12 | 1.0 | F.01U.173.611
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City Tie 1

City Tie 2
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การกำ หนดค่าพื้นฐาน

สัญญาณเตือน

ปิดเสียงได้

ปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

City Tie 1 ALM

การกำ หนดค่าพื้นฐาน

การตรวจสอบ

ปิดเสียงได้

ปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

City Tie 2 SUP

Zone 1-128

เปิดใช้งาน

115

บัสเสริม
ตัวแจ้งเตือน LED

ตัวแจ้งเตือน LCD/ศูนย์ควบคุม
ไม่พบการตั้งค่าล่วงหน้า
โมดูลรีเลย์แปดช่อง D7035, โมดูลไดรเวอร์แปดช่อง D7048
ติดตั้งแล้ว

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่ออุปกรณ์

[empty]

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

ฝึกซ้อมได้ (Drillable)

ปิดใช้งาน

การส่งสัญญาณภายนอก

ปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ใช้พลังงานในสภาวะปกติ (Energized in normal) ปิดใช้งาน
การรีเซ็ตแบบตามลำ ดับ

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

[empty]

แหล่งจ่ายไฟ NAC ระยะไกล FPP‑RNAC‑8A‑4C
RNAC 1/
RNAC 2/
RNAC 3/
RNAC 4/

Bosch Security Systems, Inc.

ติดตั้งแล้ว

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่ออุปกรณ์

[empty]

โซน

กำ หนดโซนสัญญาณเตือนหลัก (226)

รูปแบบ NAC

คงที่ (Steady)

ปิดเสียงได้

เปิดใช้งาน

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

ป้ายชื่อ

[empty]

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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การรายงาน
แอคเคาท์หลัก/รอง
หมายเลขแอคเคาท์

[empty]

รูปแบบการรายงาน

SIA-DCS 300 no Text (ไม่มีข้อความ)

เวลาการทดสอบอัตโนมัติ

2:00 am

ช่วงการทดสอบอัตโนมัติ

24 ชั่วโมง

จำ นวนการพยายามสูงสุด

10

ตัวเลือก PSTN/IP/ปิดใช้งาน

PSTN

PSTN
หมายเลขโทรศัพท์

[empty]

การรายงาน IP Conettix
ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์รับสัญญาณ

[empty]

หมายเลขพอร์ต

7700

รอบการตรวจสัญญาณ

240 วิ

ระยะเวลาการรอการตอบรับ

10 วินาที

การป้องกันการเล่นซ้ำ (Anti-replay)

เปิดใช้งาน

การเข้ารหัส

ปิดใช้งาน

Key string (0-9, A-F, 32 ตัวอักษร)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

การตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสาร PSTN
ประเภทการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์

DTMF

สาย 1 เปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

สาย 2 เปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

ช่วงห่างในการโทรซ้ำ

10 วินาที

การจัดการ (Steering)
สำ หรับ กลุ่มการจัดการรายงานทั้งหมด

ใช้ระบบรองเป็นชุดสำ รอง

แจ้งเหตุการณ์/การดำ เนินการจาก:

ทั้งแผง (Panel wide)

การตั้งค่าอีเมล
ไม่พบการตั้งค่าล่วงหน้า
โซน
โซนหลัก
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หมายเลขโซน

ข้อความโซน

226

สัญญาณเตือนอัคคีภัยหลัก (Global Fire Alarm)

227

เหตุขัดข้องหลัก (Global Trouble)
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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228

การตรวจสอบหลัก (Global Supervisory)

229

การยืนยันสัญญาณเตือนหลัก (Global Alarm Verification)

230

Pre-signal หลัก (Global Pre-signal)

231

PAS หลัก (Global PAS)

232

การรีเซ็ตหลัก (Global Reset)

233

สัญญาณเตือนแก๊สหลัก (Global Gas Alarm)

234

การไหลของน้ำ (Waterflow)

117

กำ หนดให้โซนหลักทั้งหมดมีรูปแบบ NAC เป็นค่าเบื้องต้น ตัวเลือกเครือข่ายถูกเปิดใช้งานในโซนหลักทั้งหมด
โซนซอฟต์แวร์ (ในระบบที่ตั้งโปรแกรมได้ 1-128; กลุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ 129-225)
หมายเลขโซน

Local: 1 - 128; กลุ่ม: 129-225

ป้ายชื่อ

[empty]

รูปแบบ NAC

ค่าเริ่มต้น

ยกเลิก (Bypassed)

ปิดใช้งาน

การนับ

1

ชั้น

0

ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

รีเซ็ต

โซนคู่
กลุ่ม 1/
กลุ่ม 2/
กลุ่ม 3/

การจับคู่โซนคู่ 1

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

การจับคู่โซนคู่ 2

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

การจับคู่โซนคู่ 3

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

การจับคู่โซนคู่ 4

ไม่มีโซนที่กำ หนดไว้

ป้ายชื่อ

[empty]

สัญญาณเตือนชนิดแซนด์วิช

ปิดใช้งาน

ชั้น
ชั้น 1 to 32

เครือข่าย
ไม่พบการตั้งค่าล่วงหน้า

9.3

อุปกรณ์ SLC ที่ทำ งานร่วมกันได้สำ หรับระบบที่มีการดัดแปลง
ระบบอนุญาตให้คุณตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้ สำ หรับระบบที่มีการดัดแปลง

Bosch Security Systems, Inc.

หมายเลขประเภท (Type

ประเภทกลุ่มอุปกรณ์ (Device คำ อธิบาย

Number)

Group Type)

D322A

HEAT

หัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอะนาล็อก

D323A

SMOKE-P

หัวอุปกรณ์ตรวจจับควันโฟโตอิเล็กทริกแบบอะนาล็อก

D324A

SMOKE-I

หัวอุปกรณ์ตรวจจับควันไอออนไนเซชันแบบอะนาล็อก
คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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หมายเลขประเภท (Type

ประเภทกลุ่มอุปกรณ์ (Device คำ อธิบาย

Number)

Group Type)

D326A

CONT-MOD

โมดูลหน้าสัมผัสตำ แหน่งแบบอะนาล็อก

D327A

NAC-MOD

โมดูล NAC แบบอะนาล็อก

D331A

SMOKE-D

อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อแบบอะนาล็อก

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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รหัสการรายงาน
แผนผังและตัวย่อรหัสการรายงาน Contact ID
ตำ แหน่ง

Placeholder

ตำ แหน่ง

1

####

หมายเลขแอคเคาท์

2

Q

คุณสมบัติเหตุการณ์

1

2

3

4

5

#### Q

XYZ CC AAA

0001 1

116 00 023

–

1 = เหตุการณ์ใหม่

–

3 = กลับสู่สภาวะปกติ

–

6 = ยังคงอยู่ในสภาวะที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ แผนผัง Contact ID (ตัวอย่างแสดงอยู่แถวล่าง)
(รายงานสถานะ)

3

XYZ

รหัสเหตุการณ์

4

CC

วงจรหรือ 0u สำ หรับระดับผู้ใช้

ตาราง 9.47: แผนผังและตัวย่อรหัสการรายงาน Contact ID

แผนผังรหัส SIA-DCS และตัวย่อ
ตำ แหน่ง

Placeholder

ตำ แหน่ง

1

TT

รหัสประเภทข้อมูล

2

CAAA

หมายเลขตำ แหน่ง (วงจรและหมายเลข

1

ตำ แหน่งสำ หรับเหตุการณ์ของตำ แหน
่ง หรือ 000u สำ หรับระดับผู้ใช้)

2

TT CAAA
FA

1063

แผนผัง SIA-DCS (ตัวอย่างแสดงอยู่แถวล่าง)
ตาราง 9.48: แผนผังรหัส SIA-DCS และตัวย่อ

คำ อธิบายเอาต์พุตอุปกรณ์รับสัญญาณ Modem IIIa2
เมื่อใช้รูปแบบการรายงาน Modem IIIa2 กับอุปกรณ์รับสัญญาณของ Bosch Security Systems, Inc. เอาต์พุตอุปกรณ์รับสัญญาณต้องมีแผนผังรายงานดังนี้

dd/dd tt:tt Lxx ACCT aaaa EEEEEEEEEE
+++ ACCT #### AREA=C POINT=AAA

Placeholder

ตำ แหน่ง

dd/dd

วันที่

tt:tt

เวลา

Lxx

หมายเลขสาย (อุปกรณ์รับสัญญาณ)

ACCT ####

หมายเลขแอคเคาท์

AREA=C

วงจร

EEEEEEEEEE

เหตุการณ์

POINT=AAA

หมายเลขตำ แหน่ง

แผนผัง Modem IIIa2

ตาราง 9.49: คำ อธิบายเอาต์พุตอุปกรณ์รับสัญญาณ Modem IIIa2

สำ หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขตำ แหน่ง โปรดดูที่ การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่ง, หน้า 33 และ การกำ หนดหมายเลขตำ แหน่งเมนบอร์ด, หน้า 36
รายการรหัสการรายงาน
สำ หรับรายการแผนผังและคำ อธิบายการรายงานแบบสมบูรณ์ โปรดดูรูปประกอบด้านบนสำ หรับ แผนผังและตัวย่อรหัสกา
รรายงาน Contact ID, แผนผังรหัส SIA-DCS และตัวย่อ และคำ อธิบายเอาต์พุตอุปกรณ์รับสัญญาณ Modem IIIa2 ส
ำ หรับรหัสการรายงาน Modem IIIa2 ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อความเหตุการณ์เท่านั้น
Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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รายงาน
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Contact ID

SIA-DCS

Modem IIIa2 (เหตุการณ์)

สัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไป

1

#### 1 110 CC AAA

FA CAAA

FIRE ALARM

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควัน

2

#### 1 111 CC AAA

FA CAAA

FIRE ALAR SMOKE DETCTOR

สัญญาณเตือนอัคคีภัยทางท่อ

3

#### 1 116 CC AAA

FA CAAA

FIRE ALARM SMOKE DETCTOR

สัญญาณเตือนอัคคีภัยความร้อน

4

#### 1 114 CC AAA

FA CAAA

FIRE ALARM HIGH TEMP. SENSOR

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเอง

5

#### 1 115 CC AAA

FA CAAA

FIRE ALARM

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบการไหลของน้ำ

6

#### 1 113 CC AAA

SA CAAA

FIRE ALARM WATERFLOW POINT

การตรวจสอบด้านอัคคีภัย

7

#### 1 200 CC AAA

SS CAAA

FIRE SUPERVISION

สัญญาณเตือนแก๊ส

8

#### 1 151 CC AAA

GA CAAA

FIRE SUPERVISION

สัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไปกลับสู่สภาวะปกติ

17

#### 3 110 CC AAA

FH CAAA

FIRE ALARM REST

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควันกลับสู่สภาวะปกติ

18

#### 3 111 CC AAA

FH CAAA

FIRE ALM RESTOR SMOKE DETCTOR

สัญญาณเตือนอัคคีภัยทางท่อกลับสู่สภาวะปกติ

19

#### 3 116 CC AAA

FH CAAA

FIRE ALM RESTOR SMOKE DETCTOR

สัญญาณเตือนอัคคีภัยความร้อนกลับสู่สภาวะปกติ

20

#### 3 114 CC AAA

FH CAAA

FIRE ALARM RESTOR HIGH TEMP. SENSOR

สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบควบคุมด้วยตนเองกลับสู่สภาวะปก 21

#### 3 115 CC AAA

FH CAAA

FIRE ALM RESTOR

ติ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบการไหลของน้ำ กลับสู่สภาวะปกติ

22

#### 3 113 CC AAA

SH CAAA

FIRE ALM RESTOR WATERFLOW POINT

การตรวจสอบด้านอัคคีภัยกลับสู่สภาวะปกติ

23

#### 3 200 CC AAA

SR CAAA

FIRE SUPRV REST

สัญญาณเตือนแก๊สกลับสู่สภาวะปกติ

24

#### 3 151 CC AAA

GH CAAA

FIRE SUPRV REST

ระบบอัคคีภัยที่ถูกยกเลิก

32

#### 1 571 CC AAA

FB CAAA

POINT BYPASS FIRE POINT

ระบบการไหลของน้ำ ที่ถูกยกเลิก

33

#### 1 571 CC AAA

WB CAAA

POINT BYPASS WATERFLOW POINT

การตรวจสอบที่ถูกยกเลิก

34

#### 1 571 CC AAA

FB CAAA

POINT BYPASS SUPERVISORY POINT

ระบบแก๊สที่ถูกยกเลิก

35

#### 1 570 CC AAA

GB CAAA

POINT BYPASS

สัญญาณเตือนทั่วไปที่ถูกยกเลิก

36

#### 1 570 CC AAA

FB CAAA

POINT BYPASS

ระบบอัคคีภัยที่เรียกใช้งาน

48

#### 3 571 CC AAA

FU CAAA

BYPASS RESTORE FIRE POIN

ระบบการไหลของน้ำ ที่เรียกใช้งาน

49

#### 1 571 CC AAA

WU CAAA

BYPASS RESTORE WATERFL. POINT

การตรวจสอบที่เรียกใช้งาน

50

#### 1 571 CC AAA

FU CAAA

BYPASS RESTORE SUPERVISORY

แก๊สที่เรียกใช้งาน

51

#### 1 570 CC AAA

GU CAAA

BYPASS RESTORE

สัญญาณเตือนทั่วไปที่เรียกใช้งาน

52

#### 1 570 CC AAA

FU CAAA

BYPASS RESTORE

เหตุขัดข้องทั่วไป

64

#### 1 373 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

ไฟ AC เมนบอร์ดขัดข้อง [ตำ แหน่ง]

65

#### 1 301 00 000

AT 0000

AC FAILURE

ไฟ AC ขัดข้อง [ตำ แหน่ง]

65

#### 1 342 CC AAA

AT CAAA

AC FAILURE

แหล่งจ่ายไฟเสริมขัดข้อง

66

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ขัดข้อง

67

#### 1 302 00 000

ET 0000

EQUIPMENT FAIL

แบตเตอรี่ขัดข้อง

68

#### 1 302 CC AAA

YT CAAA

BATTERY LOW
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รีเลย์แบตเตอรี่ขัดข้อง

69

#### 1 320 00 000

ET 0000

EQUIPMENT FAIL

การต่อสายดินขัดข้อง

70

#### 1 310 00 000

ET 0000

TROUBLE REPORT GROUND FAULT

EOL เปิด

71

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

EOL ลัดวงจร

72

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

NAC กระแสไฟเกิน

73

#### 1 300 CC AAA

YI CAAA

EQUIPMENT FAIL

เครื่องหมุนโทรศัพท์ขัดข้อง

74

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

สายโทรศัพท์ขัดข้อง [สาย 1]

75

#### 1 351 00 000

LT 0000

PHONE LINE FAIL PHONE LINE=1

สายโทรศัพท์ขัดข้อง [สาย 2]

75

#### 1 352 00 000

LT 0000

PHONE LINE FAIL PHONE LINE=2

พาธการรายงาน IP ขัดข้อง

76

#### 1 356 CC AAA

ET CAAA

NETWORK FAIL

การสื่อสารไปยังแอคเคาท์หลักขัดข้อง

77

#### 1 350 CC AAA

YC CAAA

COMM FAI

การสื่อสารไปยังแอคเคาท์รองขัดข้อง

78

#### 1 350 CC AAA

YC CAAA

COMM FAI

ลัดวงจรที่การเชื่อมต่อ OUT (สำ หรับ Class B)

79

#### 1 372 CC 000

ET CAAA

PT BUS TROUBLE

ลัดวงจรที่การเชื่อมต่อ IN (สำ หรับ Class B)

80

#### 1 372 CC 000

ET CAAA

PT BUS TROUBLE

ลัดวงจร

81

#### 1 372 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

เปิด

82

#### 1 371 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

วงจรเปิด

83

#### 1 371 CC 000

ET CAAA

PT BUS TROUBLE

แรงดันไฟฟ้าต่ำ

84

#### 1 370 CC 000

ET CAAA

PT BUS TROUBLE

กระแสไฟฟ้าสูง

85

#### 1 370 CC 000

YI CAAA

PT BUS TROUBLE

แหล่งจ่ายไฟภายนอก

86

#### 1 300 CC 000

ET CAAA

FIRE TROUBLE

ประเภทวงจรไม่ตรงกัน

87

#### 1 300 CC 000

ET CAAA

PT BUS TROUBLE

อุปกรณ์ภายใน

88

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

เซ็นเซอร์ความร้อนขัดข้อง

89

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

เซ็นเซอร์ควันขัดข้อง

90

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

เซ็นเซอร์แบบมัลติขัดข้อง

91

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

อุปกรณ์สูญหาย

92

#### 1 380 CC AAA

EM CAAA

MISSING FIRE

อุปกรณ์ใหม่

93

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

ประเภทอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

94

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

เซ็นเซอร์ตรวจจับสกปรก

95

#### 1 393 CC AAA

AS CAAA

ANALOG SERVICE SENSOR DIRTY

เซ็นเซอร์การปรับเทียบขัดข้อง

96

#### 1 392 CC AAA

AS CAAA

FIRE TROUBLE

การเริ่มทำ งานอุปกรณ์ขัดข้อง

97

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

สลับขั้วกระแสไฟฟ้า (การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง)

98

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

ตัวแยกการลัดวงจร

99

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

หมายเลขตำ แหน่งซ้ำ

100

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE
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เปิดใช้งานพลังงานในเครื่อง

101

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

การเปิดใช้งานพลังงานในเครื่องขัดข้อง

102

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

FIRE TROUBLE

ไม่มีการยืนยัน

103

#### 1 378 CC AAA

FG CAAA

UNVRFD EVT-FIR CROSS POINT

ไม่พบสวิตช์บอร์ด

104

#### 1 330 CC AAA

EM CAAA

EQUIPMENT FAIL

พอร์ต NIC ปลดการเชื่อมต่อ

105

#### 1 330 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

ลูปการเดินสายเปิดอยู่

106

#### 1 371 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

ไม่พบแผงควบคุมเครือข่าย

107

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

เลขตำ แหน่งของแผงควบคุมซ้ำ

108

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

การกำ หนดค่าเครือข่ายไม่ตรงกัน

109

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

แผงควบคุมเครือข่ายใหม่

110

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

เหตุขัดข้อง หมายเลขตำ แหน่งผิด (สำ หรับ 440)

111

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

เหตุขัดข้องอายุการใช้งาน CO (สำ หรับ 440)

112

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

เหตุขัดข้อง CO ล้มเหลว (สำ หรับ 440)

113

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

เหตุขัดข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายใน (สำ หรับ 440)

114

#### 1 380 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

สวิตช์บอร์ดใหม่

115

#### 1 330 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

ประเภทลูปการเดินสาย

116

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

การควบคุมไม่ตรงกัน

117

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

การซิงค์เหตุการณ์บนแผงควบคุม

118

#### 1 300 CC AAA

ET CAAA

EQUIPMENT FAIL

เหตุขัดข้องทั่วไปกลับสู่สภาวะปกติ

128

#### 3 373 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

แหล่งจ่ายไฟ AC กลับสู่สภาวะปกติ [เมนบอร์ด]

129

#### 3 301 00 000

AR 0000

AC RESTORAL

แหล่งจ่ายไฟ AC กลับสู่สภาวะปกติ [ตำ แหน่ง]

129

#### 3 342 CC AAA

AR CAAA

AC RESTORAL

แหล่งจ่ายไฟเสริมกลับสู่สภาวะปกติ

130

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIP RESTORAL

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่กลับสู่สภาวะปกติ

131

#### 3 302 00 000

ER 0000

EQUIP RESTORAL

แบตเตอรี่กลับสู่สภาวะปกติ

132

#### 3 302 CC AAA

YR CAAA

BATTERY RESTORAL

รีเลย์แบตเตอรี่กลับสู่สภาวะปกติ

133

#### 3 320 00 000

ER 0000

EQUIP RESTORAL

การต่อสายดินกลับสู่สภาวะปกติ

134

#### 3 310 00 000

ER 0000

RESTORAL REPORT GROUND FAULT

EOL เปิด กลับสู่สภาวะปกติ

135

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIP RESTORAL

EOL ลัดวงจร กลับสู่สภาวะปกติ

136

#### 3 300 CC AAA

YJ CAAA

EQUIP RESTORAL

NAC กระแสไฟเกิน กลับสู่สภาวะปกติ

137

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIP RESTORAL

เครื่องหมุนโทรศัพท์กลับสู่สภาวะปกติ

138

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIP RESTORAL

สายโทรศัพท์กลับสู่สภาวะปกติ [สาย 1]

139

#### 3 351 00 000

LR 0000

PHONE RESTORAL PHONE LINE=1

สายโทรศัพท์กลับสู่สภาวะปกติ [สาย 2]

139

#### 3 352 00 000

LR 0000

PHONE RESTORAL PHONE LINE=2

พาธการรายงาน IP กลับสู่สภาวะปกติ

140

#### 3 356 CC AAA

ER CAAA

NETWORK RESTORE
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การสื่อสารไปยังแอคเคาท์หลักกลับสู่สภาวะปกติ

141

#### 3 350 CC AAA

YK CAAA

COMM FAIL RESTR

การสื่อสารไปยังแอคเคาท์รองกลับสู่สภาวะปกติ

142

#### 3 350 CC AAA

YK CAAA

COMM FAIL RESTR

การลัดวงจรที่การเชื่อมต่อ OUT (สำ หรับ Class B) กลับสู่สภ

143

#### 3 372 CC 000

ER CAAA

PT BUS RESTORAL

144

#### 3 372 CC 000

ER CAAA

PT BUS RESTORAL

การลัดวงจรกลับสู่สภาวะปกติ

145

#### 3 372 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

การเปิดกลับสู่สภาวะปกติ

146

#### 3 371 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

วงจรเปิดกลับสู่สภาวะปกติ

147

#### 3 371 CC 000

ER CAAA

PT BUS RESTORAL

แรงดันไฟฟ้าต่ำ กลับสู่สภาวะปกติ

148

#### 3 370 CC 000

ER CAAA

PT BUS RESTORAL

กระแสไฟฟ้าสูงกลับสู่สภาวะปกติ

149

#### 3 370 CC 000

YJ CAAA

PT BUS RESTORAL

แหล่งจ่ายไฟภายนอกกลับสู่สภาวะปกติ

150

#### 3 300 CC 000

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

ประเภทวงจรไม่ตรงกันกลับสู่สภาวะปกติ

151

#### 3 300 CC 000

ER CAAA

PT BUS RESTORAL

อุปกรณ์ภายในกลับสู่สภาวะปกติ

152

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

เซ็นเซอร์ความร้อนกลับสู่สภาวะปกติ

153

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

เซ็นเซอร์ควันกลับสู่สภาวะปกติ

154

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

เซ็นเซอร์แบบมัลติกลับสู่สภาวะปกติ

155

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

อุปกรณ์สูญหายกลับสู่สภาวะปกติ

156

#### 3 380 CC AAA

EN CAAA

FIRE TBL RESTOR

อุปกรณ์ใหม่กลับสู่สภาวะปกติ

157

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

ประเภทอุปกรณ์ไม่ถูกต้องกลับสู่สภาวะปกติ

158

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

เซ็นเซอร์ตรวจจับสกปรกกลับสู่สภาวะปกติ

159

#### 3 393 CC AAA

AN CAAA

ANALOG RESTORE SENSOR DIRTY

เซ็นเซอร์การปรับเทียบกลับสู่สภาวะปกติ

160

#### 3 392 CC AAA

AN CAAA

FIRE TBL RESTOR

การเริ่มทำ งานอุปกรณ์กลับสู่สภาวะปกติ

161

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

สลับขั้วกระแสไฟฟ้า (การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง) กลับสู่สภาวะปกติ 162

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

ตัวแยกการลัดวงจรกลับสู่สภาวะปกติ

163

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

หมายเลขตำ แหน่งซ้ำ กลับสู่สภาวะปกติ

164

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

FIRE TBL RESTOR

ไม่พบสวิตช์บอร์ดกลับสู่สภาวะปกติ

165

#### 3 330 CC AAA

EN CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

พอร์ต NIC ปลดการเชื่อมต่อกลับสู่สภาวะปกติ

166

#### 3 330 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

ลูปการเดินสายเปิดกลับสู่สภาวะปกติ

167

#### 3 371 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

ไม่พบแผงควบคุมเครือข่ายกลับสู่สภาวะปกติ

168

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

เลขตำ แหน่งของแผงควบคุมซ้ำ กลับสู่สภาวะปกติ

169

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

การกำ หนดค่าเครือข่ายไม่ตรงกันกลับสู่สภาวะปกติ

170

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

แผงควบคุมใหม่กลับสู่สภาวะปกติ

171

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

หมายเลขตำ แหน่งผิดกลับสู่สภาวะปกติ (สำ หรับ 440)

172

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

123

าวะปกติ
การลัดวงจรที่การเชื่อมต่อ IN (สำ หรับ Class B) กลับสู่สภ
าวะปกติ

Bosch Security Systems, Inc.

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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รายงาน

ดัชนี

Contact ID

SIA-DCS

Modem IIIa2 (เหตุการณ์)

อายุการใช้งาน CO กลับสู่สภาวะปกติ (สำ หรับ 440)

173

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

CO ล้มเหลวกลับสู่สภาวะปกติ (สำหรับ 440)

174

#### 3 380 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

สวิตช์บอร์ดใหม่ กลับสู่สภาวะปกติ

176

#### 3 330 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

ประเภทลูปการเดินสาย กลับสู่สภาวะปกติ

177

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

การควบคุมไม่ตรงกัน กลับสู่สภาวะปกติ

178

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

การซิงค์เหตุการณ์บนแผงควบคุมกลับสู่สภาวะปกติ

179

#### 3 300 CC AAA

ER CAAA

EQUIPMENT RESTORAL

Reset (การรีเซ็ต)

192

#### 1 305 CC 000

OR 000u

SENSOR RESET

Silence (ปิดเสียง)

193

#### 1 912 0u 000

FL 000u

ALARM SILENCED

Drill Start (เริ่มการฝึกซ้อม)

194

#### 1 604 0u 000

FI 000u

FIRE WALK START

Test Start (เริ่มการทดสอบ)

195

#### 1 607 0u 000

TS 000u

WALK TEST START

Manual Communicator Test (การทดสอบอุปกรณ์สื่อสารด้ว

196

#### 1 601 CC AAA

RX CAAA

TEST REPORT

Normal Auto Test (การทดสอบอัตโนมัติปกติ)

197

#### 1 602 CC AAA

RP CAAA

TEST REPORT

Off-normal Auto Test (การทดสอบความผิดปกติอัตโนมัติ)

198

#### 1 608 CC AAA

YX CAAA

TEST OFF-NORMAL

การตั้งโปรแกรมระยะไกลเสร็จสมบูรณ์

199

#### 1 412 0u 000

RS 000u

RAM ACCESS OK

เริ่มการตั้งโปรแกรมในเครื่อง

200

#### 1 607 0u 000

LB 000u

WALK TEST START

การตั้งโปรแกรมระยะไกลล้มเหลว

201

#### 1 413 0u 000

RU 000u

RAM ACCESS FAIL

สิ้นสุดการฝึกซ้อม

226

#### 1 604 0u 000

FK 000u

FIRE WALK END

สิ้นสุดการทดสอบ

227

#### 1 607 0u 000

TE 000u

WALK TEST END

ยตนเอง)

ดูเพิ่มเติม
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เอกสารคำ แนะนำ การใช้งาน FPA-1000-UL

ข้อมูลส่วนนี้คือสำ เนา เอกสารคำแนะนำการใช้งาน (P/N F.01U.075.632) ที่มาพร้อมกับแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000-UL เอกสารต้นฉบับต้องใส่กรอบและติดไว้ในที่ที่สาม
ารถมองเห็นใกล้กับแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FACP)
ตัวแทนการให้บริการในพื้นที:่
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
การทำ ความเข้าใจแผงปุ่มควบคุมในตัว
ไฟ LED หกดวงใช้ในการแสดงสถานะของสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส การใช้งาน การตรวจสอบ การปิดเสียง และเหตุขัดข้อง สาม

Fire

Gas Alarm

Power

Supervisory

Silenced

Trouble

ารถใช้ในตัวสำ หรับควบคุมระบบและตั้งโปรแกรมทั้งหมด ปุ่มควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษรใช้สำ หรับป้อนข้อความ ปุ่ม ESC, Enter และปุ่มล
ูกศร (ซ้าย, ขวา, ขึ้น, ลง) ใช้สำ หรับการนาวิเกตเมนู จอ LCD แบบแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษร 4 บรรทัด บรรทัดละ 20 ตัวอักษร จะแสดงข้อมู
ลตำ แหน่งอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรม ปุ่มทั้งสี่ปุ่มสามารถใช้เพื่อทำ สิ่งต่อไปนี้:

DRILL

–

[DRILL]: เปิด NAC ที่ทำการเรียกใช้งานและเอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถซ้อมการอพยพได้ทั้งหมด

–

[RESET]: ปิดเสียงพีโซ รีเซ็ตอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดให้กลับสู่สถานะปกติ
[SILENCE]: ปิดเสียงกระดิ่งเตือนภัย/ไซเรนเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้อง

–

ตอบรับ [ACK]: ปิดพีโซและเริ่มการทำ งานของตัวตั้งเวลาการตรวจสอบหลังการเปิดใช้งาน PAS หรือระบบเตือนเหตุขัดข้องเมื่อมีเหตุ

SILENCE

ACK

?
@

–

RESET

_

ขัดข้อง หากกำ หนดค่าไว้
พีโซในตัวมีเสียงเตือนสถานะของระบบ

. : ,

A↔a

แผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมสิทธิ์ใช้งานได้สามระดับ PIN ที่ต้องใช้สำ หรับระดับ 2 และ 3 (และจำ กัดสิทธิ์ระดั
บ 1 หากตั้งโปรแกรมไว้) เป็นรหัสสี่หลัก หลังกดปุ่ม Enter ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเตือนด้วยเมนูหลัก และสามารถกดปุ
่มลัดเพื่อทำ การดำ เนินการที่ใช้งานได้ หากการทำ งานที่เลือกต้องใช้สิทธิ์ใช้งานระดับสูงขึ้น ระบบจะขอให้ผู้ใช้ใส่ PIN
การทำ งานของพีโซ 1)

สถานะระบบ2)

ติดสว่าง

เงียบ

หากมีการจ่ายไฟ AC กับแผงควบคุม

กะพริบ

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC ขัดข้องและอุปกรณ์ทำ งานจากแบตเตอรี่

การทำ งานของไฟ LED
Power (พลังงาน)
สีเขียว

(ดัง 0.5 วินาที / เงี
ยบ 9.5 วินาที)

Fire (อัคคีภัย)
ไฟ LED สีแดง
Gas Alarm (สัญ

ดับ

เงียบ

เมื่อไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)

ติดสว่าง

เสียงบี๊ปติดต่อกัน

เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัยและไม่ได้รับการรีเซ็ต 3)

ดับ

เงียบ

หากไม่มีสัญญาณเตือนบันทึกไว้ และหลังการรีเซ็ตแล้ว

ติดสว่าง

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊สและไม่ได้รับการรีเซ็ต 3)

ญาณเตือนแก๊ส)

(ดัง 0.5 วินาที / เงียบ 1.5 วินา

สีน้ำ เงิน

ที)

Supervisory (การ

ดับ

เงียบ

หากไม่มีสัญญาณเตือนแก๊สบันทึกไว้ และหลังการรีเซ็ตแล้ว

ติดสว่าง

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

ตรวจสอบ)

(ดัง 0.5 วินาที / เงียบ 3.5 วินา

สีเหลือง

ที)
ดับ

Silenced (ปิดเสียง) ติดสว่าง
สีเหลือง

ดับ

Bosch Security Systems, Inc.

เงียบ

เมื่อไม่มีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

เงียบ

เมื่อผู้ใช้ปิดเสียงสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง หรือหากตัวตั้งเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

เงียบ

เมื่อไม่มีสถานะใดถูกปิดเสียง หรือเมื่อสถานะที่มีการปิดเสียงได้รับการแก้ไข

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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การทำ งานของไฟ LED
Trouble (เหตุขัดข้

ติดสว่าง

การทำ งานของพีโซ 1)

สถานะระบบ2)

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อแผงควบคุมกำ ลังเริ่มต้นการทำ งาน หรือเมื่อแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดข้องจากตำ แหน่งหรือจากแผงควบคุม หรือเมื่อม

อง)

(ดัง 0.5 วินาที / เงี

ีการยกเลิกอินพุต เอาต์พุต หรือส่วนประกอบอื่นๆ

สีเหลือง

ยบ 9.5 วินาที)
กะพริบ

เงียบ

เมื่อแผงควบคุมไม่มีการทำ งาน หรือเมื่อการทดสอบระบบอยู่ระหว่างดำ เนินการ

ดับ

เงียบ

เมื่อไม่มีสถานะเหตุขัดข้อง หรือเมื่อกำ ลังรีเซ็ตแผงควบคุม

1)

เสียงบี๊ปสั้นๆ ทุกครั้งที่กดปุ่ม

2)

เมื่อแผงควบคุมอยู่ในสถานะปกติ (ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีเงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดข้อง) หน้าจอจะแสดงข้อความ "System Normal" พร้อมด้วยวันที่และเวลาปัจจุบัน หากเปิด PAS หรือ Pre-

signal ไว้ หน้าจอจะแสดงข้อความ “SYSTEM NORMAL DAY”
3)

เงื่อนไขผิดปกติใดๆ จะแสดงเป็นกลุ่ม โดยจัดประเภทเป็นสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส การตรวจสอบ และเหตุขัดข้อง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อดูเหตุการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ปุ่มขึ้นแ

ละลงจะนำ ผู้ใช้ไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ หรือเหตุการณ์ถัดไป ปุ่มซ้ายและขวาจะสลับไปยังกลุ่มอื่นๆ การแสดงข้อความแต่ละรายการจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตำ แหน่งและเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขเฉพาะ เหตุการณ์
ลำ ดับความสำ คัญสูงสุดเริ่มต้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดเสมอ
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เอกสารคำ แนะนำ การใช้งาน FPA-1000-V2

ส่วนนี้คือสำ เนาเอกสารคำแนะนำการใช้งาน (P/N F.01U.173.612) ที่มาพร้อมกับแผงควบคุมอัคคีภัย FPA-1000-V2 เอกสารต้นฉบับต้องใส่กรอบและติดไว้ในที
่ที่สามารถมองเห็นใกล้กับแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FACP)
ตัวแทนการให้บริการในพื้นที:่
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
การทำ ความเข้าใจแผงปุ่มควบคุมในตัว
ไฟ LED หกดวงใช้ในการแสดงสถานะของสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส การใช้งาน การตรวจสอบ การปิดเสียง และเหตุขัดข้
อง สามารถใช้แผงปุ่มควบคุมในตัวสำ หรับควบคุมระบบและตั้งโปรแกรมทั้งหมด ปุ่มควบคุมแบบตัวเลขและตัวอักษรใช้สำ หรับป้อนข้อค
วาม ปุ่ม ESC, Enter และปุ่มลูกศร (ซ้าย, ขวา, ขึ้น, ลง) ใช้สำ หรับการนาวิเกตเมนู จอ LCD แบบแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษร 4 บรร
ทัด บรรทัดละ 20 ตัวอักษร จะแสดงข้อมูลตำ แหน่งอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรม ปุ่มทั้งสี่ปุ่มสามารถใช้เพื่อทำ สิ่งต่อไปนี้:
–

[DRILL]: เปิด NAC ที่ทำการเรียกใช้งานและเอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถซ้อมการอพยพได้ทั้งหมด

–

[RESET]: ปิดเสียงพีโซ รีเซ็ตอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดให้กลับสู่สถานะปกติ

–

[SILENCE]: ปิดเสียงกระดิ่งเตือนภัย/ไซเรนเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้อง

–

ตอบรับ [ACK]: ปิดพีโซและเริ่มการทำ งานของตัวตั้งเวลาการตรวจสอบหลังการเปิดใช้งาน PAS หรือระบบเตือนเหตุขัดข้องเมื่
อมีเหตุขัดข้อง หากกำ หนดค่าไว้

พีโซในตัวมีเสียงเตือนสถานะของระบบ
แผงควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมสิทธิ์ใช้งานได้หลายระดับ PIN ที่ต้องใช้สำ หรับระดับ 2 และ 3 (และจำ กัดสิทธิ์ระดับ
1 หากตั้งโปรแกรมไว้) เป็นรหัสสี่หลัก หลังกดปุ่ม Enter ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเตือนด้วยเมนูหลัก และสามารถกดปุ่
มลัดเพื่อทำ การดำ เนินการที่ใช้งานได้ หากการทำ งานที่เลือกต้องใช้สิทธิ์ใช้งานระดับสูงขึ้น ระบบจะขอให้ผู้ใช้ใส่ PIN

หากเป็นเครือข่าย แผงควบคุมนี้สามารถควบคุม หรือถูกคว
บคุมจากแผงควบคุมอื่นที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันได้

การทำ งานของพีโซ 1)

สถานะระบบ2)

ติดสว่าง

เงียบ

หากมีการจ่ายไฟ AC กับแผงควบคุม

กะพริบ

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC ขัดข้องและอุปกรณ์ทำ งานจากแบตเตอรี่

การทำ งานของไฟ LED
Power (พลังงาน)
สีเขียว

(ดัง 0.5 วินาที / เงี
ยบ 9.5 วินาที)

Fire (อัคคีภัย)
ไฟ LED สีแดง
Gas Alarm (สัญ

ดับ

เงียบ

เมื่อไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ (AC หรือแบตเตอรี่)

ติดสว่าง

เสียงบี๊ปติดต่อกัน

เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนอัคคีภัยและไม่ได้รับการรีเซ็ต 3)

ดับ

เงียบ

หากไม่มีสัญญาณเตือนบันทึกไว้ และหลังการรีเซ็ตแล้ว

ติดสว่าง

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการบันทึกสัญญาณเตือนแก๊สและไม่ได้รับการรีเซ็ต 3)

ญาณเตือนแก๊ส)

(ดัง 0.5 วินาที / เงียบ 1.5 วินา

สีน้ำ เงิน

ที)

Supervisory (การ

ดับ

เงียบ

หากไม่มีสัญญาณเตือนแก๊สบันทึกไว้ และหลังการรีเซ็ตแล้ว

ติดสว่าง

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อระบบมีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

ตรวจสอบ)

(ดัง 0.5 วินาที / เงียบ 3.5 วินา

สีเหลือง

ที)
ดับ

Silenced (ปิดเสียง) ติดสว่าง
สีเหลือง

ดับ

Bosch Security Systems, Inc.

เงียบ

เมื่อไม่มีการบันทึกเงื่อนไขการตรวจสอบ

เงียบ

เมื่อผู้ใช้ปิดเสียงสัญญาณเตือนหรือเหตุขัดข้องด้วยตนเอง หรือหากตัวตั้งเวลาการปิดเสียงอัตโนมัติของระบบหมดอายุ

เงียบ

เมื่อไม่มีสถานะใดถูกปิดเสียง หรือเมื่อสถานะที่มีการปิดเสียงได้รับการแก้ไข

คู่มือการติดตัง้ และการใช้งาน
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แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำ แหน่งได้แบบอะนาล็อก

การทำ งานของไฟ LED
Trouble (เหตุขัดข้

ติดสว่าง

การทำ งานของพีโซ 1)

สถานะระบบ2)

เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ

เมื่อแผงควบคุมกำ ลังเริ่มต้นการทำ งาน หรือเมื่อแผงควบคุมบันทึกเหตุขัดข้องจากตำ แหน่งหรือจากแผงควบคุม หรือเมื่อม

อง)

(ดัง 0.5 วินาที / เงี

ีการยกเลิกอินพุต เอาต์พุต หรือส่วนประกอบอื่นๆ

สีเหลือง

ยบ 9.5 วินาที)
กะพริบ

เงียบ

เมื่อแผงควบคุมไม่มีการทำ งาน หรือเมื่อการทดสอบระบบอยู่ระหว่างดำ เนินการ

ดับ

เงียบ

เมื่อไม่มีสถานะเหตุขัดข้อง หรือเมื่อกำ ลังรีเซ็ตแผงควบคุม

1)

เสียงบี๊ปสั้นๆ ทุกครั้งที่กดปุ่ม

2)

เมื่อแผงควบคุมอยู่ในสถานะปกติ (ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีเงื่อนไขการตรวจสอบ หรือเหตุขัดข้อง) หน้าจอจะแสดงข้อความ "System Normal" พร้อมด้วยวันที่และเวลาปัจจุบัน หากเปิด PAS หรือ Pre-

signal ไว้ หน้าจอจะแสดงข้อความ “SYSTEM NORMAL DAY”
3)

เงื่อนไขผิดปกติใดๆ จะแสดงเป็นกลุ่ม โดยจัดประเภทเป็นสัญญาณเตือนอัคคีภัย สัญญาณเตือนแก๊ส การตรวจสอบ และเหตุขัดข้อง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อดูเหตุการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ปุ่มขึ้นแ

ละลงจะนำ ผู้ใช้ไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ หรือเหตุการณ์ถัดไป ปุ่มซ้ายและขวาจะสลับไปยังกลุ่มอื่นๆ การแสดงข้อความแต่ละรายการจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตำ แหน่งและเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขเฉพาะ เหตุการณ์
ลำ ดับความสำ คัญสูงสุดเริ่มต้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดเสมอ
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