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Sauga
Pavojus!

Didelė rizika: šis simbolis nurodo gresiančią pavojingą situaciją,

pvz., pavojingą įtampą įrenginio viduje.

Neišvengus šios situacijos galimas elektros smūgis, sunkus kūno

sužalojimas ar mirtis.

!
Įspėjimas!

Vidutinė rizika: nurodoma galimai pavojinga situacija.

Jos neišvengus galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

!

Perspėjimas!

Maža rizika: nurodoma galimai pavojinga situacija.

Jos neišvengus galima sugadinti turtą arba kils rizika pažeisti

įrenginį.

1. Perskaitykite šias instrukcijas. Prieš naudodami įrenginį
arba sistemą turėtumėte perskaityti visas saugos ir
naudojimo instrukcijas.

2. Išsaugokite šias instrukcijas. Turėtumėte išsaugoti svarbias
saugos ir naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte jas
peržiūrėti ateityje.

3. Atsižvelkite į visus įspėjimus. Atsižvelkite į visus įspėjimus
dėl įrenginio ir naudojimo instrukcijas.

4. Laikykitės visų instrukcijų. Laikykitės visų montavimo,
naudojimo ar valdymo instrukcijų.

5. Nenaudokite įrenginio prie vandens. Nenaudokite įrenginio
prie vandens ar drėgnoje aplinkoje, pvz., šalia vonios,
kriauklės ar skalbyklės, šlapiame rūsyje, šalia baseino,
neapsaugotoje lauko vietoje ar kitoje vietoje, kur drėgna.

6. Valykite tik sausa šluoste. Prieš valydami įrenginį, atjunkite
jį nuo lizdo. Nenaudokite skystų ar purškiamų valiklių.

1
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7. Neuždenkite jokių vėdinimo angų. Montuokite
vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. Korpuso angos
(jei jų yra) reikalingos, kad būtų galima vėdinti įrenginį,
užtikrinti patikimą jo veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo.
Šių angų negalima užtverti ar uždengti. Įrenginį galima
įmontuoti tik užtikrinus tinkamą vėdinimą arba laikantis
gamintojo instrukcijų.

8. Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių,
šildymo grotelių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių
įrenginių (įskaitant stiprintuvus) arba tiesioginėje saulės
šviesoje.

9. Ant įrenginio nedėkite jokių atviros liepsnos šaltinių, pvz.,
uždegtų žvakių.

10. Paisykite poliarizuoto arba įžeminimo kištuko apsauginės
paskirties. Poliarizuotas kištukas turi du kontaktus, kurių
vienas yra platesnis už kitą. Kištukas su įžeminimu turi du
kontaktus, o trečiasis kontaktas skirtas įžeminti. Platesnis ir
trečiasis kontaktai užtikrina jūsų saugumą. Jei pridedamas
kištukas netelpa į lizdą, pasitarkite su elektriku dėl
pasenusio lizdo keitimo.

11. Apsaugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas
arba sugnybtas ypač ties kištuku, kištukiniais lizdais ir
tose vietose, kur jie išvesti iš įrenginio.

12. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus. Montuodami
įrenginį visada vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir
naudokite gamintojo rekomenduojamus montavimo priedus.

13. Naudokite tik su vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu arba
stalu, kurį nurodė gamintojas arba kuris parduodamas
kartu su įrenginiu. Jei naudojate vežimėlį, atsargiai
judinkite jį, kai prie jo pritvirtintas įrenginys, kad vežimėliui
apsivertus nesusižeistumėte. Greitai stabdant, per stipriai
stumiant ir ant nelygių paviršių įrenginys su vežimėliu gali
apvirsti.
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14. Atjunkite įrenginį, kai lauke žaibuoja arba jei jo ilgai
nenaudojate. Šis reikalavimas netaikomas, jei reikia naudoti
specialias funkcijas, pvz., evakuacijos sistemose.

15. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti techninės
priežiūros specialistai. Techninės priežiūros reikia, jei
įrenginys kokiu nors būdu pažeistas, pvz., pažeistas
maitinimo laidas arba kištukas, ant įrenginio išsiliejo skystis
ar nukrito daiktai, įrenginys sulytas arba sudrėko, neveikia
tinkamai arba nukrito.

16. Įrenginį reikia saugoti nuo lašų ir purslų. Ant įrenginio
negalima dėti jokių skysčiu pripildytų daiktų, pvz., vazų.

17. Maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba
įdėtus maitinimo elementus) reikia saugoti nuo per
didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.

!

Perspėjimas!

Jei maitinimo elementas bus netinkamai įdėtas, kils sprogimo

pavojus. Maitinimo elementą keiskite tik tokiu pačiu arba

atitinkamo tipo elementu. Panaudotus maitinimo elementus

išmeskite vadovaudamiesi aplinkos apsaugos įstatymais ir

procedūromis.

18. Skirta montuoti tik kaip profesionali įranga. Nenaudokite
šios įrangos gyvenamosiose patalpose.

19. Kondensacija. Kad išvengtumėte kondensacijos, palaukite
kelias valandas prieš įjungdami įrangą, jei ji perkelta iš
šaltos patalpos į šiltą.

20. Klausos pažeidimas. Jei naudojate įrenginį su garso
išvestimi, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką, kad
išvengtumėte klausos pažeidimo.

21. Pakaitinės dalys. Jei reikia pakaitinių dalių, techninės
priežiūros technikas turi naudoti gamintojo nurodytas
pakaitines dalis arba dalis, kurių savybės atitinka originalias
dalis. Naudojant neleistinus pakaitalus galimas gaisras,
elektros smūgis ar kiti pavojai.
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22. Saugos patikra. Atlikus bet kokius įrenginio techninės
priežiūros arba taisymo darbus, paprašykite techninės
priežiūros techniko atlikti saugos patikras ir patikrinti, ar
įrenginys tinkamai veikia.

Pavojus!

Perkrova. Neperkraukite lizdų ir ilginamųjų laidų, nes dėl to gali

kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.

23. Maitinimo šaltiniai. Įrenginį galima naudoti tik tiekiant
maitinimą iš maitinimo šaltinio, nurodyto žymimojoje
etiketėje. Jei nesate tikri, kokį maitinimo šaltinį naudosite,
kreipkitės į įrenginio pardavėją arba vietinę elektros tiekimo
įmonę. Jei naudojate įrenginius, maitinamus maitinimo
elementų energija ar kitais šaltiniais, žr. naudojimo
instrukcijas.

24. Elektros linijos. Lauko sistema neturėtų būti pastatyta po
elektros linijomis, kitomis elektrinio apšvietimo ar elektros
grandinėmis arba vietose, kur ji gali nukristi ant tokių
elektros linijų ar grandinių. Montuodami lauko sistemą
būkite ypač atsargūs, kad nepaliestumėte elektros linijų ar
grandinių, nes tai gali būti mirtina. Taikoma tik JAV
skirtiems modeliams: žr. Nacionalinio elektros kodekso 820
straipsnį dėl CATV sistemų montavimo.

Pavojus!

Į vidų patekę daiktai ir skysčiai. Nestumkite jokių daiktų į šio

įrenginio angas, nes jie gali paliesti pavojingus įtampos taškus

arba trumpąjį jungimą sukeliančias dalis. Taip galite sukelti

gaisrą arba elektros smūgį. Niekada nepilkite jokio skysčio į

įrenginį.

25. Bendraašis įžeminimas. Jei prie įrenginio prijungta išorinė
kabelių sistema, ji turi būti įžeminta. Taikoma tik JAV
skirtiems modeliams: Nacionalinio elektros kodekso 810
skiltyje, ANSI / NFPA nr. 70-1981, yra informacijos apie
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tinkamą montavimo ir atraminės sistemos įžeminimą,
bendraašį įžeminimą naudojant iškrovos įrenginį, įžeminimo
laidininkų dydį, iškrovos įrenginio vietą, prijungimą prie
įžeminimo elektrodų ir įžeminimo elektrodo reikalavimus.

26. Apsauginis įžeminimas. I klasės konstrukcijos įrenginį reikia
prijungti prie elektros lizdo su apsaugine įžeminimo
jungtimi.
Apsauginis įžeminimas. I klasės konstrukcijos įrenginį reikia
prijungti prie elektros tinklo lizdo su apsaugine įžeminimo
jungtimi.

Pastaba dėl maitinimo jungčių
– Jei įranga prijungta nuolat, reikia išorinio lengvai

pasiekiamo elektros tinklo kištuko arba visų polių elektros
tinklo jungiklio. Įrengiant reikia laikytis visų taikomų
įrengimo taisyklių.

– Jei įrangą reikia prijungti prie lizdo, lizdas turi būti šalia jos
ir lengvai pasiekiamas.

Ši etiketė gali būti įrenginio apačioje dėl vietos apribojimų.

!

Perspėjimas!

Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, NEATIDARYKITE

dangtelių. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti tik

techninės priežiūros specialistai.

!
Įspėjimas!

Kad išvengtumėte gaisro ar smūgio pavojaus, saugokite

įrenginius nuo lietaus ar drėgmės.
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!

Įspėjimas!

Įrangą turi įrengti tik kvalifikuoti techninės priežiūros

specialistai, laikydamiesi Nacionalinio elektros kodekso ar

taikomų vietinių kodeksų.

!

Įspėjimas!

Maitinimo atjungimas. Jei įrenginys maitinamas iš elektros

tinklo ir pridedamas maitinimo tiekimo laidas, atjungimo

įrenginį reikia naudoti kaip maitinimo laidų rinkinio elektros

tinklo kištuką.

Jei pridedamas kintamosios ir nuolatinės srovės adapteris bei

maitinimo tinklo kištukas, kuris yra tiesioginio prijungimo

įrenginio dalis, kintamosios ir nuolatinės srovės adapteris yra

atjungimo įrenginys.

Lizdas turi būti šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

!

Įspėjimas!

Kad išvengtumėte elektros smūgio, neprijunkite apsauginių itin

mažos įtampos (SELV) grandinių prie telefono tinklo įtampos

(TNV) grandinių. LAN prievaduose yra SELV grandinės, o WAN

prievaduose yra TNV grandinės. Kai kuriuose LAN ir WAN

prievaduose naudojamos RJ‑45 jungtys. Būkite atsargūs

prijungdami kabelius.

Naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai
Naudoti nebetinkami universalūs elektriniai ir elektroniniai
prietaisai turi būti atskirai surenkami ir perdirbami aplinkai
nekenksmingu būdu (Europos Direktyva naudotų elektrinių ir
elektroninių prietaisų utilizavimo).
Naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų utilizavimui
naudokitės šalyje veikiančiomis esančiomis grąžinimo ir
surinkimo sistemomis.
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Naudokite ne
didesniame nei
2 000 m aukštyje
virš jūros lygio.

 Galima naudoti tik
ne tropinio
klimato
regionuose.
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Trumpa informacija
„PVA-15CST“ yra sistemos „PAVIRO“ iškvietimo stotelė.
Standartinėje iškvietimo stotelėje yra ilgas nuolat stebimas
mikrofonas su filtru, iš viso 20 mygtukų, apšviestu LCD ekranu ir
integruotu garsiakalbiu. Iškvietimo stotelę galima modifikuoti
pagal naudotojo reikalavimus ir prijungti iki penkių „PVA-20CSE“
papildomų iškvietimo stotelės įtaisų. Kiekviename šių įtaisų yra
20 pasirinkimo mygtukų, kuriuos galima tinkinti.
Kitos ypatybės:
– penki meniu ar funkciniai klavišai (suprogramuoti iš anksto)

ir kiekvienam klavišui priskirta viena žalia arba geltona
indikatoriaus lemputė;

– 15 pasirinkimo mygtukų (juos galima tinkinti) ir dvi
kiekvienam mygtukui priskirtos indikatorių lemputės (žalios
ar raudonos);

– etiketė, kurią galima bet kada keisti, su permatoma danga;
– galima naudoti kaip pastatomą ar ant stalo arba stove

įmontuotą įrenginį;
– vidinis stebėjimas su klaidų įrašymu, atitinkantis visus

atitinkamus nacionalinius ir tarptautinius standartus;
– lengva konfigūruoti naudojant konfigūravimo vediklį arba

programinę įrangą „IRIS-Net“.
 

2
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Sistemos apžvalga

Viršus

3

3.1
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Nr. Pikto
gram
a

Elementas Aprašas (numatytoji
konfigūracija)

1  Pasirinkimo
mygtukai

Zonos ar grupės pasirinkimo
mygtukai, kuriuos gali
programuoti naudotojas, su
dviem indikatorių
lemputėmis.

2  Mygtukų
montavimo angos

Galima įrengti iki trijų
pasirenkamų pavojaus
signalo mygtukų ar klavišų
jungiklių.

3 Balso pavojaus
signalo
indikatoriaus
lemputė

Šviečia raudona spalva, jei
sistemoje įjungta balso
pavojaus signalo būsena.

4 Jungtinė įspėjimo
apie triktį
indikatoriaus
lemputė

Šviečia geltona spalva, kai
įvyksta gedimas.

5 Maitinimo
indikatoriaus
lemputė

Šviečia žalia spalva, kai
maitinimas įjungtas.

6  Mikrofonas Stebimas ilgas mikrofonas.

7  Garsiakalbis Garsinis įspėjimas apie
gedimą arba VAC.

8  Ekranas Iškvietimo stotelės arba
visos sistemos būsenos ar
klaidų ekranai.
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Nr. Pikto
gram
a

Elementas Aprašas (numatytoji
konfigūracija)

9  Mygtukas ESC Patvirtinama klaida ir
pereinama prie kito klaidos
pranešimo. Su indikatoriaus
lempute.

10  Mygtukas ▲ Sistema įjungiama arba
išjungiama (įjungiamas
budėjimo režimas). Su
indikatoriaus lempute.

11  Mygtukas DEL (Nėra numatytosios
konfigūracijos.)

12  Mygtukas ▼ Sustabdomas tiesioginis
garso signalas. Su
indikatoriaus lempute.

13  Mygtukas ↵ Galima siųsti pranešimus į
pasirinktas zonas. Su
indikatoriaus lempute.
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Apačia

21 3 4

Nr. Elementas Aprašas

1 Prievadas
EXT OUT

Papildomo iškvietimo stotelės įtaiso
jungtis.

2 Prievadas
CST BUS

Valdiklio jungtis.

3 Prievadas
LINE

Išorinių garso įrenginių arba mygtuko PTT
jungtis.

4 Prievadas
MIC

Išorinio mikrofono jungtis.

3.2
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Į komplektą įeinančios dalys
Kiekis Komponentas

1 „PVA-15CST“

1 Jungiamasis kabelis (3 m)

7 Tuščios popieriaus juostelės

1 Įtampą mažinantis laikiklis

2 Įtampą mažinančio laikiklio varžtai

1 Dangtelio atlaisvinimo įrankis

1 Naudojimo vadovas

1 Svarbios saugos instrukcijos
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Įrengimas

Pristatymo būsena
Iškvietimo stotelės suprogramuotos ir nustatytos toliau
nurodytos gamyklinės funkcijos bei ypatybių nustatymai.

Parametrai Nustatymas / aprašas

CAN adresas 0 (atjungta)

CAN ryšio sparta 10 Kb/sek.

CAN apkrovimas Išjungtas

Pavadinimas „PVA-15CST“

Slaptažodis Sąrankos meniu apsaugotas
slaptažodžiu 2222

Išankstinis skambutis Išjungtas

Signalizacija Įjungta (garsinis įspėjimo
signalas)

Kompresorius Išjungtas

Parinktys Pavojaus
signalo
mygtukai

Nesukonfigūruoti

Klavišo jungiklis Nesukonfigūruoti

Išorinis
mikrofonas

Nesukonfigūruoti

Mygtukų
priskyrim
as

Pasirinkimo
mygtukai 1–n

Galima pasirinkti 1–n zonas (1
mygtukas priskirtas 1 zonai, 2 – 2
zonai ir t. t.)

↵ Iškvietimas pasirinktose zonose ar
grupėse, numatytasis prioritetas –
50

5

5.1
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Parametrai Nustatymas / aprašas

▲ Įjungia / išjungia sistemą,
numatytasis prioritetas – 40

▼ Sustabdomas aktyvus garso
signalas, numatytasis prioritetas –
69

ESC Patvirtinama klaida ir pereinama
prie kito klaidos pranešimo

DEL (Nėra numatytosios
konfigūracijos.)

Specialios funkcijos Nesukonfigūruoti

!

Įspėjimas!

Jei valdikliu reikia valdyti kelias iškvietimo stoteles, kiekvienai

iškvietimo stotelei reikia priskirti unikalų CAN adresą (1–16).

Pakeitus CAN adresą reikės pasikeisti konfigūraciją.

Mygtukų etiketės
Iškvietimo stotelės mygtukai pažymėti etikečių juostelėmis,
įkišamomis iš viršaus. Norėdami pažymėti mygtukus etiketėmis,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Atsargiai atlaisvinkite permatomą viršutinį dangtelį

naudodami pridedamą atlaisvinimo įrankį. Dangtelį galima
nuimti naudojant angą viršutinėje dalyje, mikrofono
dešinėje.

2. Įkiškite atlaisvinimo įrankį į atlaisvinimo angą ir pastumkite
įrankį į dešinę.

3. Viršutiniai fiksatoriai atsilaisvins nuo korpuso.
4. Įkiškite įrankį mikrofono kairėje ir pastumkite į kairę.
5. Dabar galite nuimti dangtelį.
6. Įkiškite sužymėtas popierines juosteles į etikečių laukus.

5.2
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7. Vėl uždėkite permatomą dangtelį: sulygiuokite apatinius
dangtelio fiksatorius su iškvietimo stotelės korpuso
angomis ir švelniai bei tolygiai stumkite viršutinio dangtelio
fiksatorius į angas.

Įrengimo galimybės
Iškvietimo stotelėje galima įrengti iki trijų uždengtų mygtukų
„PVA-1EB“ arba klavišų jungiklių „PVA-1KS“. Papildomais
valdymo elementais galima, pavyzdžiui, suaktyvinti pavojaus
signalus tam tikrose srityse (t. y. pavojaus signalus pasirinktose
zonose ar grupėse) arba įjungti ar išjungti sistemą. Funkcijas
galima priskirti konfigūruojant sistemoje „IRIS-Net“.
 

Pavojaus signalo mygtukas
Mygtuką „PVA-1EB“ galima įrengti iškvietimo stotelėje. Uždėtas
permatomas dangtelis, kad mygtukas nebūtų netyčia
suaktyvintas. Dėl optinės vizualizacijos ir siekiant užtikrinti, kad
veikimas būtų kuo patikimesnis, integruota didelio efektyvumo
šviesos diodų lemputė. Mygtuko maitinimo linijas galima stebėti
iškvietimo stotelėje. Įvykus klaidai, ji rodoma sistemos klaidų
žurnale.

Iliustracija 5.1: „PVA-1EB“

Surinkimas
Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją dėl „PVA-1EB“
įrengimo iškvietimo stotelėje.

Pastaba!

Galite peržiūrėti pastabas apie „PVA-1EB“ taikymą.

5.3

5.3.1
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2

3

1

1. Atjunkite iškvietimo stotelę nuo visų jungčių.
2. Atsukite iškvietimo stotelės pagrindo plokštę (4 varžtus ➊).
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3. Atsargiai nuimkite pagrindo plokštę nuo viršutinės dalies.
Pradėkite nuo viršutinio kairiojo iškvietimo stotelės kampo.

4. Atjunkite jungiamąjį kabelį nuo CN1 kištukinės jungties ➋.
5. Paruoškite įrengimo vietą ➌: aštriu daiktu (brėžikliu ar pan.)

atsargiai pradurkite ir išpjaukite iš anksto išpjautą
stačiakampį korpuso vidinėje pusėje. Atlikite bet kokius
tolesnius veiksmus, kuriuos reikia atlikti įrengimo vietoje
(pvz., nušlifuokite ar apipjaustykite).

6. Uždėkite mygtuką įrengimo vietoje ir tolygiai paspauskite
(dangtelis turi atsidaryti į viršų).

7. Atsižvelgiant į tai, ar naudojama dešinioji, vidurinioji ar
kairioji įrengimo vieta, prijunkite juostinį kabelį ➍ prie
elektroninės plokštės kištukinės jungties CN201, CN202
arba CN203.

8. Vėl prijunkite jungiamąjį kabelį prie CN1.
9. Atsargiai vėl uždėkite iškvietimo stotelės pagrindo plokštę.
10. Vėl prijunkite jungtis.
11. Sukonfigūruokite mygtuką naudodami programinę įrangą.
 

Klavišo jungiklis
Klavišo jungiklį „PVA-1KS“ galima įrengti iškvietimo stotelėje.
Klavišo jungiklio maitinimo linijas galima stebėti valdymo
stotelėje. Įvykus klaidai, ji rodoma sistemos klaidų žurnale.

Iliustracija 5.2: „PVA-1KS“

Surinkimas
Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją dėl klavišo
jungiklio įrengimo iškvietimo stotelėje.
1. Atjunkite iškvietimo stotelę nuo visų jungčių.
2. Atsukite iškvietimo stotelės pagrindo plokštę (4 varžtus).

5.3.2
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3. Atsargiai nuimkite pagrindo plokštę nuo viršutinės dalies,
pradėdami nuo viršutinio kairiojo iškvietimo stotelės
kampo.

4. Atjunkite jungiamąjį kabelį nuo CN1 kištukinės jungties.
5. Paruoškite įrengimo vietą: aštriu daiktu (brėžikliu ar pan.)

atsargiai pradurkite ir išpjaukite iš anksto išpjautą
apskritimą korpuso vidinėje pusėje. Atlikite bet kokius
tolesnius veiksmus, kuriuos reikia atlikti įrengimo vietoje
(pvz., nušlifuokite ar apipjaustykite).

Pastaba!

Atkreipkite dėmesį, kad linijas galima sulituoti tik įrengus

jungiklį.

6. Pragręžkite iš anksto išpjautą klavišo jungiklio dangtelio
laikiklio šoninę angą.

7. Sulygiuokite jungiklį bei varžtą ir tvirtai priveržkite
reikiamoje padėtyje naudodami pridedamą rievėtą varžtą.

8. Pridėtą 4 kontaktų kabelį ir rezistorius reikia prijungti, kaip
pavaizduota toliau pateiktoje schemoje.

R
2

1
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1 rt

2 gr

3 gr

4 gr
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9. Atkreipkite dėmesį į juostinio kabelio prijungimo seką. Du
išorinius kabelius nr. 1 (raudonas) ir nr. 4 (žalias) reikia
nupjauti kuo arčiau pjovimo vietos ir izoliuoti. Du vidinius
kabelius nr. 2 (žalias) ir nr. 3 (žalias) reikia prilituoti prie
jungiklio 1 ir 2 jungčių. Poliškumas nesvarbus.

10. Atsižvelgiant į tai, ar naudojama dešinioji, vidurinioji ar
kairioji įrengimo vieta, prijunkite juostinį kabelį prie
elektroninės plokštės kištukinės jungties CN201, CN202
arba CN203.

11. Vėl prijunkite jungiamąjį kabelį prie CN1.
12. Atsargiai vėl uždėkite iškvietimo stotelės pagrindo plokštę.
13. Vėl prijunkite jungtis.
14. Sukonfigūruokite mygtuką naudodami programinę įrangą.
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Prijungimas

CST MAGISTRALĖ

Pastaba!

Jei iškvietimo stotelė prijungta prie valdiklio per CST

magistralę, iškvietimo stotelė automatiškai sukonfigūruojama

pagal nustatytą CAN adresą. Iškvietimo stotelę galima naudoti

po kelių sekundžių.

CST magistralės prijungimo kabelį reikia prijungti, kaip
pavaizduota toliau pateiktame paveikslėlyje. Užfiksuokite kabelį
pridėtu įtampą mažinančiu laikikliu ir dviem varžtais.

6

6.1
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Sąsajos aprašas
Naudojant CST magistralės prievadą galima prijungti iškvietimo
stotelę prie valdiklio. Tai yra 8 kontaktų RJ-45 prievadas, kuriuo
priskiriamas maitinimo šaltinis, valdymo sąsaja (CAN magistralė)
ir garso sąsaja. Iškvietimo stotelę reikia prijungti prie atitinkamo
sieninio lizdo per pridedamą tinklo kabelį (3 m.). Toliau
pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas priskirtas CST magistralės
prievadas ir atitinkama RJ-45 jungtis.

6.1.1
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Pastaba!

CAN (4, 5), garso valdiklį ir iškvietimo stotelę (3, 6) bei garso

iškvietimo stotelę ir valdiklį (7, 8) būtina sujungti vytos poros

kabeliu.

8: 

2: 

4: CAN_H (+)

5: CAN_L (-)

1 8

7: 

1: +24V DC

3: 

6: 

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER -

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER +

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION -

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION +

GND (CAN_GND)

Iliustracija 6.1: CST magistralės prievado kontakto priskyrimas

8: 

5: CAN_L (-)

3: 

2: CAN_GND

1: +24V DC

7: 
8

1

4: CAN_H (+)

6: 

GND ( )

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER -

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER +

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION -

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION +

Iliustracija 6.2: CST magistralės jungties kontakto priskyrimas

Maitinimo tiekimas
Minimali iškvietimo stotelės maitinimo tiekimo įtampa yra 15 V
(nuolatinė srovė). Kadangi minimali valdiklio maitinimo tiekimo
įtampa yra 18 V (nuolatinė srovė), maksimalus leistinas valdiklį ir
iškvietimo stotelę jungiančių laidų įtampos sumažėjimas yra 3 V
(nuolatinė srovė). Pasirinkite tinkamus prijungimo kabelius
(ypač ilgus) pagal iškvietimo stotelės arba jos papildomo įtaiso
techninius duomenis (pvz., maitinimo tiekimo srovę).
Jei įtampa sumažės labiau nei 3 V (nuolatinė srovė), reikės
padidinti minimalią valdiklio maitinimo tiekimo įtampą, kad būtų
galima užtikrinti minimalią iškvietimo stotelės maitinimo tiekimo
įtampą.
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Prievadas LINE
Garso įvesties naudojimas
Prie prievado LINE galima prijungti išorinį garso įrenginį (pvz.,
belaidį mikrofono imtuvą). Toliau pateiktoje schemoje
pavaizduotas priskirtas stereofoninio garso kištukas (3,5 mm
minikištukas), kurį galima prijungti prie prievado LINE.

LINE_LEFT

LINE_RIGHT

LINE_GND

Iliustracija 6.3: Garso įvesties funkcijos priskyrimas kištukui LINE

PTT kontakto įvesties naudojimas
Norint prijungti PTT mikrofoną prie iškvietimo stotelės, PTT
kontaktą galima prijungti prie prievado LINE. Iškvietimo stotelei
reikia priskirti PTT funkciją atliekant „IRIS-Net“ konfigūraciją.
Toliau pateiktoje schemoje pavaizduotas priskirtas atitinkamas
stereofoninio garso kištukas (3,5 mm minikištukas).

PTT

Iliustracija 6.4: PTT kontakto įvesties funkcijos priskyrimas kištukui LINE

MIC sąsaja
Naudojant MIC sąsają galima prijungti antrą mikrofoną. Galima
prijungti standartinį kompiuterio mikrofoną (VCC = 3,3 V). Toliau

pateiktoje schemoje pavaizduotas priskirtas 3,5 mm
stereofoninio garso kištukas, prie kurio galima prijungti MIC
kištuką.

6.2

6.3
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MIC

MIC_VCC

MIC_GND

Iliustracija 6.5: MIC kištuko priskyrimas

EXT sąsaja
Pagrindinė šio lizdo paskirtis – prijungti papildomą iškvietimo
stotelės įtaisą. Norėdami tai atlikti, prijunkite papildomą
iškvietimo stotelės įtaisą prie iškvietimo stotelės lizdo EXT per
pridėtą jungiamąjį kabelį.

6.4

28 lt | Prijungimas PAVIRO Call Station

09-Aug-2016 | 03 | F01U306899  



Konfigūracija
Iškvietimo stoteles paprasčiausia sukonfigūruoti kompiuteriu
naudojant „IRIS-Net“ ir tam nėra jokių apribojimų. Pačias
iškvietimo stoteles galima tik ribotai programuoti.

Meniu
Kai iškvietimo stotelė veikia neveikos režimu, paspauskite
mygtuką ▼, laikykite jį paspaudę ir kartu paspauskite mygtuką ▲,
kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

Programų
priskyrimas

01 programa Garsumas Žr. skyrių
„Pagrindinis
meniu,
Puslapis 30“.

02 programa Garsumas

:  

16 programa Garsumas

Data / laikas   

Kalbos
nustatymas

  

Indikatoriaus
testas

  

LCD
kontrastas

  

LCD
šviesumas

  

Monitoriaus
garsumas

  

CST sąranka Slaptažodžio
įvestis

 Žr. skyrių
„Sąrankos
meniu,
Puslapis 33“.

CST sąrankos
meniu

CAN adresas  

CAN ryšio
sparta

 

7
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CAN
apkrovimas

 

Programinės
aparatinės
įrangos (FW)
versija

 

Signalizacijos
įjungimas ar
išjungimas

 

Išankstinis
skambutis

 

Kompresoriau
s įjungimas ar
išjungimas

 

Rodyti datą ir
laiką

 

Pagrindinis meniu
Šiame skyriuje aprašyta iškvietimo stotelės „PAVIRO“ dalis
„Pagrindinis meniu“.

Programų priskyrimas
Naudojant iškvietimo stotelę galima priskirti programas
atskiroms „PAVIRO“ sistemos zonoms ar grupėms. Programų
prioritetas paprastai žemesnis nei kitų garso signalų (pvz.,
pranešimų). Naudojant vienos programos technologiją, skelbiant
pranešimą reikia nutildyti arba išjungti muziką visose zonose ar
grupėse. Naudojant dviejų programų technologiją, muziką galima
toliau leisti patalpose, kuriose neskelbiamas pranešimas. Jei
kiekvienoje zonoje ar grupėje prieinama atskira garso išvestis ir
stiprintuvas, pranešimus ir foninę muziką galima perduoti

7.1
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visiškai atskirai. Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas
antrinis meniu „Programs“ (Programos). Toliau aprašyti šio
antrinio meniu įrašai.
Rodomas programų, priskirtų iškvietimo stotelei naudojant
„IRIS-Net“, sąrašas (pvz., 01 programa–16 programa). Rodomos
tik priskirtos programos. Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼ galima
perjungti programas. Jei programai jau priskirtos zonos, žalios
pasirinkimo mygtukų šviesos diodų lemputės nurodo pasirinktas
zonas ar grupes.
Pasirinkimo mygtukais galima pasirinkti reikiamas zonas ar
grupes. Jos nurodomos atitinkamomis žaliomis šviesos diodų
lemputėmis.

Pastaba!

Priskirtos zonos iš karto priimamos sistemoje „PAVIRO“.

Pasirinkimas išlieka, kol vėl paspaudžiami pasirinkimo mygtukai.
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas antrinis meniu
„Garsumas“, aprašytas toliau.
Parodomas šiuo metu nustatytas programos garsumas.
Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼ galima nustatyti programos
garsumą. Garsumo lygis didinamas arba mažinamas 1 dB
žingsniais. Laikant paspaudus mygtuką ▲ arba ▼, garsumas
didinamas arba mažinamas nepertraukiamai.

Pastaba!

Naujas garsumo lygis iš karto priimamas sistemoje „PAVIRO“.

Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas nustatymas ir
naudotojas grąžinamas į meniu „Programa“.
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Data / laikas
Iškvietimo stotelėse galima nustatyti sistemos „PAVIRO“ datą ir
laiką. Šio meniu elemento indikatorių galima redaguoti
naudojant „CST sąrankos meniu“. Paspaudus mygtuką ↵,
naudotojui parodomas dialogo langas „Data / laikas“. Paspaudus
mygtuką ▲ arba ▼, galima perjungti dieną, mėnesį, metus,
valandas, minutes ir sekundes. Įveskite įrašus iškvietimo stotelės
mygtukais 0–9. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas
nustatymas ir naudotojas grąžinamas į dalį „Pagrindinis meniu“.

Kalbos nustatymas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„Kalbos nustatymas“. Šiame dialogo lange galima pasirinkti
rodomo turinio kalbą mygtuku ▲ arba ▼. Paspaudus mygtuką ↵
priimama pasirinkta kalba ir naudotojas grąžinamas į dalį
„Pagrindinis meniu“.

Indikatoriaus testas
Paspaudus mygtuką ↵ suaktyvinamas iškvietimo stotelės ir visų
prijungtų papildomų iškvietimo stotelės įtaisų indikatorių
bandymas. Atliekant šį bandymą, mirksės visos šviesos diodų
lemputės ir bus suaktyvintas garsiakalbis. Paspaudus mygtuką ↵,
išjungiamas indikatorių bandymas ir naudotojas grąžinamas į dalį
„Pagrindinis meniu“.

LCD kontrastas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„LCD kontrastas“. Šiame dialogo lange galima koreguoti LCD
kontrastą pagal žiūrėjimo kampą paspaudžiant mygtuką ▲ arba ▼.
Taip galima maksimaliai padidinti rodinio aiškumą pagal
atitinkamą padėtį. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas
kontrasto nustatymas ir naudotojas grąžinamas į meniu
„Pagrindinis meniu“.
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LCD šviesumas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„LCD šviesumas“. Šiame dialogo lange galima koreguoti
šviesumą mygtuku ▲ arba ▼. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas
pasirinktas šviesumas ir naudotojas grąžinamas į dalį
„Pagrindinis meniu“.

Monitoriaus garsumas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„Monitoriaus garsumas“. Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼ galima
koreguoti garsiakalbio garsumo lygį. Paspaudus mygtuką ↵
priimamas pasirinktas nustatymas ir naudotojas grąžinamas į
dalį „Pagrindinis meniu“.

CST sąranka
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„Password“ (Slaptažodis). Įveskite įrašus iškvietimo stotelės
mygtukais 0–9. Slaptažodžiai reikalingi norint suaktyvinti
iškvietimo stotelės parinktis.

Pastaba!

Numatytasis „CST sąrankos meniu“ suaktyvinimo slaptažodis

yra 2222. Slaptažodį galima keisti programinėje įrangoje „IRIS-

Net“.

Sąrankos meniu
Šiame skyriuje aprašyta iškvietimo stotelės „PAVIRO“ dalis „CST
sąrankos meniu“.

CAN adresas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„CAN Address“ (CAN adresas). Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼
galima nustatyti reikiamą CAN adresą. Iškvietimo stotelei galima
priskirti 1–16 CAN adresą. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas
pasirinktas adresas ir naudotojas grąžinamas į dalį „CST
sąrankos meniu“.

7.2
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Pastaba!

Jei adresas (pristatymo būsena) yra 0, negalima užmegzti

nuotolinio ryšio tarp iškvietimo stotelės ir „PVA-4CR12“ .

Iškvietimo stotelė nerodoma sistemoje, nors ji fiziškai prijungta

prie CAN magistralės. Kiekvienas CAN adresas gali būti

nurodytas „PVA-4CR12“ sistemoje tik vieną kartą. Kitaip tinkle

gali kilti konfliktų.

CAN ryšio sparta
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„CAN ryšio sparta“. Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼, galima
perjungti prieinamą ryšio spartą. Paspaudus mygtuką ↵
priimamas pasirinktas nustatymas ir naudotojas grąžinamas į
dalį „CST sąrankos meniu“.

CAN apkrovimas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„CAN apkrovimas“. Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼, suaktyvinamas
arba išjungiamas šios iškvietimo stotelės magistralės
apkrovimas. Magistralės apkrovimas turi būti suaktyvintas
iškvietimo stotelėje, prijungtoje CAN magistralės gale.
Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas nustatymas ir
naudotojas grąžinamas į dalį „CST sąrankos meniu“.

Programinės aparatinės įrangos (FW) versija
Parodoma iškvietimo stotelės programinės aparatinės įrangos
(FW) versija.

Signalizacijos įjungimas ar išjungimas
Įtaisytasis garsiakalbis gali būti suprogramuotas leisti garsinį
įspėjamąjį signalą. Signalo tonas paleidžiamas, kai sistema
netinkamai veikia, įvyksta gedimas arba reikia įspėti. Paspaudus
mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas „Buzzer“
(Signalizacija). Rodomas esamas signalizacijos nustatymas
(įjungta arba išjungta). Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼, galima
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perjungti tarp šių dviejų būsenų. Paspaudus mygtuką ↵
priimamas pasirinktas nustatymas ir naudotojas grąžinamas į
dalį „CST sąrankos meniu“.

Išankstinis skambutis
Galima suprogramuoti pranešimų išankstinį skambutį. Jei
įjungtas pranešimų režimas, išankstinis skambutis perduodamas
į pasirinktas zonas ar grupes kaskart, kai paspaudžiamas
mygtukas ↵. Pranešimas gali būti leidžiamas skambant
išankstiniam skambučiui, t. y. pranešėjas gali pertraukti
išankstinį skambutį. Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui
parodomas dialogo langas „Išankstinis skambutis“. Rodomas
esamas išankstinio skambučio nustatymas (įjungtas arba
išjungtas). Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼, galima perjungti tarp
šių dviejų būsenų. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas
nustatymas ir naudotojas grąžinamas į dalį „CST sąrankos
meniu“.

Kompresoriaus įjungimas ar išjungimas
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„Kompresoriaus įjungimas ar išjungimas“. Paspaudus mygtuką ▲
arba ▼, suaktyvinamas arba išjungiamas mikrofono signalo
kompresorius. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas
nustatymas ir naudotojas grąžinamas į dalį „CST sąrankos
meniu“.

Rodyti datą ir laiką
Paspaudus mygtuką ↵, naudotojui parodomas dialogo langas
„Rodyti datą ir laiką“. Paspaudus mygtuką ▲ arba ▼, meniu
suaktyvinamas arba išjungiamas elemento „Data / laikas“
indikatorius. Paspaudus mygtuką ↵ priimamas pasirinktas
nustatymas ir naudotojas grąžinamas į dalį „CST sąrankos
meniu“.
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Veikimas

Indikatoriai
Toliau pateikta iškvietimo stotelės indikatorių lempučių reikšmių
suvestinė. Laikoma, kad iškvietimo stotelės konfigūracija yra
standartinė.

Indikator
iaus
lemputė

Būsena Aprašas

Zona
(žalia)

Išjungtas Zona arba grupė
nepasirinkta.

Šviečia žalia spalva – Zona arba grupė
pasirinkta.

– Suaktyvinta specialioji
funkcija.

– Suaktyvintas tiesioginis
iškvietimas.

Zona
(raudona
)

Išjungtas Perduodamas garso signalas
yra mažesnės svarbos nei
VAC (balsinis pavojaus
signalas)

Šviečia raudona
spalva

Perduodamas garso signalas
yra lygiavertis su VAC arba
turi pirmenybę.

▲ Išjungtas Sistema išjungta (įjungtas
budėjimo režimas).

Šviečia žalia spalva Sistema įjungta ir parengta
veikti.

Mirksi žalia spalva Sistema įjungta ir yra
paleidžiama (aktyvinama).

8

8.1

36 lt | Veikimas PAVIRO Call Station

09-Aug-2016 | 03 | F01U306899  



Indikator
iaus
lemputė

Būsena Aprašas

▼ Išjungtas Paspaudus mygtuką nieko
neįvyks – šio veiksmo
negalima sustabdyti.

Šviečia žalia spalva Paspaudus mygtuką
užbaigiamas jau pradėtas
įvykis.

↵ (šios
indikatori
aus
lemputės
funkciją
galima
konfigūru
oti
programi
nėje
įrangoje
„IRIS-
Net“)

Išjungtas Pasirinktos zonos yra laisvos
ir galima iškviesti.

Šviečia žalia spalva,
kai spaudžiamas
garsiakalbio
mygtukas

Perduodamas pranešimas.

Žalia, mirksi Šiuo metu į bent vieną
pasirinktą zoną perduodamas
pranešimas iš žemesnio
prioriteto iškvietimo stotelės
– šį pranešimą, perduodamą
iš šiuo metu aktyvios
iškvietimo stotelės, galima
pertraukti.
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Indikator
iaus
lemputė

Būsena Aprašas

Žalia, greitai mirksi – Į bent vieną iš pasirinktų
zonų ar grupių
perduodamas aukštesnio
prioriteto signalas
(pranešimas, skambutis
ar pavojaus signalas) ir
jo negalima pertraukti.

– Jau pradėtą iškvietimą
gali pertraukti
aukštesnio prioriteto
stotelė.

„POWER“
(MAITINI
MAS)

Išjungtas Iškvietimo stotelės maitinimo
tiekimas išjungtas arba
pertrauktas.

Šviečia žalia spalva Iškvietimo stotelės maitinimo
šaltinis veikia tinkamai.

„FAULT“
(GEDIMA
S)

Išjungtas Sistema veikia sklandžiai.

Šviečia geltona
spalva

Įvyko sistemos klaida –
išsami informacija rodoma
LCD ekrane.

Mirksi geltona
spalva

Įvyko nauja, dar nepatvirtinta
sistemos klaida – išsami
informacija rodoma LCD
ekrane.

„VOICE
ALARM“
(PAVOJA

Išjungtas Nepaleistas joks pavojaus
signalas.
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Indikator
iaus
lemputė

Būsena Aprašas

US
SIGNALA
S BALSU)

Šviečia raudona
spalva

Suaktyvintas pavojaus
signalas.

Mirksi raudona
spalva

Pavojaus signalas jau
sustabdytas, tačiau veikia iki
signalo pabaigos.

 
Atsižvelgiant į esamą sistemos būseną, LCD ekrane rodoma laiko
informacija, veikimo būsenos, naudotojo informacija, sąrankos
informacija, klaidų pranešimai su tiksliais įrenginių aprašais ir t.
t.

Būsenos indikatoriai LCD ekrane
Jei sistema veikia įprastai pranešimų režimu, LCD ekrane
rodomas iškvietimo stotelės pavadinimas (1 eilutė) ir data bei
laikas (2 eilutė).

Gedimų indikatoriai LCD ekrane
Įvykus sistemos klaidai, ji rodoma iškvietimo stotelėje, kaip
nurodyta toliau.
– Užsidega indikatorius FAULT (GEDIMAS) ir per įtaisytąjį

garsiakalbį paleidžiamas signalo tonas.
– Gedimas rodomas LCD ekrane.
– Paspaudus mygtuką ESC patvirtinamas gedimo pranešimas

ir išjungiamas signalo tonas. Tuo pačiu metu indikatoriaus
FAULT (GEDIMAS) lemputė nustoja mirksėti ir pradeda
nuolat šviesti. Įvykus naują klaidai, reikia patvirtinti dar
kartą.

– Indikatoriaus FAULT (GEDIMAS) lemputė rodo sistemos
klaidą, kol klaida nepašalinama.

Gedimų rodinį ir signalo toną reikia sukonfigūruoti programinėje
įrangoje „IRIS-Net“.
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Funkcijos
Įjungta iškvietimo stotelė veiks pranešimų režimu. Naudojant
meniu režimą galima konfigūruoti iškvietimo stotelę.

Mygtukas Pranešimų režimas Meniu režimas

▲ Šiuo mygtuku įjungiama ir
išjungiama sistema. Jos
suaktyvinimas gali užtrukti
kelias sekundes. Kai sistema
parengiama veikti, indikatoriaus
lemputė užsidega žalia spalva.
Kad veikiant neįvyktų klaidų,
suaktyvindami arba išjungdami
sistemą palaikykite paspaudę
mygtuką bent tris sekundes.
Mygtuką galima užrakinti
konfigūruojant programinėje
įrangoje „IRIS-Net“.

Šiuo mygtuku
galima slinkti
aukštyn naršant
meniu.

ESC Paspaudus mygtuką ESC
patvirtinama nauja klaida ir
kartu išjungiamas signalo
tonas. Dar kartą paspauskite
mygtuką, kad būtų rodomas
kitas klaidos pranešimas.

Naršant meniu, šis
mygtukas veikia
kaip mygtukas
ESC, t. y. juo
galima atšaukti
veiksmą arba
grįžti į aukštesnio
lygio meniu.

▼ Paspaudus šį mygtuką
sustabdomas aktyvus garso
signalas (skambutis, pavojaus
signalas, teksto signalas).
Tikslią funkciją galima
konfigūruoti naudojant
programinę įrangą „IRIS-Net“.

Šiuo mygtuku
galima slinkti
žemyn naršant
meniu.

8.2
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Mygtukas Pranešimų režimas Meniu režimas

DEL (Nėra numatytosios
konfigūracijos.)

Mygtukas veikia
kaip skaitinių
įvesčių naikinimo
klavišas.

↵ Šiuo mygtuku galima
suaktyvinti pranešimą
pasirinktose zonose ar grupėse.
Indikatoriaus lemputės funkcija
aprašyta skyriuje „Indikatoriai,
Puslapis 36“. Prireikus galima
programuoti perjungimo
režimą.

Naršant meniu,
šiuo mygtuku
galima patvirtinti
įrašą arba
pasirinkti
pažymėtą įrašą.

PAVIRO Call Station Veikimas | lt 41

 09-Aug-2016 | 03 | F01U306899



Mygtukas Pranešimų režimas Meniu režimas

Pasirinki
mo
mygtukai

Yra 15 pasirinkimo mygtukų su
atitinkamomis indikatorių
lemputėmis. Jais galima
pasirinkti atskiras zonas arba
grupes (žr. skyrių „Pristatymo
būsena, Puslapis 17“), kuriose
reikia pateikti pranešimus,
skambučius, pavojaus signalus,
atkurti kalbą arba priskirti
programas (paspaudę vieną
kartą įjungsite funkciją,
paspaudę dar kartą –
išjungsite). Indikatorių
lemputės nurodo esamą
pasirinkimo būseną (žr. skyrių
„Indikatoriai, Puslapis 36“). Be
to, mygtukams galima priskirti
specialias funkcijas arba
nepriskirti jokių funkcijų.
Funkcijas galima priskirti
konfigūruojant kompiuteriu.

Numerių įvedimas

„ALARM“
(PAVOJA
US
SIGNALA
S)

Šiuo pasirenkamu mygtuku
galima paleisti pavojaus
signalą, kuris bus perduotas į
programuojamas zonas.
Pavojaus signalo indikatoriaus
lemputė užsidega iškart, kai
suaktyvinamas pavojaus
signalas. Paspaudus mygtuką
ESC, pavojaus signalas vėl
sustabdomas. Pavojaus signalo
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Mygtukas Pranešimų režimas Meniu režimas

tipą galima apibrėžti
konfigūruojant sistemą
„PAVIRO“.

 

Iškvietimas pasirinktose zonose ar grupėse
Naudotojas gali pateikti pranešimą pasirinktose zonose ar
grupėse.
Paspaudus vieną ar daugiau pasirinkimo mygtukų, pasirenkamos
zonos ar grupės, kuriose bus pateiktas pranešimas. Užsidegs
atitinkamos žalios indikatorių lemputės. Pasirinktą zoną arba
grupę galima išjungti dar kartą paspaudžiant atitinkamą
pasirinkimo mygtuką. Tada atitinkama žalia indikatoriaus
lemputė išsijungs. Jei raudona pasirinkimo mygtuko
indikatoriaus lemputė neišsijungia, tai reiškia, kad atitinkamoje
zonoje ar grupėje leidžiamas pavojaus signalas arba aukšto
prioriteto pranešimas EVAC (žr. skyrių „Indikatoriai, Puslapis
36“).
Pasirinkus galima pradėti iškvietimą paspaudžiant mygtuką ↵.
Mygtuko ↵ indikatoriaus lemputę galima sukonfigūruoti
programinėje įrangoje „IRIS-Net“, kad lemputė nurodytų, ar
pasirinktos zonos yra galimos (išsamios informacijos žr. skyriuje
„Indikatoriai, Puslapis 36“). Skelbiant pranešimą, mygtuko ↵
indikatoriaus lemputė dega žalia spalva. Mygtuką ↵ reikia laikyti
paspaudus iki pranešimo pabaigos. Jei ji sukonfigūruota
naudojant „IRIS-Net“, mygtuko ↵ indikatoriaus lemputė pradės
mirksėti žalia spalva, kai naudotoją pertrauks aukštesnio
prioriteto įvykis. Tokiu atveju pranešimą reikės pakartoti.
Atleidus mygtuką ↵, pasirinkimas išliks iki kito pakeitimo.
 

Iškvietimas visose zonose
Pranešimas paskelbiamas visose sistemos zonose. Šią funkciją
galima priskirti mygtukui naudojant „IRIS-Net“. Reikia atlikti tuos
pačius veiksmus, kaip ir siunčiant iškvietimą į pasirinktas zonas

PAVIRO Call Station Veikimas | lt 43

 09-Aug-2016 | 03 | F01U306899



ar grupes. Pirmiausia pasirinkite visas sistemos zonas
paspausdami visų zonų iškvietimo mygtuką. Paspaudę mygtuką
↵ suaktyvinsite visų zonų iškvietimą. Pasirinkus visas zonas,
užsidegs visų esamų zonų ar grupių mygtukų žalios indikatorių
lemputės ir visų zonų iškvietimo mygtuko indikatoriaus lemputė.
Mygtuką ↵ reikia laikyti paspaudus iki pranešimo pabaigos.
Mygtuko ↵ indikatoriaus lemputė veikia taip pat, kaip ir siunčiant
iškvietimą į pasirinktas zonas ar grupes.
 

Bendras pavojaus signalas

Pastaba!

Pavojaus signalo suaktyvinimas priklauso nuo iškvietimo

stotelės, kurioje suaktyvintas pavojaus signalas, prioriteto.

Naudotojas gali konfigūruoti iškvietimo stoteles, kuriose galima

suaktyvinti pavojaus signalą. Atitinkamai sukonfigūravus,

pavojaus signalą taip pat galima suaktyvinti, kai sistema veikia

budėjimo režimu. Į kiekvieną iškvietimo stotelę nusiunčiamas

vaizdinis ir (galbūt) garsinis signalai, nurodantys, kad

suaktyvintas pavojaus signalas.

Atitinkamai sukonfigūravus pavojaus signalo mygtukus, pavojaus
signalas gali būti siunčiamas į visas zonas ar grupes. Bendras
pavojaus signalas siunčiamas į visas sistemos zonas ar grupes.
Pavojaus signalą galima suaktyvinti paspaudžiant uždengtą
mygtuką ALARM (PAVOJAUS SIGNALAS). Leidžiant pavojaus
signalą, mygtukas šviečia raudona spalva. Pavojaus signalas yra
aukšto prioriteto ir turi pirmenybę prieš kitus pranešimus ar
signalus, išskyrus veiksmus, suaktyvintus centrinėje stotelėje.
Paspaudus mygtuką ESC pavojaus signalas vėl išjungiamas.
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Pavojaus signalas pasirinktose zonose ar grupėse

Pastaba!

Pavojaus signalo suaktyvinimas priklauso nuo iškvietimo

stotelės, kurioje suaktyvintas pavojaus signalas, prioriteto.

Naudotojas gali konfigūruoti iškvietimo stoteles, kuriose galima

suaktyvinti pavojaus signalą. Atitinkamai sukonfigūravus,

pavojaus signalą taip pat galima suaktyvinti, kai sistema veikia

budėjimo režimu. Į kiekvieną iškvietimo stotelę nusiunčiamas

vaizdinis ir (galbūt) garsinis signalai, nurodantys, kad

suaktyvintas pavojaus signalas.

Atitinkamai sukonfigūravus pavojaus signalo mygtukus, pavojaus
signalas gali būti siunčiamas tik į tam tikras anksčiau pasirinktas
zonas ar grupes. Kaip ir siunčiant iškvietimą į pasirinktas zonas
ar grupes, pirmiausia reikia pasirinkti zonas arba grupes, į kurias
turi būti perduodamas pavojaus signalas. Tada reikia paspausti
uždengtą pasirinktų zonų ar grupių pavojaus signalo mygtuką.
Leidžiant pavojaus signalą, mygtukas šviečia raudona spalva.
Dabar galima pasirinkti zonas ar grupes, kuriose bus leidžiamas
kitas pavojaus signalas.
Paspaudus mygtuką ESC pavojaus signalas vėl išjungiamas.
 

Signalų išjungimas
Paspaudus mygtuką ▼ išjungiamas esamas pavojaus signalas ar
skambutis arba atšaukiamas kalbos atkūrimas. Mygtuko ▼
funkciją (prioritetą, vietinius įvykius ir pan.) galima konfigūruoti
naudojant „IRIS-Net“.
 

Sistemos įjungimas ar išjungimas
Sistemą galima įjungti arba išjungti mygtuku ▲. Paprastai to
negalima atlikti bet kurioje iškvietimo stotelėje. Todėl šią
funkciją galima programuoti naudojant „IRIS-Net“.
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Jei sistema išjungta (veikia budėjimo režimu), atitinkama
indikatoriaus lemputė išjungiama. Paspaudus mygtuką ▲,
sistema įjungiama. Kol sistema aktyvinama, mygtuko ▲
indikatoriaus lemputė mirksi, o kai sistema parengiama veikti,
mygtuko ▲ indikatoriaus lemputė lieka šviesti (taikoma visoms
sistemos iškvietimo stotelėms).
Norėdami išjungti sistemą, palaikykite paspaudę mygtuką ▲
maždaug tris sekundes. Šis reikalavimas taikomas, kad sistema
nebūtų netyčia išjungta atsitiktinai paspaudus mygtuką.
Sistemą taip pat galima įjungti arba paleisti automatiškai
paspaudžiant mygtuką ALARM (PAVOJAUS SIGNALAS) arba
suaktyvinant pavojaus signalo seką išorinėje vietoje.
 

Specialios funkcijos
Kiekvienam iškvietimo stotelės pasirinkimo mygtukui galima
priskirti specialią funkciją. Tai reiškia, kad iškvietimo stotelę taip
pat galima naudoti kaip įvesties terminalą, kuriuo galima valdyti
šviesas, durų atidarymo sistemas, langų žaliuzes ir t. t. Be to,
mygtukais aukštyn ir žemyn galima valdyti garsumo lygius.
Daugiau informacijos šia tema rasite „IRIS-Net“ dokumentacijoje.
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Techninė priežiūra
Iškvietimo stotelei nereikia jokios specialios techninės
priežiūros. Higienos ir švaros sumetimais iškvietimo stotelę
galima nuvalyti minkšta šluoste.

9
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Techniniai duomenys
CAN MAGISTRALĖS prievadas 10, 20 arba 62,5 Kb/sek., 1 ✕

RJ-45, maks. ilgis – 1 000 m

Maksimalus mikrofono įvesties
lygis

–21 dBu

Maksimalus linijos įvesties
lygis

+4 dBu

Maksimalus NF išvesties lygis +12 dBu

Mygtukai 5 iš anksto užprogramuoti
mygtukai ir 15 programuojamų
zonos ar funkcinių klavišų.

Spalva RAL 9017 (eismo juoda)

Indikatorių lemputės Maitinimo (žalia), gedimo
(geltona), pavojaus signalo
(raudona).
Žalios arba geltonos šviesos
diodų lemputės, priskirtos iš
anksto suprogramuotiems
meniu mygtukams.
Žalios ir raudonos šviesos
diodų lemputės, priskirtos
programuojamiems zonos arba
funkciniams klavišams.

LCD skystųjų kristalų ekranas Foniniu apšvietimu apšviestas
skystųjų kristalų ekranas (122
✕ 32 pikselių)

10
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Prievadai 1 CST magistralės prievadas
(duomenims, garsui ir
maitinimo tiekimui valdyti,
RJ-45).
1 garso šaltinis („line“ lygio,
ausinių lizdo).
1 mikrofono prievadas (ausinių
lizdas).
1 EXT OUT prievadas
(papildomas iškvietimo
stotelės įtaisas, RJ-12)

Nuolatinės srovės maitinimo
įvestis

15–58 V

Maksimali maitinimo tiekimo
srovė (be papildomų
iškvietimo stotelės įtaisų)

Budėjimo / neveikos /
pranešimo / pavojaus signalo
režimas: 24 V / 80 mA / 1,92 W

Maksimali maitinimo tiekimo
srovė (prijungus 5 papildomus
iškvietimo stotelės įtaisus)

Budėjimo / neveikos /
pranešimo / pavojaus signalo
režimas: 24 V / 190 mA /
4,56 W

Darbinė temperatūra Nuo –5 °C iki +45 °C (nuo
+23 °F iki +113 °F)

Laikymo ir transportavimo
temperatūra

Nuo -25 °C iki +70 °C (nuo
-13 °F iki +158 °F)

Elektromagnetinė aplinka E1, E2, E3

Produkto matmenys (plotis ✕
aukštis ✕ storis)

200 ✕ 166 ✕ 66 mm (be
mikrofono)

Grynasis svoris 0,6 kg

Transportavimo svoris 1,1 kg
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Maitinimo tiekimo srovė

 „PVA-15CS
T“

„PVA-1E
B“

„PVA-1K
S“

„PVA-20CS
E“

Budėjimo
režimas

60 mA 0 mA 0 mA 0 mA

Neveikos
režimas (be
garso)

80 mA 0 mA 0 mA 15 mA

Pranešimo
režimas (–
10 dB)

80 mA 8 mA 0 mA 15 mA

Įspėjimo
(pavojaus
signalo)
režimas (–3
dB)

80 mA 8 mA 0 mA 15 mA

Standartai
– IEC 60065
– EN 61000-6-3
– EN 50130-4

10.1
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Matmenys
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Priedai

Papildomas iškvietimo stotelės įtaisas
Prie iškvietimo stotelės galima prijungti iki penkių papildomų
įtaisų. Ant papildomo iškvietimo stotelės įtaiso yra 20
pasirinkimo mygtukų, kuriuos galima tinkinti. Kiekvienam
papildomo iškvietimo stotelės įtaiso mygtukui priskirtos žalia ir
raudona indikatorių lemputės, o mygtukai sužymėti etiketėmis
taip pat, kaip ir iškvietimo stotelės mygtukai. Kitaip tariant,
etiketės apsaugotos skaidria danga ir jas galima bet kada
pakeisti. Net ir įrengus papildomus iškvietimo stotelės įtaisus,
stotelę galima naudoti kaip pastatomą ar įmontuojamą įrenginį.
Papildomas iškvietimo stotelės įtaisas stebimas vidinėje
sistemoje, kaip ir iškvietimo stotelė. Įvykus klaidai, ji įrašoma
sistemos klaidų žurnale.

Surinkimas
Peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją dėl papildomo iškvietimo
stotelės įtaiso įrengimo iškvietimo stotelėje.
1. Atjunkite iškvietimo stotelę nuo visų jungčių.
2. Sulygiuokite iškvietimo stotelę su jos papildomu įtaisu

padėję juos greta viršutinėmis pusėmis į apačią.
3. Pritvirtinkite jungiamąją plokštę 4 varžtais („Torx T10“).

Atkreipkite dėmesį į simbolį TOP (Viršus) ant jungiamosios
plokštės.
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4. Įkiškite jungiamąjį kabelį į iškvietimo stotelės arba jos
papildomo įtaiso lizdą EXT (jungčiai užsifiksavus pasigirs
spragtelėjimas).

5. Nustatykite unikalų papildomo iškvietimo stotelės įtaiso
adresą naudodami jungiklio DIP funkciją EXTENSION
ADDRESS (Papildomo įtaiso adresas) (žr. lentelę toliau).

Pastaba!

Jei naudojate kelis papildomus iškvietimo stotelės įtaisus,

priskirkite jiems adresus didėjančia tvarka iš kairės į dešinę (1–

5).

6. Iš naujo prijunkite iškvietimo stotelės jungtis.
7. Sukonfigūruokite iškvietimo stotelę naudodami programinę

įrangą „IRIS-Net“.

Pastaba!

Pakeitus papildomą iškvietimo stotelės įtaisą jau

sukonfigūruotoje iškvietimo stotelės sistemoje, pakaitiniam

įtaisui reikia priskirti pakeisto įtaiso adresą naudojant jungiklio

DIP funkciją EXTENSION ADDRESS (Papildomo įtaiso adresas).
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Jungiklis DIP ID Komentaras

4 3 2 1

- IŠJUNG
TAS

IŠJUNGT
AS

IŠJUNG
TAS

0 Atjungtas

- IŠJUNG
TAS

IŠJUNGT
AS

ĮJUNG
TAS

1  

- IŠJUNG
TAS

ĮJUNGT
AS

IŠJUNG
TAS

2  

- IŠJUNG
TAS

ĮJUNGT
AS

ĮJUNG
TAS

3  

- ĮJUNG
TAS

IŠJUNGT
AS

IŠJUNG
TAS

4  

- ĮJUNG
TAS

IŠJUNGT
AS

ĮJUNG
TAS

5  

Lentelė 11.1: Papildomo įtaiso adresas
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