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Drošība
Briesmas!

Augsts risks. Šis simbols (piemēram, norāde par bīstamu

spriegumu izstrādājuma iekšienē) apzīmē bīstamu situāciju ar

īpašu apdraudējumu.

Ignorējot bīstamību, var gūt elektrotriecienu, nopietnu traumu

vai iestāties nāve.

!
Brīdinājums!

Vidējs risks. Apzīmē potenciāli bīstamu situāciju.

Ignorējot bīstamību, var gūt nelielas vai vidēji smagas traumas.

!

Uzmanību!

Zems risks. Apzīmē potenciāli bīstamu situāciju.

Ignorējot bīstamību, var izraisīt īpašuma bojājumu vai rasties

ierīces bojājuma risks.

1. Izlasiet šos norādījumus — iepazīstieties ar visiem drošības
un lietošanas norādījumiem, pirms darbināt iekārtu vai
sistēmu.

2. Saglabājiet šos norādījumus — svarīgos drošības
norādījumus un lietošanas norādījumus glabājiet atsaucei
nākotnē.

3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus — ievērojiet visus uz
iekārtas un lietošanas norādījumos sniegtos brīdinājumus.

4. Sekojiet visiem norādījumiem — ievērojiet visus
norādījumus par uzstādīšanu vai lietošanu.

5. Nelietojiet iekārtu ūdenī — neizmantojiet šo iekārtu ūdens
tuvumā vai mitrā vidē, piemēram, blakus vannai,
mazgājamajai bļodai, virtuves izlietnei vai veļas skalojamajai
bļodai, mitrā pagrabā, baseina tuvumā vai neaizsargātā āra
vietā, vai jebkurā vietā, kas klasificējama kā mitra.

1
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6. Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu drāniņu — atvienojiet
iekārtu no rozetes, pirms tīrāt iekārtu. Neizmantojiet
šķidrus vai aerosola tipa tīrītājus.

7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar
ražotāja norādījumiem — korpusā esošās atveres (ja tādas
ir) nodrošina ventilāciju un uzticamu iekārtas darbību, kā arī
pasargā to no pārkaršanas. Šīs atveres nedrīkst aizsprostot
vai aizsegt. Šo iekārtu nedrīkst novietot ierobežotā platībā,
ja vien netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai to
nepieļauj ražotāja norādījumi.

8. Neuzstādiet siltuma avota tuvumā, piemēram, blakus
radiatoriem, sildītājiem, krāsnīm vai citām iekārtām
(tostarp pastiprinātājiem), kas rada siltumu, kā arī tiešā
saules gaismā.

9. Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus,
piemēram, sveces.

10. Nemēģiniet deaktivizēt polarizētas vai zemētas
kontaktdakšas drošības mehānismu — polarizētai
kontaktdakšai ir divas kontaktplāksnes, no kurām viena ir
platāka par otru. Kontaktdakšai ar zemējumu ir divas
kontaktplāksnes un trešais zemējuma zars. Platā
kontaktplāksne vai trešais zars ir paredzēts jūsu drošībai. Ja
komplektācijā iekļautā kontaktdakša neatbilst jūsu rozetei,
konsultējieties ar elektriķi par novecojušās rozetes
nomaiņu.

11. Aizsargājiet strāvas padeves kabeli pret uzkāpšanu un
saspiešanu, īpaši pie kontaktdakšas, sadalītāja un vietā,
kur tas iznāk no iekārtas.

12. Izmantojiet tikai ražotāja norādītus piederumus — iekārtas
uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un tai
ir jāizmanto ražotāja ieteikts uzstādīšanas piederums.

13. Izmantojiet tikai ar ražotāja norādītiem vai kopā ar iekārtu
pārdodamiem ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai
galdu — ja tiek izmantoti ratiņi un tos pārvietojat kopā ar
iekārtu, ieteicams uzmanīties, lai izvairītos no
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savainojumiem apgāšanās gadījumā. Strauja apstāšanās,
pārmērīga spēka lietošana un nelīdzena virsma var izraisīt
ratiņu apgāšanos kopā ar ierīci.

14. Atvienojiet šo iekārtu no strāvas avota pērkona negaisa
laikā, kā arī tad, kad tā ilglaicīgi netiek izmantota — šis
norādījums nav spēkā, ja ir jānodrošina īpašas funkcijas,
piemēram, evakuācijas sistēmu funkcijas.

15. Uzticiet visu labošanu kvalificētam servisa personālam —
labošana ir nepieciešama, ja iekārta ir kaut kādā veidā
bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas padeves kabelis vai
kontaktdakša, iekārtai ticis uzliets šķidrums vai iekārtā
iekritis kāds priekšmets, iekārta tikusi pakļauta lietus vai
mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai nokritusi zemē.

16. Nepakļaujiet šo iekārtu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā
arī nenovietojiet uz iekārtas ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.

17. Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (akumulatoru
komplektu vai iekārtu ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.

!

Uzmanību!

Ja baterija/akumulators ir ievietots nepareizi, iespējama

sprādzienbīstamība. Aizstājiet tikai ar tādām pašām vai

līdzvērtīga tipa baterijām/akumulatoriem. Atbrīvojieties no

izlietotām baterijām/akumulatoriem saskaņā ar vides

aizsardzības likumu un pieņemto kārtību.

18. Tikai profesionāla uzstādīšana — nelietojiet šo iekārtu
dzīvojamās vietās.

19. Kondensāts — lai izvairītos no kondensāta, uzgaidiet dažas
stundas, pirms ieslēdzat iekārtu, kura no aukstas vietas ir
pārvietota siltā vietā.

20. Dzirdes bojājums — ja iekārta izvada audio signālu,
neklausieties to ilglaicīgi lielā skaļumā, lai izvairītos no
iespējamā dzirdes bojājuma.
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21. Nomaināmās detaļas — ja nomaiņai ir nepieciešamas
detaļas, noteikti nodrošiniet, ka servisa tehniķis lieto
ražotāja norādītas nomaiņas detaļas vai detaļas, kurām ir
tādi paši raksturlielumi kā oriģinālajām detaļām.
Nepilnvarota nomaiņa var būt par aizdegšanās,
elektrotrieciena vai citu risku cēloni.

22. Drošības pārbaude — pēc jebkuras šīs iekārtas apkopes vai
remonta lūdziet servisa tehniķim veikt drošības pārbaudes,
lai noteiktu, vai iekārta ir derīgā lietošanas stāvoklī.

Briesmas!

Pārslodze — nepārslogojiet rozetes un nelietojiet pagarinātājus,

jo tie var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.

23. Barošanas avoti — lietojot šo iekārtu, jāizmanto tikai tāda
tipa barošanas avots, kāds ir norādīts uz marķējuma. Ja
precīzi nezināt, kāda tipa barošanas avotu lietosit,
konsultējieties ar ierīces tirgotāju vai vietējo
elektroenerģijas uzņēmumu. Ja iekārtas lietošanai ir
jāizmanto bateriju enerģija vai citi barošanas avoti, skatiet
lietošanas norādījumus.

24. Elektrības līnijas — āra sistēmu nedrīkst novietot gaisa
elektrības līniju vai citu elektriskās gaismas vai elektrības
ķēžu tuvumā, kur sistēma krītot var saskarties ar šādām
elektrības līnijām vai ķēdēm. Veicot āra sistēmas
uzstādīšanu, ārkārtīga vērība jāpievērš, lai nesaskartos ar
šādām elektrības līnijām vai ķēdēm, jo saskarei var būt
letāls iznākums. Tikai ASV modeļiem — informācija par CATV
sistēmu uzstādīšanu ir pieejama Nacionālā elektrības
kodeksa 820. pantā.
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Briesmas!

Priekšmetu un šķidrumu iekļūšana iekārtā — nekad nemēģiniet

pa šīs iekārtas atverēm iestumt jebkāda veida priekšmetus, jo tie

var saskarties ar bīstamiem sprieguma mezgliem vai izraisīt

detaļu īssavienojumu, kas savukārt var izraisīt aizdegšanos vai

elektrotriecienu. Nekad nelejiet iekārtā nekāda veida šķidrumu.

25. Koaksiālo kabeļu zemējums — ja ar iekārtu ir savienota
ārēja kabeļu sistēma, nodrošiniet, ka kabeļu sistēmai ir
zemējums. Tikai ASV modeļiem: Nacionālā elektrības
kodeksa 810. pantā (ANSI/NFPA nr. 70-1981) ir sniegta
informācija, kādam ir jābūt pareizam pamatnes un balsta
struktūras zemējumam, koaksiālā kabeļa zemējumam uz
izlādes aparātu, zemējuma vadu lielumam, izlādes bloka
izvietojumam, savienojumam ar zemējuma elektrodiem, kā
arī sniegtas zemējuma elektrodu prasības.

26. Drošības iezemējums — aparāts, kuram ir I klases
konstrukcija, ir jāsavieno ar elektrības kontaktligzdu, kurai ir
drošības iezemējuma savienojums.
Drošības zemējums — aparāts, kuram ir I klases
konstrukcija, ir jāsavieno ar elektrības rozeti, kurai ir
drošības zemējuma savienojums.

Piezīme par elektrības savienojumiem
– Pastāvīgi pievienotam aprīkojuma ārpusē ir jābūt pieejamam

tūlītēji lietojamam elektrības slēdzim vai divpolu elektrības
slēdzim saskaņā ar visiem spēkā esošajiem uzstādīšanas
noteikumiem.

– Ja aprīkojumam ir kontaktdakša, elektrības rozetei jābūt
izvietotai tā tuvumā, un tai ir jābūt viegli pieejamai.
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Šī uzlīme var būt redzama uz aparāta pamatnes vietas
ierobežojumu dēļ.

!

Uzmanību!

Lai samazinātu elektrotrieciena risku, NEVERIET vaļā vākus.

Uzticiet visu labošanu tikai kvalificētam servisa personālam.

!
Brīdinājums!

Lai neradītu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepakļaujiet

iekārtas lietum vai mitrumam.

!

Brīdinājums!

Uzstādīšana ir jāuztic tikai kvalificētam servisa personālam

saskaņā ar Nacionālo elektrības kodeksu vai vietējiem spēkā

esošajiem kodeksiem.

!

Brīdinājums!

Barošanas avota atvienošana: ja aparātam barošana tiek

padota no kopējā elektrotīkla un ir nodrošināts barošanas vads,

barošanu atvieno, izņemot barošanas vada kontaktdakšu no

rozetes.

Ja ir nodrošināts maiņstrāvas–līdzstrāvas adapteris un

elektrības kontaktdakša, kas pieder ierīcei, kas tiešā veidā ir

pievienojama elektrības rozetei, atvienošanas ierīce ir

maiņstrāvas–līdzstrāvas adapteris.

Elektrības rozetei jābūt izvietotai aparāta tuvumā, un tai ir jābūt

viegli pieejamai.
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!

Brīdinājums!

Lai izvairītos no elektrotrieciena, nepievienojiet zemsprieguma

aizsardzības (safety extra-low voltage — SELV) ķēdes tālruņa–

tīkla sprieguma (telephone-network voltage — TNV) ķēdēm. LAN

porti ietver SELV ķēdes, un WAN porti satur TNV ķēdes. Gan

daži LAN, gan daži WAN porti izmanto RJ-45 savienotājus.

Pievienojot kabeļus, ievērojiet piesardzību.

Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces
Atsevišķi savāciet vairs neizmantojamas elektriskās un
elektroniskās ierīces un nododiet tās dabai draudzīgai pārstrādei
(Eiropas Savienības direktīva par nolietotām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm).
Nolietotu elektrisko un elektronisko ierīču utilizācijai izmantojiet
valstī esošo atgriešanas un savākšanas sistēmu.
 

   

Izmantojiet tikai
vietā, kuras
augstums virs
jūras līmeņa
nepārsniedz
2000 m.

 Nedrīkst izmantot
reģionos ar
tropisku klimatu.
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Īsa informācija
PVA-15CST ir sistēmas PAVIRO izsaukumu stacija. Saskaņā ar
standartu izsaukumu stacijai ir mikrofons ar regulējamu kātu un
sietiņu, un ietvertu kontroles funkciju, kopā 20 pogu, izgaismots
LC displejs un iebūvēts skaļrunis. Izsaukumu staciju var
pārveidot atbilstoši lietotāja prasībām, pievienojot līdz pieciem
izsaukumu stacijas paplašinājumiem PVA-20CSE, katram no
kuriem ir 20 pielāgojamas izvēles pogas.
Citi raksturlielumi:
– Pieci (jau sākotnēji ieprogrammēti) izvēlnes/funkciju

taustiņi ar vienu zaļu vai vienu dzeltenu indikatoru katrai
pogai

– 15 izvēles pogas (pielāgojamas) — divi indikatori (zaļā/
sarkanā krāsā) katrai pogai

– Etiķete ar caurspīdīgu pārklājumu — etiķeti var nomainīt pēc
nepieciešamības

– Var izmantot kā vertikāli novietotu vai darbgaldā iebūvētu
ierīci.

– Iekšēja pārraudzība ar kļūdu reģistrēšanu saskaņā ar visiem
būtiskajiem nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem

– Viegla konfigurēšana — izmantojiet konfigurācijas vedni vai
programmatūru IRIS-Net

 

2
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Sistēmas pārskats

Augšpuse

Nr. Ikon
a

Elements Apraksts (noklusējuma
konfigurācija)

1  Izvēles pogas Lietotāja programmējamas
zonu/grupu izvēles pogas ar
diviem indikatoriem.

2  Pogu uzstādīšanas
vietas

Līdz trim papildu trauksmes
pogām vai atslēgveida
slēdžiem

3 Balss trauksmes
indikators

Iedegas sarkanā krāsā, ja
sistēmai ir balss trauksmes
stāvoklis

3

3.1
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Nr. Ikon
a

Elements Apraksts (noklusējuma
konfigurācija)

4 Kombinētās
kļūmes
brīdinājuma
indikators

Iedegas dzeltenā krāsā, ja
rodas kļūme

5 Barošanas
indikators

Iedegas zaļā krāsā, ja ir
ieslēgts barošanas avots

6  Mikrofons Mikrofons ar regulējamu kātu
un iebūvētu pārraudzības
funkciju

7  Skaļrunis Kļūmes vai VAC brīdinājuma
signālam

8  Displejs Izsaukumu stacijas vai visas
sistēmas statusa/kļūdas
rādījumiem

9  Poga Esc Izmanto, lai apstiprinātu un
pārietu pie nākamā kļūdas
ziņojuma. Pogai ir indikators

10  Poga ▲ Ieslēdz/izslēdz sistēmu
(gaidstāve). Pogai ir
indikators

11  Poga DEL – (nav noklusējuma
konfigurācijas)

12  Poga ▼ Pārtrauc tiešraides audio
signālu. Pogai ir indikators

13  Poga ↵ Paziņojumu ievadīšanai
izvēlētām zonām. Pogai ir
indikators
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Pamatne

21 3 4

Nr. Elements Apraksts

1 Ports EXT
OUT

Izsaukumu stacijas paplašinājuma
savienojums

2 Ports CST
BUS

Savienojums ar kontrolleri

3 Ports LINE Savienojums ārējām audio ierīcēm vai
pogai PTT

4 Ports MIC Savienojums ar ārēju mikrofonu

3.2
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Komplektācija
Skaits Komponents

1 PVA-15CST

1 Vītā pāra kabelis (3 metri)

7 Tīra papīra strēmeles

1 Vītā pāra vada fiksators

2 Vītā pāra vada fiksatora skrūves

1 Vāka noņemšanas rīks

1 Lietošanas rokasgrāmata

1 Svarīgas drošības instrukcijas

 
 

4
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Uzstādīšana

Stāvoklis piegādes brīdī
Izsaukumu stacijas ir ieprogrammētas ar šādām rūpnīcas
funkcijām un rekvizītu iestatījumiem:

Parametri Iestatījums/apraksts

CAN adrese 0 (atvienota)

CAN datu pārraides ātrums 10 Kb/s

CAN darbības pārtraukšana izsl.

Vārds PVA-15CST

Parole Ar paroli aizsargāta iestatīšanas
izvēlne. Parole: 2222

Ievadzvans Izslēgts

Zummers Iesl. (akustisks brīdinājuma
signāls)

Kompresors Izslēgts

Opcijas Brīdinājuma
pogas

Nav konfigurētas

Atslēgveida
slēdzis

Nav konfigurētas

Ārējs mikrofons Nav konfigurētas

Pogas
piešķire

Izvēles pogas 1–
n

Izvēle no 1. zonas līdz n. zonai
(1. poga = 1. zona, 2. poga =
2. zona utt.)

↵ Paziņojums uz izvēlētajām zonām/
grupām. Noklusējuma prioritāte:
50

5
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Parametri Iestatījums/apraksts

▲ Ieslēdz/izslēdz sistēmu.
Noklusējuma prioritāte: 40

▼ Pārtrauc aktīvu audio signālu.
Noklusējuma prioritāte: 69

ESC Ļauj apstiprināt un pāriet uz
nākamo kļūdas ziņojumu

DEL – (nav noklusējuma
konfigurācijas)

Īpašās funkcijas Nav konfigurētas

!

Brīdinājums!

Ja kontrolleris jāizmanto vairāku izsaukumu staciju

darbināšanai, katrai izsaukumu stacijai ir jāpiešķir unikāla CAN

adrese (1–16). Līdz ar to CAN adreses maiņa rada

nepieciešamību mainīt konfigurāciju.

Pogu marķējums
Izsaukuma staciju pogas tiek marķētas, izmantojot marķēšanas
strēmeles, kas tiek ievietotas no augšpuses. Izpildiet tālāk
aprakstītās darbības, lai pievienotu pogām etiķetes:
1. Uzmanīgi atbrīvojiet caurspīdīgo vāku iekārtas augšpusē,

izmantojot komplektācijā iekļauto atbrīvošanas rīku. Vāka
augšpusē pa labi no mikrofona ir izveidots atvērums vāka
atbrīvošanai.

2. Ievietojiet atvēršanas rīku tam paredzētajā atverē un
pavelciet rīku pa labi.

3. Augšējie fiksatori atbrīvosies no korpusa.
4. Ievietojiet rīku pa kreisi no mikrofona un pārvietojiet pa

kreisi.
5. Tagad vāku var noņemt.
6. Ievietojiet marķētās papīra strēmeles etiķešu laukos.

5.2
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7. Pievienojiet caurspīdīgo vāku atpakaļ: savietojiet apakšējos
vāka fiksatorus ar caurumiem izsaukumu stacijas korpusā,
pēc tam ar līdzvērtīgu spēku uzmanīgi iespiediet vāka
fiksatorus caurumos.

Modernizācijas opcijas
Izsaukumu staciju var modernizēt ar, lielākais, trim vāka pogām
PVA-1EB vai atslēgveida slēdžiem PVA-1KS. Var izmantot papildu
vadības elementus, piemēram, trauksmju izsaukšanai noteiktos
apgabalos (lokalizēta trauksme) vai sistēmas ieslēgšanai/
izslēgšanai. Funkcijas tiek piešķirtas konfigurēšanas laikā,
izmantojot IRIS-Net.
 

Trauksmes poga
PVA-1EB ir papildu poga, ko var uzstādīt izsaukumu stacijā.
Caurspīdīga vāka virsma novērš nejaušu pogas aktivizēšanu.
Vizualizācijas vajadzībām tajā ir iebūvēts augstas efektivitātes
LED indikators, un tiek nodrošināta arī maksimāla darbības
uzticamība. Pogu padeves līnijas pārrauga izsaukumu stacija.
Rodoties kļūdai, par to tiek norādīts sistēmas kļūdu žurnālā.

Attēls 5.1: PVA-1EB

Montāža
Ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju par bloka PVA-1EB
uzstādīšanu izsaukumu stacijā.

Piezīme!

Blokam PVA-1EB ir pieejama lietojuma piezīme.

5.3

5.3.1
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2

3

1

1. Atvienojiet no izsaukumu stacijas visus savienotājus
2. Atskrūvējiet izsaukumu stacijas pamatplāksni (4 skrūves ➊)
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3. Uzmanīgi noņemiet pamatplāksni no iekārtas augšdaļas.
Sāciet ar izsaukumu stacijas augšējo kreiso stūri.

4. Atvienojiet savienojuma kabeli no spraudņa savienotāja CN1
➋

5. Sagatavojiet uzstādīšanai paredzēto vietu ➌: izmantojiet asu
priekšmetu (īlenu vai līdzīgu), lai uzmanīgi izdurtu korpusā
caurumu un izgrieztu griešanai sagatavoto taisnstūri
korpusa iekšienē. Veiciet jebkādas sekojošas darbības, kas
var būt nepieciešamas uzstādīšanas vietā (piem., vīlēšana,
nogriešana)

6. Montējiet pogu uzstādīšanas vietā un vienmērīgi to
piespiediet (ir jābūt iespējai nosegvāku atvērt uz augšu)

7. Atkarībā no tā, vai tiek izmantota uzstādīšanas vieta pa labi/
vidū/pa kreisi, piespraudiet lentveida kabeli ➍ plates
spraudņa savienotājam CN201/CN202/CN203.

8. Vēlreiz iespraudiet savienojošo kabeli ligzdā CN1
9. Uzmanīgi piestipriniet atpakaļ izsaukumu stacijas

pamatplati
10. Atjaunojiet savienojumus
11. Konfigurējiet pogas, izmantojot programmatūru
 

Atslēgveida slēdzis
PVA-1KS ir papildu atslēgveida slēdzis, ko var uzstādīt
izsaukumu stacijā. Atslēgveida slēdža padeves līnijas pārrauga
vadības stacija. Rodoties kļūdai, par to tiek norādīts sistēmas
kļūdu žurnālā.

Attēls 5.2: PVA-1KS

Montāža
Ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju par atslēgveida slēdža
uzstādīšanu izsaukumu stacijā.
1. Atvienojiet no izsaukumu stacijas visus savienotājus

5.3.2
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2. Atskrūvējiet izsaukumu stacijas pamatplāksni (4 skrūves)
3. Uzmanīgi noņemiet pamatplāksni no iekārtas augšdaļas,

sākot ar izsaukumu stacijas augšējo kreiso stūri.
4. Atvienojiet savienojuma kabeli no spraudņa savienotāja CN1
5. Sagatavojiet uzstādīšanai paredzēto vietu: izmantojiet asu

priekšmetu (īlenu vai līdzīgu), lai uzmanīgi izdurtu korpusā
caurumu un izgrieztu griešanai sagatavoto taisnstūri
korpusa iekšienē. Veiciet jebkādas sekojošas darbības, kas
var būt nepieciešamas uzstādīšanas vietā (piem., vīlēšana,
nogriešana)

Piezīme!

Ņemiet vērā, ka kontaktu savienojumus var lodēt tikai pēc

slēdža uzstādīšanas.

6. Izurbiet caurumu griešanai sagatavotās puses atverē, lai tur
ievietotu atslēgveida slēdža fiksācijas ietvaru.

7. Savietojiet slēdzi un skrūvi un cieši pieskrūvējiet slēdzi,
izmantojot komplektācijā iekļauto roboto skrūvi

8. Komplektācijā iekļautais četru kontaktu kabelis un rezistori
jāsavieno, kā parādīts diagrammā tālāk

R
2

1
0

k

1 rt

2 gr

3 gr

4 gr

CN1-4

CN1-3

CN1-2

CN1-1

1

2 R1

10k

3

4
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9. Ievērojiet pareizo lentveida kabeļa pievienošanas secību.
Divi ārējie vadi — 1 (sarkanā krāsā) un 4 (zaļā krāsā) —
jāapgriež pēc iespējas tuvāk nogriešanas punktam un
jānoizolē. Divi iekšējie vadi — 2 (zaļā krāsā) un 3 (zaļā krāsā)
jāpielodē slēdža savienojumiem 1 un 2. Polaritāte nav
būtiska.

10. Atkarībā no tā, vai tiek izmantota uzstādīšanas vieta pa labi/
vidū/pa kreisi, piespraudiet lentveida kabeli plates
spraudņa savienotājam CN201/CN202/CN203.

11. Vēlreiz iespraudiet savienojošo kabeli ligzdā CN1
12. Uzmanīgi piestipriniet atpakaļ izsaukumu stacijas

pamatplati
13. Atjaunojiet savienojumus
14. Konfigurējiet pogas, izmantojot programmatūru
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Savienojums

CST BUS

Piezīme!

Ja izsaukumu stacija tiek savienota ar kontrolleri, izmantojot

kopni CST, izsaukumu stacija automātiski tiek konfigurēta

atkarībā no iestatītās CAN adreses. Izsaukumu stacija ir gatava

lietošanai pēc dažām sekundēm.

Kabelis kopnes CST savienošanai ir jāpievieno, kā parādīts attēlā
tālāk. Kabeļa piestiprināšanai izmantojiet komplektācijā iekļauto
vītā pāra vada fiksatoru un divas skrūves.

6

6.1
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Interfeisa apraksts
Kopnes CST ports tiek izmantots izsaukumu stacijas
savienošanai ar kontrolleri. Tas ir astoņu kontaktu RJ-45 ports,
kas nodrošina barošanas padevi, vadības interfeisu (CAN kopne)
un audio interfeisu. Izsaukumu stacijai ir jābūt savienotai ar
atbilstošo sienas kontaktligzdu, izmantojot komplektācijā
iekļauto tīkla kabeli (3 m). Attēlā tālāk ir parādīta porta CST BUS
piešķire un atbilstošais RJ-45 savienotājs.

6.1.1
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Piezīme!

Portiem CAN (4, 5), AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION (3,

6) un AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER (7, 8) obligāti ir

jāizmanto vītā pāra kabeļi.

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)

Attēls 6.1: Kopnes CST porta kontaktu piešķire

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 +

Attēls 6.2: Kopnes CST savienotāja kontaktu piešķire

Strāvas padeve
Izsaukumu stacijas minimālais padeves spriegums ir 15 V DC. Tā
kā kontrollera minimālais padeves spriegums ir 18 V DC,
maksimālais pieļaujamais sprieguma kritums savienojuma ķēdē
starp kontrolleri un izsaukumu staciju ir 3 V DC. Skatiet
izsaukumu stacijas vai izsaukumu stacijas paplašinājuma
tehniskos datus (piem., padeves strāvu), lai izvēlētos atbilstošus
savienojuma kabeļus, īpaši garos savienojuma kabeļus.
Ja sprieguma kritums ir lielāks par 3 V DC, ir jāpalielina
kontollera minimālais padeves spriegums, lai nodrošinātu
minimālo izsaukumu stacijas padeves spriegumu.
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Ports LINE
Izmantošana par audio ieeju
Portam LINE var pievienot ārēju audio ierīci (piem., bezvadu
mikrofona uztvērēju). Diagrammā tālāk ir parādīti stereo ligzdas
(3,5 mm miniligzda) kontakti, lai veidotu savienojumu ar portu
LINE.

LINE_LEFT

LINE_RIGHT

LINE_GND

Attēls 6.3: Ligzdas LINE izmantošana par audio ieeju

Izmantošana par PTT kontakta ieeju
Ja pievienojat izsaukumu stacijai PTT mikrofonu, ports LINE tiek
izmantots kā PTT kontakta ieeja. Izsaukumu stacijai ir jāiestata
PTT funkcija, izmantojot IRIS-Net konfigurēšanas laikā.
Diagrammā tālāk ir parādīta stereo ligzdas (3,5 mm miniligzda)
atbilstošā izmantošana.

PTT

Attēls 6.4: Ligzdas LINE izmantošana par PTT kontakta ieeju

MIC interfeiss
MIC interfeiss ļauj pievienot otru mikrofonu. Var pievienot
parastu datora mikrofonu (VCC = 3,3 V). Diagrammā tālāk ir

parādīta 3,5 mm stereo ligzdas piešķire, lai veidotu savienojumu
ar ligzdu MIC.

6.2

6.3
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MIC

MIC_VCC

MIC_GND

Attēls 6.5: Ligzdas MIC piešķire

EXT interfeiss
Šī ligzda primāri tiek izmantota izsaukumu stacijas
paplašinājuma pievienošanai. Lai to izdarītu, savienojiet
izsaukumu stacijas paplašinājumu ar izsaukumu stacijas ligzdu
EXT, izmantojot komplektācijā iekļauto savienošanas kabeli.

6.4
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Konfigurācija
Izsaukumu stacijas jākonfigurē ar datoru, izmantojot IRIS-Net, jo
tas ir visvienkāršākais paņēmiens, un tas neparedz
ierobežojumus. Pašās izsaukumu stacijās ir ļoti ierobežotas
programmēšanas iespējas.

Izvēlne
Lai atvērtu galveno izvēlni, kad izsaukumu stacija ir dīkstāves
stāvoklī: nospiediet pogu ▼ un neatlaižot nospiediet pogu ▲.

Programmas
piešķire

Programma 01 Skaņas
līmenis

Skatiet sadaļu
“Galvenā
izvēlne, Lapa
29”

Programma 02 Skaņas
līmenis

:  

Programma 16 Skaņas
līmenis

Datums/laiks   

Iestatīt valodu   

Indikatora
pārbaude

  

LCD kontrasts   

LCD spilgtums   

Monitora
skaļums

  

CST
iestatīšana

Ieejas parole  Skatiet sadaļu
“Iestatīšanas
izvēlne, Lapa
32”

CST
iestatīšanas
izvēlne

CAN adrese  

7
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CAN datu
pārraides
ātrums

 

CAN darbības
pārtraukšana

 

Aparātprogra
mmatūras
versija

 

Zummers
iesl./izsl.

 

Ievadzvans  

Kompresors
iesl./izsl.

 

Rādīt datumu
un laiku

 

Galvenā izvēlne
Šajā sadaļā ir aprakstīta izsaukumu stacijas PAVIRO Galvenā
izvēlne.

Programmas piešķire
Izsaukumu stacija ļauj piešķirt programmas atsevišķām PAVIRO
sistēmas zonām vai grupām. Programmām parasti ir zemāka
prioritāte nekā citiem audio signāliem (piem., paziņojumiem vai
ziņojumiem). Izmantojot vienas programmas tehnoloģiju,
paziņojuma atskaņošanas laikā ir jāizslēdz mūzika visās zonās/
grupās. Izmantojot duālo programmu tehnoloģiju, mūziku
joprojām var atskaņot telpās, kur netiek atskaņots paziņojums.
Ja katrai zonai/grupai ir pieejama atsevišķa audio izeja un
pastiprinātājs, paziņojumus un fona mūziku var pārraidīt pilnīgi
neatkarīgi vienu no otra. Nospiežot uz pogas ↵, tiek atvērta
apakšizvēlne Programmas. Šajā apakšizvēlnē iekļautie elementi
ir aprakstīti tālāk.

7.1
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Tiek parādīts programmu saraksts (piem., no Programma 01 līdz
Programma 16), kas piešķirts izsaukumu stacijai, izmantojot
IRIS-Net. Sarakstā ir iekļautas tikai piešķirtās programmas.
Spiežot pogu ▲ vai ▼, var pārslēgties starp programmām. Ja
programmai jau ir piešķirtas zonas, izvēles pogu zaļie indikatori
parāda, kuras zonas/grupas ir izvēlētas.
Spiežot izvēles pogas, var izvēlēties nepieciešanās zonas/grupas.
Par to norāda atbilstošās zaļās diodes.

Piezīme!

Sistēmā PAVIRO zonu piešķire tiek nekavējoties pieņemta.

Piešķire ir spēkā, kamēr izvēles pogas netiek atkārtoti
nospiestas.
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērta apakšizvēlne Skaņas līmenis, kas
ir aprakstīta tālāk.
Tiek parādīts pašlaik sistēmā iestatītais skaļums. Spiežot pogu ▲
vai ▼, tiek iestatīts programmas skaļums. Skaļuma līmenis tiek
palielināts vai samazināts ar 1 dB soli. Nospiežot pogu ▲ vai ▼ un
turot, skaļums tiek pakāpeniski palielināts vai samazināts.

Piezīme!

PAVIRO sistēmā skaļuma līmeņa izmaiņa tiek nekavējoties

pieņemta.

Nospiežot pogu ↵, izvēlētais iestatījums tiek pieņemts, un notiek
atgriešanās ekrānā Programma.

Datums/laiks
Sistēmas PAVIRO datums un laiks tiek iestatīts izsaukumu
stacijā. Šī izvēlnes elementa rādījumu var rediģēt sadaļā CST
iestatīšanas izvēlne. Nospiežot uz pogas ↵, tiek atvērts
dialoglodziņš Datums/laiks. Spiežot pogu ▲ vai ▼, var pārslēgties
starp dienu, mēnesi, gadu, stundām, minūtēm un sekundēm.
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Vērtību ievadīšanai izmantojiet izsaukumu stacijas pogas 0–9.
Nospiežot pogu ↵, tiek pieņemts izvēlētais iestatījums, un atkal
tiek atvērta Galvenā izvēlne.

Iestatīt valodu
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš Iestatīt valodu.
Spiežot pogu ▲ vai ▼, šajā dialoglodziņā var izvēlēties valodu,
kādā jārāda saturs. Nospiežot pogu ↵, izvēlētā valoda tiek
pieņemta, un notiek atgriešanās ekrānā Galvenā izvēlne.

Indikatora pārbaude
Nospiežot pogu ↵, tiek aktivizēta indikatoru pārbaude izsaukumu
stacijā un visos pievienotajos izsaukumu stacijas
paplašinājumos. Šīs pārbaudes laikā mirgo visi LED indikatori,
un tiek aktivizēts skaļrunis. Nospiežot pogu ↵, indikatoru
pārbaude tiek deaktivizēta, un notiek atgriešanās ekrānā Galvenā
izvēlne.

LCD kontrasts
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš LCD kontrasts.
Spiežot pogu ▲ vai ▼, šajā dialoglodziņā var regulēt LCD
kontrastu atbilstoši skatīšanas leņķim. Tas ļauj panākt
maksimālu redzamību no attiecīgā stāvokļa. Nospiežot pogu ↵,
izvēlētais kontrasta iestatījums tiek pieņemts, un notiek
atgriešanās ekrānā Galvenā izvēlne.

LCD spilgtums
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš LCD spilgtums.
Spiežot pogu ▲ vai ▼, šajā dialoglodziņā var regulēt displeja
spilgtumu. Nospiežot pogu ↵, izvēlētais spilgtums tiek pieņemts,
un notiek atgriešanās ekrānā Galvenā izvēlne.

Monitora skaļums
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš Monitora skaļums.
Spiežot pogu ▲ vai ▼, tiek regulēts skaļruņa skaļuma līmenis.
Nospiežot pogu ↵, tiek pieņemts izvēlētais iestatījums, un atkal
tiek atvērta Galvenā izvēlne.
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CST iestatīšana
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš Parole. Vērtību
ievadīšanai izmantojiet izsaukumu stacijas pogas 0–9. Paroles
tiek izmantotas, lai aktivizētu izsaukumu stacijas opcijas.

Piezīme!

Pēc noklusējuma CST iestatīšanas izvēlne tiek aktivizēta ar

paroli 2222. Paroli var mainīt programmatūrā IRIS-Net.

Iestatīšanas izvēlne
Šajā sadaļā ir aprakstīta izsaukumu stacijas PAVIRO CST
iestatīšanas izvēlne.

CAN adrese
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš CAN adrese.
Spiežot pogu ▲ vai ▼, tiek iestatīta nepieciešamā CAN adrese.
Izsaukumu stacijai var piešķirt CAN adresi diapazonā no 1 līdz
16. Nospiežot pogu ↵, tiek pieņemta izvēlētā adrese, un no jauna
tiek atvērts ekrāns CST iestatīšanas izvēlne.

Piezīme!

Adrese 0 (piegādes statuss) deaktivizē attālos sakarus starp

izsaukumu staciju un PVA-4CR12. Izsaukumu stacija nav

redzama sistēmā, lai arī tā ir fiziski savienota ar kopni CAN.

Katra CAN adrese PVA-4CR12 vidē var pastāvēt tikai vienreiz.

Pretējā gadījumā var rasties tīkla konflikti.

CAN datu pārraides ātrums
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš CAN datu pārraides
ātrums. Spiežot pogu ▲ vai ▼, var pārslēgt pieejamos datu
pārraides ātrumus. Nospiežot pogu ↵, tiek pieņemts izvēlētais
iestatījums, un atkal tiek atvērta CST iestatīšanas izvēlne.

7.2
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CAN darbības pārtraukšana
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš CAN darbības
pārtraukšana. Nospiežot pogu ▲ vai ▼, tiek aktivizēta vai
deaktivizēta darbību pārtraukšana šajā izsaukumu stacijā.
Darbības pārtraukšana ir jāaktivizē izsaukumu stacijā, kas ir
savienota ar kopnes CAN beigām. Nospiežot pogu ↵, tiek
pieņemts izvēlētais iestatījums, un atkal tiek atvērta CST
iestatīšanas izvēlne.

Aparātprogrammatūras versija
Parāda izsaukumu stacijas aparātprogrammatūras versiju.

Zummers iesl./izsl.
Iebūvēto skaļruni var programmēt kā akustisku brīdinājuma
signālu. Signāls tiek atskaņots nepareizas darbības vai darbības
traucējuma gadījumā vai kā brīdinājums. Nospiežot pogu ↵, tiek
atvērts dialoglodziņš Zummers. Tiek parādīts pašreizējais
zummera iestatījums ("iesl." vai "izsl."). Spiežot pogas ▲ vai ▼,
var pārslēgties starp šiem diviem stāvokļiem. Nospiežot pogu ↵,
tiek pieņemts izvēlētais iestatījums, un atkal tiek atvērta CST
iestatīšanas izvēlne.

Ievadzvans
Var ieprogrammēt ievadzvanu, kas tiek atskaņots pirms
paziņojumiem. Paziņošanas režīmā ievadzvans tiek pārraidīts uz
izvēlētajām zonām/grupām ikreiz, kad tiek nospiesta poga ↵.
Paziņojums var sākties ievadzvana laikā, proti, stāstītājs var
“pārtraukt” ievadzvanu. Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts
dialoglodziņš Ievadzvans. Tiek parādīts pašreizējais ievadzvana
iestatījums ("iesl." vai "izsl."). Spiežot pogas ▲ vai ▼, var
pārslēgties starp šiem diviem stāvokļiem. Nospiežot pogu ↵, tiek
pieņemts izvēlētais iestatījums, un atkal tiek atvērta CST
iestatīšanas izvēlne.
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Kompresors iesl./izsl.
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš Kompresors iesl./
izsl.. Spiežot pogu ▲ vai ▼, tiek aktivizēta vai deaktivizēta
mikrofona signāla saspiešana. Nospiežot pogu ↵, tiek pieņemts
izvēlētais iestatījums, un atkal tiek atvērta CST iestatīšanas
izvēlne.

Rādīt datumu un laiku
Nospiežot pogu ↵, tiek atvērts dialoglodziņš Rādīt datumu un
laiku. Spiežot pogu ▲ vai ▼, tiek aktivizēts vai deaktivizēts
izvēlnes elementa Datums/laiks rādījums izvēlnē. Nospiežot
pogu ↵, tiek pieņemts izvēlētais iestatījums, un atkal tiek atvērta
CST iestatīšanas izvēlne.
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Darbība

Indikatori
Tālāk ir apkopots izsaukumu stacijas LED indikatoru signālu
nozīme. Tiek pieņemts, ka izsaukumu stacijai ir standarta
konfigurācija.

Indikator
a signāls

Statuss Apraksts

Zona
(zaļā
krāsā)

Izslēgts Zona vai grupa nav izvēlēta

Deg zaļā krāsā – Zona vai grupa izvēlēta
– Aktivizēta īpaša funkcija
– Aktivizēta tiešā

zvanīšana

Zona
(sarkanā
krāsā)

Izslēgts Pārraidītajam audio signālam
ir zemāka prioritāte nekā
VAC prioritāte.

Deg sarkanā krāsā Pārraidītajam audio signālam
ir prioritāte, kas līdzvērtīga
VAC prioritātei vai augstāka
par to.

▲ Izslēgts Sistēma ir izslēgta
(gaidstāves režīms)

Deg zaļā krāsā Sistēma ir ieslēgta un
sagatavota darbam

Mirgo zaļā krāsā Sistēma ir ieslēgta, un notiek
ielāde (aktivizēšanas
process)

▼ Izslēgts Spiežot pogu, nekas
nenotiek — šo darbību nevar
apturēt

8

8.1

PAVIRO Call Station Darbība | lv 35

 09-Aug-2016 | 03 | F01U306899



Indikator
a signāls

Statuss Apraksts

Deg zaļā krāsā Nospiežot pogu, tiek izbeigts
notikums, kas jau ir sākts

↵ (šī
indikator
a funkcija
ir
konfigurē
jama,
izmantojo
t IRIS-
Net)

Izslēgts Izvēlētās zonas ir brīvas, un
var veikt izsaukumu

Deg zaļā krāsā,
kamēr ir nospiesta
skaļruņa poga

Tiek pārsūtīts paziņojums

Mirgo zaļā krāsā Izsaukumu stacija ar zemāku
prioritāti pašlaik raida
paziņojumu vismaz vienā
izvēlētā zonā, un pašreiz
aktīvā izsaukumu stacija var
pārtraukt šo paziņojumu

Ātri mirgo zaļā krāsā – Vismaz viena no
izvēlētajām zonām vai
grupām saņem
augstākas prioritātes
signālu (paziņojumu,
ievadzvanu, trauksmi),
un to nevar pārtraukt

– Ja ir iesākts izsaukums,
augstākas prioritātes
signāls to pārtrauc

POWER Izslēgts Izsaukumu stacijai ir
deaktivizēta/pārtraukta
enerģijas padeve

Deg zaļā krāsā Izsaukumu stacijas enerģijas
avots funkcionē normālā
režīmā
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Indikator
a signāls

Statuss Apraksts

FAULT Izslēgts Sistēma darbojas normāli

Deg dzeltenā krāsā Sistēmā ir kļūda — detalizēta
informācija tiek rādīta LC
displejā

Mirgo dzeltenā krāsā Sistēmā ir jauna, taču vēl
neapstiprināta kļūda —
detalizēta informācija tiek
rādīta LC displejā

VOICE
ALARM

Izslēgts Trauksmes nav

Deg sarkanā krāsā Ir ieslēgta trauksme

Mirgo sarkanā krāsā Trauksme jau ir apturēta,
taču tā vēl darbojas līdz
signāla beigām

 
Atkarībā no sistēmas pašreizējā stāvokļa LC displejā tiek rādīta
informācija par laiku, darbības statusiem, lietotājiem,
iestatījumiem, kā arī kļūdu ziņojumi ar precīziem ierīču
aprakstiem utt.

Statusa norāde LC displejā
Darbojoties parastā paziņošanas režīmā, LC displejā tiek
parādīts izsaukumu stacijas nosaukums (1. rindiņa) un datums,
un laiks (2. rindiņa).

Norāde par kļūmi LC displejā
Ja sistēmā rodas kļūda, tā tiek parādīta izsaukumu stacijā tālāk
aprakstītajā veidā.
– Mirgo LED indikators FAULT, un, izmantojot iebūvēto

skaļruni, tiek atskaņots signāls
– Kļūmes paziņojums tiek rādīts LC displejā
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– Nospiežot pogu ESC, kļūmes ziņojums tiek apstiprināts un
signāls tiek deaktivizēts. Vienlaikus indikators FAULT vairs
nemirgo un paliek degam. Ja rodas jauna kļūda, atkal ir
nepieciešams apstiprinājums

– Indikators FAULT signalizē par sistēmas kļūdu, kamēr tā
netiek novērsta

Kļūmes rādījums un signāls jākonfigurē, izmantojot IRIS-Net
konfigurāciju.
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Funkcijas
Pēc ieslēgšanas izsaukumu stacija ir paziņošanas režīmā.
Izsaukumu stacijas konfigurēšanai tiek izmantots izvēlnes
režīms.

Poga Paziņošanas režīms Izvēlnes režīms

▲ Šī poga ieslēdz un izslēdz
sistēmu. Aktivizēšanas process
var ilgt dažas sekundes. Tiklīdz
sistēma ir sagatavota darbam,
indikators sāk degt zaļā krāsā.
Lai sistēmas aktivizēšanas vai
deaktivizēšanas laikā izvairītos
no darbības kļūdām, nospiediet
pogu un turiet to nospiestu
vismaz trīs sekundes. Pogu var
bloķēt, izmantojot IRIS-Net
konfigurāciju.

Šī poga tiek
izmantota, lai,
pārvietojoties
izvēlē, ritinātu uz
augšu.

ESC Nospiežot pogu ESC, vienlaicīgi
tiek apstiprināts kļūdas
ziņojums un atspējots skaņas
signāls. Nospiediet pogu
vēlreiz, lai parādītu nākamo
kļūdas ziņojumu.

Pārvietojoties
izvēlē, šī poga
darbojas kā poga
ESC, t.i., atceļ
darbību vai
atgriežas augstāka
līmeņa izvēlnē.

▼ Nospiežot šo pogu, tiek
pārtraukts tiešraides audio
signāls (ievadzvans, trauksme,
teksts). Precīzi funkciju var
konfigurēt, izmantojot
programmatūru IRIS-Net.

Šī poga tiek
izmantota, lai,
pārvietojoties
izvēlē, ritinātu uz
leju.

8.2
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Poga Paziņošanas režīms Izvēlnes režīms

DEL – (nav noklusējuma
konfigurācijas)

Poga darbojas kā
atsoļa taustiņš,
ievadot skaitliskas
vērtības.

↵ Šī poga tiek izmantota, lai
aktivizētu paziņojumu
izvēlētajās zonās vai grupās.
Indikatora funkcija ir aprakstīta
sadaļā: Indikatori, Lapa 35.
Papildus var ieprogrammēt
pārslēgšanas režīmu.

Pārvietojoties
izvēlnē, šī poga
tiek izmantota
ievades
apstiprināšanai vai
izvēlas atlasīto
izvēlnes elementu.
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Poga Paziņošanas režīms Izvēlnes režīms

Izvēles
pogas

Ierīcei ir 15 izvēles pogas ar
atbilstošiem indikatoriem. Tās
tiek izmantotas atsevišķu zonu
vai grupu atlasei (sk. sadaļu
“Stāvoklis piegādes brīdī, Lapa
16”), lai pārraidītu
paziņojumus, ievadzvanus/
trauksmes signālus, translētu
runu vai piešķirtu programmu
(nospiežot vienreiz = iesl.,
nospiežot atkārtoti = izsl.).
Indikatoru signāli informē par
pašreizējo izvēles statusu (sk.
sadaļu “Indikatori, Lapa 35”).
Pogas var piešķirt arī īpašai
funkcijai, kā arī atcelt šādu
piešķiri (piešķires nav).
Funkcijas tiek piešķirtas, veicot
konfigurēšanu datorā.

Ciparu ievade

ALARM Šī (papildu) poga tiek
izmantota, lai palaistu
trauksmes signālu, kas tiek
pārraidīts uz programmējamām
zonām. Brīdinājuma indikators
iedegas, tiklīdz tiek ieslēgta
trauksme. Nospiežot pogu ESC,
trauksme tiek atkal apturēta.
Trauksmes tips tiek definēts,
konfigurējot PAVIRO sistēmu.

 

 

Izvēles izsaukums
Lietotājs var pārraidīt paziņojumu brīvai izvēlei pieejamās zonās
vai grupās.
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Spiežot vienu vai vairākas izvēles pogas, tiek izvēlētas zonas vai
grupas, kurās paziņojums tiks translēts. Zaļā krāsā iedegas
atbilstošie indikatori. Jau izvēlētu zonu/grupu var atspējot,
vēlreiz nospiežot atbilstošo izvēles pogu, un atbilstošais zaļais
indikators izslēgsies. Ja netiek izslēgts izvēles pogas sarkanais
indikators, atbilstošajā zonā/grupā ir ieslēgta trauksme vai tiek
raidīts augstas prioritātes evakuācijas ziņojums (sk. sadaļu
“Indikatori, Lapa 35”).
Tiklīdz izvēle ir veikta, nospiediet pogu ↵, lai veiktu izsaukumu.
Indikatora ↵ funkciju var konfigurēt, izmantojot IRIS-Net, lai
norādītu izvēlēto zonu pieejamību; detalizētu informāciju skatiet
sadaļā “Indikatori, Lapa 35”. Paziņojuma laikā indikators ↵ deg
zaļā krāsā. Poga ↵ jātur nospiesta līdz paziņojuma beigām. Ja
poga ir konfigurēta programmatūrā IRIS-Net, indikators ↵ sāk
mirgot zaļā krāsā, tiklīdz lietotāja darbību pārtrauc notikums ar
augstāku prioritāti. Šādā gadījumā paziņojums ir jāatkārto. Pēc
pogas ↵ atlaišanas izvēle paliek spēkā līdz nākamajai izmaiņai.
 

Kopējais izsaukums
Izsaukums tiek veikts visās sistēmas zonās. Šo pogu var piešķirt
pogai, izmantojot IRIS-Net. Ir jāveic tās pašas darbības, ko veicat
izvēles izsaukumam. Vispirms visas sistēmas zonas tiek izvēlētas,
nospiežot kopējā izsaukuma pogu. Nospiežot pogu ↵, tiek
aktivizēts kopējais izsaukums. Visām esošo zonu vai grupu
pogām iedegas zaļais indikators, un, kad atlasāt “all”, iedegas
kopējā izsaukuma pogas indikators. Poga ↵ jātur nospiesta līdz
paziņojuma beigām. Indikators ↵ funkcionē tāpat kā izvēles
izsaukuma laikā.
 

Vispārīga trauksme

Piezīme!

Ieslēdzot trauksmi, tiek ņemta vērā prioritāte, kāda ir izsaukumu

stacijai, no kuras trauksme tiek aktivizēta. Lietotājs var

konfigurēt izsaukumu stacijas, no kurām var ieslēgt trauksmi. Ja
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ir konfigurēti atbilstoši iestatījumi, trauksmi var ieslēgt arī,

sistēmai atrodoties gaidstāves režīmā. Katrai sistēmā esošai

izsaukumu stacijai tiek nosūtīts vizuāls un, iespējams, arī

akustisks signāls, lai norādītu, ka ir aktivizēta trauksme.

Trauksmes pogas var konfigurēt tā, lai trauksmes signāls tiktu
pārraidīts visām zonām/grupām. Vispārīgas trauksmes signāls
tiek pārraidīts uz visām sistēmas zonām/grupām. Nospiežot zem
vāciņa izvietoto pogu ALARM, tiek ieslēgta trauksme. Trauksmes
laikā poga deg sarkanā krāsā. Trauksmei ir augsta prioritāte, un
tai ir augstāks svarīgums nekā visiem paziņojumiem un
signāliem, izņemot darbības, kas tiek veiktas no centrālās
sistēmas. Nospiežot pogu ESC, trauksme tiek atkal izslēgta.
 

Izvēles trauksme

Piezīme!

Ieslēdzot trauksmi, tiek ņemta vērā prioritāte, kāda ir izsaukumu

stacijai, no kuras trauksme tiek aktivizēta. Lietotājs var

konfigurēt izsaukumu stacijas, no kurām var ieslēgt trauksmi. Ja

ir konfigurēti atbilstoši iestatījumi, trauksmi var ieslēgt arī,

sistēmai atrodoties gaidstāves režīmā. Katrai sistēmā esošai

izsaukumu stacijai tiek nosūtīts vizuāls un, iespējams, arī

akustisks signāls, lai norādītu, ka ir aktivizēta trauksme.

Trauksmes pogas var konfigurēt tā, lai trauksmes signāls tiktu
pārraidīts tikai noteiktām iepriekš izvēlētām zonām/grupām.
Tāpat kā ar izvēles izsaukumu vispirms ir jāatlasa zonas/grupas,
kurās trauksme jāieslēdz. Pēc tam jānospiež zem vāciņa izvietotā
izvēles trauksmes poga. Trauksmes laikā poga deg sarkanā
krāsā. Pēc tam nākamajai trauksmei var norādīt zonas/grupas.
Nospiežot pogu ESC, trauksme tiek atkal izslēgta.
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Signālu apturēšana
Nospiežot pogu ▼, tiek apturēta pašreizējā trauksme vai zvans
vai atcelta runas translēšana. Pogas ▼ funkciju (prioritāti,
vietējos notikumus utt.) var konfigurēt, izmantojot IRIS-Net.
 

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
Sistēmu var ieslēgt vai izslēgt ar pogu ▲. Parasti to nevar izdarīt
ne no vienas izsaukumu stacijas. Šī iemesla dēļ šo funkciju var
programmēt, izmantojot IRIS-Net.
Deaktivizētā režīmā (gaidstāvē) atbilstošais indikators nedeg.
Nospiežot pogu ▲, sistēma tiek ieslēgta. Aktivizēšanas procesa
laikā mirgo indikators ▲. Kad sistēma ir gatava darbam,
indikators ▲ paliek degam (attiecas uz visām izsaukumu stacijām
sistēmā).
Lai izslēgtu sistēmu, poga ▲ ir jānospiež un jātur nospiesta
aptuveni trīs sekundes. Šī prasība ļauj novērst nejaušu
deaktivizēšanu, ja poga tiek nospiesta nejauši.
Sistēmu var arī ieslēgt vai ielādēt automātiski no ārpuses,
nospiežot pogu ALARM vai secīgi iedarbinot trauksmes signālus.
 

Īpašās funkcijas
Katrai izsaukumu stacijas izvēles pogai var piešķirt īpašu
funkciju. Tas nozīmē, ka izsaukumu staciju var izmantot kā ieejas
termināli, lai kontrolētu apgaismojumu, durvju mehānismu,
žalūzijas utt. Skaļuma līmeņus var kontrolēt arī, izmantojot
pogas ar augšupvērsto/lejupvērsto bultiņu. Plašāka informācija
par šo tēmu ir atrodama IRIS-Net dokumentācijā.
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Tehniskā apkope
Izsaukumu stacijai nav nepieciešama nekāda īpaša apkope. Lai
nodrošinātu higiēnu un noņemtu netīrumus, izsaukumu staciju
var tīrīt, izmantojot mīkstu drāniņu.

9
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Tehniskie dati
Ports CAN BUS 10, 20 vai 62,5 Kb/s, 1 ✕

RJ-45, maks. garums 1000 m

Maksimālais mikrofona ieejas
signāla līmenis

-21 dBu

Maksimālais līnijas ieejas
signāla līmenis

+4 dBu

Maksimālais līmenis izejā NF +12 dBu

Pogas 5 sākotnēji ieprogrammēti,
15 programmējami zonu/
funkciju taustiņi

Krāsa RAL 9017 (asfalta melna)

Indikatoru signāli Barošana (zaļā krāsā), kļūme
(dzeltenā krāsā), trauksme
(sarkanā krāsā)
Zaļš vai dzeltens LED
indikators katrai sākotnēji
ieprogrammētai izvēlnes pogai
Zaļš un sarkans LED indikators
katram zonas/funkcijas
taustiņam

LC displejs LC displejs ar fona
apgaismojumu
(122 ✕ 32 pikseļi)

10
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Porti 1 CST BUS ports (vadības dati
+ audio + barošana, RJ-45)
1 audio avots (signāla līmenis,
tālruņa ligzda)
1 mikrofona ports (tālruņa
ligzda)
1 EXT OUT ports (izsaukumu
stacijas paplašinājums, RJ-12)

Ieejas līdzspriegums 15–58 V

Maksimālā strāvas padeve
(bez izsaukumu stacijas
paplašinājumiem)

Gaidstāve/dīkstāve/
paziņojums/trauksme: 24 V /
80 mA / 1,92 W

Maksimālā strāvas padeve (ar
5 izsaukuma stacijas
paplašinājumiem)

Gaidstāve/dīkstāve/
paziņojums/trauksme: 24 V /
190 mA / 4,56 W

Ekspluatācijas temperatūra No -5 °C līdz +45 °C

Glabāšanas un
transportēšanas temperatūra

No -25 °C līdz +70 °C

Elektromagnētiskā vide E1, E2, E3

Izstrādājuma izmēri (platums
✕ augstums ✕ dziļums)

200 ✕ 166 ✕ 66 mm (bez
mikrofona)

Neto svars 0,6 kg

Svars ar iepakojumu 1,1 kg

Strāvas padeve

 PVA-15CST PVA-1EB PVA-1KS PVA-20CSE

Gaidstāve 60 mA 0 mA 0 mA 0 mA

Dīkstāve
(bez audio
signāla)

80 mA 0 mA 0 mA 15 mA
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 PVA-15CST PVA-1EB PVA-1KS PVA-20CSE

Paziņošanas
režīms
(-10 dB)

80 mA 8 mA 0 mA 15 mA

Brīdinājuma
(trauksmes)
režīms
(-3 dB)

80 mA 8 mA 0 mA 15 mA

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

10.1
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Pielikumi

Izsaukumu stacijas paplašinājums
Izsaukumu stacijai var pievienot, lielākais, piecus izsaukumu
stacijas paplašinājumus. Izsaukumu stacijas paplašinājumam ir
20 pielāgojamas izvēles pogas. Katrai izsaukumu stacijas
paplašinājuma pogai ir zaļš un sarkans indikators, un pogas ir
marķētas tāpat kā izsaukumu stacijas pogas. Proti, marķējumus
aizsargā caurspīdīgs pārklājums, un tos var jebkurā laikā
nomainīt. Izsaukumu staciju joprojām var lietot kā vertikāli
novietotu vai darbgaldā iebūvētu ierīci arī tad, ja ir uzstādīti
izsaukumu stacijas paplašinājumi. Tāpat kā izsaukumu stacija, arī
izsaukumu stacijas paplašinājums pārrauga iekšējos procesus.
Rodoties kļūdai, tā tiek ierakstīta sistēmas kļūdu žurnālā.

Montāža
Ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju par izsaukumu stacijas
paplašinājuma uzstādīšanu izsaukumu stacijai.
1. Atvienojiet no izsaukumu stacijas visus savienotājus.
2. Novietojiet izsaukumu staciju un izsaukumu stacijas

paplašinājumu blakus, lai to virsmas būtu vērstas uz leju.
3. Piestipriniet savienojošo plāksni ar 4 skrūvēm (Torx T10),

ņemot vērā uz savienojošās plāksnes esošo simbolu TOP
(augšpuse).
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4. Ievietojiet savienojošo kabeli izsaukumu stacijas vai
izsaukumu stacijas paplašinājuma ligzdā EXT (savienotājs ar
klikšķi nofiksēsies vietā).

5. Iestatiet izsaukumu stacijas paplašinājumam unikālu adresi,
izmantojot DIP slēdzi EXTENSION ADDRESS (sk. tabulu
tālāk).

Piezīme!

Ja izmantojat vairākus izsaukumu stacijas paplašinājumus, tiem

adreses jāpiešķir augošā secībā no kreisās puses uz labo (1–5).

6. Pievienojiet izsaukumu staciju.
7. Konfigurējiet izsaukumu stacijas paplašinājumu, izmantojot

programmatūru IRIS-Net.

Piezīme!

Ja izsaukumu stacijas sistēmā, kas jau ir konfigurēta, tiek

aizstāts izsaukumu stacijas paplašinājums, jaunajai ierīcei ir

jāpiešķir aizstātās ierīces adrese, izmantojot DIP slēdzi

EXTENSION ADDRESS.

DIP slēdzis ID Komentārs

4 3 2 1

- IZSL. IZSL. IZSL. 0 Atvienots

- IZSL. IZSL. IESL. 1  

- IZSL. IESL. IZSL. 2  

- IZSL. IESL. IESL. 3  

- IESL. IZSL. IZSL. 4  

- IESL. IZSL. IESL. 5  

Tabula 11.1: Paplašinājuma adrese
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