ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ С
ЦЕНТРАЛА IFS7002 – един сигнален контур
1. Индикации и бутони на IFS7002
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2. Състояние „Дежурен режим”
В това състояние свети единствено зеленият светодиоден индикатор
(“Захранване”). Локалният звуков сигнализатор е изключен.
На дисплея се извежда логото на фирмата - производител, информация за текущото
астрономическо време и режима на централата („ДЕН” или „НОЩ”)
3. Действие на дежурния персонал при сигнал “Повреда”.
На фиг. 1 са показани светлинните индикации за различните видове повреди.
При появяването на каквато и да е повреда звуковият сигнализатор на централата
издава прекъснат звуков сигнал.
За спиране на звуковата сигнализация се натиска Бутон
(“Стоп аларма”). Бутонът
се появява на дисплея при влизане на централата в повреда и се изтрива при натискането
му или при отпадане на звуковата сигнализация (отпадане на повредите).
Ако светят индикаторите
и
, проверете за наличието на напрежение 220 V в
електрическото табло, захранващо централата. Ако се възстанови напрежението,
светлинните сигнализации за повреда спират.
Във всички останали случаи, при сигнализация за повреда натиснете Бутон
спиране на звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервизна фирма.
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4. Действие на дежурния персонал при сигнал “Пожар”.
При пожар в една или няколко зони звуковият сигнализатор на централата издава
звуков сигнал и в същото време започва да свети индикатор
. На дисплея се появяват
текстови съобщения указващи зона/зони и устройство/устройства и централата в състояние
пожар за бързо локализиране огнището на пожара. Също така се показва времезакъснение
до задействане на изходите за включване на сигнализации, блокировки и гасене при
Пожар2.
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При това положение извършете следните действия:
4.1. Натиснете бутон Бутон
(“Стоп аларма”), при което се изключва звуковата
сигнализация за пожар. Ако има изградена локална мрежа от централи повторно натиснете
бутона за подтискане на звуковата сигнализация на дистанционните централи.
4.2. Задействаните изходи се подтискат с натискане на бутон
. Натискането на
бутона извежда на дисплея екран за въвеждане на парола за ниво на достъп 2.
Въвеждането на паролата става с помощта на цифровите бутони. Максималната дължина
на паролата е 10 символа. След като се въведе паролата се натиска бутон
. Ако
паролата е коректна всички задействани изходи, ще се изключат.
4.3. Ако охраняваният обекта е голям и е необходимо по-голямо време да се стигне
до указаното от централата място на пожара, натиснете бутон “Разузнаване”
. При
това се добавя допълнително време до влизането на централата в Пожар2, респективно до
задействане на изходите за включване на сигнализации, блокировки и гасене.
4.4. По най-бърз начин проверете за пожар в указаните зони и локализираните
адреси на устройствата.
4.5. Възможни варианти за по-нататъшни действия:
4.5.1. Ако
няма
пожар
(дим,
топлина,пламък)
и
задействането
на
пожароизвестителя е “лъжливо” по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете
бутон за нулиране
. Натискането на бутона извежда на дисплея екран за въвеждане
на парола за ниво на достъп 2. Въвеждането на паролата става с помощта на цифровите
бутони. След като се въведе паролата се натиска бутон
. Ако паролата е коректна
централата ще бъде изведена от състояние Пожар;
4.5.2. При положение, че отново се получи “лъжливо” задействане в същата
зона/зони и устройство/устройства натиснете бутон

(“Стоп аларма”) за изключване на

звуковия сигнализатор. Ако има задействан изход се натиска бутон
за потискане
действието на изхода. Натискането на бутона извежда на дисплея екран за въвеждане на
парола за ниво на достъп 2. Въвежда се паролата с цифровите бутони. Натиска се бутон
. Ако паролата е коректна всички задействани изходи асоциирани към зоната в пожар,
ще бъдат изключени;
4.5.3. Ако има пожарна ситуация (дим, топлина, пламък), задействайте най-близкия
ръчен бутон или по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете бутон
за включване на сигнализации, блокировки и гасене. Бутон

и

се натиска един или

два пъти докато графиката му придобие вида
, указващ, че изходите са задействани.
След това вземете мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за
действие при пожар.
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