УниПОС ООД

Предписание

Предписание
за техническо обслужване на устройства
произвoдство на УниПОС ООД
Цел:
Предписанието има за цел, да даде повече информация и препоръки, относно използването,
профилактиката и техническата поддръжка на устройствата, произвеждани от УниПОС ООД.
Изпълнението на препоръките осигурява поддръжката на пожароизвестителните системи в
добро функционално състояние.
Забележка: Настоящето предписание е „отворено” и включва устройствата, произвеждани към
текущия момент. Регулярно, в следващи редакции, ще бъдат добавени новите номенклатури от
производствената гама.
Общи предписания:
1. Лицата, ползващи пожароизвестителните системи трябва да са обучени за работа с тях.
2. Поддръжката на ПИСистема се извършва само от компетентни лица (организации), носещи
отговорност за дейностите .
3. Всички устройства трябва да се ползват по предназначение.
4. Не се допускат измения и модификации върху устройствата, извършени след
производството.
5. При извършване на ремонтни, строителни и други дейности, които биха предизвикали
лъжливи сработвания на пожароизвестителите, да се вземат необходимите превантивни
мерки, без да се нарушва функциалността на системата.
6. Препоръчително е стриктното водене на паспорта на пожароизвестителната система както и
изготвяне и приемане на график за контрол и обслужване на системата в нормални
обстоятелства.
7. При особенни обстоятелства (необичайно появяване на лъжливи сигнали за пожарна
тревога, промени във вътрешното оформяне на охраняваното помещение, индикация и/или
неизправност в която и да е част от системата и т.н.) е необходимо незабавно отстраняване на
неизправностите. Дейностите по ремонта се отбелязват в паспорта и се съхраняват с
документацията на системата.
Планово-профилактични дейности по ПИС изградени с елементи на УниПОС
Периодичност
Дейности
1. Ежедневно
- Проверка, че централата е в Дежурен режим. Ако дежурния
режим е в комбинация с друг (Повреда, Забрана, Тест и т.н.), то
това е записано в дневника на системата и е уведомена
обслужващата фирма.
- Проверка, удостоверяваща че всеки сигнал за повреда от
предходния ден е приет със съответното внимание.
- Проверка, че системата е правилно възстановена след
евентуално изключване, ремонт, тест и т.н.
2. Ежеседмично
- Всички дейности от ежедневното обслужване.
- Външен оглед за видими механични повреди на ръчните ПИ.
3. Ежемесечно
- Всички дейности по ежедневното обслужване.
- Външен оглед на елементите на инсталацията.
- Проверка параметрите на мрежовото и резервно токозахранване
на централата (Приложение 1).
- Изпълнение на дейностите по техническо обслужване на
системата, включващи тест на захранване, индикация, приемане
на сигнали за пожар и повреда, задействане на изходи и др
(Приложение 3 ÷ Приложение 10).
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4. На всеки 3 месеца
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-

5. На всеки 6 месеца
6. Всяка година

-

Всички дейности по ежемесечното обслужване.
Проверка напрежението по линиите/контурите в ПИС
(Приложение 2)?
Профилактично почистване на автоматични ПИ, работещи в
условия на повишена запрашеност.
Проверка изправността на изходите (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи действия).
Всички дейностти от 3-месечното обслужване.
Профилактично почистване на автоматичните ПИ от прах.
Всички дейности от 6-месечното обслужване.
Проверка на всички ПИ в реални условия.
Визуален контрол на кабелните връзки и съоръжения с цел
безопасност.
Визуален контрол за промени в конструкцията, които биха
повлияли на правилната работа на елементите на ПИС.

Приложение 1
ПИС с
централа/панел
FS4000

FS5100

FS5200

FS5200E

FS5200R
VIT 01

Редакция 1

Параметри
1. Максимално съпротивлението на шлейфа на ПИ линии – 100Ω
2. Мрежово захранване – (187-252)V AC
3. Номинално напрежение на акумулаторната батерия (за централи със
серийни номера след 4000 – акумулаторите са 2 бр.) – 12V
4. Захранване на външни устройства – (19-24)V DC
1. Максимално съпротивление на шлейфа на ПИ линии – 100Ω
2. Изходно съпротивление на линията – 164Ω
3. Мрежово захранване 220/230V AC
4. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
свързани последователно) – 24V
5. Захранване на външни устройства – (24±5)V DC
1. Максимално съпротивление на шлейфа на ПИ линии – 100Ω
2. Изходно съпротивление на линията – 164 Ω
3. Мрежово захранване 220/230V AC
4. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
свързани последователно) – 24V DC
5. Захранване на външни устройства – (24±5)V DC
1. Максимално съпротивление на шлейфа на ПИ линии – 100Ω
2. Изходно съпротивление на линията – 164Ω
3. Мрежово захранване 220/230V AC
4. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
свързани последователно)–24V DC
5. Захранване на външни устройства – (24±3)V DC
1. Мрежово захранване 220/230V AC
2. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
свързани последователно) – 24V DC
1. Мрежово захранване 220/230V AC
2. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
стр.2
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IFS7002

IFS7002R
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свързани последователно) – 24V DC
1. Максимално съпротивление на шлейфа на ПИ линии – 40Ω
2. Изходно съпротивление на линията – 20 Ω
3. Мрежово захранване 220V AC
4. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
свързани последователно) – 24V DC
5. Захранване на външни устройства – (24±5)V DC
1. Максимално съпротивление на шлейфа – 100Ω
2. Изходно съпротивление на ПИ контур – 20Ω
3. Максимално съпротивление на силовия контур – 10Ω
4. Изходно съпротивление на силовия контур – 2Ω
5. Мрежово захранване 220/230V AC.
6. Номинално напрежение на акумулаторните батерии (общо на двете,
свързани последователно)–24V DC
7. Захранване на външни устройства – (24±5)V DC
1. Захранване
- от централа - (23±7)V DC / 180 mA;
- от външен източник - (23±7)V DC / 300mA.

Централа
Конвенционална централа FS4000
Конвенционална централа FS5100
Конвенционална централа FS5200
Пожарогасителна централа FS5200E
Адресируема централа FS6000
Адресируема централа IFS7002
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Приложение 2
Номинално напрежение на линиите U L
(20-22,5) V DC
(20-22,5) V DC
(20-22,5) V DC
(20-22,5) V DC
(22,5±7,5) V DC
(15-30) V DC
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Приложение 3
Процедура за абонаментна поддръжка
на система с централа FS4000
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

Резултат
Светят зеленият светодиоден индикатор
и жълтият индикатор
, ако е
зададено закъснение на изходите.

2. Тест на светодиодната индикация и
вградената звукова сигнализация
Натиска се и се задържа бутон
Отпуска се бутона.

.

3. Тест на контролируемите изходи
Отсъединяват се проводниците от
контролируемите изходи. Натиска се
еднократно бутон
.
Повторно се натиска бутона.
Присъединяват се проводниците към
контролируемите изходи.
4. Тест на акумулаторното захранване
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии.
Звуковия сигнал може да се потисне с
натискане на бутон

Светват всички светодиоди. Вграденият звуков
сигнализатор издава непрекъснат сигнал.
Гаснат светодиодите. Вграденият звуков
сигнализатор не е задействан.
води
Еднократното натискане на бутон
до сработване на контролируемите изходи.
Повторното натискане на бутона потиска
сработилите изходи.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с постоянна жълта светлина

и

. Сработва звуковия сигнализатор с
прекъснат сигнал.

.

Поставя се клемата обратно.
5. Тест липса на мрежово захранване
Сваля се предпазителя 220V.
Звуковия сигнал може да се потисне с
.
натискане на бутон
Поставя се предпазителя обратно.

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с постоянна жълта светлина

и

. Сработва звуковия сигнализатор.
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.

6. Тест за индикация повреда прекъсната
линия
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия (ако основата не е диодна) или се
прекъсва линия от клеморед на централата.
Звуковия сигнал може да се потисне с

Светва индикатор повреда
.
Индивидуалният индикатор за повреда в
линията мига с жълта светлина с честота 4 Hz
(бързо
мигане).
Сработва
звуковия
сигнализатор.

натискане на бутон
.
Поставя се сваления ПИ обратно на основата
или се възстановява прекъснатата линия.

Гаснат задействаните
индикатори.

Редакция 1
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7. Тест за индикация повреда снет
пожароизвестител (важи само при използване
на диодни основи)
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия.
Звуковия сигнал може да се потисне с
натискане на бутон
.
Поставя се сваления ПИ обратно на основата.
8. Проверка на ПИ в състояние “Тест” на
линия.
Поставя се линията в “Tест”. Задейства се
автоматичен пожароизвестител (оптично
димен - със спрей, топлинен – със сонда) или
ръчен (посредством ключа от комплекта).
Премахва се въздействието.
Линията се нулира автоматично на всеки 60
секунди.
Връща се линията в “Дежурен режим”
Забележка:
- Процедурата се извършва многократно
с цел проверка на определено
количество ПИ.
- Процедурата се извършва за всяка
линия.
- Препоръчително е да бъдат
проверявани 25% от ПИ на всеки 3
месеца.
9. Пожар I-ва степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда).
Централата влиза в пожар първа степен до
изтичане на зададеното време за резузнаване.
Премахва се въздействието.
Нулира се пожарната тревога с бутон

-

индикатор
- тест, с постоянна
жълта светлина;
- светодиодите на задействаните ПИ;
- светодиода на изнесения сигнализатор
(ако има такъв).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори на пожароизвестителите.
След връщане на линията в дежурен режим
гаснат нейните индивидуални индикатори и
интикатор

.

.

Светват:
-

-

10. Пожар II-ра степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Редакция 1

Светва индикатор повреда
.
Индивидуалният индикатор за повреда в
линията мига с жълта светлина с честота 4 Hz
през една секунда (накъсано бързо мигане).
Сработва звуковия сигнализатор.
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Светват:
- локалните индикатори на съответната
линия с мигаща чевена и жълта
светлина;

с червена
общият индикатор
прекъсната светлина;
локалните индикатори за пожар на
всички линии, по които централата е в
Пожар;
индикатор
- времезакъснение с
постоянна жълта светлина;
ако локалния звуков сигнализатор е

, то
потиснат с бутон
индикаторът вграден в бутона свети с
червена светлина
- светодиодите на задействания ПИ (и
изнесен сигнализатор, ако има такъв).
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.
Светват:
-

общият индикатор
с червена
непрекъсната светлина;
стр.5
бр.стр.36

УниПОС ООД

Предписание

Задейства се ръчен пожароизвестител.
Централата влиза в пожар втора степен.
Задействани са контролируемите изходи и
контактите на безпотенциалните релета.
Възстановява се позицията на ръчния бутон.
Нулира се пожарната тревога с бутон

11. Централата е в дежурен режим

-

локалните индикатори за пожар на
всички линии, по които централата е в
Пожар;
ако локалния звуков сигнализатор е

-

, то
потиснат с бутон
индикаторът вграден в бутона свети с
червена светлина;
ако изходите са потиснати с бутон

.

, то индикаторът на бутона свети
с червена светлина.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.
Светят единствено зеленият светодиоден
и жълтият индикатор
индикатор
ако е зададено закъснение на изходите.

Редакция 1
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Приложение 4
Процедура за абонаментна поддръжка
на система с централа FS5100
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

Резултат
Свети зеленият светодиоден индикатор
захранване
.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим и час.
Охрана

чч:мм:сс
.

2. Проверка на архива
Проверява се архива за събития, настъпи в
периода след последното техническо
обслужване. Процедурата се извършва в меню
“Системни функции/Преглед на архив”.
3. Тест на светодиодната индикация и
вградената звукова сигнализация
Извършва се от меню “Системни
функции/Проверка на светодиодна и звукова
индикация”.
4. Тест за индикация на повреда повреда
отпаднало акумулаторното захранване
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии.
Звуковия сигнал може да се потисне с
натискане на бутон

.

Светват всички светодиоди. Вграденият звуков
сигнализатор издава непрекъснат сигнал.

Централата трябва да остане работоспособна.
До 40 секунди светват с мигаща жълта
и
. Сработва
светлина индикатори
звуковия сигнализатор с прекъснат сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
Повр.

Поставя се клемата обратно.
5. Тест за индикация липса на мрежово
захранване
Сваля се предпазителя 220V.
Звуковия сигнал може да се потисне с
натискане на бутон

.

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Централата трябва да остане работоспособна.

6. Тест за индикация повреда прекъсната
линия
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия (ако основата не е диодна) или се
прекъсва линия от клемореда на централата.
Звуковия сигнал може да се потисне с
Редакция 1

и

Светват с мигаща жълта светлина
. Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Няма

Поставя се предпазителя обратно.

Акумулатор

220V

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Светва индикатор повреда
.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Повр.

Лн Х
(където Х е номер
стр.7
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натискане на бутон
.
Поставя се сваления ПИ обратно на основата
или се присъединява прекъснатия край на
линията към централата.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.
7. Тест за индикация повреда снет
пожароизвестител (важи само при използване
на диодни основи)
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия.
Звуковия сигнал може да се потисне с
натискане на бутон

.

Поставя се сваления ПИ обратно на основата.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.
8. Тест на ПИ
Поставя се линията в “Тест” от меню
“Системни функции/Тест на линии”.
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда) или ръчен (посредством ключа от
комплекта).
Премахва се въздействието.
Линията се нулира автоматично на всеки 64
секунди.
Връща се линията в “Дежурен режим”
Забележка:
- Процедурата се извършва многократно
с цел проверка на определено
количество ПИ.
- Процедурата се извършва за всяка
линия.
- Препоръчително е да бъдат
проверявани 25% от ПИ на всеки 3
месеца.
9. Проверка на контролируемите изходи
Проверката се извършва от меню
“Настройка/Настройка на контролируемите
изходи” след въвеждане на парола за достъп.

10. Проверка на релейните изходи
Проверката се извършва от меню
“Настройка/Настройка на релейните изходи”
Редакция 1

на линията). Тип на повредата може да се
види в менюто “Статус/Статус линия”.
Гаснат задействаният при процедурата
индикатор.

Светва индикатор повреда
.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Повр.

Лн Х

(където Х е номер
на линията). Тип на повредата може да се
види в менюто “Статус/Статус линия”.
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Ако състоянието не е комбинирано с друго, то
на екрана е изведено съобщението за
дежурен режим.
Светват:
-

общият индикатор
с постоянна
жълта светлина;
- светодиодите на задействаните ПИ (и
светодиодите на изнесените
сигнализатори, ако има такива).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори на пожароизвестителите.
След връщане на линията в дежурен режим
гасне индикатор

.

При активиране на функцията се извежда
Настр.КИ
екран

ХХ
.

Натискането и задържане на бутон
задейства съответния контролируем изход за
времето, през което бутонът е задържан
натиснат.
При активиране на функцията се извежда
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след въвеждане на парола за достъп.

Настр.Рл

ХХХХХ

екран

11. Пожар I-ва степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда).
Централата влиза в пожар първа степен.
Премахва се въздействието.
Нулира се пожарната тревога с бутон

.

.

Натискането и задържане на бутон
задейства съответния релеен изход за
времето, през което бутонът е задържан
натиснат.
Светват:
-

индикатор
с червена прекъсната
светлина;
- локалният индикатор за пожар на
линията, по която централата е в
Пожар;
- светодиода на задействания ПИ (и
изнесения сигнализатор,ако има такъв).
На дисплея е показано времето оставащо до
Пожар 1 Лн1
065s
Пожар II-ра степен
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
Ако локалния звуков сигнализатор се потисне
с бутон
, то индикаторът вграден в
бутона светва с червена светлина.

12. Пожар II-ра степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се ръчен пожароизвестител.
Централата влиза в пожар втора степен.
Задействани са изходите на централата.

След нулиране гаснат задействаните
индикатори. Локалният звуков сигнализатор е
в изходно състояние.
Светват:
-

индикатор
с червена
непрекъсната светлина;
- локалният индикатор за пожар на
линията, по които централата е в
Пожар;
На дисплея е показана линията в пожар II-ра

Възстановява се позицията на ръчния бутон.
Нулира се пожарната тревога с бутон

.

Пожар 2

Лн 2

степен
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
След нулиране гаснат задействаните
индикатори. Локалният звуков сигнализатор е
в изходно състояние. Задействаните изходи са
в изходно състояние.

13. Изтриване на архив (ако това не
противоречи на приетите вътрешни правила
на обекта)
Препоръчително е, след приключване на
процедурите по техническото обслужване да
Редакция 1

Изтр.Архив

>>
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се изтрие информацията за събития,
съхранени в архива. Тази процедура се
извършва в меню “Настройка/Изтриване на
архив” след въвеждане на парола.
Забележка: Функцията не изтрива броячът на
пожарите.
14. Централата е в дежурен режим

Предписание

Свети зеленият светодиоден индикатор
. Няма линии и изходи в тест и забрани.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим и час.
Охрана

чч:мм:сс
.

Редакция 1
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Приложение 5
Процедура за абонаментна поддръжка
на система с централа FS5200
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

Резултат
Свети зеленият светодиоден индикатор
и индикаторът за режим “Ден”
.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим и час.
Охрана
чч:мм:сс
Ден от седм. дд-мм-гггг

2. Проверка на архива
Проверява се архива за събития, настъпили в
периода след последното техническо
обслужване. Процедурата се извършва от
меню“Системни функции/Архив”.

3. Тест на светодиодната индикация и звукова
сигнализация
Извършва се в състояние Информация и
управление от меню “Системни
функции/Проверка на светодиодните и звукови
индикатори”.

4. Тест за индикацията за липса на
акумулаторното захранване.
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се клемата обратно.
5. Тест за индикация липса на мрежово
захранване
Сваля се предпазителя 220V.
Редакция 1

.
На дисплея се показват брой пожари и
последователност от записи с информация за
настъпилите събития.
Архив NNN вс. XXX
Текст на съобщението

x01 Пров. индикация
02 Ток в линия

Светват всички светодиоди. Вграденият звуков
сигнализатор издава непрекъснат сигнал за
времето на задържане на бутон
.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с мигаща жълта светлина индикатори
и
. Сработва звуковия сигнализатор
с прекъснат сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана
Пвр:ЕEЕ

чч:мм:сс
Пвр. Акум

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори. Звуковият сигнализатор е в
изходно положение.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с мигаща жълта светлина

и
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Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се предпазителя обратно.
6. Тест за индикация повреда прекъсната
линия
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия (ако основата не е диодна) или се
прекъсва линия от клема на централата.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

7. Тест за индикация повреда снет
пожароизвестител (важи само при използване
на диодни основи)
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори. Звуковият сигнализатор е в
изходно положение.
.
Светва индикатор повреда
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана
чч:мм:сс
Пвр:ЕEЕ ЛнNN Status

(където ЕЕЕ е брой повреди, NN - номер
линия, Status – вида на повредата).
Гаснат задействаният при процедурата
индикатор. Звуковият сигнализатор е в
изходно положение.
Светва индикатор повреда
.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана
чч:мм:сс
Пвр:ЕEЕ ЛнNN Status

.

Поставя се сваления ПИ обратно на основата.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.
8. Тест на ПИ
Поставя се линията в “Тест” от меню
“Системни функции/Тест на линии”.
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда) или ръчен (посредством ключа от
комплекта).
Премахва се въздействието.
Линията се нулира автоматично на всеки 64
Редакция 1

Охрана
чч:мм:сс
Пвр:ЕEЕ Пвр. Осн.Зхр

.

Поставя се сваления ПИ обратно на основата
или се присъединява прекъснатия край на
линията към централата.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.

бутон

. Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:

(където ЕЕЕ е брой повреди, NN - номер
линия, Status – вида на повредата).
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори. Звуковият сигнализатор е в
изходно положение.
Ако състоянието не е комбинирано с друго, то
на екрана е изведено съобщението за
дежурен режим.
Светват:
-

общият индикатор
с постоянна
жълта светлина;
светодиодите на задействаните ПИ и
изнесени сигнализатори (ако има
такива).
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На дисплея се появява съобщение:
Охрана
чч:мм:сс
Ден от седм. дд-мм-гггг
Тст:TT ЛнNN Тест

Връща се линията в “Дежурен режим”
Забележка:
- Процедурата може да бъде извършена
многократно с цел проверка на
определено количество ПИ (25% на
всеки 3 месеца);
- Процедурата се извършва за всяка
линия.
9. Проверка на контролируемите изходи
Отсъединяват се проводниците от КИ.
Проверката се извършва от меню “Системни
функции/Настройка/Контролируеми изходи”
след въвеждане на парола за достъп.

(където ТТ – брой на линии в тест, NN – номер
на линията)
След нулиране гаснат задействаните
индикатори на пожароизвестителите.
След връщане на линията в дежурен режим
гасне индикатор

При активиране на функцията се извежда

екран

След проверката, проводниците се
присъединяват обратно.
10. Проверка на релейните изходи
Отсъединяват се проводниците от релейният
изход.
Проверката се извършва от меню “Системни
функции/Настройка/Релейни изходи” след
въвеждане на парола за достъп.

След проверката, проводниците се
присъединяват обратно.
11. Пожар I-ва степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
Редакция 1

.

> Настройка <
> Контрол.Изходи <
Контр.Изход 01 Не_
Контр.Изход 02 Не

.

Натискането на бутон
задейства
контролируемият изход, на чиито ред е
курсорът и променя настройката “Не/Да”.
Повторно натискане на бутона изключва
контролируемия изход и връща
първоначалната настройка.
При активиране на функцията се извежда

екран

> Настройка <
> Релейни.Изходи <
Реле 01
Не_
Реле 02
Не

.

Натискането на бутон
задейства
контролируемият изход, на чиито ред е
курсорът и променя настройката “Не/Да”.
Повторно натискане на бутона изключва
релейния изход и връща първоначалната
настройка.
Светват:
- общият индикатор за пожар 1-ва

-

степен
с червена прекъсната
светлина;
локалният индикатор за пожар на
стр.13
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сонда).
Централата влиза в пожар първа степен.
Премахва се въздействието.
Нулира се пожарната тревога с бутон

линията;
светодиодите на задействания ПИ и
изнесения сигнализатор (ако има
такъв).
Текстова индикация
-

.

N1 Пожар1 ЛнNN SSSs
Текстово съобщение 1
N2 Пожар2 ЛнNN
Текстово съобщение 2

Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.

където N1 –
пореден номер на пожара, NN – номер на
линия, SSSs – оставащо време до пожар 2-ра
степен.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
(ако локалния звуков сигнализатор е потиснат

12. Пожар II-ра степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се ръчен пожароизвестител.
Централата влиза в пожар втора степен.
Задействани са контролируемите изходи и
контактите на безпотенциалните релета.

с бутон
, то индикаторът вграден в
бутона свети с червена светлина).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори. Звуковият сигнализатор е в
изходно положение.
Светват:
- общият индикатор за пожар 2-ра степен
с червена прекъсната светлина;
- локалният индикатор за пожар на
линията;
Текстова индикация
N1 Пожар2 ЛнNN
Текстово съобщение 1
N2 Пожар2 ЛнNN
Текстово съобщение 2

Възстановява се позицията на ръчния бутон.

където N1 –
пореден номер на пожара, NN – номер на
линия.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
(ако локалния звуков сигнализатор е потиснат

Нулира се пожарната тревога с бутон

.

Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.
13. Изтриване на архив (ако това не
противоречи на приетите вътрешни правила
на обекта)
Препоръчително е, след приключване на
процедурите по техническото обслужване да
Редакция 1

с бутон
, то индикаторът вграден в
бутона свети с червена светлина).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори. Звуковият сигнализатор е в
изходно положение.
> Настройка <
> Изтриване Архив <
[≡] - Потвърждение
[х] - Отказ
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се изтрие информацията за събития,
съхранени в архива. Тази процедура се
извършва в меню “Настройка/Изтриване на
архив” след въвеждане на парола за достъп.
Забележка: Функцията не изтрива броячът на
пожарите.
14. Централата е в дежурен режим

Предписание

Свети зеленият светодиоден индикатор
. Няма линии и изходи в тест и забрани.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим и час.
Охрана
чч:мм:сс
Ден от седм. Дд-мм-гггг
.

Редакция 1
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Приложение 6
Процедура за абонаментна поддръжка
на система с централа FS5200E
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

Резултат
Светят зеленият светодиоден индикатор
, в зависимост от избрания режим на
работа индикатор ръчен

или ръчно-

автоматичен
режим.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим, ден от седмицата, дата и
час, статуса на линиите.
Охрана
13:05:34
Четвъртък 07-12-2011
Л1:Охр.Л2:Охр.Л3.Охр.

2. Проверка на архива
Проверява се архива за събития, настъпили в
периода след последното техническо
обслужване. Процедурата се извършва от
меню “Системни функции/Архив”.

.
На дисплея се показват брой пожари и
последователност от записи с информация за
настъпилите събития. Информацията включва
номер на записа, общ брой записи, текстово
съобщение за типа, дата и час на настъпилото
събитие.
Архив NNN вс. XXX
Текст на съобщението
16:01:34
3-12-2011
Л1:Охр.Л2:Охр.Л3:Охр

3. Тест на светодиодната индикация и звукова
сигнализация
Извършва се в състояние Информация и
управление от меню “Системни
функции/Проверка на светодиодните и звукови
индикатори”.
Натиска се бутон

.

Изход от проверката – бутон

4. Тест на индикация повреда в
акумулаторното захранване.
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии.
Редакция 1

Проверка индикация
Изход – [X]
Л1:Охр.Л2:Охр.Л3:Охр
Светват всички индикатори без индикацията
за системна повреда индикатор

и

индикатор
автоматичен режим.
Звуковият индикатор издава непрекъснат
сигнал.
При изход от проверката индикаторите и
звуковият сигнализатор се връщат в изходно
състояние.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с жълта светлина
и
.
Сработва звуковия сигнализатор с прекъснат
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сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Охрана
Пвр:ЕEЕ

17:05:34
Пвр. Акум

Л1:Охр.Л2:Охр.Л3:Охр
Поставя се клемата обратно.
5. Тест за липса на мрежово захранване
Сваля се предпазителя 220V.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Централата трябва да остане работоспособна.
О осветлението на дисплея е изгасено и
светва само при натискане на бутон. 20s след
последното натискане на бутон то отново
угасва.
Светват с жълта светлина
и
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:

.

Охрана
17:05:34
Пвр:ЕEЕ Пвр. Осн.Зхр
Поставя се предпазителя обратно.

Л1:Охр.Л2:Охр.Л3:Охр
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.

6. Тест за индикация повреда прекъсната
линия
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия (ако основата не е диодна) или се
прекъсва линия от клема на централата.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се сваления ПИ обратно на основата
или се присъединява прекъснатия край на
линията към централата.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.
7. Тест за индикация повреда снет
пожароизвестител (важи само при използване
на диодни основи)
Сваля се пожароизвестител от съответната
линия.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се сваления ПИ обратно на основата.
Редакция 1

Светва индикатор повреда
.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява
Охрана 17:05:34
Пвр:ЕEЕ Прек.ПИ Лин3
Л1:Охр.Л2:Охр.Л3:Пре
съобщение:
(където ЕЕЕ е брой повреди).
Гаснат задействаният при процедурата
индикатор.
Светва индикатор повреда
.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана 17:05:34
Пвр:ЕEЕ Прек.ПИ Лин3
Л1:Охр.Л2:Охр.Л3:СнД
(където ЕЕЕ е брой повреди).
Гаснат задействаните при процедурата
стр.17
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Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.
8. Тест на ПИ
Поставя се линията в “Тест” от меню
“Системни функции/Тест на линии”.

индикатори.
На дисплея се появява съобщение:

Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда) или ръчен (посредством ключа от
комплекта).
Премахва се въздействието.
Линията се нулира автоматично на всеки 64
секунди за период от 3 секунди.
Връща се линията в “Дежурен режим”
Забележка:
- Процедурата може да бъде извършена
многократно с цел проверка на
определено количество ПИ (25% на
всеки 3 месеца).
- Процедурата се извършва за всяка
линия.
9. Пожар I-ва степен, като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда).
Централата влиза в пожар първа степен.
Задействано е реле “Rel 1st” и изходите според
настройката на системата.
Премахва се въздействието.
Нулира се пожарната тревога с бутон

.

Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.

<Тест линия 1>
Тест ВКЛЮЧЕН
Промени с ↑↓
Л1:Тст.Л2:Охр.Л3:Охр
Светват светодиодите на задействаните ПИ и
изнесени сигнализатори (ако има такива).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.

Светват:
- общият индикатор за пожар 1-ва степен
-

с червена светлина;
локалният индикатор за пожар на

линията
;
светодиодите на задействания ПИ и
изнесения сигнализатор (ако има
такъв).
Текстова индикация
-

Пожар1 Степен
Л1:Пож.Л2:Охр.Л3:Охр
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
(ако локалния звуков сигнализатор е потиснат
с бутон
, то индикаторът вграден в
бутона свети с червена светлина).
Ако изходите са потиснати, то свети

10. Пожар II-ра степен, като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
Редакция 1

индикатора на бутон
.
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.
Светват:
-

индикатор за пожар 2-ра степен

с
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и др.)

червена прекъсната светлина;
локалният индикатор за пожар на
линията (линиите);
Текстова индикация:
- При задействане на автоматични ПИ
Режим Евакуация, оставащо време до
включване на противопожарната автоматика
-

Задейства се ръчен пожароизвестител или
автоматични ПИ от линии 1 и 2 (свързани по
лигическа схема “И”).
Централата влиза в пожар втора степен.
Задействани са изходите според настройката
на системата.

ЕВАКУАЦИЯ 108 s
Пожар 2 Степен
Л1:Пож.Л2:Пож.Л3:Охр

Премахва се въздействието (от автоматичните
ПИ или се възстановява се позицията на
ръчния бутон).
Нулира се пожарната тревога с бутон

.

.
- При задействане на ръчен ПИ
Режим Евакуация, оставащо време до
включване на противопожарната автоматика
ЕВАКУАЦИЯ 118 s
Пожар 2 Степен
Ръчно задействане
Л1:Пож.Л2:Охр.Л3:Охр

.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
(ако локалния звуков сигнализатор е потиснат
с бутон
, то индикаторът вграден в
бутона свети с червена светлина).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.
11. Изтриване на архив (ако това не
противоречи на приетите вътрешни правила
на обекта)
Препоръчително е, след приключване на
процедурите по техническото обслужване да
се изтрие информацията за събития,
съхранени в архива. Тази процедура се
извършва в меню “Настройка/Изтриване на
архив” след въвеждане на парола за достъп.
Забележка: Функцията не изтрива броячът на
пожарите.
12. Централата е в дежурен режим

> Настройка <
> Изтриване Архив <
≡ - Потвърждение
х - Отказ

Светят зеленият светодиоден индикатор
, в зависимост от избрания режим на
или
.
рабоата индикаторр
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим, ден от седмицата, дата и
час, статуса на линиите.

Редакция 1
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Охрана
13:05:34
Четвъртък 07-12-2011
Л1:Охр.Л2:Охр.Л3.Охр.
Приложение 7
Процедура за абонаментна поддръжка
на система с дистанционен панел FS5200R
Дистанционният панел FS5200R се използва в мрежа с отдалечени централи, и в този
аспект е препоръчително процедурите по техническа поддръжка на централите и панела да се
провеждат съвместно.
Процедура
Резултат
1. Дистанционният панел е в дежурен режим
Свети зеленият светодиоден индикатор
и индикаторът за времезакъснение на
.
изходите (ако е зададено)
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим и час.
Охрана
13:05:34
Четвъртък 07-12-2011

2. Проверка на архива
Проверява се архива за събития, настъпили в
периода след последното техническо
обслужване. Процедурата се извършва от
меню“Системни функции/Архив”.

.
На дисплея се показва съдържанието на
архива: номер на записа, общ брой записи, тип
на събитието и дистанционна централа, в
която е регистрирано, дата и час на
събитието.
<Архив>
Архив NNN вс. XXX
Текст на съобщението
12:20
03-10-2011

3. Тест на светодиодната индикация и звукова
сигнализация.
Извършва се в състояние Информация и
управление от меню “Системни
функции/Проверка на светодиодните и звукови
индикатори”.

4. Тест на акумулаторното захранване.
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии на дистанционния панел (теста може
Редакция 1

Проверка индикация

Светват всички светодиоди, като
индивидуалните индикатори на
дистанционните централи променят
периодично цвета си от жълт в червен и
обратно. Вграденият звуков сигнализатор
издава непрекъснат сигнал.
Дистанционният панел трябва да остане
работоспособен.
стр.20
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да бъде извършен и с сваляне на клема от
резервното захранване на присъединена към
дистанционния панел централа).
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се клемата обратно.

5. Тест за липса на мрежово захранване
Сваля се предпазителя 220V.

Светват с жълта светлина индикатори

. Ако свалената клема е от
акумулаторното захранване на присъединена
централа, то свети и индивидуалния и
индикатор за повреда в панела.
Сработва звуковия сигнализатор с прекъснат
сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана
Пвр:ЕEЕ

17:05:34
Пвр. Акум ГП

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Дистанционният панел трябва да остане
работоспособен.
Светват с жълта светлина индикатори

Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се предпазителя обратно.

6. Тест за индикация повреда в линия на
отдалечена централа
Симулира се повреда по линията на
отдалечена централа (снет ПИ, късо
съединение или прекъсване).
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Възстановява се линията на отдалечената
централа.

Редакция 1

и

и

. Ако е прекъснато мрежовото
захранване на присъединена централа, то
свети и индивидуалния и индикатор за
повреда в панела.
Сработва звуковия сигнализатор с прекъснат
сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана
17:05:34
Пвр:ЕEЕ Пвр.Осн.ЗхрГП

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Светват индикатори повреда в линия на
отдалечена централа
,
и
индивидуалния индикатор на отдалечената
централа с жълта светлина.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:
Охрана
17:05:34
Пвр:ЕEЕ Пвр.Лин.ДП
.
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
стр.21
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7. Тест за индикация повреда в контролируем
изход на отдалечена централа
Симулира се повреда в контролируем изход
на отдалечена централа.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Светват индикаторите повреда в КИ -

,

и
индивидуалния
индикатор
отдалечената централа с жълта светлина.
Сработва звуковия сигнализатор.
На дисплея се появява съобщение:

на

Охрана
17:05:34
Пвр:ЕEЕ Пвр.КИзх.ДП
Възстановява се КИ на отдалечената
централа.
8. Тест на изходите за пожар
Проверката се извършва от меню “Системни
функции/Настройка/Повторител/Тест изходи
за пожар” след въвеждане на парола за
достъп.
Да се вземат мерки, процедурата да не
предизвика увреждащи действия

9. Тест за комуникация при Пожар I-ва степен
(като се вземат мерки, процедурата да не
предизвика увреждащи действия)
В отдалечена централа се задейства
автоматичен пожароизвестител (оптично
димен - със спрей, топлинен – със сонда).
Отдалечената централа и Дистанционният
панел влизат в състояние пожар първа степен.
Премахва се въздействието в отдалечената
централа.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
.
бутон
Задействането на изходи може да бъде
потиснато с бутон

.

Нулира се пожарната тревога с бутон

Редакция 1

.

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
При активиране на функцията се извежда

екран

<Настр.Повторител>
Тест Изх.Пожар ВКЛ.
Промени с ↑↓
[Х] - Отказ

.

Бутони
и
алтернативно сменят
параметъра “ИЗКЛ.”/” ВКЛ.”, което задейства
изходите.
Забележка: Независимо от последната
стойност на параметъра, при изход тестовата
функция е в състояние изключено.
Светват:
-

общият индикатор за пожар
червена светлина;
- индивидуалният индикатор на
отдалечената централа;
Текстова индикация

с

N1Пожар1с/ДПNN/ЛнРР
Текстово съобщение 1
където N1 –
пореден номер на пожара, NN – номер на
дистанционната централа, РР – линия от
отдалечената централа в пожар, Текстово
съобщение1 – Името на отдалечената
централа.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
Задействани са изходите на панела.
След нулиране гаснат светналите при
процедурата индикатори и задействаните
изходи за пожар.
стр.22
бр.стр.36

УниПОС ООД

Предписание

10. Тест за комуникация при Пожар II-ра
степен (като се вземат мерки, процедурата да
не предизвика увреждащи действия)
В отдалечена централа се задейства ръчен
пожароизвестител.
Централата и дистанционния панел влизат в
пожар втора степен.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон
.
Задействането на изходи може да бъде
потиснато с бутон

.

Възстановява се позицията на ръчния бутон.

Нулира се пожарната тревога с бутон

.

11. Изтриване на архив (ако това не
противоречи на приетите вътрешни правила
на обекта)
Препоръчително е, след приключване на
процедурите по техническото обслужване, да
се изтрие информацията за събитията,
съхранени в архива.
Процедурата се извършва в меню “Системни
функции/Настройка/Изтриване на архив” след
въвеждане на парола за достъп.
Забележка: Функцията не изтрива броячът на
пожарите.
12. Дистанционният панел е в дежурен режим

Светват:
-

общият индикатор за пожар
червена светлина;
- индивидуалният индикатор на
отдалечената централа;
Текстова индикация

с

N1Пожар2с/ДПNN/ЛнРР
Текстово съобщение 1
където N1 –
пореден номер на пожара, NN – номер на
дистанционната централа, РР – линия от
отдалечената централа в пожар, Текстово
съобщение1 – Името на отдалечената
централа.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
Задействани са изходите на панела.
След нулиране гаснат светналите при
процедурата индикатори и задействаните
изходи за пожар.
< Настройка >
Изтриване Архив
[≡] - Потвърждение
[х] - Отказ

Свети зеленият светодиоден индикатор
и индикаторът за времезакъснение на
.
изходите (ако е зададено)
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим и час.
Охрана
13:05:34
Четвъртък 07-12-2011
.
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Приложение 8
Процедура за абонаментна поддръжка
на система VIT
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

Резултат
Свети зеленият светодиоден индикатор
и индикаторът за времезакъснение на
изходите (ако е зададено)
.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим, ден, дата и час.
Охрана
Четвъртък

2. Проверка на архива
Проверява се архива за събития, настъпили в
периода след последното техническо
обслужване. Процедурата се извършва от
меню“Системни функции/Архиви”.
Настъпилите събития са рзделени в три групи –
пожари, повреди и общ.
3. Проверка на зашуменост на канала, на
който работи системата (по-ниската стойност е
по-чист канал)
Проверката се извършва в меню “Настройка /
Регистрация / Авт.регистрация / Канали”.
Забележка: След изпълнение на проверката е
възможно, в рамките на 3 минути след изход
от меню Настройка, да се появи повреда в
комуникацията с някой устройства. Това е
временно и комуникацията се
самовъзстановява.
4. Проверка и корекция (ако е необходимо) на
позицията на антените на централата и
контролерите
Препоръчителната позиция на антените ако
устройствата са монтирани на стена е ъгъл 45
градуса спрямо стената.
5. Тест на акумулаторното захранване.
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии на централата.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон
Редакция 1

.

13:05:34
07-12-2011

.
На дисплея се показва съдържанието на
архива: група на архива, номер на записа ,
дата и час на събитието, тип на събитието.
Архив Повреди
010
24-11-2011 15:22:11
Текст на съобщението
На дисплея се показват каналите с нивото на
тяхната зашуменост (по-ниска стойност = по-

чист канал)

A:__
E:__
I:__
M:__

B:__
F:__
J:__
N:__

C:__
G:__
K:__
O:__

D:__
H:__
L:__
P:__

.

Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с жълта светлина индикатори

и

.
Сработва звуковия сигнализатор с прекъснат
сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
стр.25
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Повреда
17:05:34
Четвъртък 07-12-2011
Повреда Акумулатор
Брой 02
Поставя се клемата обратно.
6. Тест за липса на мрежово захранване
Сваля се предпазителя 220V.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон

.

Поставя се предпазителя обратно.

7. Тест на изходите за пожар
Състоянието на изходите се проверява от
меню “Настройка/Централа/Тест” след
въвеждане на парола за достъп.
С бутони
и
се показва
състоянието на контролируемите изходи,
изходите на клетъчните контролери и
контролируемите входове.
Тестовото включване/изключване на изходите
се извършва с втория елемент от менюто.

8.Тест на клетъчните контролери в системата
за отпаднало захранване
Тестът включва следните дейности:
8.1. Тест при отпаднало мрежово захранване;
8.2. Тест при отпаднало акумулаторно
захранване.
Тестът се извършва по същата процедура
както при отпадане на захранване на
централата.
9. Тест на ПИ
Поставя се зоната на тестваната група
пожароизвестители в “Тест” от меню
“Статус/Зони/Старт тест”.
Редакция 1

Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светват с жълта светлина индикатори

и

.
Сработва звуковия сигнализатор с прекъснат
сигнал.
На дисплея се появява съобщение:
Повреда
17:05:34
Четвъртък 07-12-2011
Повреда Отп.мреж.захр.
Брой 02
Гаснат задействаните при процедурата
индикатори.
При активиране на функцията се извеждат
Тест изходи
Изход 1: Норм
екрани
Изход 1: Забрана
Изключване

При задействане изходи на клетъчни
контролери, светва червения светодиод и
изхода се превключва.
Светва жълтия светодиод. В централата има
индикация за повреда в контролера. След
отпадане на повредата гасне жълтият
светодиод.

Светват индикатор
съоветната зона в тест.

и индикатора на
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Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда) или ръчен (посредством ключа от
комплекта).
Премахва се въздействието.
Централата автоматично подава сигнал до
ПИ и той се нулира до 1 минута
Връща се зоната в работно състояние.
Забележка: Процедурата може да бъде
извършена многократно с цел проверка на
определено количество ПИ (25% на всеки 3
месеца).
Процедурата се извършва за всяка зона.
10. Тест за Пожар I-ва степен (като се вземат
мерки, процедурата да не предизвика
увреждащи действия)
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда).
Централа влиза в състояние пожар първа
степен.
Задействани са изходите на централата.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон
.
Задействането на изходи може да бъде
потиснато с бутон
.
Премахва се въздействието.
.
Нулира се пожарната тревога с бутон
11. Тест за Пожар II-ра степен (като се вземат
мерки, процедурата да не предизвика
увреждащи действия)
Задейства се ръчен пожароизвестител.
Централа влиза в състояние пожар първа
степен.
Задействани са изходите на централата.
Звуковия сигнал може да бъде потиснат с
бутон
.
Задействането на изходи може да бъде
потиснато с бутон
.
Премахва се въздействието.

Редакция 1
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Зона 01: Старт тест
ПИ

Светват светодиодите на задействаните ПИ.
След нулиране гаснат задействаните
индикатори на пожароизвестителите.

Светват:
-

общият индикатор за пожар
с
червена светлина;
- индивидуалният индикатор на зоната;
Текстова индикация
Пожар1 NN Текст1 SS
ZZ Текст2
Пожар1 NN Текст1 SS
ZZ Текст2

където NN –
номер на пожароизвестителя, Текст1 – име на
пожароизвестителя, SS – оставащо време до
фаза 2, ZZ – номер на зоната, Текст2 – име на
зоната.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
След нулиране гаснат светналите при
процедурата индикатори и задействаните
изходи за пожар.
Светват:
-

общият индикатор за пожар
с
червена светлина;
- индивидуалният индикатор на зоната;
Текстова индикация
Пожар2 NN Текст1
ZZ Текст2
Пожар2 NN Текст1
ZZ Текст2

където NN –
номер на пожароизвестителя, Текст1 – име на
пожароизвестителя, ZZ – номер на зоната,
Текст2 – име на зоната.
Локалният звуков сигнализатор е задействан.
След нулиране гаснат светналите при
стр.27
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Нулира се пожарната тревога с бутон
.
12. Изтриване на архив (ако това не
противоречи на приетите вътрешни правила
на обекта)
Препоръчително е, след приключване на
процедурите по техническото обслужване, да
се изтрие информацията за събитията,
съхранени в архива.
Процедурата се извършва в меню
“Настройка/Централа/Изтриване на архив”
след въвеждане на парола за достъп.
Забележка: Функцията не изтрива броячът на
пожарите.
13. Централата е в дежурен режим

Предписание

процедурата индикатори и задействаните
изходи за пожар.
Натискане на бутон
предизвиква
изтриване на архива. Появява се екран
Архивът е изтрит

Свети зеленият светодиоден индикатор
и индикаторът за времезакъснение на
изходите (ако е зададено)
.
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим, ден, дата и час.
Охрана
Четвъртък

13:05:34
07-12-2011
.
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Приложение 9
Процедура за абонаментна поддръжка
на система FS6000
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

Резултат
Няма задействани индикатори (ако не е
задействан индикатор ден/нощ
).
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим, ден от седмицата, дата и
час.
<ДЕЖУРЕН РЕЖИМ>
ЧЧ:ММ:СС ден от седм.
ДД месец ГГГГ

2. Проверка на архива
Проверява се архива за събития, настъпили в
периода след последното техническо
обслужване. Процедурата се извършва от
меню“Нсатройка/Преглед Архив”.

3. Тест на светодиодната индикация и звукова
сигнализация.
Извършва се в меню “Тестов режим/Дисплей
тест”.
Натиска се бутон

за старт на теста.

За край – бутон
4. Тест на акумулаторното захранване.
Сваля се едната клема от акумулаторните
батерии.
Поставя се клемата обратно.
5. Тест за липса на мрежово захранване
Сваля се предпазителя 220V.
Поставя се предпазителя обратно.
6. Тест за индикация повреда отворен контур
Прекъсва се контур.

Редакция 1

На дисплея се показват брой пожари пъва
степен, брой пожари 2 степен, брой повреди и
последователност от записи с информация за
настъпилите събития.
ПОВРЕДА В ДАТЧИК
ЛИНИЯ LL ДАТЧИК SSS
Текст на съобщението
ЧЧ:ММ
ДД:ММ:ГГ

<ТЕСТОВ РЕЖИМ>
<ДИСПЛЕЙ ТЕСТ>
Светват всички светодиоди. Вграденият звуков
сигнализатор издава двутонален сигнал.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светва с жълта светлина индикатор
.
Гасне задействаният индикатор.
Централата трябва да остане работоспособна.
Светва с жълта светлина индикатор
.
Гасне задействаният индикатор.
Светва с жълта светлина индикатор разкъсан
контур
.
Сработва звуковия сигнализатор с
еднотонален прекъснат сигнал.
На дисплея се появява съобщение:

стр.29
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<ДЕЖУРЕН РЕЖИМ>
<ОТВОРЕН КОНТУР>
КОНТУР КК ↓↑
Възстановява се контура.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия.

7. Тест на ПИ
Поставя се ПИ в тестов режим от меню
“Тестов режим/Тест на датчик”.
Въвежда се адреса на ПИ и се стартира
тестовата процедура.
Започва динамичен анализ на ПИ и се
извежда екран със съобщение за състоянието
му. Текстовото съобщение трябва да е
“НОРМАЛНО СЪСТОЯНИЕ”
Забележка:
Процедурата може да бъде извършена
многократно с цел проверка на определено
количество ПИ (25% на всеки 3 месеца).
Процедурата се извършва за всяка линия.
8. Проверка на изходите
Поставят се изходите в тестов режим от меню
“Тестов режим/Тест на изходи изходи”.
Процедурата тества последователно изходите
ОК, релейни и контролируеми.
Промяната Изкл./Вкл. се извършва със
стрелките “↓” и “↑”, а придвижването между
позициите със стрелки “→” и “←”.
9. Пожар I-ва степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със
сонда).
Централата влиза в пожар първа степен.
Премахва се въздействието.

(където КК е номер контур, ↑↓ - показват
наличието на повече от една повреда)
Гаснат задействаният при процедурата
индикатор.
На дисплея се появява съобщение:
< ТЕСТОВ РЕЖИМ >
< ТЕСТ НА ДАТЧИК >
ЛИНИЯ LL ДАТЧИК SSS

< ТЕСТОВ РЕЖИМ >
< ТЕСТ НА ДАТЧИК >
ЛИНИЯ LL ДАТЧИК SSS
НОРМАЛНО СЪСТОЯНИЕ

На дисплея се показват вида на изхода,
техните номера и 0-за изключен изход и 1-за
< ТЕСТОВ РЕЖИМ >
< ТЕСТ НА ИЗХОДИ >
ОК
12345678
00000000

включен изход.
Светват:
- общият индикатор за пожар 1-ва степен
с червена прекъсната светлина;
- локалният индикатор за пожар на
зоната;
- светодиодите на задействания ПИ.
Текстова индикация
< ДЕЖУРЕН РЕЖИМ >
ПОЖАР 1СТЕПЕН мм:сс
ЛИНИЯ LL ДАТЧИК SSS
Текст
↑↓
където мм:сс – оставащо време до следваща
фаза, LL – номер на линия, SSS – номер ПИ,
текст – потребителко съобщение (обикновенно

Редакция 1
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Нулира се пожарната тревога с бутон
.
Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия (контур).
10. Пожар II-ра степен (като се вземат мерки,
процедурата да не предизвика увреждащи
действия)
Задейства се ръчен пожароизвестител.
Централата влиза в пожар втора степен.
Задействани са контролируемите изходи и
контактите на безпотенциалните релета.
Възстановява се позицията на ръчния бутон.

къде се намира пожароизвестителя).
Локалният звуков сигнализатор е задействан с
двутонале сигнал.
Активирани са изходите (според настройката).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.
Светват:
-

индикатори за пожар 1-ва

и 2-ра

степен с червена прекъсната
светлина;
- локалният индикатор за пожар на
зоната;
Текстова индикация
< ДЕЖУРЕН РЕЖИМ >
ПОЖАР 2СТЕПЕН мм:сс
ЛИНИЯ LL ДАТЧИК SSS
Текст
↑↓

Нулира се пожарната тревога с бутон

.

Забележка: Процедурата се извършва за
всяка линия (контур).
11. Изтриване на архив (ако това не
противоречи на приетите вътрешни правила
на обекта)
Препоръчително е, след приключване на
процедурите по техническото обслужване да
се изтрие информацията за събития,
съхранени в архива. Тази процедура се
извършва в меню “Настройка/Изтриване на
архив”.
Забележка: Функцията не изтрива броячът на
пожарите.
12. Централата е в дежурен режим

където мм:сс – оставащо време до следваща
фаза, LL – номер на линия, SSS – номер ПИ,
текст – потребителко съобщение (обикновенно
къде се намира пожароизвестителя).
Локалният звуков сигнализатор е задействан с
двутонале сигнал.
Активирани са изходите (според настройката).
След нулиране гаснат задействаните
индикатори.
<РЕЖИМ НАСТРОЙКА>
<ИЗТРИВАНЕ АРХИВ>
ENTER-ПОТВЪРЖДЕНИЕ
ESCAPE-ОТКАЗ

Няма задействани индикатори (ако не е
задействан индикатор ден/нощ
).
На дисплея е показана текстова информация
за текущия режим, ден от седмицата, дата и
час.

Редакция 1
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<ДЕЖУРЕН РЕЖИМ>
ЧЧ:ММ:СС ден от седм.
ДД месец ГГГГ

Редакция 1
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Приложение 10
Процедура за абонаментна поддръжка
на система IFS7000
Процедура
1. Централата е в дежурен режим

*1A. Дистанционния панел за индикация и управление
IFS7002R е в дежурен режим

2. Проверка за индикация повреда – разреден акумулатор
Отсъединява се едната клема от двойката акумулатори.
Централата трябва да остане работоспособна. Текстовата
информация за типа на регистрираната повреда се показва
от меню “Списъци/Повреди/Всички”.

Присъединява се обратно клемата на акумулатора.

Резултат
Свети индикатор захранване
със зелена светлина.
На дисплея е изведена
информация за ден, час, дата и
режим на централата.
Свети индикатор захранване
със зелена светлина.
На дисплея е изведена
информация за ден, час, дата и
режим на панела.
Светват индикатори

и

.
Задейства се вградения звуков
сигнализатор.

Гаснат индикатори

и

.

*2A. Дистанционният панел IFS7002R трябва да регистрира
и индикира повредата по предходната точка.
Текстовата информация за повредата се показва в полето
“Повреди общо” – като брой, а типа на регистрираните
повреди се показва от меню “Списъци/Повреди/Всички”.
3. Проверка за индикация повреда – отпаднало мрежово
напрежение
Маха се предпазителят за 220 V на главното захранване.
Централата трябва да остане работоспособна. Текстовата
информация за типа на регистрираната повреда се показва
от меню “Списъци/Повреди/Всички”.
За времето на абонаментното обслужване (поне 1 час)
централата може да работи само на резервно
токозахранване.
След приключването му, се възстановява мрежовото
захранване.

Светват индикатори

и

.
Задейства се вградения звуков
сигнализатор.

Гаснат индикатори

и

.

*3A. Дистанционният панел IFS7002R трябва да регистрира
Редакция 1
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и индикира повредата по предходната точка.
Текстовата информация за повредата се показва в полето
“Повреди общо” – като брой, а типа на регистрираните
повреди се показва от меню “Списъци/Повреди/Всички”.
4. Проверка на светодиодната и звукова индикация
Проверката се извършва от меню Системни
функции/Проверка на светодиодните и звукови индикатори.
Проверката се стартира с бутон

.

Приключва се проверката.

*4А. Проверка на светодиодната и звукова индикация на
панел IFS7002R
Проверката се извършва по методиката от предходната
точка.
5. Проверка на архива
Проверява се архивът на централата с цел установяване
на предисторията на събитията на обекта:
- Ако централата е с 1 или 2 контура, то архивът се
проверява от меню “Списъци/ Архив”;
- Ако централата е с 4 контура, то архивът на
локалната / главна централа се проверява от меню
“Списъци/Архив”, а архивът на дистанционната /
контурна платка се проверява от меню
“Списъци/Избор Лок. / дист. централа / Дист.
централа #1/Адр.: 101”, след което се влиза в меню
“Списъци / Архив” на дистанционния панел;
- Ако централата е част от локална мрежа, то
проверка на архива се прави за всяка централа от
мрежата.
6. Проверка параметрите “задименост” и “замърсеност” на
автоматични ПИ (за ПИ FD7130 и FD7160)
Извършва се от меню “Списъци/Състояние на
устройствата”. Ако измерената от централата задименост
на ПИ е над 20% то оптично-димната му камера трябва да
се почисти.
Забележка: Задименост 100% е нивото за сработване на
пожар по оптична част на ПИ.
- Поставя се зоната, към която е асоцииран ПИ в
тестов режим (меню “Системни функции/Тест на
зони” след въвеждане на парола за достъп).
- Демонтира се ПИ. Почиства се с мека четка или при
необходимост да се “измива” (с клечка памук,
натопена в спирт) оптично-димната камера на ПИ.
Забележка: Поставянето на зоната в тест предотвратява
появата на съобщения за повреди и пожари от тази зона
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(“свален ПИ”, “задействан ПИ” и т.н.)
- След приключване на почистването, тестовия
режим на зоната се премахва.
7. Проверка работоспособността на ПИ
- Поставя се зоната в тест от меню “Системни
функции/Тест/Зони”. Работата в менюто изисква
парола за достъп.
Забележка: Поставянето на зоната в тест предотвратява
появата на съобщения за пожари и повреди от тази зона.
- Задейства се автоматичен пожароизвестител
(оптично димен - със спрей, топлинен – със сонда)
или ръчен (посредством ключа от комплекта).
- Пожароизвестителя трябва да влезе в пожарна
тревога.
- Премахва се въздействието.
Централата се ресетира автоматично на всеки 60 секунди.
- Извежда се зоната от тест.
Забележка:
- Процедурата може да бъде извършена многократно
с цел проверка на определено количество ПИ (25%
на всеки 3 месеца).
- Процедурата се извършва за ПИ от всяка зона.
8. Проверка работоспособността на изходните устройства
Проверката включва задействането на определен брой
изходи (за управление на сирени, вентилация и др) поне
веднъж на 3 месеца).
8.1. Проверка на изходите от меню“Настройка →
Проверка→Изходи→ Контролируеми изходи / Адресируеми
изходи / Релейни изходи”. По този начин, обаче, се тестват
самите изходи дали сработват;
8.2. Проверка на изходите чрез подаване на сигнал от
зоната, към която са асоциирани. По този начин се тества
не само самият изход, но и потребителската логика за
задействане на изходите в системата в системата.
9. Ако централата е работила само на резервно
захранване по време на обслужването, се включва
мрежовото захранване.
10. Изчистване на архив (ако това не противоречи на
приетите вътрешни правила на обекта)
След приключване работата по обслужването се изтрива
архива от меню „Настройка→Изтриване на архив”.
11. Централата е в дежурен режим

*11А. Дистанционният панел IFS7002R е в дежурен режим

Предписание

Гасне индикаторът за елемент в
тест

.

Светва индикаторът за елемент в
тест
(Ако централата е в
мрежа с IFS7002R, то светва и
индикаторът за тест на
дистанционния панел).
Светват вградените в
пожароизвестителя светодиоди с
червена светлина.
Гаснат светодиодите на ПИ.
Гасне индикаторът за елемент в
тест

.

Свети индикатор захранване
със зелена светлина.
На дисплея е изведена
информация за ден, час, дата и
режим на централата.
Свети индикатор захранване
със зелена светлина.
На дисплея е изведена
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Предписание

информация за ден, час, дата и
режим на централата.
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