ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА
ПОВТОРИТЕЛ FS5200R
1. Индикация и бутони
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Фиг.1
Общ индикатор “Повреда”
Индикатор “Системна повреда”
Индикатор “Повреда захранване”
Общ Индикатор “Повреда в дистанционна централа”
Общ индикатор “Повреда в захранване на дистанционна централа”
Общ индикатор “Повреда в ПИ линия на дистанционна централа”
Общ индикатор “Повреда в контролируем изход на дистанционна централа”
Бутони “Меню”
Бутон “Надолу”
Бутон “Нагоре”
Бутон “Отказ”
Индикатор “Захранване”
Индикатор “Закъснение на изходите за Пожар на повторителя”
Бутон “Нулиране”
Бутон “Аларма” с индикатор “Потисната аларма”
Индикатор “Потисната аларма”
Бутон “Изходи” с индикатор “Потиснати изходи”
Индикатор “Потиснати изходи”
Индикатор “Пожар”
Течнокристален дисплей (4х20)
Индивидуални индикатори за Пожар и Повреда на дистанционните централи.

2. Състояние Дежурен режим
Това е състояние, при което няма пожар или повреда в повторителя или свързаните
дистанционни централи.
2.1. Светодиодна индикация:
(“Захранване”);

- свети зеленият светодиоден индикатор
1

- свети индикатор

при зададено времезакъснение на изходите.

2.2. Текстова индикация
На дисплея са изведени:
- надпис “Охрана” за състоянието на централата
- астрономическо време
- ден от седмицата
- дата

Охрана
17:05:34
Четвъртък 16-07-2008

2.3. Звукова сигнализация
Локалния звуков сигнализатор е изключен.

3. Действия на дежурния персонал при сигнал „Повреда”
При появяването на каквато и да е повреда:
- на дисплея се изписва вида на повредата;
- локалният звуков сигнализатор на повторителя издава прекъснат звуков сигнал;
- при повреда в дистанционна централа свети и зоналния светодиоден индикатор.
• За спиране на звуковата сигнализация натиснете бутон
(поз.16) и звуковата сигнализация спира.

(поз.15). Светва индикатора

• Ако светят индикаторите
и
проверете наличието на мрежово напрежение 220V в
електрическото табло захранващо повторителя. При възстановяване на напрежението,
сигнализациите отпадат.
• При всички останали случаи на повреда, натиснете бутон
звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервизна фирма.

(поз.15)

за спиране на

4. Действия на дежурния персонал при сигнал „Пожар”
При сработване на пожароизвестител от дистанционна централа:
- звуковия сигнализатор на повторителя издава непрекъснат сигнал;
- свети с червена светлина индивидулния индикатор на дистанционната централата в пожар;
-

свети с червена светлина общ индикатор
за пожар;
на дисплея се изписва текстово съобщение, даващо информация за централата в пожар.

При тази ситуация извършете следното:
4.1 По най-бърз начин проверете за пожар (дим, топлина, пламък) в зоната на съответната
централа индицирана на дисплея.
4.2. Възможните варианти на по-нататъшни действия са:
4.2.1. Ако няма пожар (дим, топлина, пламък) и сработването на пожароизвестител е „лъжливо”:
- натиснете бутон
(„Нулиране”) за проверената централа. Нулира се
само централата, визуализирана на първите два реда на дисплея;
- централата и повторителя се установява в „Дежурен режим”
Ако отново се получи „лъжливо” сработване в същата централа веднага уведомете
обслужващата сервизна фирма.
4.2.2. Ако има пожарна ситуация, по най-бърз начин излезте от охраняваното помещение и
вземете необходимите мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за
действие при пожар.
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