Panoul de operare Integral
MAP
Ghid rapid de utilizare

Noţiuni generale de funcţionare
Funcţionare normală

Întârziere

În modul inactiv (ecran standard), ecranul afişează
informaţii despre produs şi client. Contoarele de
listă sunt setate la 0. Ledul Funcţionare M indică
starea curentă de funcţionare a sistemului.

(în funcţie de programarea sistemului)
Apăsarea butonului Întârziere B activează sau
dezactivează funcţia de întârziere. În timpul
perioadei de întârziere se poate activa, de exemplu,
funcţia de intervenţie. Dacă funcţia de comutare
automată între modurile de lucru de zi şi de noapte
a fost programată şi activată, atunci ledul butonului
Întârziere va sta aprins în modul de lucru de zi, iar
în modul de lucru de noapte va fi stins.

Mesajele de eroare
Ledul N se aprinde intermitent şi se aude semnalul
sonor pentru semnalizare defect, atunci când există
defecte (capitol Suprimarea semnalului acustic de alarmă
sau defect). Lista cu defecte Defecte T afişează
elementul defect şi identificarea acestuia după tip,
număr şi zonă de detectoare (acolo unde e cazul).
Posibil să existe un element defect sau un defect de
sistem, ori modul de urgenţă a fost activat.

Funcţionare în mod de urgenţă
(centrale de incendiu Integral EvoxX C şi Integral
EvoxX B)
Dacă este afişat codul de eroare xxx/29 pentru un
defect în partea activă a sistemului, modul de
funcţionare în regim de urgenţă este activat.
Funcţiile de operare şi afişare sunt reduse; sistemul
rămâne funcţional. Anunţaţi imediat departamentul
de service/serviciu clienţi (informaţii necesare: tipul
şi numărul dispozitivelor, numărul de client, mesaje,
coduri de eroare).

Suprimarea semnalului acustic
de alarmă sau defect
Apăsarea butonului Resetare Acustică D
dezactivează tonul de semnalizare a unei alarme
active sau al unui mesaj de avarie din panoul de
operare al centralei de incendiu; ledul rămâne
aprins. Orice mesaj de alarmă sau defect ulterior va
declanşa din nou semnalul acustic de alarmă şi
defect. Tonurile de semnal pentru confirmare şi
intervenţie nu pot fi resetate.

Dezactivarea/activarea
elemente
(Efectuarea acestor operaţii necesită introducerea
unui cod de acces)
Apăsarea butonului unui tip de element de care
aparţine elementul H. Introduceţi numărul
elementului care să fie selectat folosind butoanele
numerice de pe tastatură I. Confirmaţi cu butonul
enter D.
Apăsarea butonului Decuplat K opreşte
elementul. Apăsarea butonului Cuplat J porneşte
elementul.

Alte operaţii cu elemente
Apăsarea butonului unui tip de element de care
aparţine elementul H. Introduceţi numărul
elementului care să fie selectat folosind butoanele
numerice de pe tastatură I. Confirmaţi cu butonul
enter D.
Apăsarea butonului Alte Comenzi L afişează
lista de comenzi disponibile. Folosiţi butoanele de
derulare E/F pentru a naviga prin toate
înregistrările din listă. Confirmaţi cu butonul enter
D.

AVERTIZARE
Declanşarea accidentală a dispozitivelor şi sistemelor controlate de centrala
de incendiu
Atunci când o centrală de incendiu controlează sistemul de stingere sau alte sisteme critice de
prevenire/alarmare la incendiu, se vor impune măsuri de siguranţă de natură electrică,
mecanică şi/sau optică în timpul lucrărilor de service şi întreţinere, astfel încât să se asigure
faptul că sistemele de control nu pot fi activate accidental. După terminarea lucrărilor de
service ori întreţinere se vor înlătura toate măsurile de siguranţă luate!
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Alarma de incendiu
O alarmă de incendiu este semnalizată vizual şi
acustic: Indicatorul INCENDIU A luminează
intermitent, se activează semnalul de alarmă, iar pe
ecranul panoului de operare sunt afişate zona de
detectori, detectorii activaţi şi numărul de alarme
recepţionate.

Resetare (suprimare) sau
dezactivare sirene
Folosiţi această funcţie numai atunci când clădirea a
fost complet degajată.
Apăsând butonul Dezactivare Q sunt resetate
(suprimate) sirenele activate, dar acestea vor fi
reactivate la următorul mesaj de alarmă. Ledul
rămâne aprins dacă sirenele au fost dezactivate.
Apăsarea butonului Cuplare/Decuplare R
dezactivează sirena principală şi toate celelalte
sirene şi zone de alarmare. Ledul de lângă buton şi
ledul O se aprind dacă sistemele de alarmare sunt
dezactivate. Sirenele nu mai sunt activate, nici chiar
şi în situaţia apariţiei unei alarme.

Funcţia de explorare/intervenţie
(în funcţie de programarea sistemului; funcţia de
întârziere trebuie activată)
Apăsarea butonului Intervenţie C în perioada de
timp pentru confirmare activează funcţia de
explorare/intervenţie. Ledul din dreptul butonului
se aprinde şi se aude tonul semnalului pentru
intervalul de confirmare. Activarea echipamentului
de transmisie a alarmei este întârziată de către
perioada de intervenţie programată.
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PRECAUŢIE
Alarma de incendiu confirmată
Dacă este descoperit un incendiu real în timpul
perioadei de intervenţie, brigada de pompieri
trebuie anunţată imediat. Butonul de alarmare
manuală poate fi folosit pentru anunţarea imediată
a alarmei.

Resetarea alarmei
(Efectuarea acestor operaţii necesită introducerea
unui cod de acces)
Folosiţi această funcţie numai dacă v-aţi asigurat că
nu mai există nici un pericol sau dacă aţi primit
instrucţiuni în acest sens de la brigada de pompieri.
Cauza mesajului de alarmă trebuie să fie eliminată.
Dacă, în timpul perioadei de intervenţie, operatorul
descoperă că nu este nici un incendiu, acesta poate
reseta starea de alarmă prin apăsarea butonului
Resetare Alarmă/Sistem E fără ca brigada de
pompieri să mai fie înştiinţată de incident.
Atunci când comunicatorul a fost activat (ledul
Activat F se aprinde intermitent), alarma nu mai
poate fi resetată.

Activarea sistemului de
transmisie a alarmei
Dacă se aprinde intermitent ledul Activat F,
atunci locaţia capabilă să ofere asistenţă a fost deja
anunţată de alarmă.
Nu mai apăsaţi un alt buton, aşteptaţi sosirea
personalului de suport şi asistenţă. Să aveţi pregătite
planurile necesare.
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