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· Suprimarea semnalului acustic de alarmă sau defect

A

Leduri INCENDIU

B

Buton Etichete Descriere

C

Buton Resetare Acustică

D

Buton Test de Afişare

E

Butoanele liber programabile

F

Ledurile liber programabile

G

Ecran

H

Buton şi leduri Alarme

I

Buton şi leduri Defecte

J

Buton şi leduri Decuplări

K

Leduri Funcţionare

L

Buton Alte Informaţii

M

Butoanele de navigare/butoanele
pentru derulare

Suprimarea semnalului acustic
de alarmă sau defect
Apăsarea butonului Resetare Acustică C
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.
· Butoanele de navigare/butoanele pentru derulare

Butoanele de navigare/
butoanele pentru derulare
Butonul pentru derulare I este folosit pentru a
selecta înregistrarea anterioară din listă (derulare în
sus în listă). Butonul pentru derulare H este folosit
pentru a selecta înregistrarea următoare din listă
(derulare în jos în listă).
· Butoanele şi ledurile liber programabile

Butoanele şi ledurile liber
programabile
Pe panoul de operare există butoane E and LEDs
F care pot fi programate şi etichetate conform
dorinţei clientului.

Ecran
Funcţionare normală
Schrack Seconet

Decuplări
29.01.2020

INTEGRAL
0000

0000

0000

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

Informaţiile despre locaţie
ETICHETE DESCRIERE
ZONA
103/1
TEXTUL CLIENTULUI PENTRU DETECTORUL 103/1
DE EX. CLĂDIREA, CAMERA
0000

0000

0000

Apăsarea butonului Etichete Descriere B
afişează informaţiile despre locaţie.
Informaţiile despre locaţie pot fi afişate pentru
fiecare element atunci când vă aflaţi în modul de
vizualizare listă sau vizualizare element. Este afişat
un text programat specific pentru client, de ex.
ETAJUL 1, CAMERA DE CONFERINTE,
CAMERA 25.

Alarma de incendiu
ALARME
04:30
TEXTUL CLIENTULUI PENTRU DETECTORUL
103/1 0001

0001

0000

DECUPLARI
DECUPLAT IMPRIMANTA
DECUPLAT
DECUPLAT IESIRE
DECUPLAT
0000
0000

04:30
1 0001
103/1 0002
65001 0003
9999/61 0007
0007

Apăsând butonul Decuplări J este afişată o listă
cu toate elementele decuplate.
Ledul indicatorului Decuplări J se aprinde dacă
cel puţin un element component al sistemului este
decuplat.

Informaţii suplimentare
ALTE INFORMATII
ZONA
DETECT.AUTOMAT
DECUPLAT
29.01.2020 04:30
0000
0001

103

0000

Apăsarea butonului Alte Informaţii L afişează
informaţiile suplimentare.
În modul de vizualizare listă sau vizualizare
element, pot fi apelate informaţii suplimentare
pentru fiecare element, de ex. zona detectorului,
numărul detectorului, data şi ora sau, în cazului unui
eveniment, alarma, defectul, decuplarea sau
activarea.

Defecte
DEFECTE
DEFECT ZN

04:30
103/1 0001

0000

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.
Apăsarea butonului Alarme H afişează o listă cu
toate mesajele de alarmă.

0000

0001

0000

Ledul I 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).
Apăsând butonul Defecte I este afişată o listă cu
tu toate defectele.
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