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 نقشه سیم کشی د تکتورها و شستی ها

ایجاد هرگونه انشعاب مابین دتکتور ها و پنل بمنظور اتصال به دتکتور های دیگر، غیرمجاز بوده و درصورت وجود خطا در  :توجه

 انشعاب ایجاد شده پنل قادر به تشخیص آن نخواهد بود.

 
 

 

 نحوه اتصال آژیرها

 
 استفاده نمایید.  –توجه شود که حتما از آژیر های دارای قطب +  و 
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 خدا بنام

 

 دفترچه راهنمای استفاده از مرکز کنترل اعالم حریق آنا

 مقدمه:
و عرضه  با رعایت تمامی استاندارد های فنی و کنترل کیفیت طراحیزون  61الی  2 در مدل هایآنا  با برند تجاری حریق مرکز کنترل اعالم

 شده است که ابتدا به برخی از امکانات و قابلیت های این محصول اشاره میشود:

 
 ARM Cortex 22Bitپردازنده قدرتمند مبتنی بر  طراحی شده با -6

 مجهز به سیستم نظارت بر عملکرد پردازنده مرکزی و اعالم خطا در صورت بروز مشکل عملکردی -2

 خودکار با الگوریتم جدیدکه منجر به افزایش طول عمر باتری ها میشودبهره گیری از سیستم شارژ  -2

 امکان غیرفعال کردن زون ها )عدم دریافت سیگنال خطا و حریق از زون غیرفعال شده( -4

 نظارت مستمر زون ها و خروجی های دستگاه بجهت تشخیص و اعالم هرگونه خطا مانند اتصال کوتاه یا قطعی در سیم کشی -5

 (AUXجهت تغذیه تجهیزات کمکی )  DCولت 24وجی محافظت شده خر -1

 نهاآقابلیت تست و ایجاد حالت فایر به منظور تست تجهیزات متصل و عملکرد صحیح  -7

 خروجی مجزای محافظت شده با فیوز اتوماتیک برای تغذیه آژیرها 2دارای  -8

 خلیه کاملتشخیص ولتاژ غیر مجاز باتری ها و محافظت آنها دربرابر ت -9

 خروجی مجزای رله فایر و فالت به جهت اتصال به تجهیزات مرتبط 2وجود   -61

 قابلیت تشخیص و اعالم وجود نشتی از سیم های مثبت یا منفی تغذیه به سیم ارت -66

 ورودی باتری محافظت شده دربرابر اتصال ناصحیح با فیوز اتوماتیک -62

 دودی/حرارتی و بی نهایت شستی اعالم حریق برای هر زوندتکتور  25قابلیت اتصال حداکثر  -62

 امکان کار با برق شهری یا باتری و یا هردو بطور همزمان -64

 :توجه
حتما پیش از استفاده و راه اندازی ، دفترچه راهنمای محصول را ، بدلیل استفاده از تجهیزات حساس و قطعات الکترونیکی در این دستگاه 

 فرماییدبطور کامل مطالعه 

 نکات کلی مرتبط با استفاده و حمل و نقل :

  به منظور استفاده در محیط بسته داخلی طراحی شده است.این محصول 

 شود جاده یا کشتی یا وسایل حمل و نقل هوایی جابجا،  این محصول می تواند به وسیله قطار 

  بهتر است هر سال یکبار انجام شوددستگاه نگهداری های دوره ای 

 ثبت وقایع( دنشو و ثبت باید به وسیله کاربر هر روز کنترلی احتمالی خطاها( 

  سرویسکار مجاز تماس بگیرید ،حتما با بروز مشکل در عملکرد فنی دستگاهدر صورت 

 د.تنها به افراد مجاز اجازه تعمیر و نگهداری محصول را بدهی 
 باشد : خطرناک دستگاه یا و کاربر سالمت برای استفاده طول در است ممکن که مواردی

 خودداری برق گرفتگی جدا خطر بخاطر اتصاالت مرتبط با ترمینال ورودی تغذیه با تماس ولت میباشد، لذا از 221دستگاه  اصلی تغذیه منبع 

 .کنید

 به لحاظ رعایت مسائل ایمنی اتصال دستگاه به ارت میبایست حتما برقرار شود 

 آن شبیه چیزهایی یا خیس های دستمال از بنابراین الکترونیکی حساس میباشد، های بخش از دستگاه متشکل داخل توجه داشته باشید 

 نکنید استفاده کردن تمیز برای
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 موارد مهم قبل از راه اندازی:

 قبل از راه اندازی دستگاه به آن توجه کند :مواردی که نصاب ماهر باید  -1

  شوند. کباید چ به ترمینال های دستگاهتمامی اتصاالت کابل ها 

 و شستی ها کنترل شود که به درستی انجام شده باشد اتصاالت دتکتور ها تمامی 

   زون ها )مقاومت ته خط(مقاومت پایان خط بررسی وجود و صحت اتصال 

 

 هنگام نصب دستگاه الزامی میباشد :رعایت موارد زیر به  -2

  ها زون سیم کشی نقشهتهیه 

 تهیه دفترچه راهنمای کار با دستگاه مرکز کنترل اعالم حریق 

   تجهیزات جانبی و دتکتور های مورد استفادهدفترچه راهنمای کل تهیه 

 : نصب و راه اندازی

 د.افراد کارآزموده و حرفه ای نصب و راه اندازی شو تجهیزات حتما توسط: توجه  

 زیااد  سرمای یا گرما نزدیکی منابع در نباید پنل. نباشد لرزش یا شوک معرض در و باشد تمیز و خشک باید پنل نصب برای انتخابی محل

  شود. نصب

 

  
  ردیف

 جدول مشخصات فنی

 (ARMدیجیتال ) مبتنی بر پردازنده  سیستم طراحی 1   

 زون 11الی  2 تعداد ناحیه تشخیص )زون ها( 2

 آمپر5/0ولت 22خروجی مجزا  2 خروجی آژیر 3

 آمپر 5/0 ولتAUX 22خروجی تجهیزات کمکی  2

 آمپر 1ولت حداکثر  30 (Faultولتاژ مجاز کنتاکت رله خطا ) 5

 آمپر 1 حداکثر ولت 30 (FIREکنتاکت رله حریق ) مجاز ولتاژ 1

 طالیی(-قرمز-خاکستری-کیلو اهم )آبی 8/1 مقاومت انتهای خط زون ها 7

 طالیی( -نارنجی -سیاه-کیلو اهم )قهوه ای10 آژیرها خط انتهای مقاومت 8

 )برق شهری(  ACولت  220 ورودی تغذیه اصلی 9

 DCولت  22 دستگاهولتاژ کاری  10

 عدد(2آمپر) 2/7و یا حداکثر  5/2ولت با جریان  12 باتری ها 11

 فلزی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک  جنس بدنه دستگاه 12

 نصب سطحی )دیواری(  نوع نصب دستگاه 13

 درجه سانتیگراد باالی صفر 10درجه الی  10منفی   دمای محیط کاری  دستگاه 12

 (رطوبت نسبی محیطدرصد ) 90تا  0 نسبی محیط کاردستگاهرطوبت  15

 عدد دتکتور دودی / حرارتی 25حداکثر  تعداد دتکتور مجاز برای هر زون 11

 اتوماتیک با قابلیت محافظت باتری در برابر تخلیه کامل سیستم شارژ باتری ها 17



71 
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 دیوار که شوید ضمیمه شده عالمت گذاری کنید و مطمئن طبق راهنمای را نصب های سوراخ محل

به . کنیداستفاده  جعبه نصب متر برای میلی 4با قطر حداقل های مهره و پیچ از.باشد صاف انتخابی محل

 کابل در پشت وباالی جعبه تعبیه شده اند . های منظور سیم کشی آسان ،  ورودی
 ها  ورودی

 اصلی تغذیه منبع -6
اتصال زمین باید به وسیله ترمیناال ار    است . ز طراحی شدهتره ۰2ولت  222سیستم برای عملکرد با 

 ولت 222مپر آ ۰/2فیوز  زاتغذیه اصلی در ورودی باشد  اهم ۰2برقرار شود و مقاومت زمین باید کمتر از 

 شیشه ای استفاده شده است که در صور  نیاز قابل دسترسی و تعویض میباشد.

 . است 2.۰*3  از نوع برای منبع تغذیه اصلی پیشنهادیکابل 

ورودی  ،از جدا کردن یاا وصال کاردن دتکتاور هاا      ،پنل روشن بودندر هنگام  تصالیبرای جلوگیری از ا

 .تغذیه اصلی و اتصاال  خودداری کنید

 باتری ها -2

 دستگاه مای  عملکرد ادامه موجب اصلی، تغذیه منبع ولت 222خرابی یا قطعی در برق  ها درحین باتری

 ایان . نادارد  وجود مجزا به شارژر نیازی بنابراین میباشد، باتری اتوماتیک شارژ مدار یک پنل دارای. شوند

کناد ههنگاام    می استفاده ساعت آمپر 7 هرکدام ظرفیت حداکثر با خشک ولت ۰2 باتری عدد دو از پنل

 نصب و راه اندازی از باتری با شارژ کامل استفاده نمایید( .

باتری ها همواره از تخلیه کامل محافظت میشوند و درصور  قطع بودن تغذیه اصلی و کار با  نکته:

ولت(دساتگاه بخااطر    22ولتاژ باتری ها به حدغیرمجازهکمتر ازباتری ها به مد  طوالنی، پس از رسیدن 

جلوگیری از بروز عملکرد ناصحیح و تخلیه کامل باتری ها خاامو  خواهاد شاد و پاس از وصال تغذیاه       

 اصلی، دستگاه شروع به کار و فرایند شارژ باتری ها آغاز خواهد شد.

 

 ولت به دستگاه۰2باتری  2اتصال صحیح نمای 
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 ترمینال زون ها -3

این ترمینال ها به منظور تغذیه دتکتور ها و شستی های اعالم حریق جهت تشخیص منطقه دچار حریق تعبیه شده اند که توانایی تشخیص 

وجود اتصال کوتاه یا باز در سیمکشی و بازشدن دتکتور هاا از اایاه مربو اه و عادم     حالت آتش و خطا های ناشی از اتصاالت ناصحیح مانند 

 مقاومات  یا  .است شستی بینهایت تعداد و دتکتور 25 تا اذیرش به قادر زون هرالزم به ذکر میباشد که وجود مقاومت انتهای خط را دارند.

خط  انتهای عنصر عنوان به مدار در دتکتور آخرین از این مقاومت اسهمچنین  و شود متصل استفاده نشده زون های به باید کیلو اهم 8/6

 در نظر گرفته شود

 خروجی ها:

 (Sounder)خروجی آژیر ها -1

 موجب خروجی حد از از بیش توجه شود که جریان کشی.آمپر است 5/0 شده با فیوز اتوماتی  محافظت ولت 22آژیر خروجی دو دارای اانل

 در کاه  کیلاواهمی   50 مقاومات  شود. استفاده برای آژیرها باید میلیمتری 5.5*2 کابل ی . شود می فیوز شدن فعال و آژیر خروجی خطای

 شود. می استفاده خط اایان عنصر عنوان به دارد  قرار کارخانه فرض ایش آژیر از خروجی

  (AUXتجهیزات کمکی ) تغذیه منبع خروجی -2

 کاردن  روشان  بارای  خروجای   ایان  .است شده آمپر محافظت شده با فیوز خودکار مجهز 5/0ولت  22  تغذیه منبع خروجی به دستگاه این

 خرابای  سابب  نامناساب  ولتااژ  با خارجی دستگاه ی  اتصال .شود می استفاده گازی دتکتور های یا تلفن کننده مانند خارجی  های دستگاه

جانبی ذکر شده را حتی درصاورت قطعای منباع بارر شاهری از      تجهیزات  مداوم تغذیه این خروجی  .شد خواهد خروجی خطای یا دستگاه

  ریق باتری های انل تامین میکند.

 

 خروجی رله ها -3 

می باشاد . توجاه    DCولت  00آمپر 5با قابلیت تحمل حداکثر جریان    NO و  NCشوندگی به  قابلیت سوئیچ با رله خروجی دو دارای اانل

 شود که رله های مورد استفاده بر روی انل از نوع جریان ضعیف میباشند لذا برای کاربرد هایی که به جریان باال نیااز اسات از رلاه انال باه     

 عنوان فرمان دهنده به ی  رله قوی تر استفاده شود.
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 مواردی که باعث خروج دستگاه از وضعیت  گارانتی میشود :  

 دستگاه جعبه روی بر شکستگی و ضربه آثار هرگونه وجود 

 مایعات سایر یا آب با تماس اثر در خرابی 

 شوند دستگاه های برد دیدن آسیب سبب که اشتباه اتصاالت 

 مربو ه قطعات دیدن آسیب و ها رله های کنتاکت و ها خروجی از مجاز حد از بیش کشی جریان 

 صاعقه برخورد و شدن فاز دو همچون مواردی و اصلی تغذیه به مجاز غیر ولتاژ اعمال از حاصل خرابی  

 مجاز غیر افراد توسط تعمیرات و دستکاری هرگونه ایجاد و دستگاه المپ شدن مخدوش 
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 (Fault) تشخیص خطا

 فعال خطا رله و بیزر صدای شود، می روشن General Fault چراغ خطا، سیگنال هر دریافت از پس

 به سیستم. شود می روشن ناحیه مربوطه چراغ شود، دریافت خاص ناحیه از سیگنال خطا اگر. شود می

 گردد می باز طبیعی حالت به خودکار طور برسد به پایان به شرایط خطا اینکه محض

باید شامل موارد  دستگاهکنترل های دوره ای 

 :زیر باشد

 تجهیزات مربوط به منابع تغذیه که شامل .۱

 : تست باتری ها

 اندازه گیری ولتاژ باتری -

 باتری شارژ جریان گیری اندازه -

 تست میزان دمای باتری های درحال شارژ -

 تغذیه باتری مدارتست  -

 پنل دستگاهتست وضعیت ظاهری  .۲ 

 دستگاهتمیز کردن  .۳ 

 پنل می باشدعملکرد مواردی که شامل تست  .۴ 

 نشانگر وضعیت بر روی دستگاهتست ال ای دی های  - 

 رخ میدهد یوقتی که خطای دستگاهعملکرد بررسی  - 

 کلید محدود کننده دسترسی)آلفا سویچ(غیر فعال کردن و فعال کردن  - 

 صحیح از تجهیزات به منظور استفادهآموزش دادن کاربر .  ۵
 

تشخیص و  تجهیزاتتست های دوره ای برای 

 :آتشهشدار

 دستگاه شدن فعال تست  -1

 آنهوا تسوت و   تموامی ارتباطوا   و  تمیز شووند  و حرارتی دودیدتکتورهای  دسترس در های قسمت -2

 . قسمت های غیرقابل دسترس باید توسط سرویسکار تخصصی بررسی و تمیز شوند . کنترل شود

 .دنشوشستی ها فعال و کنترل  -3

 . دنشو آژیرها تست عملکرد -4
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   (FIREرله اعالم آتش سوزی )-۱-۳

رله آتوش در شورایط عوادی     رله حریق در شرایط آتش سوزی فعال می شود. خروجی با فشار دادن دکمه ریست به شرایط اولیه خود باز می گردد.

 گاه فعال نمی شود. هیچ

 (Faultرله خطا )-۳.۲

. گوردد  موی  باز خود نرمال موقعیت به خودکار طور به یابد ،خروجی رله پایان خطا وضعیت اینکه محض به. شود می فعال خطا شرایط در خطا رله

ر این رله بصور  آماده باش در صور  رخ دادن هرگونه خطا مانند مشکال  منبع تغذیه و خطای زون ها، فعال شده و از این رله عموموا بوه من وو   

 اده میشود.ارسال پیام وجود مشکل در عملکرد دستگاه به واحد های کنترل استف

 

 نمای خروجی رله آتش و خطا

 توضیح عملکرد کلید های دستگاه :

 Lamp Test کلید  

هوا   LED هموه ی ها و بیزر فعال شده ودر نتیجه تست عملکرد مناسب خود را نشان می دهد)در ایون حالوت بایود     LEDبا فشار دادن این دکمه 

 روشن و صدای بیزر فعال شود(

    Silence Alarm/Alarmکلید

و به گونه ای شبیه سازی رخ داد آتش سووزی   شود می آتش رله خروجی آژیرها و خروجی شدن فعال موجب عادی حالت در این کلید دادن فشار

 میباشد همچنین این کلید درصور  بروز آتش و فعال شدن آژیر ها امکان قطع و وصل آژیر ها را فراهم میکند.
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 سویچ محدود کننده دسترسی )آلفا سوئیچ(

 هر متناوب صورت به را بیزر صدای این کلید کردن فعال. قرار داده شود فعال موقعیت در باید  کلیدهای دستگاه ، آلفاسوئیچ از استفاده برای

فعال می کند که نشان دهنده دسترسی کامل به کلید های پنل میباشد درصورت غیرفعال بودن این کلید کاربر فقط قادر به انجام  ثانیه 3

Lamp Test   کلید  و قطع کردن صدای بیزر باSilence Buzzer   . میباشد 

  Silence Buzzerکلید 

 خواهد کرد خاموش را صدای بیزر این کلید دادن فشار 

 RESETکلید 

)درصورت برطرف شدن  پنل شود تا می تنظیم مجدد خطا و حریق رله های خروجی همچنین و خطا و حریق وضعیت کلید، این دادن فشار با

 .برگردد عادی حالت عوامل ایجاد خطا و حریق( به

 

 (Lamp Test + Silence Alarm)با دو کلید  Disable Modeورود به حالت 

یه  انجهام   در پنل آنا ، زون ها یا آژیرها  امکان حالت غیر فعال شدن را دارا میباشند که برای ایجاد این حاالت میتوانید اقدامات زیر را بهه ترت 

 شوید  DISABLE MODEدهید و وارد منو 

 "ل شده میسر نمیباشد در صورت غیر فعال کردن هرکدام از زون ها امکان تشخیص حریق و خطا برای زون غیرفعا ": هشدار 

 کلید آلفاسوئیچ را به حالت فعال تنظیم کنید.

 Silenceسپس کلید  ها خاموش شوند( LEDرا فشار داده و نگهدارید تا پروسه تست تمام شود )تمام  Lamp Testابتدا کلید 

Alarm/Alarm دکمه که حالی در را Lamp Test نگه داشته اید، فشار دهید تا حالت  راDisable mode  فعال شود.)صدای بیزر به

 صورت متناوب با تاخیر شنیده میشود.(

توانید ابتدا آژیر و سپس می Silence Alarm/Alarm سپس با هربار فشار دادن کلید را نگه داشته اید Lamp Testهمزمان که کلید 

 خطای زونو سپس چراغ  Sounder Fault/Disableابتدا چراغ .کنیدهر کدام از زون هارا به ترتی  بجهت غیرفعال شدن انتخاب 
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  SOUNDER خروجی آژیرها فیوز

این فیوز ها قابل ریست خودکار بوده و در صورت اتصال کوتاه در خروجی آژیر ها فعال شده و از 

آمپر میباشد لذا  5/0مدارات داخلی محافظت می نمایند . حداکثر جریان قابل تحمل برای این فیوز ها 

 .از اتصال آژیر با جریان کشی بیشتر خودداری شود 

 فیوز داخلی ورودی باتری

ز ریست خودکار بوده و در صورت اتصال معکوس باتری ها و اتصال کوتاه در مسیر شارژ باتری این فیو

 آمپر میباشد . 5/1ها فعال میشود و دارای محدودیت جریان دهی 

وضعیت های مختلف دستگاه و اقداماتی که باید 

 انجام داد:

 شود روشن باید Power On چراغ تنها عادی، حالت در: عادی

 

 (FIRE)تشخیص آتش سوزی 

  FIRE  چراغ با همراه مربوطه زون حریق های چراغ شستی، یا دتکتور از حریق سیگنال دریافت از پس

 شهرایط،  ایهن  در .شود می فعال حریق رله خروجی و بیزر آژیر، خروجی .شوند می روشن حریق اصلی

 فشهار  را  Silence Alarm/Alarmکلیهد  و دهید قرار فعال حالت در را همه، کلید آلفاسوئیچ از اول

 آن از حریهق  هشهدار  سهیگنال  که سپس منطقه ای .شود می خاموش آژیر در اینحالت خروجی .دهید

 Silenceمجهدد کلیهد   صهحت وجهود حریهق،    تاییهد  از پهس  .شهود  بررسهی  فهورا   بایهد  شده، دریافت

Alarm/Alarm  اسهت، علهت   نداده رخ حریق اگر .شوند فعال آژیرها خروجی مجددا تا دهید فشار را 

  .برگردد عادی حالت به سیستم تا دهید فشار را Resetدکمه  و کنید رفع را نادرست هشدار
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(ZONE FAULT/DISABLEMENT) 

 

 

 

 

 

 ها به رنگ زرد( LED)دنشو روشند نمی توان ها LEDبه دالیل زیر این

 زون در اتصاالت کابل  قطعی

 اتصال کوتاه کابل زون

 کابل زون قطعی

 دتکتور از پایهدر صورت حذف شدن 

  انتهای خط مقاومت قطع و یا عدم وجود در صورت 

 Disable Modeغیرفعال بودن زون مربوطه در منو 

 فیوزها:

 DC )ولت  AUX (12تجهیزات کمکی تغذیه فیوز خروجی

آمپر فعال میشود و باعث روشن  5/0و اضافه جریان بیشتر از  AUXاین فیوز قابل ریست خودکار بوده و در صورت اتصال کوتاه در خروجی 

 و بیزر میشود و پس از پایان اتصالی ،مجددا فیوز غیرفعال شده و خروجی برقدار خواهد شد . (General Fault)ی  LEDشدن 

 ولت(   112فیوز منبع تغذیه اصلی)ورودی   

. شود می فعال تغذیه منبع ورودی در ولت030 از بیش و ولتاژ کوتاه اتصال که در صورت میباشد، آمپر 5/0 شیشه ای با جریان نوع این فیوز از

 تامین می کند . این فیوز از نوع ریست خودکار نمی باشد و باید تعویض گردد . را پانل انرژی باتری برق اصلی قطع و ،فیوز شدن فعال با
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بردارید حالت غیر فعال  Lamp Testبعد از انتخاب ، اگر انگشت خود را از روی مورد انتخاب ، به حالت چشمک زن درمی آید. 

  چراغ بطور پیوسته روشن میماند و اگر آژیر انتخاب شود LED DISABLEخطای زون انتخاب شده و LEDانتخاب می شود و 

Sounder Fault/Disable   همراهDisable  بعد از اتمام تنظیمات ، آلفاسوئیچ را به حالت غیر فعال تنظیم  روشن میماند

 کنید .

 برای فعال کردن مجدد زون ها یا آژیر غیرفعال شده مجدد مراحل باال را تکرار کنید توجه: 

LED   :های نشانگر بر روی پنل 

 

(Power On) 

میباشد و این چراغ همواره در طول مدت کاری دستگاه میبایست بطور دهنده روشن بودن دستگاه  نشانLED روشن بودن این 

 ثابت روشن باشد.

 (General Fault) 

 عمدتا نشانگر موارد به وجود آمده زیر میباشد: LEDوشن بودن این ر

  عدم وجود باتری یا اصلی تغذیه خطای -

 ارت به '-' یا '+' سیم از نشت -

 خروجی آژیرها در کوتاه اتصال یا باز مدار -
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 زون ها  در کوتاه یا عدم وجود مقاومت انتهای خط اتصال یا باز مدار -

 (AUXتجهیزات کمکی ) تغذیه منبع خروجی فعال شدن فیوز -

(Power Fault) 

 :خطاهای زیر می باشد  نشانگر LEDفعال بودن این 

 ولت برق شهری 222یا کم بودن ولتاژ  . قطعی1

 باتری ها و یا خرابی آنها وجود عدم .2

 . اتصال کوتاه باتری،خطای فیوز باتری، خطای شارژ3

 Power Input. قطعی کابل منبع تغذیه اصلی متصل به ترمینال 4

 . خرابی منبع تغذیه اصلی5

(System Fault) 

در صورت عدم عملکرد صحیح پردازنده اصلی   LEDعملکرد پردازنده مرکزی دستگاه می باشد ایننشان دهنده خطا در LED روشن بودن این 

دستگاه )هنگ کردن( روشن میشود که میبایست در این حالت دستگاه مجددا راه اندازی شود و درصورت رفع نشدن این خطا با سرویسکار 

 مجاز مربوطه جهت رفع عیب تماس حاصل شود .

(Earth Fault) 

 است . ارت به "-" یا "+"سیم های از جریان نشت دهنده ی نشان LEDوشن بودن این ر

 (FIRE) 

 نشان دهنده ی وجود وضعیت حریق در یکی از زون ها میباشد .LED روشن شدن این 
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(Silence Alarm) 

این  Silence Alarm/Alarmنشان دهنده غیرفعال کردن آژیر می باشد، و در صورت غیرفعال کردن آژیر  با کلید LED روشن بودن این 

LED نیز روشن میشود 

(Disable) 

درصورت غیرفعال کردن یکی از زون ها یا  LEDنمایانگر غیر فعال بودن در ناحیه زون ها و یا آژیر دستگاه میباشد. این  LEDروشن بودن این 

 بطور پیوسته روشن میماند . Disable Modeژیر ها از منو آ

(Silence Buzzer) 

 .نشان دهنده خاموش بودن صدای بیزر است LED این بودن روشن

(Sounder Fault/Disable) 

 می تواند موارد زیر باشد: LEDدالیل روشن شدن این 

 . قطعی موجود در کابل یا اتصاالت آژیرها 1

 اتصال کوتاه شدن خروجی آژیر ها. مدارباز یا  2

 . قطعی موجود در اتصاالت مقاومت پایان خط  3

 . مقاومت پایان خط متصل نباشد 4

 Disable Mode. غیرفعال بودن آژیرها از منو  5

(ZONE FIRE) 

زر یروشن می شود و رله حریق وآژیر فعال شده و صدای ب قرمز بطور چشمک زن LEDدر زون مربوطه  آتش سوزیدر صورت شناسایی 

 .ایجاد می شود 
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