Sigma CP (K- ja T-seeria) ja Sigma CP-A
Konventsionaalne tulekahju
juhtpaneel
(K11020M2, K11040M2, K11080M2)
(T11020M2, T11040M2, T11080M2)
(KA11020M2, KA11040M2, KA11080M2)

Kasutusjuhend
Man-1082

Välja antud 06.06.2013

Tulekahjuhäire olek
Üldine tulekahjuindikaator süttib ja tsoonide tulekahjuindikaatorid vilguvad. Summer annab pulseerivat
heli signaali.

Järgige
tulekahjuprotseduuri

Veaolek
Üldine veanäidik süttib ja tsoonide veanäidikud vilguvad. Sumer töötab pidevalt.

Pöörduge
hooldustehniku
poole
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Passiivne olek
Üldine passiivse oleku näidik ja konkreetse vea näidik põlevad pidevalt.

Olge
passiivse
oleku
korral
valvas

Kontrollimisolek
Kontrollimise näidik ja konkreetse vea näidik põlevad pidevalt.

Veenduge,
et süsteem
viiakse
pärast
kontrollimist
uuesti
tavaolekusse

Man-1082_Sigma_CP_User_05

Lk 3/6

Kuidas
Summeri
vaigistamine

Tehke nii

Kommentaarid

Ekraan

Häire/rikke summeri
vaigistamine
Häire/rikkehoiatus
on vaigistatud

Vajutage

Indikaatorite
nuppu
test

Lampide
kontrollimine

Nupu vajutamise ajal
kõlab summeri heli
Kõik lambid põlevad

Vajutage nuppu

Nuppude
aktiveerimine

Luba Juhtnupud

(aktiveerimisnuppu
keeramata saab
kasutada ainult
häire/vea hoiatuse
vaigistamise ja lambi
kontrollimise nuppe)

Häiretoonide
vaigistamine

Summer teeb iga
paari sekundi järel
topeltpiiksu

Keerake võtit

Häire/rikke summeri
vaigistamine

Häire/rikkehoiatus
on vaigistatud

Vajutage nuppu

Häire/rikke summeri
vaigistamine

Tulekahju

Häiretoonide
aktiveerimine

Summer annab
pulseerivat signaale

Vajutage nuppu

Taastus

Lähtestamine

Enne lähtestamist
veenduge, et
tulekahjusündmuse
allikas on kõrvaldatud

Vajutage nuppu

Reziim

Tsooni passiivseks
muutmine, 1. samm

Vajutage nuppu

Esimene kuva

Valik

Näiteks 5. tsoon

Tsooni passiivseks
muutmine, 2. samm
Vajutage nuppu tsoonide

Tsooni passiivseks
muutmine, 3. samm

vahel kerimiseks

5. tsoon

Sisesta

Tulekahjuhäie tsoonis

5
Vajutage nuppu

6

Üldine viga

7

Tsooni viga
5. tsooni vea LED põleb

Punkt vilgub, tähistades
passiivset olekut
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Kuidas

Tehke nii

Kommentaa
rid

Ekraan

Reziim
Tsooni
kontrollimisrežiimi
viimine, 1. samm

Esimene kuva

Vajutage nuppu

Valik
Tsooni
kontrollimisrežiimi
viimine, 2. samm

Näiteks 5. tsoon

Vajutage nuppu
tsoonide vahel
kerimiseks

Tsooni
kontrollimisrežiimi
viimine, 3. samm

5. tsoon
Tulekahjuhäie tsoonis

Sisesta
1

2

3

Tsooni viga

Vajutage nuppu

1. tsooni vea LED põleb

Reziim

Tsooni aktiveerimine,
1. samm

Üldine blokeering

Punkt vilgub, tähistades
kontrollimisrežiimi
Märkus: kui number vilgub,
olge jätkates ettevaatlik.
Kui see on aktiivne, annab
paneel häire, seega tuleb see
kõigepealt lähtestada.

Vajutage nuppu passiivsete
tsoonide kuvamiseks

Esimene kuva

Valik

Vilkuv punkt näitab, et tsoon
on passiivne

Tsooni aktiveerimine,
2. samm
Vajutage nuppu
tsoonide vahel
kerimiseks

Tulekahjuhäie tsoonis

Valik

Tsooni aktiveerimine,
3. samm

5. tsoon

5

6

7

Üldine blokeering
Üldise passiivse oleku
näidik kustub

Tsooni viga

Vajutage nuppu tsooni
aktiveerimiseks

5. tsooni LED kustub
Reziim

Kontrollimisrežiimist
väljumine, 1. samm

Esimene kuva

Vajutage nuppu

Valik

Kontrollimisrežiimist
väljumine, 2. samm

Vilkuv punkt näitab, et
tsoon on
kontrollimisrežiimis

Vajutage nuppu tsoonide
vahel kerimiseks

Kontrollimisrežiimist
väljumine, 3. samm

5. tsoon
Tulekahjuhäie tsoonis

Sisesta

1
Vajutage nuppu
kontrollimisrežiimist
väljumiseks

2

3

Tsooni viga
1. tsooni vea LED kustub
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Test reziim

Kontrollimisrežiimi LED kustub

Kuidas

Tehke nii

Ekraan

Reziim
Sireenide
keelamine, 1.
samm

Sireenide
keelamine, 2.
samm

Kommentaa
rid

Vajutage nuppu, kuni
kuvatakse db

Sisesta

Punkt vilgub, mis näitab, et
kellad on keelatud.
Näidikud General
disablement ja Sounder
Fault/Disablement süttivad

Vajutage nuppu

Reziim

Vilkuv punkt näitab, et
kellad on keelatud.

Sireenide
aktiveerimine, 1.
samm
Vajutage nuppu, kuni
kuvatakse db

Sisesta
Sireenide
aktiveerimine, 2.
samm

Punkt lõpetab
vilkumise, mis näitab,
et sireenid on
aktiveeritud

Vajutage nuppu

Reziim
Tsooni
sisestusviivituste
aktiveerimine, 1.
samm

Tsooni
sisestusviivituste
aktiveerimine, 2.
samm

Vajutage nuppu, kuni
kuvatakse Ad

Punkt vilgub, mis näitab, et
viivitused on aktiivsed,
kui need on tehnilises
režiimis määratud (vt
kasutus- ja hooldusjuhendi
seadistustabelit)

Sisesta

Vajutage nuppu

Reziim
Tsooni sisestusviivituste
passiivseks
muutmine
Viige süsteem
uuesti
tavaolekusse

Punkt lõpetab vilkumise, mis
näitab, et viivitused on
passiivseks muudetud

Vajutage nuppu, kuni
kuvatakse Ad

Luba
Juhtnupud

Jätab alles võimaluse
kasutada ainult
kontrollimisnuppe
Alarm/Fault Warning
Silence ja Lamp test

Keerake nuppu ja
eemaldage

Hoolduskontakt:
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