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Általános jellemzők

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A kézikönyv a CCD-103 hagyományos oltásvezérlő központ telepítésére, üzembe helyezésére és karbantartására
vonatkozó utasításokat tartalmazza. A központ 3 jelzési zónájával 1 oltókör valósítható meg.
A CCD-103 kiválóan használható kis és közepes méretű helyszínek tűzjelzési és automatikus oltási feladatainak ellátására
kereskedelmi, oktatási vagy üzleti szektorban.
A központ teljesíti az EN 54-2, EN 54-4 és az EN 12094-1 sz. szabványok követelményeit, és tanúsítása is ezen
szabványok alapján történt ( 0370-CPR-1868 ).
A központ telepítését és karbantartását csak megfelelő képesítéssel rendelkező, az EN 54-14 útmutatásaival tisztában levő
személy végezheti.

1.1. A KÖZPONT FELÉPÍTÉSE

K

TT

1. Tűzjelző rész kezelő-kijelző felülete
2. Oltó rész kezelő-kijelző felülete
3. A Tűzjelző rész csatlakozói
4. Az Oltó rész csatlakozói
5. Hálózati (230 V~) csatlakozó
6. Akkumulátorok (2 x 12 V / 2,7 - 7,5 Ah)

ft

A központ alapvetően két részből áll, mely alapvetően az előlapján és az elektronikai kártyán is
tükröződik:
- a bal oldali a Tűzjelző rész
- a jobb oldali az Oltó rész állapotjelzőit, kezelő gombjait, illetve csatlakozóit tartalmazza.

A

1. ábra: A központ fő
részegységei

2. TELEPÍTÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK
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A központ felszerelése előtt ellenőrizzük, hogy minden tartozék megvan és sértetlen:
• 1 db CCD-103 oltásvezérlő központ
• 13 db 4,7 kOhm-os lezáró ellenállás
• 1 db, az oltótartályra szerelendő lezáró modul
• 1 db 5x20 2 A -es biztosító
• 1 db 5x20 500 mA-es biztosító
• 2 db kulcs a központ kezelésének engedélyezésére
• 2 db kulcs az oltási üzemmód kiválasztására
• Üzembe helyezési és kezelési kézikönyv
• Magyar nyelvű előlapi kártyák
• Akkumulátor kábel
Bármelyik tartozék hiánya esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A gyártó és a forgalmazó csak a megfelelően
telepített és üzemeltetett berendezésért vállal felelősséget, ezért tartsa be a 3. fejezetben leírtakat.

3. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK
Ez a fejezet az oltásvezérlő központ telepítésének helyes lépéseit mutatja be. A telepítés megkezdése előtt a teljes
kézikönyvet el kell olvasni. A leírt utasítások be nem tartása a berendezés tönkre meneteléhez vezethet.

3.1. TELEPÍTÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK
Az oltásvezérlő központ olyan helyiségbe szereljük, ahol
• a környezeti hőmérséklet -5 és + 40oC között van,
• a levegő relatív páratartalma 95% alatti és a pára nem csapódik ki,
• a területen nincs rezgés és nem áll fenn a mechanikai sérülés veszélye,
• elegendő hely áll rendelkezésre a központ kábeleinek bekötésére és a központ kezelésére.
Értesítsük a forgalmazót, ha a kicsomagoláskor a központot sérültnek találjuk.
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3.2. A TELEPÍTÉS SZERSZÁMAI
•
•
•
•
•

Lapos fejű csavarhúzó a csatlakozókhoz;
Philips (PH2) fejű csavarhúzó a központ 2 db előlapi csavarjához;
Csípőfogó és csupaszító a kábelezéshez;
Megfelelő fúró, fúrófej és tiplik a központ falra szereléséhez,
Digitális kézi műszer

3.3. A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI
3.3.1. A KÖZPONT ELŐLAPJÁNAK LEVÉTELE
Csavarjuk ki a 2 db Philips csavart a központ előlapjának alsó részén, és tegyük félre a
leemelt előlapot.

K

ft

3.3.2. A KÖZPONT HELYÉNEK KIJELÖLÉSE
2. ábra: A központ előlapjának
leszerelése
A központ felszerelési helyeként száraz, páramentes, könnyen megközelíthető helyet
válasszunk kb. 1,5 m magasságban, ahol a központ kijelzései jól láthatók, kezelő
gombjai könnyen kezelhetőek, és az előlap is könnyen levehető.
Fontos, hogy se a központ fölé, se alá ne szereljünk semmit, ami az előlap levételét megakadályozhatná!
Ne feledkezzünk el az akkumulátorok tömegéről sem!

TT

3.3.3. A KÖZPONT FALRA RÖGZÍTÉSE
A központ hátsó dobozát függőlegesen tartva helyezzük a falra a kívánt pozícióba, és jelöljük át a felszerelő furatok helyét.
A fúrások előtt vegyük el a hátsó dobozt a faltól, hogy ne sérüljön.
Fúrjuk ki, tiplizzük be megfelelően a fali rögzítő furatokat. Érdemes ebben a fázisban elkészíteni egy körkivágóval a
megfelelő kábelbevezető furatokat is a központ hátsó dobozán. A hátsó doboz felső részén jól elkülönített kikönnyítések
találhatók a hálózati vezeték, valamint a zónák és az egyéb vezetékek számára. Készítsük el a megfelelő számú kivágást,
és helyezzük el a PG11 típusú tömszelencéket. Végül szereljük fel a központ hátsó dobozát a falra.

A

3.3.4. AZ ELŐLAPI FELIRATOK
Az előlap LED-jeinek és gombjainak magyar feliratait a forgalmazó már elhelyezi a központokban, ezzel a telepítőnek nincs
dolga.
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3.3.5. AZ ELEKTROMOS VEZETÉKEK BEKÖTÉSE
A zónák és az egyéb vezetékek bekötése előtt érdemes a központot hálózatra kapcsolni és ellenőrizni a feszültségeket.
A központot egy külső megszakítón keresztül, 3-eres 1,5 mm 2
keresztmetszetű kábellel kell a 230 V~-os hálózatra
csatlakoztatni. A 230 V~-os hálózati feszültséget egy külső
kétpólusú kismegszakítón átvezetve, min. 3 x 1,5 mm2-es
árnyékolás
vezetékkel, a bal felső, elkülönített kábelbevezetőn keresztül
vezető ere
hozzuk be a központba. A hálózati kábelt a megfelelő
tehermentesítőkön keresztül vezessük a központ bal alsó
sarkában található 3-pólusú hálózati csatlakozóhoz.
opcionális
A hálózati feszültség vezetékét a többi vezetéktől független
ferrit
kábelbevezetőn vigyük a központba.
Elektromos szempontból zavart környezetben használjunk
árnyékolt kábeleket, melyek árnyékolását a tömszelencénél
testeljük (a tömszelencék fém alátétét védőföldre kötve), illetve
3. ábra: A vezetékek bekötése
használjunk ferriteket a bejövő vezetékeken (l. 3. ábra)
Az akkumulátorokat elegendő a rendszer üzembe helyezésének
végén elhelyezni és bekötni.
3.3.6. A KÖZPONT BEKAPCSOLÁSA
A központ felszerelését mindig feszültségmentes állapotban
végezzük, a kismegszakító lekapcsolásával. A biztonság kedvéért
először a hálózati, majd az akkumulátorokat csatlakoztassuk,
miután ellenőriztük a bekötéseket.
3.3.6.1. A hálózati feszültség csatlakoztatása
A hálózati csatlakozó bekötésénél használjuk a műanyag vezető
füleket (l. 4/c. ábra), és a védőföld vezetékét hagyjuk hosszabbra,
hogy véletlen kirántás esetén ez szakadjon meg a legkésőbb.
A hálózati feszültséget mindig csak a kismegszakítóval
szüntessük meg, soha ne a hálózati biztosíték eltávolításával!
a)

b)

c)

4. ábra: A központ hálózatra csatlakoztatása
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3.3.6.2.Az akkumulátorok csatlakoztatása
Az oltóközpont 2 db sorba kötött 12 V-os akkumulátort igényel.
A 2,3 Ah-s akkukat a központ szekrényének aljában kialakított
részen fektetve, míg a 7 Ah-s akkukat állítva kell elhelyezni (l.
5. ábra).
A csomagban levő összekötő kábelt az egyik akkumulátor "+",
míg a mások akkumulátor "-" végére kell csatlakoztatni. A
központ piros és fekete akku vezetékeit az akkumulátorok üres
végeire kell csatlakoztatni.

4. A KÖZPONT CSATLAKOZÓ KIOSZTÁSA

OLTÓ
KIMENET
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5. ábra: Az akkumulátorok elhelyezése

Z1
Z2
Z3
ALARM
FAULT
SND
24V AUX
IN EXT
VENTIL

Tűzjelző rész (bal oldal)
1. zóna bemenet (4,7 kOhm)
2. zóna bemenet (4,7 kOhm)
3. zóna bemenet (4,7 kOhm)
Tűz relé (váltó) kimenet
Hiba relé (váltó) kimenet
Hangjelző kimenet (általános; 4,7 kOhm)*
24 V= táp kimenet
Külső bemenet (kontaktus)
Szellőztető relé kimenet

Egyebek, biztosítók
COM
(Csatlakozás PC-hez CCC-100-on keresztül)
CONF
Nem használt (firmware frissítésre szolgál)
SND
Hangjelző kimenet biztosítója (500 mA gyors))
24V aux 24 V-os kimenet biztosítója (500 mA)
* polaritás fordításos felügyelt kimenetek
-6-

OLTÁS

BOTTLE
OPT
2 ST
1 ST
MCP START
MCP ABORT
MCP HOLD
DOOR
PRESSURE
FLOW

Oltó rész (jobb oldal)
Oltó kimenet*
(Feliratos) Fényjelző kimenet (p.f.; 4,7 k)*
Oltás aktiválva kim. (2. lépcső; p.f.; 4,7 k)*
Oltás előjelzés kim. (1. lépcső; p.f.; 4,7 k)*
Kézi Oltás indító bemenet (4,7 kOhm)
Kézi Oltás leállító bemenet (4,7 kOhm)
Kézi Oltás felfüggesztő bem. (4,7 kOhm)
Ajtó nyitva állapot bemenet (4,7 kOhm)
Alacsony tartálynyomás bem. (4,7 kOhm)
Oltóanyag áramlás bemenet (4,7 kOhm)

BOTTLE
OPT
2 ST
1 ST

Oltó kimenet biztosítója
Feliratos fényjelző kimenet biztosítója
Oltás aktiválva kimenet biztosítója
Oltás előjelzés kimenet biztosítója
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A központ csatlakozó kiosztása

4.1. A TŰZJELZŐ RÉSZ CSATLAKOZÓI

K

6. ábra: Az eszközök bekötése a Z1 - Z3 zóna bemeneteken

ft

4.1.1. AZ ÉRZÉKELŐK CSATLAKOZTATÁSA
Gyári alapbeállításban a Z1 és Z2 zónák együttes jelzése indítja el az oltási folyamatot, míg Z3 független zóna. (Az oltás
indítási feltétele a központ konfigurálásakor módosítható (l. 8.9. fejezet).

TT

Az érzékelőket, vagy kézi jelzésadókat láncoltan kell bekötni úgy, hogy eltávolításuk a zóna vezetékezésének
megszakadását okozza, és kiváltsa a központ hibajelzését. A legutolsó érzékelő aljzatában kell elhelyezni a 4,7 kOhm-os
lezáró ellenállást. Egy-egy zónára legfeljebb 32 db tűzjelző eszköz csatlakoztatható. A kézi jelzésadókat 100 Ohm-os
korlátozó ellenállással kell bekötni a zónákra. A nem használt zónákat a központ csatlakozóin kell 4,7 kOhm-mal lezárni.

A

4.1.2. TŰZ (ALARM) ÉS HIBA (FAULT) VÁLTÓ RELÉK
A központ Tűz (Alarm) reléje bármely zóna tűzjelzése esetén aktiválódik,
valamint a kézi Oltás indító bemenet aktívvá válásakor, amennyiben az
Oltás engedélyezve van.
Az általános Hiba (Fault) reléje pedig minden hibajelzés esetén elenged. (A
Hiba relé a hibamentes állapotban meghúzott állapotú!) A relék
kontaktusainak terhelhetősége 30 V= / 2 A.

7. ábra: A Tűz és Hiba relék csatlakozói
(C: közös, NC: bontó, NA: záró kontaktusok)

©
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4.1.3. ÁLTALÁNOS HANGJELZŐ (SND) KIMENET
Az oltó központ általános Hangjelző (SND) kimenetére (l. 8.
ábra) hagyományos hang- (fény) jelzők csatlakoztathatók
500 mA terhelhetőségig.
A felügyelt kimenet polaritás-fordítással működik: nyugalmi
állapotban kb. -7 V, aktivált állapotban +27 V van a kimeneten,
melyet 4,7 kOhm-mal kell lezárni. A csatlakozók felirata az
1: polarizáló dióda (1N 4007)
aktivált állapot polaritását mutatja. A hangjelző vonalon nem
2: lezáró ellenállás (4,7 kOhm)
lehet elágazás, a hangjelzőket láncoltan kell felfűzni, a
8. ábra: A Hangjelző (SND) kimenet bekötése
legutolsó hangjelzőnél kell elhelyezni a 4,7 kOhm-os lezáró
(aktivált állapotban)
ellenállást.
Nem-polarizált hangjelzők használata esetén polarizáló diódákat kell alkalmazni.
A Hangjelző (SND) kimenet késleltetésének beállítása
A központ kártyájának bal alsó részén található DELAY SND feliratú jumpersorán
állítható be a hangjelző kimenet késleltetése 0 és 10 perc között, percenkénti
lépésekben.

9. ábra: A hangjelző késleltetés
beállító jumpersora

4.1.4. 24V-OS TÁPKIMENET (24V AUX)
A központ 24 V-os tápkimenetéről láthatók el tápfeszültséggel a külső tápot igénylő eszközök
500 mA terhelhetőségig. A kimenetről nem érdemes olyan eszközöket táplálni, melyek a központ
nyugalmi állapotában fogyasztanak.

10. ábra: 24V AUX
kimenet
Promatt - Detnov
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4.1.5. KIÜRÍTÉS - HANGJELZŐ BEKAPCSOLÁS (INT EX) KONTAKTUS BEMENET
Az INT EX jelű bemenetre kapcsolt kontaktussal (l. 11. ábra) a központ Hangjelző (SND) kimenetére
kötött hangjelzők kapcsolhatók be kézzel. Az INT EX bemenet funkciója a központ programozásakor
módosítható (l. 8.5. fejezet).
4.1.6. SZELLŐZTETŐ (VENTIL) VÁLTÓ RELÉ
Az 1. és 2. zónák együttes jelzésekor aktiválódó Szellőztető (VENTIL) relével az oltandó helyiség
szellőztető ventilátora vezérelhető (általában ismétlő relén keresztül). A Szellőztető relé terhelhetősége:
30 V= / 2 A.

11. ábra: A
Kiürítés bemenet
bekötése

OUT+

R1
D2
IN-

OUT-

13. ábra: Az Oltó kimenet
(BOTTLE) lezáró modulja
(aktivált állapot)

K

12. ábra: Az Oltó kimenet (BOTLE) bekötése

Az Oltó kimenet késleltetése
A központ kártyájának jobb alsó részén található
DELAY EXT feliratú jumpersorán állítható be az Oltó
kimenet késleltetése 0 és 60 másodperc között,
5 másodpercenkénti lépésekben. A jumper PROG
állásában a késleltetés egyedileg programozható (l.
14. ábra: Az Oltó kimenet
8.1. fejezet).
késleltetésének beállító jumpersora

A

D1

IN+

1: A központ Oltó kimenete
2: Lezáró oltó modul
3: Oltótartály szelepe

TT

4.2.1. AZ OLTÓ KIMENET (BOTTLE)
A központ 500 mA terhelhetőségű, polaritásfordítással működő felügyelt Oltó kimenetére
(BOTTLE) közvetve, a Lezáró oltó modulon keresztül
csatlakoztatható az oltótartály szelepe. Az Oltó
kimenetet (1) az oltótartály közelében elhelyezett
Lezáró oltó modul (2) bemenetére (IN) kell
csatlakoztatni, majd a modul kimenetét (OUT) az
indító szelepre.
A nem használt Oltó kimenet a Lezáró oltó modulra
kell csatlakoztatni, hogy elkerüljük a kimenet
hibajelzését.

ft

4.2. AZ OLTÓ RÉSZ CSATLAKOZÓI
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4.2.2. OLTÁS FOLYIK (OPT) (FELIRATOS) FÉNYJELZŐ FELÜGYELT KIMENETE
A központ OPT jelzésű felügyelt, polaritás-fordítós kimenete az Oltó kimenettel együtt, azaz az oltóanyag kiáramlásától
kezdve aktiválódik. A kimenetre csatlakoztatott feliratos hang-, fényjelzővel értesíthetők a közelben tartózkodók az
oltóanyag megindulásáról (polarizált bemenettel rendelkező PAN1 feliratos hang-, fényjelző "Belépni tilos! Automatikus
oltás folyamatban. felirattal"). Az 500 mA-re terhelhető kimenetet a legutolsó hang-, fényjelzőnél, illetve ha nem használjuk,
akkor közvetlenül a csatlakozónál kell lezárni 4,7 kOhm-mal.
Ha az alkalmazott feliratos hang-,
fényjelzők nem polarizáltak, akkor
FIGYELEM!
OLTÁS FOLYIK. egy-egy polarizáló diódával (pl. 1N
4007) kell őket sorba kötni.
Az OPT kimenet működése a
központ programozása során a 8.16.
fejezet szerint módosítható.

4.2.3. AZ OLTÁS ELŐJELZÉS (1ST) ÉS OLTÁS AKTIVÁLVA (2ST) FELÜGYELT KIMENETEK
Az oltó központ rendelkezik polaritás-fordítós felügyelt kimenetekkel mind
• az Oltás előjelzés (1ST) állapot jelzésére (amikor az oltáshoz rendelt valamelyik zóna riaszt), mind
• az Oltás aktiválva (2ST) állapot jelzésére (amikor az oltási folyamat indításához rendelt mindkét zóna riaszt)
jelzésére.
Az Oltás előjelzés (1ST) kimenet pulzál, ezért erre a KAC CWSO típusú szinkronizált hangjelzői nem csatlakoztathatók.
Az Oltás aktiválva (2ST) kimenetre pl. PAN1 feliratos hang-, fényjelzők csatlakoztathatók "Oltás indul. Hagyja el a
helyiséget" felirattal.
A két kimenet együttesen 500 mA-rel terhelhető. A kimenetek használatára és bekötésére az általános Hangjelző
kimenetnél leírtak (l. 4.1.3. fejezet) érvényesek.
4.2.4. OLTÁS INDÍTÁS / LEÁLLÍTÁS / FELFÜGGESZTÉS BEMENETEK
Az oltó központ 3 db 4,7 kOhm-mal lezárt felügyelt bemenettel rendelkezik, amelyekre különböző színű kézi jelzésadókat
csatlakoztatva az oltás manuálisan befolyásolható.
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• kézi Oltás indítás (MCP START): a bemenetre csatlakoztatott sárga színű
kézi jelzésadó-val/kkal az oltás indítható. Célszerű a kézi Oltás indító
jelzésadókat az oltandó területen kívül, pl. annak bejáratánál elhelyezni.
• kézi Oltás leállítás (MCP ABORT): a
bemenetre csatlakoztatott kék színű kézi
jelzésadó-val/kkal az oltás leállítható. Az
Oltás leállítás beállított funkciójától függően
az oltandó területen belül, vagy azon kívül is
elhelyezhető. Az erről a bemenetről leállított
oltási folyamat már nem nem folytatható,
15. ábra: Az MCP START/ABORT/HOLD
nem indítható újra.
bemenetekre kötött jeladók korlátozó
• kézi Oltás felfüggesztés (MCP HOLD): a
ellenállása
bemenetre csatlakoztatott fehér(?) színű
kézi jelzésadó-val/kkal az oltás ideiglenesen
felfüggeszthető. Célszerű a felfüggesztő jelzésadókat az oltandó területen kívül
elhelyezni.
kézi
kézi
kézi
A bemenet aktív állapotánál az oltási visszaszámlálás leáll, s csak a kézi Oltás indító
Oltás
Oltás
Oltás
indítás
leállítás felfüggesztés
bemenet aktiválása, vagy a kézi Oltás felfüggesztő bemenet alaphelyzetbe állása újra
indítja az oltás késleltetést.
16. ábra: Az oltási folyamatot
befolyásoló kapcsolók
Az alkalmazott kézi jelzésadók érintkezőivel sorban egy-egy 100 Ohm-os ellenállást kell
bekötései
elhelyezni!
A nem használt bemeneteket a sorkapcsokon kell a 4,7 kOhm-mal lezárni.

A

TT

4.2.5. AJTÓ NYITVA, ALACSONY TARTÁLYNYOMÁS ÉS OLTÓANYAG ÁRAMLÁS FELÜGYELT BEMENETEK
Az Ajtó nyitva (DOOR) felügyelt bemenetre az oltandó terület
ajtajának érintkezője csatlakoztatható.
Az Alacsony tartálynyomás (PRESSURE) felügyelt bemenetre az
oltótartály tele/üres állapotát jelző kontaktus köthető.
Az Oltóanyag áramlás (FLOW) felügyelt bemenet pedig az
oltóanyag áramlásérzékelőjének kontaktusára köthető.
Mindhárom bemenet egy 4,7 kOhm-os lezáró ellenállással
felügyelt, de a kontaktusokkal sorba egy-egy 330 Ohm / 2 W-os
ellenállást kell bekötni. A nem használt bemeneteknél a lezáró
AJTÓ NYITVA
PRESSURE
ALACSONY TARTÁLYNYOMÁS
ellenállást a csatlakozóban kell elhelyezni.

O
M

FLOW

OLTÓANYAG ÁRAMLÁS

17. ábra: Az oltó rész kiegészítő bemenetei
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4.2.6. NYITOTT-KOLLEKTOROS (OC) KIMENETEK CSATLAKOZTATÁSA
Az oltó központ kártyájának jobb felső részén található 7 pólusú csatlakozóján
nyitott-kollektoros (OC) kimenetek találhatók, melyekkel az oltó központ további
állapotai jelezhetők tovább. Az OC kimenetekre reléket, vagy LED-eket
csatlakoztatva a 18. ábra és táblázat szerinti átjelzések valósíthatók meg:
Távjelezhető központ-állapot

Csatlakozó

Nyugalom

Aktivált

+24 V=

1

-

-

Csak Kézi üzem (kapcs. állapota)

2

0

1

Oltás tiltva (kapcs. állapota)

3

0

1

Oltás leállítva (bem. állapota)

4

0

1

Oltás felfüggesztve (bem. állapota)

5

0

1

Oltás indítva (bem. állapota)

6

0

1

18. ábra: A nyitott-kollektoros
kimenetek csatlakozója a bővítő
relékkel

7
GND
Megjegyzés: Az 1. jelű csatlakozó a kártya jobb széléhez közel található.
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Az oltó rendszer üzembe helyezése

5. AZ OLTÓ RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE
5.1. AZ OLTÓ RENDSZER ELŐZETES ELLENŐRZÉSE
Az üzembe helyezés megkezdése előtt a központ Oltó kimenetét kösse le az oltószelepről!

5.2. AZ OLTÓ RENDSZER TÁPRA KAPCSOLÁSA

TT

K

ft

A központ hálózatra kapcsolása előtt ellenőrizzük az alábbiakat:
• Ellenőrizzük, hogy a központ megfelelően lett felszerelve.
• Műszerrel ellenőrizzük, hogy a zónák, a felügyelt kimenetek (Oltó, Hangjelző, Feliratos fényjelző, Oltás aktiválva,
Oltás előjelzés kimenetek), valamint a felügyelt bemenetek (Kézi oltás indító, Kézi oltás leállító, Kézi oltás
felfüggesztő, Ajtó nyitva, Alacsony tartálynyomás, Oltóanyag áramlás bemenetek) vezetékei között nincs zárlat, és
nem szakadtak, valamint ellenőrizzük a 4,7 kOhm-os lezáró ellenállások meglétét.
• Ellenőrizzük a felügyelt hangjelző kimenetek (Hangjelző, Feliratos fényjelző (OPT), Oltás aktiválva (2 ST), Oltás
előjelzés (1 ST) kimenetek) helyes polaritását.
• Ellenőrizzük az Oltó kimenet helyes polaritását és az Lezáró oltó modul meglétét.
• Állítsuk be a kívánt hangjelző késleltetést.
• Állítsuk be az Oltó kimenet késleltetését.
• Válasszuk ki az oltó központ kívánt üzemmódját.
Végül ellenőrizzük műszerrel a hálózati feszültséget (230 V~) és az akkumulátorok feszültségét (min. 24 V=).

A

Az előző fejezet ellenőrzéseinek elvégzése után következhet a rendszer tápra kapcsolása az alábbi sorrendben:
•
először a hálózati feszültséget kapcsoljuk a központra,
•
majd csatlakoztassuk az akkumulátorokat.
A központ csak akkumulátorokról is indítható a kártya jobb alsó részén levő BAT gomb megnyomásával.
A bekapcsolás után néhány másodperccel a zöld ÜZEMEL LED kivételével minden állapotjelző LED-nek sötétnek kell
lennie. Amennyiben a Hangjelző kimenetnél késleltetést állítottunk be, akkor a Hangjelző késleltetés LED-nek is világítania
kell.
Ha a fenti állapottól eltérőt tapasztalunk, meg kell vizsgálni az okát, és ki kell javítani, mielőtt folytatnánk. A 9. fejezet ad
néhány ötletet a hibafelderítéshez.

O
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5.3. AZ OLTÓ RENDSZER ELLENŐRZÉSE
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Az oltó rendszer gyors ellenőrzésének lépései:
• Egy hibát szimulálva (pl. zóna vezeték megszakítás, hálózati táp vagy akku levétel stb.) ellenőrizzük a HIBA (FAULT)
relé működését és a megfelelő hiba LED-ek kigyulladását.
• Egy riasztást szimulálva ellenőrizzük a TŰZ (ALARM) relé működését, a megfelelő zóna riasztás LED-jének
kigyulladását, valamint a (beállított késleltetés szerint) megszólaló hangjelzők működését.
• Állítsuk a központot Automatikus üzemmódba, szimuláljunk az 1. és 2. zónán riasztást, majd
◦ ellenőrizzük, elindult-e az oltási folyamat (el kell induljon*),
◦ ellenőrizzük, hogy a kézi Oltás felfüggesztés és kézi Oltás leállítás jeladók megfelelően működnek,
◦ ellenőrizzük, hogy a kézi Oltás indítás jeladó megfelelően működik.
• Állítsuk a központot Kézi üzemmódba, szimuláljunk az 1. és 2. zónán riasztást, majd
◦ ellenőrizzük, elindult-e az oltási folyamat (nem szabad, hogy elinduljon*),
◦ ellenőrizzük, hogy a kézi Oltás indítás jeladó megfelelően működik.
◦ ellenőrizzük, hogy a kézi Oltás felfüggesztés és kézi Oltás leállítás jeladók megfelelően működnek,
Megjegyzés: a hálózati táp megszűntét, illetve az akkuk levételét nem azonnal jelzi a központ.
* A gyári beállítás szerint.
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Kezelési útmutató

6. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

OLTÁS FOLYIK

TŰZ

FÉNYJELZŐ
KIMENET

OLTÁS
AKTIVÁLVA

HIBA

OLTÁS
AKTIVÁLVA

OLTÁS
ELŐJELZÉS

TILTVA

OLTÁS
ELŐJELZÉS

RENDSZER
HIBA

KÉZI OLTÁS
INDÍTÁS

AUTO & KÉZI
ÜZEM

KÉZI OLTÁS
LEÁLLÍTÁS

CSAK KÉZI
ÜZEM

TÁPHIBA

TESZT

MŰKÖDÉSKÉPTELEN

HANGJELZÉS
BEKAPCSOLÁS

KÉZI OLTÁS
FELFÜGGESZT.

HANGJELZÉS
KÉSLELTETVE

HANGJELZÉS
KIKAPCSOLÁS

AJTÓ NYITVA

HANGJELZŐ
HIBA/TILTVA

NYUGTÁZÁS

FÖLDZÁRLAT

JELZÉSTÖRLÉS

OLTÁS TILTVA

KEZELÉS
ENGEDÉLYEZVE

TT

ALACSONY
NYOMÁS

K

OLTÓ
KIMENET

ÜZEMEL

ft

Ez a fejezet az oltó központ helyes használatához szükséges ismereteket mutatja be, részletezve a központ kezelő- és
kijelző szerveit, valamint a központ különböző működési állapotainál végrehajtható kezeléseket és kijelzéseket ismerteti.
Az egyes állapotkijelzőket számok (1-32), míg a kezelő- és beavatkozó szerveket betűk (A-H) jelölik.

ÁRAMLÁS

6.1. LED-ES ÁLLAPOTJELZŐK
A Tűzjelző rész LED-jei

A

19. ábra: A központ kezelő és kijelző szervei

ÜZEMEL

O
M

6.1.1. ÜZEMEL - (1)
A zöld ÜZEMEL LED világít, ha az oltó központ hálózatról vagy az akkumulátorokról működik.
6.1.2. TŰZ - (2)
A piros TŰZ (Alarm) LED meggyullad, ha valamelyik zónájáról tűzjelzés (alarm) érkezik:
• Villog: ha a tűzjelzést egy, vagy több érzékelő okozza. Ebben az esetben nincs egyidejűleg kézi
jelzésadóról érkező riasztás.
• Világít: a tűzjelzés kézi jelzésadóról érkezett.
Ezzel egy időben a riasztásban levő zóna(k) TŰZ LED-je(i) is kigyullad(nak).
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6.1.3. HIBA - (3)
A sárga HIBA LED világít, ha az oltó központ bármely részegysége, vagy bármely felügyelt
bemenetének/kimenetének vezetékezése meghibásodik. A HIBA LED-del egyidejűleg
villogó dedikált hiba LED jelzi pontosan az aktuális meghibásodást.
6.1.4. TILTVA - (4)
A sárga TILTVA LED világít, ha valamelyik zóna, vagy a Hangjelző kimenet tiltott állapotú.
• Letiltott Hangjelző kimenet esetén a sárga HANGJELZŐ HIBA/TILTVA LED (11) is világít.
• Letiltott zóna(k) esetén a letiltott zóná(k)hoz tartozó sárga HIBA/TESZT/TILTVA LED(-ek) is világít(anak).
6.1.5. ZÓNA TŰZ - (5)
A piros zóna-TŰZ LED világít az adott zóna riasztásakor.
• Villog: ha a tűzjelzést egy, vagy több érzékelő okozza. Ebben az esetben nincs egyidejűleg kézi
jelzésadóról érkező riasztás. (Az OTSZ szerint nem lehet egy zónán egyidejűleg érzékelő és kézi jelzésadó!)
• Világít: a tűzjelzés kézi jelzésadóról érkezett. A LED tehát villog, ha egyszerre van riasztásban
érzékelő és kézi jelzésadó.
A zóna TŰZ LED-ekkel egy időben az általános TŰZ LED (2) is kigyullad.
6.1.6. A ZÓNÁK HIBA/TESZT/TILTVA LED-JEI - (6)
Az egyes zónához tartozó sárga LED-ek
• Villognak: ha az adott zóna hibás, vagy teszt üzemben van,
• Világítanak: ha az adott zóna letiltott állapotú.

Promatt - Detnov
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6.1.7. RENDSZERHIBA - (7)
A sárga RENDSZERHIBA LED akkor gyullad ki, ha az oltó központ valamilyen kritikus, a központ
megfelelő működését lehetetlenné tevő hibát észlel.

RENDSZER
HIBA

6.1.8. TÁPHIBA - (8)
A sárga TÁPHIBA LED a hálózati tápegység, az akkumulátorok, vagy a biztosítékok meghibásodását,
hiányát jelzi.

TÁPHIBA

6.1.9. MŰKÖDÉSKÉPTELEN - (9)
A sárga MŰKÖDÉSKÉPTELEN LED akkor világít, ha a központ nem kap megfelelő működtető
feszültséget, pl. amikor nincs hálózati feszültség és az akkumulátorok feszültsége is elégtelen,
vagy ha a központ programozás (konfigurálás) állapotban van, azaz a központ kártyájának alján
levő PROG jumpert ON állásba állítottuk.

MŰKÖDÉSKÉPTELEN

HANGJELZŐ
HIBA/TILTVA

TT

6.1.12. FÖLDZÁRLAT - (12)
A sárga FÖLDZÁRLAT LED világít, ha a központ valamelyik bejövő, vagy kimenő vezetéke földzárlatos.
Kezelőgombokhoz tartozó LED-ek:

HANGJELZÉS
KÉSLELTETVE

K

6.1.11. HANGJELZŐ HIBA/ TILTVA - (11)
A sárga HANGJELZŐ HIBA/TILTVA LED
• Villog: ha a Hangjelző kimenet (SND) hibás (szakadt, zárlatos),
• Világít: ha a Hangjelző kimenet le van tiltva.

ft

6.1.10. HANGJELZÉS KÉSLELTETVE - (10)
Késleltetett hangjelző működtetés beállítása esetén (l. 4.1.3. fejezet) a sárga HANGJELZÉS
KÉSLELTETVE LED világít. Ilyen esetekben egy tűzjelzés után csak a jumpereken beállított késleltetési
idő után szólalnak meg a hangjelzők.

6.1.13. TESZT - (13)
A sárga TESZT LED villogása jelzi, ha valamelyik zóna Teszt üzemmódban van. A teszt üzemben
levő zóna sárga LED-je is villog ilyenkor (l. 6.1.6. fejezet).

FÖLDZÁRLAT

A

TESZT

6.1.14. HANGJELZÉS BEKAPCSOLÁS - (14)
A sárga HANGJELZÉS BEKAPCSOLÁS LED:
• Villog: ha a Hangjelző kimenet a beállított késleltetés után fog bekapcsolódni,
• Világít: ha a Hangjelző kimenet aktív és a hangjelzők szólnak.

O
M

HANGJELZÉS
BEKAPCSOLÁS

6.1.15. HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁS - (15)
A sárga HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁS LED jelzi, hogy egy tűzjelzés után, vagy a hangjelzők már
bekapcsolt állapota után a kezelő kikapcsolta a Hangjelző kimeneten levő hangjelzőket a
HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁSA gomb megnyomásával.

HANGJELZÉS
KIKAPCSOLÁS

6.1.16. NYUGTÁZÁS - (16)
A sárga NYUGTÁZÁS LED jelzi, hogy a beérkező tűz-, vagy hibajelzést a kezelő a NYUGTÁZÁS gomb
megnyomásával tudomásul vette, és ezzel a belső hangjelzőt is kikapcsolta.
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NYUGTÁZÁS

Az Oltó rész LED-jei

6.1.17. OLTÓ KIMENET (HIBA - AKTÍV) - (17)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt Oltó kimenet (BOTTLE) hibás (szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt Oltó kimenet (BOTTLE) bekapcsolt, aktivált állapotát.

OLTÓ
KIMENET

6.1.18. FÉNYJELZŐ KIMENET (HIBA - AKTÍV) - (18)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt Fényjelző kimenet (OPT) hibás (szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt Fényjelző kimenet (OPT) bekapcsolt, aktivált állapotát.

FÉNYJELZŐ
KIMENET

6.1.19. OLTÁS AKTIVÁLVA (HIBA - AKTÍV) - (19)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt Oltás aktiválva kimenet (ST2) hibás (szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt Oltás aktiválva kimenet (ST2) bekapcsolt, aktivált állapotát.

OLTÁS
AKTIVÁLVA

6.1.20. OLTÁS ELŐJELZÉS (HIBA - AKTÍV) - (20)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt Oltás előjelzés kimenet (ST1) hibás (szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt Oltás előjelzés kimenet (ST1) bekapcsolt, aktivált állapotát.

OLTÁS
ELŐJELZÉS
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6.1.21. KÉZI OLTÁS INDÍTÁS BEMENET (HIBA - AKTÍV) - (21)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt kézi Oltás indítás bemenet (MCP START) hibás
(szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt kézi Oltás indítás bemenet (MCP START) aktív állapotát,
azaz, ha megnyomták a bemenetre csatlakoztatott egyik (sárga) kézi Oltás indítás jelzésadót.
6.1.22. KÉZI OLTÁS LEÁLLÍTÁS BEMENET (HIBA - AKTÍV) - (22)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt kézi Oltás leállítás bemenet (MCP STOP) hibás
(szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt kézi Oltás leállítás bemenet (MCP STOP) aktív állapotát,
azaz, ha megnyomták a bemenetre csatlakoztatott egyik (kék) kézi Oltás leállítás jelzésadót.

KÉZI OLTÁS
LEÁLLÍTÁS

KÉZI OLTÁS
FELFÜGGESZT.

K

ft

6.1.23. KÉZI OLTÁS FELFÜGGESZTÉS BEMENET (HIBA - AKTÍV) - (23)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt kézi Oltás felfüggesztés bemenet (MCP HOLD)
hibás (szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt kézi Oltás felfüggesztés bemenet (MCP HOLD) aktív
állapotát, azaz, ha megnyomták a bemenetre csatlakoztatott egyik (fehér? színű) kézi
Oltás felfüggesztés jelzésadót.

KÉZI OLTÁS
INDÍTÁS

TT

6.1.24. AJTÓ NYITVA BEMENET (HIBA - AKTÍV) - (24)
• A bal oldali sárga LED jelzi, ha a felügyelt Ajtó nyitva bemenet (DOOR) hibás
(szakadt, zárlatos).
• A jobb oldali piros LED jelzi a felügyelt Ajtó nyitva bemenet (DOOR) aktív állapotát, azaz
a nyitott ajtót (330 Ohm).
6.1.25. ALACSONY TARTÁLYNYOMÁS BEMENET (HIBA - AKTÍV) - (25)
• A LED sárgán villog, ha az Alacsony tartálynyomás (PRESSURE) bemenet hibás
(szakadt, zárlatos).
• A LED folyamatosan világít, ha az Alacsony tartálynyomás (PRESSURE) bemenet aktív.

Oltási állapotjelzők

A

6.1.26. OLTÓANYAG ÁRAMLÁS BEMENET (HIBA - AKTÍV) - (26)
• A LED sárgán villog, ha az Oltóanyag áramlás (FLOW) bemenet hibás (szakadt, zárlatos).
• A LED folyamatosan világít, ha az Oltóanyag áramlás (FLOW) bemenet aktív.

O
M

6.1.27. OLTÁS ELŐJELZÉSI ÁLLAPOT - (27)
• Világít: ha az oltó központ Oltás előjelzési állapotban van (tűzjelzés az egyik zónán).
6.1.28. OLTÁS AKTIVÁLVA ÁLLAPOT - (28)
• Világít: ha az oltó központ Oltás aktiválva állapotban van (tűzjelzés mindkét zónán,
vagy a kézi Oltás indítás bemenet aktív).

©
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6.1.29. OLTÁS FOLYIK ÁLLAPOT - (29)
• Villog: mialatt az oltó központ aktiválja az Oltó kimenetet
• Világít: az Oltó kimenet aktiválása után, tehát miután az oltás lezajlott, a következő Jelzéstörlésig

AJTÓ NYITVA

ALACSONY
NYOMÁS

ÁRAMLÁS

OLTÁS
ELŐJELZÉS
OLTÁS
AKTIVÁLVA

OLTÁS FOLYIK

Üzemmód LED-ek

6.1.30. AUTO & KÉZI ÜZEM - (30)
Világít, ha az üzemmód választó kulcsos kapcsolóval az Automatikus és kézi üzem van kiválasztva.
6.1.31. CSAK KÉZI ÜZEM - (31)
Világít, ha az üzemmód választó kulcsos kapcsolóval a Csak Kézi üzem van kiválasztva.
6.1.32. OLTÁS TILTVA - (32)
Világít, ha az üzemmód választó kulcsos kapcsolóval az Oltás tiltva állapot van kiválasztva.

AUTO & KÉZI
ÜZEM
CSAK KÉZI
ÜZEM

OLTÁS TILTVA

6.2. A KÖZPONT HANGJELZÉSEI
6.2.1. TŰZJELZÉS (ALARM)
Tűzjelzéskor a központ belső hangjelzője folyamatosan szól.
6.2.2. HIBAJELZÉS (FAULT)
Valamely hiba (zóna-, felügyeleti hiba) bekövetkeztekor, ha nincs tűzjelzés, a központ belső hangjelzője szaggatottan szól.
6.2.3. RENDSZERHIBA JELZÉSE
Rendszerhiba esetén a központ belső hangjelzője folyamatosan szól.
Promatt - Detnov
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6.2.4. OLTÁS ELŐJELZÉS, OLTÁS AKTIVÁLVA, OLTÁS FOLYIK ÁLLAPOTOK JELZÉSE
A központ belső hangjelzője folyamatosan szól.
6.2.5. AZ OLTÁS INDÍTÁS, OLTÁS FELFÜGGESZTÉS, OLTÁS LEÁLLÍTÁS JELADÓK MEGNYOMÁSÁNAK JELZÉSE
A központ belső hangjelzője folyamatosan szól.

6.3. KEZELŐGOMBOK
6.3.1. ZÓNA GOMBOK - (A)
Z1
A zóna gombokkal az egyes zónák Teszt üzembe állíthatók, illetve letilthatók.
A gombok első megnyomására az adott zóna Teszt üzembe állítódik, amire a TESZT LED
és a zónához tartozó Hiba/Teszt/Tiltva LED villog.
A gomb második megnyomására a zóna letiltódik, majd egy újbóli megnyomásra visszaáll normál állapotba.
Egy zóna letiltott állapotában a sárga TILTVA és a zónához tartozó sárga Hiba/Tiltva/Teszt LED jelez.

Z3

ft

Z2

6.3.2. TESZT GOMB - (B)
A TESZT gomb egy másodperces megnyomására az összes állapotjelző LED kigyullad egy
rövid időre. Ha eközben valamilyen tápegység hiba is fennáll, az azonnal láthatóvá válik.
Ha TESZT gombot akkor nyomjuk meg, amikor a központ valamelyik zónája Teszt üzemben van,
akkor a központ visszatér normál állapotába.

K

TESZT

TT

6.3.3. HANGJELZÉS BEKAPCSOLÁS GOMB - (C)
A HANGJELZÉS BEKAPCSOLÁS gomb megnyomására a felügyelt Hangjelző kimenet (SND)
HANGJELZÉS
BEKAPCSOLÁS
azonnal, késleltetés nélkül aktiválódik, és megszólalnak rácsatlakoztatott hangjelzők. A gomb
tehát felülírja az esetleg beállított késleltetést.
Ha a Hangjelző kimenet a HANGJELZÉS BEKAPCSOLÁS gomb megnyomásakor le volt tiltva
(azaz, a HANGJELZŐ HIBA/TILTVA LED villogott), akkor a gomb hatására a kimenet újra engedélyeződik.

A

6.3.4. HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁS GOMB - (D)
A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA gomb megnyomásának hatására
• a Hangjelző kimenet kikapcsol, ha korábban aktiválva volt, azaz, ha működtek a hangjelzők,
• a Hangjelző kimenet letiltódik, ha korábban a hangjelzők nem működtek. Ebben az
esetben a TILTÁS és a HANGJELZÉS HIBA/TILTVA LED-ek is kigyulladnak, jelezve a
Hangjelző kimenet letiltott állapotát.

O
M

6.3.5. NYUGTÁZÁS GOMB (E)
A NYUGTÁZÁS gombbal csendesíthető az oltó központ belső hangjelzője egy-egy riasztásvagy hibajelzés után. E gombbal jelezheti a kezelő a beérkezett jelzés tudomásul vételét.
A belső hangjelző kikapcsolását a gomb melletti LED kigyulladása jelzi vissza. Egy újabb riasztásvagy hiba esemény bekövetkeztekor, amikor újra megszólal a belső hangjelző, a gomb melletti LED
kialszik, jelezve, hogy van nyugtázatlan esemény.
6.3.6. JELZÉSTÖRLÉS GOMB (F)
Egy-egy riasztás-, hiba, vagy oltási esemény után az oltó központ a JELZÉSTÖRLÉS gomb
megnyomásával állítható vissza normál helyzetébe.
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6.3.7. KEZELÉST ENGEDÉLYEZŐ KULCSOS KAPCSOLÓ - (G)
A kulcsos kapcsoló "zárt" (függőleges) állapotában a központ kezelő gombjai nem
használhatóak.
Az oltó központ kezelése a Kezelést engedélyező, kétállású kulcsos kapcsoló "nyitott"
(vízszintes) állásában lehetséges csak.

HANGJELZÉS
KIKAPCSOLÁS

NYUGTÁZÁS

JELZÉSTÖRLÉS

KEZELÉS
ENGEDÉLYEZVE

6.3.8. OLTÁSI ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ KULCSOS KAPCSOLÓ - (H)
A háromállású kulcsos kapcsolóval választható ki az oltó központ kívánt működési
AUTO & KÉZI
üzemmódja, az alábbiak szerint. A kiválasztott üzemmódot az egyes kulcsállások melletti
ÜZEM
LED-ek jelzik vissza.
CSAK KÉZI
ÜZEM
• AUTO & KÉZI ÜZEM: Az oltási folyamat mind a zónák automatikus érzékelőiről, mind a
OLTÁS TILTVA
központ előlapján levő Oltás indító kapcsolóval, vagy az Oltás indítás bemenetre
csatlakoztatott (sárga) kézi jelzésadókkal indítható.
• CSAK KÉZI ÜZEM: Az oltási folyamat csak a központ előlapján levő Oltás indító kapcsolóval, vagy az Oltás indítás
bemenetre csatlakoztatott (sárga) kézi jelzésadókkal indítható.
• OLTÁS TILTVA: Az oltás sem automatikus módon, sem kézi indítással nem indítható.
6.3.9. OLTÁS INDÍTÓ ELŐLAPI KAPCSOLÓ - (I)
Az előlapon levő Oltás indító kapcsoló funkciója megegyezik az Oltás indítás bemenetre csatlakoztatott kézi Oltás indító
jelzésadókéval. A két gomb egyidejű megnyomásának hatására az oltó központ Oltás aktiválva állapotba kerül.
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6.4. A TŰZJELZŐ RÉSZ ÁLLAPOTAI, ÜZEMMÓDJAI
6.4.1. NORMÁL (KÉSZENLÉTI) ÜZEMMÓD
Az oltó központ normál, készenléti állapotban van, ha nincs sem tűzjelzés, sem hibajelzés, valamint, ha nincs semmi
letiltva, vagy teszt állapotban. Ilyenkor csak az ÜZEMEL LED világít, és a belső hangjelző is néma.
Az ÜZEMEL LED-en kívül esetleg a HANGJELZŐ KÉSLELTETÉS LED világíthat, ha az üzembe helyezés során a
késleltetés be lett állítva.

TT

K
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6.4.2. TŰZJELZÉS ÁLLAPOT
Az oltó központ Tűzjelzés állapotba kerül, ha valamelyik zónája riasztást jelez, vagy kézi Oltás indítás történt. Ilyenkor:
• A TŰZ LED: világít, ha kézi jelzésadóról érkezett a riasztás, vagy villog, ha a jelzést automatikus érzékelő okozta.
• A megfelelő zóna TŰZ LED-je: világít, ha kézi jelzésadóról érkezett a riasztás, vagy villog, ha a jelzést automatikus
érzékelő okozta.
• A központ belső hangjelzője: folyamatosan szól.
• A TŰZ relé: aktiválódik (meghúz).
• A Hangjelző kimenet: a beállított késleltetés után aktiválódik.
Kezelési lehetőségek Tűzjelzés esetén (a Kezelés engedélyező kulcsos kapcsolónak engedélyezett állásban kell lenni):
• A NYUGTÁZÁS gombot megnyomva: A belső hangjelző kikapcsol, a gomb melletti LED kigyullad, jelezve a tűzjelzés
tudomásul vételét.
• A JELZÉSTÖRLÉS gombot megnyomva: Az oltó központ visszaállítható normál helyzetbe, feltéve, hogy a jelzést
korábban már kivizsgálták, és a megfelelő intézkedések megtörténtek.
• A HANGJELZÉS BEKAPCSOLÁS gombot megnyomva: A Hangjelző kimenet azonnal, az esetleg beállított
késleltetést felülírva aktiválódik, és megszólalnak a hangjelzők. A gombnak nincs hatása, ha a Hangjelző kimenet le
van tiltva.
• A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁS gombot megnyomva: Ha a hangjelzők szóltak, akkor a gomb hatására
kikapcsolódnak. Ha a gombot a Hangjelző késleltetési ideje alatt nyomjuk meg, akkor a késleltetés törlődik, és a
hangjelzők némák maradnak.
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6.4.3. HIBA ÁLLAPOT
Az oltó központ Hiba állapotba kerül bemeneteinek, kimeneteinek, tápellátásának, vagy részegységeinek bármely
meghibásodása esetén. (A hibaesemények tárolódnak, és csak Jelzéstörléssel szüntethetők meg.) Ilyenkor:
• A HIBA LED: villog.
• Az adott eseményhez tartozó Hiba LED: villog (zóna hiba, táphiba, egy adott bemenet vagy kimenet hibája stb.)
• A központ belső hangjelzője: szaggatottan szól.
• A HIBA relé: elenged
Kezelési lehetőségek Hibajelzés esetén (a Kezelés engedélyező kulcsos kapcsolónak engedélyezett állásban kell lenni):
• A NYUGTÁZÁS gombot megnyomva: a belső hangjelző kikapcsol, a gomb melletti LED kigyullad, jelezve a hibajelzés
tudomásul vételét.
• A JELZÉSTÖRLÉS gombot megnyomva: Az oltó központ visszaállítható normál helyzetbe, feltéve, hogy a hibát
kiváltó ok már megszűnt.
A 9. fejezet ismerteti a leggyakoribb hibákat, és elhárításuk módját.
6.4.4. TILTÁS ÁLLAPOT
A Tűzjelző rész zónái és a Hangjelző kimenete ideiglenesen letiltható. Egy letiltott zónát a központ nem figyel, így sem
tűzjelzést, sem hibajelzést nem jelez a tiltás alatt. A Tiltás állapot jelzése:
• A TILTÁS LED: világít.
• Letiltott zóna esetén: a letiltott zóna HIBA LED-je folyamatosan világít.
• Letiltott Hangjelző kimenet esetén: a HANGJELZŐ HIBA/TILTVA LED folyamatosan világít.
Zóna tiltása/engedélyezése:
• Engedélyezett állapotú zóna esetén nyomjuk meg kétszer a Zóna gombját:
a zóna letiltódik
• Tiltott állapotú zóna esetén nyomjuk meg egyszer a Zóna gombját:
a zóna engedélyeződik
A Hangjelző kimenet tiltása/engedélyezése:
• Engedélyezett és nyugalomban levő hangjelzők esetén megnyomva a HANGJELZŐ KIKAPCSOLÁS gombot:
a Hangjelző kimenet letiltódik
• Letiltott Hangjelző kimenet esetén megnyomva a HANGJELZŐ BEKAPCSOLÁS gombot:
a Hangjelző kimenet engedélyeződik.
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6.4.5. TESZT ÜZEMMÓD
Az oltó központ Teszt üzembe kerül, ha bármelyik zónáját tesztbe állítjuk. A rendszer üzembe helyezése és felülvizsgálatai
során alkalmazható a Teszt üzemmód, melyet a központ az alábbi módon jelez:
• A TESZT LED: villog.
• A tesztben levő zóna Hiba/Teszt/Tiltás LED-je: villog.
Teszt üzemben a tesztre kiválasztott zóna tűzjelzése esetén a zóna TŰZ kijelzőjén csak 3 másodpercre jelenik meg a
jelzés, majd a központ automatikusan törli a jelzést, megszakítva a feszültséget az adott zónán.
A TESZT üzemmód kiválasztása:
• Nyomjuk meg egyszer a tesztbe állítandó zóna gombját (Z1 - Z3).
Kilépés egy adott zónán a Teszt üzemből:
• Nyomjuk meg egyszer a tesztben levő zóna gombját (Z1 - Z3).
• Nyomjuk meg a TESZT gombot: a korábban tesztben levő zóna visszaáll élesített helyzetbe.
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6.4.6. MŰKÖDÉSKÉPTELEN ÁLLAPOT
Az oltó központ Működésképtelen állapotba kerül, ha nincs hálózati feszültség és az akkumulátorok feszültsége 22 V alá
csökken. Ebben az állapotban a központ sem tűzjelzéseket, sem hibajelzéseket nem képes jelezni. Ilyenkor:
• A HIBA LED villog.
• A MŰKÖDÉSKÉPTELEN LED folyamatosan világít.
• A belső hangjelző folyamatosan szól.
• A HIBA relé elenged.
Teendők Működésképtelen állapot esetén:
• Nyomjuk meg a NYUGTÁZÁS gombot a belső hangjelző némításához.
• Állítsuk vissza a központ hálózati tápellátását.
• Cseréljük ki az akkumulátorokat megfelelően töltöttekre.
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6.4.7. RENDSZERHIBA ÁLLAPOT
Az oltó központ Rendszerhiba állapotba lép, ha valamilyen kritikus, a központ megfelelő működését lehetetlenné tevő hibát
észlel. Ezt az állapotot az alábbi módon jelzi:
• A HIBA LED folyamatosan világít.
• A RENDSZERHIBA LED folyamatosan világít.
• A központ belső hangjelzője szól.
• A HIBA relé elenged.

6.5. AZ OLTÓ RÉSZ ÁLLAPOTAI, ÜZEMMÓDJAI

Az Oltó rész három üzemmódja az előlapi kulcsos kapcsolóval választható ki: Auto & kézi, üzem, Csak kézi üzem és Oltás
tiltva üzemmódok között.

©
PR

6.5.1. AUTO & KÉZI ÜZEMMÓD
Az oltási folyamat
• vagy az oltáshoz rendelt zónák együttes tűzjelzéseinek hatására,
• vagy az Oltás indító (MCP START) bemenetre csatlakoztatott, illetve a központ előlapján levő Oltás indító kézi
jelzésadó(k) aktiválására (benyomására) indul.
6.5.2. CSAK KÉZI ÜZEMMÓD
Az oltó központ a zónák tűzjelzéseit az előlapon kijelzi, de az oltási folyamatot csak az Oltás indító (MCP START)
bemenetre csatakoztatott, illetve az előlapi Oltás indító kézi jelzésadó(k) aktiválására (benyomására) Indítja el.
• A Csak kézi üzem az előlapi üzemmódválasztó kulcsos kapcsolóval választható ki.
• Az üzemmód kiválasztását a visszajelző LED mutatja.
• Ebben az üzemmódban a "Csak kézi üzem" elnevezésű nyitott-kollektoros (OC) kimenet is aktiválódik (2. csatlakozó
pont).
6.5.3. OLTÁS TILTVA ÜZEMMÓD
Az Oltás tiltva üzemmód megegyezik az előzőekben leírtakkal, de itt az oltás még az Oltás indító kézi jelzésadókkal sem
indítható. A kiválasztott üzemmódot az előlapi üzemmódválasztó kulcsos kapcsoló melletti LED-ek mutatják.
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6.6. AZ OLTÁSI FOLYAMAT ÁLLAPOTAI
Az oltási folyamat 5 egymást követő állapotból áll:
1. Alvó állapot - 2. Oltás előjelzés állapot - 3. Oltás aktiválva állapot - 4. Oltás folyik állapot - 5. Oltás vége állapot
6.6.1. ALVÓ OLTÁSI ÁLLAPOT
Az oltó központ nyugalmi helyzetben van, az oltási folyamat (sem az automatikus, sem a kézi) nem kezdődött el. Az
előlapon csak a zöld ÜZEMEL és az oltó rész kiválasztott üzemmódjának sárga LED-je világít.
A felügyelt bemenetek és kimenetek bármely meghibásodása esetén kigyullad a hibához tartozó LED és elenged a HIBA
relé.
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6.6.2. OLTÁS ELŐJELZÉS ÁLLAPOT (1.STAGE)
Amint az oltáshoz rendelt valamelyik zóna (Z1, Z2) riasztást jelez, az oltó központ Oltás előjelzés állapotba lép, melyet az
alábbi módon jelez:
• Az Oltás előjelzés állapotjelző LED kigyullad,
• Az 1ST kimenet állapotát mutató Oltás előjelzés-1 LED kigyullad,
• Az Oltás előjelzés kimenet (1ST) aktiválódik: 0,5 Hz
• A központ belső hangjelzője folyamatosan szól
• Számkijelző: Az oltó kimenet aktiválásáig visszamaradó időt mutatja (fixen).
Az Oltás előjelzés állapotban végrehajtható kezelések:
• NYUGTÁZÁS gomb: Elnémítja a belső hangjelzőt és kigyullad NYUGTÁZÁS gomb mellett visszajelző LED.
• JELZÉSTÖRLÉS gomb: A riasztás törlődik, és az oltó rendszer visszaáll nyugalmi (alvó) állapotba.
Addig nem szabad törölni a jelzést, míg a riasztás okát ki nem derítették!
• Kézi Oltás indító jelzésadó aktiválása: Ha az oltó központ nem Oltás tiltás állapotban van, akkor az oltási folyamat
azonnal elindítható az előlapi, vagy az MCP START bemenetre csatlakoztatott (sárga) kézi jelzésadókkal.
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6.6.3. OLTÁS AKTIVÁLVA ÁLLAPOT (2.STAGE)
Az oltó központ Oltás aktiválva állapotba kerül,
• amint az oltáshoz rendelt mindkét zónán beérkezett a riasztásjelzés,
• vagy valamelyik (előlapi, vagy az MCP START bemenetre csatlakoztatott) Oltás indító jelzésadót megnyomták.
Az Oltás aktiválva állapotot a központ az alábbi módon jelzi:
• Az Oltás aktiválva állapotjelző LED kigyullad,
• Az Oltás előjelzés kimenet (1ST) frekvenciája felgyorsul: 2 Hz
• A 2ST kimenet állapotát mutató Oltás aktiválva-2 LED kigyullad,
• A 2ST kimenet folyamatosan aktiválódik.
• A központ belső hangjelzője folyamatosan szól
• Számkijelző: Az oltó kimenet aktiválásáig visszamaradó időt mutatja villogva.
Ebben az állapotban a Jelzéstörlés gomb hatástalan, az oltási folyamat csak a kézi Oltás leállító bemenet aktiválása, vagy
a kulcsos kapcsoló Oltás tiltva állapotba állítása után állítható le a Jelzéstörlés gomb megnyomásával.
Az Oltás aktiválva állapotban végrehajtható kezelések:
• Az Oltás felfüggesztő kézi jeladókkal (Kézi Oltás felfüggesztés - MCP HOLD bemenet) az oltási folyamat
ideiglenesen, míg a gomb nyomva van (a bemenet aktív) felfüggeszthető, a visszaszámlálás leállítható. Az Oltás
felfüggesztő kapcsoló visszaállításakor az Oltási késleltetés újra indul.
• Az Oltás leállító kézi jeladókkal (Kézi Oltás leállítás - MCP STOP bemenet) az oltási folyamat teljesen megállítható.
6.6.4. OLTÁS FOLYIK ÁLLAPOT
Az Oltás folyik állapot akkor kezdődik, amikor a számkijelző visszaszámlálása elérte a 000 értéket. Ekkor az Oltó kimenet
(BOTTLE) aktiválódik, míg az Oltás vége állapot be nem következik. Ebben az állapotban az oltási folyamat már nem
szakítható meg.
Az oltás folyamat nem jut el idáig, ha az Oltás felfüggesztés (MCP HOLD), vagy az Oltás leállítás (MCP STOP) bemenetek
valamelyike hibás!
Az Oltás folyik állapotot a központ az alábbi módon jelzi:
• Az Oltás LED villog.
• Az Oltás előjelzés kimenet (1ST) frekvenciája még jobban felgyorsul: 4 Hz
• A 2ST kimenet folyamatosan aktiválódik (nem változik).
• A Fényjelző (OPT) kimenet aktiválódik (mely az "Oltás folyik. Ne lépjen a helyiségbe!" feliratú táblát vezérli) - a
Fényjelző LED kigyullad.
• Az Oltó (BOTTLE) kimenet aktiválódik - Az Oltó kimenet LED világít.
• A belső hangjelző folyamatosan szól.
• Számkijelző: 000-t mutat villogva!
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6.6.5. OLTÁS VÉGE ÁLLAPOT
Az Oltó kimenet (BOTTLE) az aktiválódása után az ún. elárasztási ideig marad aktív. (Az Elárasztási idő programozható (l.
8.2. fejezet), gyári alapbeállítása 60 mp.) Ennek leteltekor az Oltó kimenet kikapcsol, és bekövetkezik az Oltás vége állapot,
melyet a központ az alábbiak szerint jelez.
• Az Oltás LED folyamatosan világít.
• Az 1ST és 2ST kimenetek folyamatosan aktiválódnak (nem változik).
• A Fényjelző LED villog, az OPT kimenet aktív.
• Az Oltó (BOTTLE) kimenet kikapcsol. LED-je villog.
• Az Oltás folyik LED folyamatosan világít.
• A belső hangjelző folyamatosan szól.
• Számkijelző: 000-t mutat folyamatosan!
Az Oltás vége állapotban végrehajtható kezelések:
• A NYUGTÁZÁS gombbal a belső hangjelző némítható.
• A HANG KIKAPCSOLÁS gombbal a hangjelző kimenetek (SND, 1ST, 2ST) kikapcsolhatók.
• A JELZÉSTÖRLÉS gombbal az oltó központ alaphelyzetbe állítható.

TT

7. A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Ólomakkumulátorok. Rövidre zárás
esetén
robbanásveszély,
valamint
korróziós kockázat.

Elektromágneses
kisülésekre
érzékeny
elektronikai berendezés. Az elektronikai részek
védelme érdekében a központ elektromos
részeit lehetőleg csak antisztatikus (földelt)
karkötő használatával érintsük.

Külső sugárforrások, motorok, rádió
antennák stb.

Nagyfeszültségű
elektromos
kisülés
veszélye. Minden szükséges óvintézkedést meg
kell tenni a személyi sérülések elkerülésére.

Figyelmeztetés!
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Védőföld csatlakoztatás. Az oltó központot
megfelelő védőföldre kell csatlakoztatni!
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8. A KÖZPONT BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Az oltó központ bizonyos működési paraméterei az adott alkalmazás igényeinek, vagy egy-egy adott ország
követelményeinek megfelelően módosíthatók.
Bizonyos beállítások nem felelnek meg az EN54 szabványsorozat előírásainak!
A gyári alapbeállítások mindegyike megfelel az EN54 szabványsorozat előírásainak.

ft

A beállítási üzemmódba a kártya alján középen található PROG jumper ON állásba tételével léphetünk. Ekkor kigyullad a
központ MŰKÖDÉSKÉPTELEN LED-je, jelezve a konfigurálási állapotot. A beállítási üzemmódban a központ számkijelzője
a beprogramozható, módosítható paramétereket fogja mutatni F01 és F17 között, illetve a módosításra kiválasztott
paramétere értékét.
Beállítási üzemmódban az alábbi gombokkal navigálhatunk az egyes paraméterek között, és állíthatjuk be értékeiket:
A beprogramozandó, módosítandó paraméter (+Fxx) sorszámát növeli.
TESZT

NYUGTÁZÁS

JELZÉSTÖRLÉS

K

HANGJELZÉS
KIKAPCSOLÁS

A beprogramozandó, módosítandó paraméter (-Fxx) sorszámát csökkenti.
A beprogramozandó, módosítandó paraméter (+Vxx) értékét növeli.

A beprogramozandó, módosítandó paraméter (-Vxx) értékét csökkenti.
A beállított értéket elmenti.

TT

HANGJELZÉS
BEKAPCSOLÁS

8.1. PROGRAMOZHATÓ OLTÁS KÉSLELTETÉSI IDŐ - (F01)

A

Az Oltási késleltetési idő (az Oltás aktiválva és az Oltás folyik állapotok között eltelt idő) a "DELAY EXT" jumperrel állítható
be 0 és 60 másodperc között 5 másodperces lépésekben. A jumper PROG állásában azonban a késleltetési idő szabadon
beprogramozható a F01 paraméterben 0 és 999 másodperc között. A F01 paraméter gyári alapértéke: 60 másodperc.
F01 = Késleltetési idő: 0 - 999 másodperc / alapérték: 60

8.2. BEÁLLÍTHATÓ ELÁRASZTÁSI IDŐ - (F02)

O
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Az Elárasztási idő (az Oltás Folyik és az Oltás vége állapotok között eltelt idő) a F02 paraméterben állítható be 2 és 300
másodperc között. Az F02 paraméter gyári alapértéke: 60 másodperc.
F02 = Elárasztási idő: 2 - 300 másodperc / alapérték: 60

8.3. AJTÓ NYITVA BEMENET BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI - (F03)
Az Ajtó nyitva (DOOR) bemenet működési módja a P03 paraméterben adható meg:
F03 = 001 - az Ajtó nyitva bemenet állapota csak kijelzésre kerül (alapbeállítás)
002 - az Ajtó nyitva bemenet aktiválódása leállítja az oltási folyamatot
003 - az Ajtó nyitva bemenet aktiválódása felfüggeszti az oltási folyamatot
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8.4. RIASZTÁS VERIFIKÁLÁS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGE- (F04)
Az oltó központon beállítható, hogy a zónák riasztás verifikációval működjenek, vagy sem. A riasztás verifikáció valójában
egy téves jelzés szűrési eljárás.
Beállított riasztás verifikáció esetén a zóna első riasztásjelzését a központ nem tekinti valós riasztásnak. Automatikusan
törli az adott zóna jelzését (tápelvétellel), majd figyeli, hogy a következő 1 percen belül érkezik-e újabb riasztás valamelyik
zónáról. Ha érkezik újabb riasztás a következő 20 másodpercen belül, akkor azt valós riasztásnak tekinti, ha nem, akkor
elveti az első jelzést, és nyugalomban marad.
Ha nincs beállított riasztás verifikálás, akkor a központ már az első riasztásjelzést is valósnak tekinti, és úgy is reagál.
F04 = 001 - nincs riasztás verifikálás a zónákon (alapbeállítás)
002 - riasztás verifikálás minden zónán (Z1, Z2, Z3)

8.5. A KÜLSŐ BEMENET (IN EXT) BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI - (F05)
A Külső bemenet (IN EXT) az alábbi funkciók valamelyikére állítható be:
F05 = 001 - Hangjelzés bekapcsolás (alapbeállítás)
002 - Külső Jelzéstörlés
003 - Hangjelző kikapcsolás és Belső hangjelző némítás
004 - Belső hangjelző némítás
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8.6. A KÉZI OLTÁS INDÍTÓ PRIORITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA - (F06)
A nemzetközi előírások szerint a kézi Oltás felfüggesztő és kézi Oltás leállító jelzésadók előnyt élveznek a kézi Oltás indító
jelzésadókhoz képest (azaz, felülírják annak működését). De nem mindenhol, ezért a F06 paramétereben beállítható, hogy
az Oltás felfüggesztés az Oltás indítással überelhető legyen.
(Az Oltás leállítás bemenet mindenképpen leállítja az oltást függetlenül az indító, vagy felfüggesztő bemenetek állapotától.)
F06 = 001 - A kézi Oltás felfüggesztő és kézi Oltás leállító bemenetek überelik a kézi Oltás indító bemenetet (alapérték)
002 - A kézi Oltás indító bemenet übereli a kézi Oltás felfüggesztő bemenetet.

8.7. A KÉZI OLTÁS INDÍTÓ BEMENETHEZ TARTOZÓ KÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA - (F07)

8.8. A JELZÉSTÖRLÉSRE VONATKOZÓ BEÁLLÍTÁSOK - (F08)
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Gyári alapértelmezésben a kézi Oltás indító aktiválásától az Oltó kimenet aktiválásáig (azaz, az Oltás aktiválva és az Oltás
folyik állapotok között) eltelt idő a F01 paraméterben beállított Oltás késleltetési idő. Igény esetén ez a késleltetés
módosítható, és kézi indítás esetén azonnali Oltó kimenet aktiválás (legfeljebb 5 másodperc) is beállítható.
F07 =
001 - Időzített indítás: a kézi Oltás indító jelzésadó aktiválásától az Oltó kimenet aktiválásáig eltelt idő
megegyezik az Oltás késleltetési idővel (a Delay Ext jumpersoron beállított érték, vagy az F01 paraméterben
megadott érték); alapbeállítás
002 - Azonnali indítás: a kézi Oltás indító jelzésadó benyomása és az Oltó kimenet aktiválása között max. 5
másodperc telik el.

TT

Az általános előírások szerint a JELZÉSTÖRLÉS gomb nem működhet az Oltás folyik állapot alatt, tehát amíg az Oltó
kimenet aktivált állapotban van. Bizonyos országokban ennek pont az ellenkezője érvényes.
F08 = 001 - A JELZÉSTÖRLÉS gomb nem működik az Oltás folyik állapot alatt (gyári alapbeállítás)
002 - A JELZÉSTÖRLÉS gomb az Oltás folyik állapot alatt is működik, használható.

8.9. AZ EGYÜTTES JELZÉS (AUTOMATIKUS OLTÁS INDÍTÁSI FELTÉTEL) BEÁLLÍTÁSA - (F09)

A

Általában az automatikus oltás indítás feltétele, hogy egynél több zóna legyen tűzjelzésben. Gyári alapbeállításban a Z1 és
Z2 zónák riasztásjelzése indítja el az oltási folyamatot, de a F09 paraméterben módosítható ez az indítási feltétel:
F09 = 001 - (Z1 és Z2) - alapbeállítás
002 - (Z1 és Z2) vagy Z3
003 - (Z1 és Z2) vagy (Z1 és Z3) vagy (Z2 és Z3)
004 - (Z1 és Z2 és Z3)
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8.10. ZÁRLATOS ZÓNA BEMENETEK HATÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA - (F10)
Bizonyos régebbi központoknál a zónákon bekövetkező rövidzár nem hibajelzést, hanem riasztásjelzést (tűzjelzést)
eredményezett. Az ezekkel való kompatibilitás megtartása miatt, igény esetén ez is beállítható.
F10 = 001 - Egy zónán bekövetkező rövidzár hibajelzést eredményez (alapbeállítás)
002 - Egy zónán bekövetkező rövidzár tűzjelzést (riasztást) okoz.

8.11. A KÜLSŐ (IN EXT) BEMENET AKTÍV ÁLLAPOTÁNAK BEÁLLÍTÁSA (NO/NC) - (F11)
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Ezzel a paraméterrel a Külső bemenet (IN EXT) nyugalmi állapota állítható be:
F11 = 001 - A bemenet nyugalmi helyzete nyitott (NO) - (alapbeállítás)
002 - A bemenet nyugalmi helyzete zárt (NC).

8.12. AZ ALACSONY TARTÁLYNYOMÁS (PRESSURE) BEMENET AKTÍV ÁLLAPOTÁNAK BEÁLLÍTÁSA
(NO/NC) - (F12)
Ezzel a paraméterrel az Alacsony tartálynyomás (PRESSURE) bemenet nyugalmi állapota állítható be:
F12 = 001 - A bemenet nyugalmi helyzete nyitott (NO) - (alapbeállítás)
002 - A bemenet nyugalmi helyzete zárt (NC).

8.13. AZ ÁRAMLÁS (FLOW) BEMENET AKTÍV ÁLLAPOTÁNAK BEÁLLÍTÁSA (NO/NC) - (F13)
Ezzel a paraméterrel az Oltóanyag áramlás (FLOW) bemenet nyugalmi állapota állítható be:
F13 = 001 - A bemenet nyugalmi helyzete nyitott (NO) - (alapbeállítás)
002 - A bemenet nyugalmi helyzete zárt (NC).

8.14. AZ AKKUMULÁTOR HIBAJELZÉS BEÁLLÍTÁSA - (F14)
Ezzel a paraméterrel akár le is tiltható az akkumulátorokhoz felügyelete és az azokhoz kapcsolódó hibajelzések,
figyelmeztető jelzések (pl. olyan alkalmazásoknál, ahol a hálózati tápellátás redundáns módon van megoldva).
F14 = 001 - Az akkumulátorokra vonatkozó felügyelet és a hibajelzések engedélyezése (alapbeállítás).
A TESZT nyomógomb megnyomása után a központ azonnal jelzi az akkumulátorok hiányát.
002 - Az akkumulátorokra vonatkozó felügyelet és hibajelzések letiltása
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A központ beállítási lehetőségei

8.15. A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG HIBAJELZÉS BEÁLLÍTÁSA - (F15)
Ezzel a paraméterrel akár le is tilthatók a hálózati tápellátáshoz kapcsolódó hibajelzések, figyelmeztető jelzések (pl. olyan
alkalmazásnál, ahol a központ tápellátása kizárólag központi akkutelepről történik).
F15 = 001 - A hálózatra vonatkozó hibajelzések engedélyezése (alapbeállítás)
002 - A hálózatra vonatkozó hibajelzések letiltása

8.16. A FÉNYJELZŐ (OPT) KIMENET BEÁLLÍTÁSA - (F16)

ft

Alapbeállításban a Fényjelző (OPT) kimenet az Oltás folyik állapottól (azaz az Oltó kimenet aktiválódásától kezdve)
aktiválódik. Igény esetén a Fényjelző (OPT) kimenet aktív állapota az Oltóanyag áramlás (FLOW) bemenethez is
rendelhető.
F16 = 001 - A Fényjelző (OPT) kimenet az Oltó kimenet aktiválásától kezdve működik (alapbeállítás)
002 - A Fényjelző (OPT) kimenet az Oltóanyag áramlás bemenet aktív állapota alatt működik
(amíg valójában
az oltás tart).

8.17. AZ AJTÓ NYITVA (DOOR) BEMENET AKTÍV ÁLLAPOTÁNAK KIVÁLASZTÁSA

K

Ezzel a paraméterrel az Ajtó nyitva (DOOR) bemenet nyugalmi állapota állítható be:
F17 = 001 - A bemenet nyugalmi helyzete nyitott (NO) - (alapbeállítás)
002 - A bemenet nyugalmi helyzete zárt (NC).

9. GYAKORI HIBÁK
• Az ÜZEMEL LED sötét

•
•
•
•

A hálózati feszültséget (230 V~).
A hálózati biztosítót.
Az akkumulátorok feszültségét.
Az akkumulátorok biztosítóját.

• A HIBA LED világít
• A TÁPHIBA LED világít
• A belső hangjelző csipog

•
•
•
•
•
•

A hálózati feszültséget (230 V~).
A hálózati biztosítót.
Az akkumulátorok csatlakozóit.
Az akkuk feszültségét (>24 V).
Az akkuk biztosítóját.
Az akkutöltő feszültségét (27,6 V).
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TÁPEGYSÉG
Biztosító hiba

• A HIBA LED világít
• A MŰKÖDÉSKÉPTELEN LED
világít
• A belső hangjelző csipog

• Vegyük le az akkumulátorokat míg újra
hálózati feszültséget vagy megfelelően töltött
akkumulátorokat nem tudunk biztosítani.

ZÓNÁK
Hiba valamelyik zónán

• A HIBA LED világít
• Egy vagy több zóna Hiba LED-je
világít
• A belső hangjelző csipog

• A zóna végén a lezáró ellenállás meglétét.
• A zóna vezetékezését: nem lehet szakadt
vagy zárlatos.

FELÜGYELT KIMENETEK
Hangjelző, Oltó, Feliratos
fényjelző, Oltás előjelzés, Oltás
aktiválva kimenetek

• A HIBA LED villog
• Valamelyik felügyelt kimenet Hiba
LED-je villog
• A belső hangjelző csipog

• Az adott felügyelt kimenet végén a lezáró
ellenállás meglétét.
• Az adott felügyelt kimenet vezetékezését:
nem lehet szakadt vagy zárlatos.
• Nincs-e fordított polaritással csatlakoztatott
eszköz az adott felügyelt kimeneten.
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TÁPEGYSÉG
Működésképtelen

MIT ELLENŐRIZZÜNK?

TT

TÁPEGYSÉG
A központon nincs tápfeszültség

MIT LÁTUNK?

A

HIBA

AZ OLTÓ RÉSZ FELÜGYELT
• A HIBA LED villog
BEMENETEI
• Valamelyik felügyelt bemenet
Kézi Oltás indító / leállító /
Hiba LED-je villog
felfüggesztő, Ajtó nyitva, Alacsony • A belső hangjelző csipog
tartálynyomás, Oltóanyag áramlás
bemenetek
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• Az adott felügyelt bemenet végén a lezáró
ellenállás meglétét.
• Az adott felügyelt bemenet vezetékezését:
nem lehet szakadt vagy zárlatos.
• Nincs-e olyan aktivált (benyomott) kézi
jelzésadó a bemeneten, melyből hiányzik a
soros korlátozó ellenállás.
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A CCD-103 konfiguráló és esemény lekérdező programja

10. A CCD-103 KONFIGURÁLÓ ÉS ESEMÉNY LEKÉRDEZŐ PROGRAMJA

TT

K

ft

A program a setup CCD-103.exe programmal telepíthető a számítógépre. A program használatához szükség
van a CCC-100 típusú USB-RS232TTL összekötő kábelre, melynek segítségével a CCD-103 központ COM (bal
felső 7-pólusú) csatlakozóját a számítógép valamelyik USB csatlakozójával köthetjük össze.
A program sikeres telepítése, valamint a PC és az oltó központ összekötése után a program az ikonjára
kattintva indítható el. A megjelenő képernyőn néhány parancsikon és három fülön elérhető ablak található.
• Az Eseménytár (Log History) ablakban az oltó központtól a legutóbb letöltött
legutolsó 500 esemény látható időbélyeggel.
• A Konfigurációs előzmények (Configuration History) ablak az oltó központ
legutóbbi átprogramozásait, konfigurálásait listázza időbélyeggel. A lista egyes
soraiban az adott időpontban a központba beprogramozott összes (a 8.
fejezetben ismertetett) paraméter értéke látható.
(Figyelem: A listában csak a PRG jumper ON állapotában, a központ kezelő
gombjairól elvégzett átprogramozások láthatók, a számítógépről feltöltött
konfigurálások nem.)
• A központ beállításai (Panel Settings) ablak az oltó központ 8. fejezetben
ismertetett átprogramozható paramétereit jeleníti meg. A program megnyitásakor
az egyes paraméterek gyári beállításai láthatók, egy adott oltó központ adatainak
beolvasása után pedig az aktuálisan letöltött paraméterek jelennek meg. Az
egyes (P01-P17) paraméterek az adott alkalmazásnak megfelelő módosításai
után visszatölthetők az oltó központba.
A program parancsikonjai:
Letöltés a központtól (Download from panel):
A paranccsal az oltó központ aktuális konfigurációja (P01-P17 paraméterek állapota), valamint a legutolsó
500 esemény olvasható be a számítógépbe. (A letöltés 68%-nál kb. 2 percet pihen!)

A

Feltöltés a központba (Upload config to panel):
A jobb oldali fülön elérhető, "A központ beállításai" ablakban látható beállítások töltődnek fel a
csatlakoztatott oltó központba.

O
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Listák exportálása (Export logs):
Az Eseménytár és a Konfigurációs előzmények ablakokban
található listák exportálhatók egy-egy általunk kiválasztható
mappába csv kiterjesztésű formátumba.
A csv kiterjesztésű fájlok megnyitása Wordpad vagy Excel
programmal megnyitva élvezhető képet ad.

14:12:5
14:12:18
14:12:22
14:12:23
14:12:24
14:12:24
14:13:54
14:14:9
14:14:10
14:14:11
14:14:11
14:14:11
14:14:12
14:14:20
14:14:27
14:14:31
14:14:33
14:14:35
14:14:42
14:14:42

Event
TECH: Key pressed T_RST
TECH: Key pressed T_RST
ALARM: Extinguishing status: Flood
TECH: Key pressed T_MUT
TECH: Key pressed T_RST
ALARM: Extinguishing status: Quiescent
TECH: Key switched manual & auto
ALARM: Detector alarm in zone 2
ALARM: Extinguishing status: Preactivated
TECH: Key pressed T_MUT
ALARM: Detector alarm in zone 1
ALARM: Extinguishing status: Activated
TECH: Key pressed T_MUT
ALARM: Extinguishing release
ALARM: Extinguishing status: Released
TECH: Key pressed T_MUT
ALARM: Extinguishing status: Flood
TECH: Key pressed T_MUT
TECH: Key pressed T_RST
ALARM: Extinguishing status: Quiescent
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A konfiguráció mentése (Save configuration):
A jobb oldali fülön elérhető, "A központ beállításai" ablakban
látható P01-P17 paraméterek (l. 8. fejezet) értékei
menthetők el xml formátumban.

Date
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20
17-6-20

A konfiguráció megnyitása (Open configuration):
Egy korábban xml formátumban elmentett konfiguráció P01-P17 paraméterei (l. 8. fejezet) olvashatók be a
A központ beállításai ablakba.

A program felső menü-sorában elérhető parancsok
A Fájl menü parancsai:
• Letöltés a központtól (Download from panel) - l. előbb
• Feltöltés a központba (Upload config to panel) - l. előbb
• A soros port beállítása (Configure serial port): A számítógép és az oltó központ csatlakoztatására szolgáló USB port
paramétereinek megadása
• Kilépés a programból (Quit)
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Az opcionális szelepvezérlő egységek elhelyezése

11. AZ OPCIONÁLIS SZELEPVEZÉRLŐ EGYSÉGEK ELHELYEZÉSE
11.1. AZ FPVA2 ÖSSZEKÖTÉSE A CCD-103 OLTÓ KÖZPONTTAL

TT
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1. Rögzítse az FPVA2 alaplemezét a dobozhoz!
2. Vezesse be a tűzálló kábeleket a dobozba!
3. A jelvezetéken alakítson ki tehermentesítő hurkot, hogy a tömör kábel ne
tudja kihajlítani a helyéről az indítójel csatlakozóját!
4. Kösse be a központ oltókimenetének 4,7 kOhm-os lezáró ellenállását az
FPVA2 alján lévő csatlakozóba, kösse be polaritáshelyesen az indítójel
kábelét, és csatlakoztassa a tápfeszültség csúszósaruit is! (A 7 A-es
biztosíték melletti saru a pozitív.)
Figyelem!
Az FPVA2-höz a szigetelt csúszósarut csatlakoztassa!
(Az elágazó a központ akkuira megy.)
5. Rögzítse az FPVA2 nyákot az alaplemezre a 20. ábra szerint!
6. Vezesse be a tűzálló kábeleket a központba!
7. A jelvezetéken alakítson ki tehermentesítő hurkot, hogy a tömör kábel ne
tudja kihúzni a helyéről az indítójel csatlakozóját! Kösse be a vezetéket
polaritáshelyesen a „BOTTLE” feliratú csatlakozóba!
8. Csatlakoztassa az elágazó akkusarukat az akkumulátorra. A központot az
elágazó sarun keresztül csatlakoztathatja majd a központhoz.

ft

Az FPVA2 az oltó központ dobozában nem fér el, ezért egy külső dobozba kell szerelni amit lehetőleg szorosan a központ
mellé ajánlott elhelyezni. A dobozba szerelt FPVA2 és a központ összekötésére a mellékelt tűzálló kábelek szolgálnak.
Az FPVA2 dobozaként egy legalább 70 mm-es szabad belső magasságú, legalább IP55 védettségű, tömszelence
fogadására képes, falra rögzíthető doboz használható, amelybe csak az FPVA2-t építse be.

A

20. ábra: Az FPVA2 bekötése

11.2. AZ UDSSZELVEZ BEÉPÍTÉSE A CCD-103 OLTÓ KÖZPONTBA
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1. Rögzítse az UDSSZELVEZ alaplemezét a központ dobozába a 21. ábra
szerint!
2. Kösse be a központ oltókimenetének 4,7 kOhm-os lezáró ellenállását az
UDSSZELVEZ csatlakozójába!
3. Rögzítse az UDSSZELVEZ nyákot az alaplemezre!
4. Kösse be indítójel kábelét polaritáshelyesen a központ „BOTTLE” feliratú
csatlakozójába!
5. Csatlakoztassa az elágazó akkusarukat az akkumulátorra a 23. ábra szerint.
A központot az elágazó sarun keresztül csatlakoztathatja majd a központhoz.
Figyelem!
Ügyeljen rá, hogy a nyák felett lévő csatlakozóba bekötött ellenállások és
vezetékek ne érhessenek hozzá az UDSSZELVEZ-hez (22. ábra)!

23. ábra: Az UDSSZELVEZ csatlakoztatása
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21. ábra: Az UDSSZELVEZ
alaplemezének elhelyezése

22. ábra: A Az UDSSZELVEZ felett levő vezetékek
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Műszaki információk

12. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
MECHANIKAI JELLEMZŐK
439 x 268 x 112 mm

Méret (magasság - szélesség - mélység)

ABS

Anyag
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK
Működési hőmérséklet

-5 - +40oC
Max. 95% (nem kondenzálódó)

Megengedett rel. páratartalom

IP30

Védettség

ZÓNA BEMENETEK JELLEMZŐI: Z1, Z2, Z3
Max. eszközszám / zóna

ft

3K5 az EN60721-3-3:1995 szerint

Osztály

32 érzékelő vagy kézi jelzésadó
18 - 29 V=

K

Kimeneti feszültség

84 mA

Max. áram

2 km

Max. hossz

500 nF

Max. kapacitás

Csavart, 2 x 1,5 mm2

Javasolt kábel

TT

44 Ohm

Max. ellenállás

4,7 kOhm / 0,25 W

Lezáró ellenállás
RELÉK JELLEMMZŐI: TŰZ, HIBA, SZELLŐZTETŐ
Váltó relék

C (közös) - NA (záró) - NC 8bontó) érintkezőkkel
2 A / 30 V=

Érintkezők terhelhetősége

A HIBA relé alaphelyzetben meghúzott állapotú

A

Nyugalmi helyzet

FELÜGYELT KIMENETEK JELLEMZŐI: HANGJELZŐ, OLTÓ, OLTÁS ELŐJELZÉS, OLTÁS AKTIVÁLVA
-5 - -9 V=
Nyugalmi helyzet feszültsége
Terhelhetőség
Javasolt kábel
Lezáró ellenállás
Biztosító

O
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Aktivált állapot feszültsége

Max. 450 mA
Csavart, 2 x 1,5 mm2
4,7 kOhm / 0,25 W
500 mA 5x20 (Gyors)

24V-os TÁPKIMENET JELLEMZŐI: 24V AUX
Kimeneti feszültség

©
PR

Terhelhetőség

+18 - +29 V=

+18 - +29 V=
450 mA

Javasolt kábel

Csavart, 2 x 1,5 mm2

Biztosító

500 mA 5x20 (Gyors)

TÁPEGYSÉG JELLEMZŐI
Hálózati feszültség

230 V~ +10 / -15%
Max. 29 V=

Kimenő feszültség
Biztosító

250 V~ 4 A 5x20 (Lassú)
Max. 1,5 A

Terhelhetőség

AKKUTÖLTŐ JELLEMZŐI
Kimenő feszültség

27,6 V (20oC-on)
3 mV/oC x oC

Hőkompenzálás
Terhelhetőség

Max. 350 mA

Belső ellenállás

Max. 2,3 Ohm
2 A 5x20 (Gyors)

Biztosító
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EN54-2 SZERINTI OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK:
7.9. fejezet

Kimenet a riasztásjelző készülékhez

7.11. fejezet

A kimenetek késleltetése

8.4. fejezet

A tápellátás teljes kiesése

10. fejezet

Teszt (vizsgálati) állapot

4.18. fejezet

Oltóanyag áramlását képviselő jel

4.19. fejezet

Az elemek állapotának felügyelete

4.20. fejezet

Oltás felfüggesztő eszköz

4.21. fejezet

Elárasztási idő hosszának módosítása

4.23. fejezet

Kézi üzemmód

4.26. fejezet

Az oltó rendszeren kívül berendezés indítása

4.27. fejezet

Oltás leállító eszköz

4.30. fejezet

Tűzriasztó eszközök aktiválása más jelekkel

K

Az oltó kimenet késleltetése
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4.17. fejezet

ft

EN12094-1 SZERINTI OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK:

Promatt - Detnov

CCD-103 Oltásvezérlő központ

- 25 -

