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Genel & Güvenlik Notları

Aşağıdaki kullanım açıklamaları MAP ekranlarını kullanarak Integral IP MX ve Integral IP CX yangın algılama
panellerinin standart fonksiyonlarını ve çalışma süreçlerini anlatmaktadır. Müşteriye özel programlarla fonksiyonlar değiştirilebilir. Bu dökümanda yer almayan bir bilgi herhangi bir zamanda ofislerimizden birinden istenebilir.
Schrack Seconet yangın algılama sistemleri Avusturya’da geliştirilmiştir ve halen uygulanan standartlara (Avrupa
Standartları, itfaiye şartnameleri ve Avrupa Test ve Sertifika Merkezinden alınan sertifikalar) uyarak en son bilimsel buluşları ve teknolojik sanat durumunu oluşturmuştur. Schrack Seconet; test ve sertifika merkezleri, yangın
önleme merkezleri ve itfaiye örgütleriyle olduğu kadar sık sık teknik üniversiteler ve uluslararası firmalarla da
işbirliği yapmaktadır. Böylece ürünler yeni talepleri karşılamak için sürekli yenilenebilmekte ve tatbik edilebilmektedir.
Bu işletim açıklamaları baskıya gitme zamanında güncel teknik durumu yansıtır ve telif hakkıya korunur. Tüm
ortamlardaki (Print, CD Rom, internet gibi) yazıları, şemaları ve resimleri yazdırmaya veya transfer etmeye sadece
kesin yazılı iznimizle müsade edilebilir. Baskı hatalarının ve çok açık olan hataların sorumluluğunu yüklenmeyiz.

Yangın algılama sistemlerinin, ürünlerinin ve sistemlerinin kurulumu, görevlendirilmesi ve
bakımı uzman bilgisi gerektirdiği gibi planlaması da sadece özel yetiştirilmiş uzmanlarca
yapılmalıdır.
Personel üyelerinin özel ürün eğitimi Schrack Seconet yada Schrack Seconet’in özellikle bu
görevi yapması için yetkilendirdiği birisi tarafından yerine getirilmelidir.
Buna ek olarak, halen uygulanabilir olan ülkeye özel düzenlemelere ve ürünlerin planlama,
üretim ve kullanım kılavuzlarına mutlaka uyulmalıdır.
Ürünlerimize yapılan müdaheleler ve modifikasyonlar yüzünden yada ürünlerimizin uygunsuz
kullanılmaları yüzünden oluşan hasarlar sorumluluğumuz dışındadır. Aynı durum parçaların
uygunsuz depolanması ve diğer zararlı dış faktörler içinde geçerlidir.
Yangın alarm sistemlerinin ayrı ayrı ilgili standartlara (ÖNORM F3070, DIN 14675 gibi)
uygun olması gerektiğini özellikle belirtmek isteriz.

Servis ve Bakım Çalışmaları hakkında önemli not:
Eğer sprinkler sistemleri yada diğer kritik yangın alarm cihazları kontrol panelleriyle otomatik olarak kontrol ediliyorsa, bakım ve servis işlerini yerine getirirken elektronik, mekanik
ve optik önlemler alın-malıdır. Servis ve bakım işleri biter bitmez güvenlik önlemleri tekrar
kaldırılmalıdır !
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Yangın LED’i
Geciktirme Tuşu ve LED’i
Müdahale et Tuşu ve LED’i
Bazırı sustur Tuşu ve LED’i
Alarmı resetle Tuşu
İşletmede LED’i
Arızada LED’i
İtfaiyeyi Çağır LED’i
Devre dışı/Devrede Tuşu ve LED’i
Yer bilgisi Tuşu
Erişim kodu Tuşu ve LED’i
Programlanabilir Tuş
Programlanabilir Tuş ve 3 Renkli LED
Bölge Tuşu
Çıkış Tuşu

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Giriş Tuşu
Diğer Elemanlar Tuşu
Ekran
Alarmlar Tuşu
Arızalar Tuşu
İşletme dışı Tuşu
İşletmede Tuşu
Diğer Listeler Tuşu
Tuş Takımı
Ek Bilgi Tuşu
Menü Tuşu
Programlanabilir Tuş
Programlanabilir Tuş ve 3 Renkli LED
İşletmeye Al Tuşu
İşletme Dışına Al Tuşu

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Yeniden Başlat Tuşu
Diğer Komutlar Tuşu
İşletme LED’i
Arızalar LED’i
Sistem LED’i
Güç LED’i
İşletme Dışı LED’i
Test LED’i
Yangın Koruma Cihazları LED’i
Servisi Çağır LED’i
İşletmede LED’i
Arızada LED’i
Sirenleri Çalıştır/Sustur Tuşu ve LED
Devre Dışı/Devrede Tuşu ve LED’i

Ekran & İşletim Paneline Genel Bakış
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Ekran & İşletim Paneline Genel Bakış

Integral MAP ekran ve işletme paneli, Schrack Seconet Integral IP MX ve Integral IP CX yangın algılama
panellerini çalıştırmak ve durumlarını görüntülemek için kullanılır.
Bu panelden bütün cihazların sistem durumlarını görüntülemek mümkün olduğu gibi sisteme herhangi bir
komut gönderilmesi de mümkündür. İşletim paneli yangın algılama paneli kapısına veya ayrı bir yere (yangın
algılama panelinden uzakta) yerleştirilir.
İşletim panelinin kullanımını kolaylaştırmak için panelin arayüzü 5 bölgeye ayrılmıştır:
Bölge

Eleman Numaraları
(bak s. 5)

Fonksiyon açıklamaları için,
bak bölümlere

Alarm durumunda ekran ve tuşlar

1-5

3.4, 4.2, 4.3, 4.5, 5

İletim sistemi fonksiyonu için ekran ve
tuşlar

6-9

3.5, 5

İşletim için ekran ve tuşlar

10 - 32

3.3

Arıza takibi için ekran ve tuşlar

33 - 40

3.2

Alarm sistemi için ekran ve tuşlar

41 - 44

3.6, 4.4

Bundan sonra, komponent numaraları farklı ekran ve tuşlar için sayfa 5’teki gösterimler
vasıtasıyla kullanılacaktır. Örnek: Ekran (18).
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Ekran ve Tuş Fonksiyonları

3.1 İşletim Paneli Akustik Sinyalleri
Her Integral MAP kontrol paneli 5 farklı akustik sinyal kullanır:
Alarm Sinyali:

önce 100ms 3kHz’lik ses, sonra 100ms sessiz

Arıza Sinyali:

800 Hz’lik devamlı ses

Onay Sinyali:

önce 140ms 800Hz’lik ses, sonra 140ms sessiz

Müdahale Sinyali:

4 kez(60ms 800Hz’lik sesli, 60ms sessiz), sonra 400ms sessiz

Ekran Test:

önce 300ms 3kHz’lik ses, sonra 300ms 800Hz’lik ses

3.2 İşlemsel Durum ve Arıza Gösterge Lambaları
33-40 arası işlemsel durum ve arıza göstergeleri o anki sistem durumu hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
İşletme (33) LED’i yeşil yanıyorsa, sistemin devrede olduğunu belirtir. LED
yanmıyorsa, sistemin ana güç kaynağı ve acil güç kaynağı arızadadır.
Algılama paneli normal çalışıyor ve arıza oluşuyorsa, sarı Arızalar (34) LED’i flaşlı
yanar. Sistem arızası (işlemci arızası, komponent arızası gibi) varsa LED devamlı yanar.
Sistem arızası (işlemci arızası, komponent arızası gibi) varsa Arıza LED’ine ek olarak
sarı Sistem (35) LED’i de yanar.
Ana güç kaynağında ve acil güç kaynağında arıza varsa Arıza LED’ine ek olarak sarı
Güç (36) LED’i yanar.
En az bir sistem cihazı devre dışı kalır kalmaz sarı İşletme Dışı (37) LED’i yanar.
En az bir sistem cihazı test modundaysa sarı Test (38) LED’i yanar.
Yangın koruma cihazlarından biri tetiklenir ve kontrol edilirse, kırmızı Yangın
Koruma Cihazları LED’i (39, üst) yanar. Yangın koruma cihazlarında arıza oluşursa
sarı Yangın Koruma Cihazları LED’i (39, alt) yanar.
Kontrol paneline acilen bakım yapılması gerektiği zaman sarı Servisi Çağır (40)
LED’i yanar. Servis departmanını/müşteri servisini acil çağırın!!!

B-HB-020TR
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3.3 Genel İşlemler için Ekran ve Tuşlar
Integral sistemi genellikle (10) - (32) arası tuşları ve elemanlarla çoğu işletim yöntemi için güvenlik açısından
gerekli olan giriş şifresiyle birlikte çalışır (bak 4.1).

Ekran
6 satırlı LCD ekran satır başına 40 karakteri görüntülemek
için uygundur ve bütün sistem durumlarını sayısal olarak
düz metin şeklinde görüntülemek için kullanılır. Stand-by
modda, zaman ve tarihi görüntülediği gibi “INTEGRAL
IP” mesajını da görüntüler.
Sistem durumu, görüntü formatı biraz değişebilse de
(ülkeye özel programlama ve yazılım versiyonuna gore) genellikle EN54-2 standartlarına uygun olarak görüntülenir.
Ekranın 6. satırı devamlı sistemdeki güncel alarm, arıza,
işletme dışı ve işletmede sayılarını gösterir. Diğer listeler (23) aktivasyon, uyarı ve zaman seviyelerinin (fonksiyon programlandığı ve 7.1 ve üstü yazılım kullanıldığı taktirde) sayısını gösterir.
Ekranın altındaki (19) - (23) tuşlarına bastıktan sonra, ilgili liste 4 satırda görüntülenir. Kaydırma tuşlarını kullanarak 2,3 ve 4 satırlarda listedeki bütün girdilerigörebiliriz. 5. satırda son gelen bilgi gösterilir (EN54-2’e uygun
olarak).
Uzun bir süre hiçbir tuşa basılmamışsa ekran otomatik olarak en yüksek öncelikli listeye geri döner (alarmlar).
Liste boşsa bu durum bir mesajla (örneğin “alarm yok”) belirtilir.
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Yer Bilgisi
Yer bilgisi tuşuna (10) basıldığı zaman her dedektör bölgesi,
kontrolör, giriş v.b. ekranın 3., 4. ve 5. satırlarında görüntülenen kişisel müşteri yazısına (Zemin kat, müşteri servis alanı
gibi) atanabilir. Ayrıca dedektörlerin herbirine ayrı bir yazı
atamak da mümkündür (konferans odası, 1. Kat, Oda 25
gibi).
Ek Bilgi
Ek bilgi tuşuna (25) basıldıktan sonra ekranın 3., 4. ve 5.
satırında olayın sebebi hakkında ek bir bilgi görüntülenir
(alarm, arıza, işletme dışı, işletmede gibi). Ek bilgi dedektör
bölgesi, dedektör numarası, zaman ve tarih ile birlikte liste
halinde görüntülenir.
Erişim Kodu
Erişim kodu tuşuna (11) basıldıktan sonra daha üst bir
erişim kodunun şifresi girilir.
1. seviyeden daha yüksek bir erişim seviyesinde buluyorsanız
Erişim kodunun yanındaki LED yanar (bak 4.1).
Menü
Menü tuşunu (26) kullanarak yetki seviyeniz ve sistemin
programlamasına bağlı olarak ek opsiyonlara ulaşabilirsiniz.
Kaydırma tuşlarıyla istenilen fonksiyon ilk satırda
görününceye kadar kaydırılır, daha sonra enter tuşu ile seçilir.
Alarm sayacı
Menü tuşuna (26) basılıp kaydırma tuşları ve enter tuşu
ile “Alarm sayacı” seçildiğinde panelde o ana kadarki bütün
alarmların birikmiş toplamı gösterilir.
Genel İşlem
Elemanlar çalışıyor özelliği sayesinde sistemdeki bütün
cihazlarının durumu sorgulanabilir ve değiştirilebilir.
Aşağıdaki butonların herhangi birine basılarak işlem yapılacak
grup seçilir. Bölge (14), Çıkış (15), Giriş (16), Diğer
Elemanlar (17).
Cihaz numaralarının tuş takımını (24) kullanarak girilmesi
gerektiğini gösteren, bir hatılatma olarak, tuşların sağındaki ok içindeki LED yanıp söner.
Cihaz seçilmiş ise cihazın güncel durumu ekranda gösterilir ve İşletmeye Al (29), İşletme Dışına
Al (30), Yeniden Başlat (31) yada Diğer Komutlar (32) tuşarından biri kullanılarak seçilen cihazın
değiştirilebildiğini belirtmek için tuş takımının sağındaki ok içindeki LED yanıp söner.
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Programlanabilir Tuşlar ve LED’ler
Sistemde, müşterinin isteğine göre programlanabilir iki tuşun (12, 27) yanı sıra 3 renkli 2 LED de
bulunmaktadır (Bu fonkisyon 7.1 ve üstü yazılım kullanıldığında geçerlidir.).

3.4 Alarm durumunda ekran ve tuşlar
(1) - (5) arasındaki göstergeler ve tuşlar yangın alarmıyla ilgili fonksiyonları içerir.
YANGIN
Alarm durumu sesli ve ışıklı olarak panelde belirtilir. YANGIN (1) göstergesi kırmızı
yanar, işletim paneli bazırı çalar ve dedektör bölgesi, dedektör numarası ve alarm
numaraları ekranda (18) görüntülenir.
Geciktir
Geciktir tuşuna (2) basılarak, belirli bir zaman için yangın alarmının iletilmesi geciktirilebilir (örn. Yanıltıcı alarmların etkisini azaltmak için).
Her dedektör bölgesi için gecikme zamanı ayarlanır ve her dedektör bölgesi 16 gecikme
seviyesinden birine ayarlanabilir. Hangi dedektörün hangi bölgeye atanacağına sistem
programlanırken karar verilir ve bu normal çalışma boyunca değiştirilemez.
Gecikme aktifse (gündüz programı) geciktir tuşunun LED’i yanar, eğer gece programı
aktifse LED yanmaz. LED’de yanıp yanmama arasında bir değişiklik olmuyorsa, bu
özellik programlanmamıştır.
Müdahale Et
Yangın alarmı olayında, Müdahale Et (3) tuşuna basılarak müdahale fonksiyonunu
aktif- leştirmek mümkündür. Bu, ana dedektör aktifleştirilmeden ve itfaiyeye otomatik
olarak haber verilmeden önce, alarmın doğrulanması ve mümkün ölçümlerin alınması
için kullanıcıya zaman verir. Müdahale süresi her zaman müdaheleden sorumlu olan
itfaiye ve personel üyelerince kabul edilmeli ve devamlı programlanmalıdır. Müdahale
fonksiyonu için gerekli olan şey gecikme fonksiyonunun aktifleştirilmesidir.
Bazırı Sustur
Bazırı Sustur tuşu (4) işletim panelinin sireniyle birlikte sireni yeniden aktifleştirecek
bütün ek alarmları ve ek arıza mesajlarını devre dışı bırakır (LED yanar). İşletim paneli
sireni yetki seviyesinden bağımsız olarak kapatılabilir.
Alarmı Resetle
Yangın kontrol panelindeki bütün alarmlar Alarmı Resetle tuşu (5) kullanılarak aynı
anda resetlenebilir. Alarmın nedeni çözülmemişse (hala duman olması, manuel çağrı
noktasının resetlenmemesi gibi) alarm 30 sn sonra tekrar çalar.
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3.5 İletim Ekipmanları (Ana Dedektör)
(6) - (9) arası göstergeler ve tuşlar sadece “İletim Ekipmanları” için gerekli fonksiyonları ve göstergeleri içerir.
İletim ekipmanları (EN 54-1’e uygun) yangın alarm sistemi ve alarm alıcısı arasında bağlantı kurmaktan sorumludur. Genellikle, bir ana dedektör vardır ve bu dedektör vasıtasıyla yangın alarm sistemi itfaiyeye yada adanmış
hatlarla güvenlik servisine bağlıdır. İletim ekipmanlarının durumu 4 LED’le belirtilir.
İşletmede (6) LED’i iletim ekipmanı aktifleştiği zaman yanıp söner (kırmızı yada
yeşil) (örn.eğer itfaiye çağrılmışsa ).
Sarı Arızada (7) LED’i iletim ekipmanı kontrolöründe arıza varsa yanıp söner.
Kırmızı İtfaiyeyi çağır (8) LED’i bir alarm olayında itfaiye otomatik olarak
bağlanamıyorsa yanar (iletim sistemi aktif değil,yada sistem arızalı yada devre dışıdır).
Devre Dışı/Devrede (9) LED’i iletim ekipmanının kontrolörünü açık veya kapalı
yapar. Sarı LED iletim ekipmsnı devre dışı kalırsa yanar.

3.6 Alarm sistemleri (Sirenler)
(41) - (44) arası göstergeler ve tuşlar sadece “Alarm Sistemleri” için gerekli fonsiyonları ve tuşları içerir. Alarm
sistemleri (EN 54-1 ‘e uygun) yangın durumunda alarmı aktif etmek için kullanılan ve kontrol paneliyle kontrol
edilen akustik ve optik alarm cihazlarını içerir. Alarm sistemlerinin durumu 4 LED ile belirtilir:
Alarm Sistemi aktifse, İşletmede LED’i (41) yanıp söner (yeşil yada sarı).
Alarm sisteminin kontrolöründe arıza varsa sarı Arızada LED’i (42) yanıp söner.
Sireni Çalıştır/Sustur (43) tuşuna basılarak siren devre dışı bırakılır, buna rağmen
sonraki alarmla yeniden aktifleştirilir. Tuşa tekrar basmak sireni yeniden aktifleştirir.
Sirenler devre dışı olduğunda sarı LED yanar.
Devre Dışı/Devrede (44) tuşu sadece ana sireni kapatır,diğer sirenler aktif kalır ve
daha sonra resetlenemez. Kapama fonksiyonu aktifleştirildiğinde sarı LED yanar.
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En önemli İşletim Özellikleri

4.1 Yetki
Her işletim paneli için farklı yetki/giriş seviyesi programlanabilir, bu sayede fonksiyonların kapsamı her seviye
için ayrı ayarlanabilir. Sistem en düşük yetki seviyesine (standart seviye 1) ayarlanır, bu seviyede giriş şifresi
girmeden sadece aşağıdaki işlemler uygulanabilir:
•
•
•
•
•
•

İşletim panel sirenini devre dışı bırakma
Alarm sayacını görme
Alarmlar, arızalar, işletmede, işletim dışı ve diğer listeleri inceleme
Cihaz bilgisini sorgulama (olay yeri, durumu, olay zamanı gibi)
Dil seçimi
Lamba testi

Giriş şifresi diğer bütün işletim ve bildirme yöntemleri için girilmelidir:
Erişim Kodu tuşuna (11) basıldıktan sonra, giriş tuş
takımından şifre girilerek ve enter tuşuyla onaylanarak
daha yüksek bir seviyeye geçmek mümkündür.
Erişim Kodu tuşuna tekrar basmak sistemin standart seviyeye dönmesine neden olur, yada belirli bir süre hiçbir tuşa
basılmazsa otomatik olarak standart seviyeye geri dönülür.
Standart seviyeden (seviye 1) daha yüksek bir seviyeye
geçer geçmez Erişim Kodu LED’i yanar.

4.2 Gecikmeyi Aktifleştirme
Bu fonksiyon programlanmışsa, Geciktir tuşuna (2) basarak otomatik olarak itfaiyeye iletilen yangın alarmını
geciktirmek mümkündür.
Gecikme fonksiyonunu aktifleştirmek müdahale fonksiyonunu aktifleştirmek için gereklidir. Gecikme fonsiyonu aktifse LED yanar.

4.3 Müdahale Aktifleştirme
Bütün müdahale fonsiyonları için aktifleştirilmiş gecikme fonksiyonu gereklidir. (bak 4.2).
Alarm olayında, Müdahale Et (3) tuşuna basılarak programlanmış bir süre aktifleştirilebilir, bu süre boyunca işlemci alarmın nedenini bulabilir ve alarmı itfaiyeye iletmeden
belirli bir durumda resetleyebilir.
Müdahale süresi boyunca LED yanar ve siren sinyali aktiftir(bak 3.1). Bazır, Bazırı
Sustur (4) tuşu kullanılarak onay ve müdahale süresi boyunca devre dışı bırakılamaz.
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4.4 Sirenleri Resetleme/Devre dışı bırakma
Panelde alarm sistemi için iki tane tuş vardır - (41)’den (44)’e kadar:
Sireni çalıştır/sustur tuşu (43) sirenleri devre dışı bırakır, buna rağmen sirenler sonraki
alarmla yeniden aktifleştirilirler; tuşa tekrar basmak sirenleri yeniden aktişleştirir.
Devre dışı/devrede tuşu (44) sadece ana sireni devre dışı bırakır, diğer sirenler aktif kalır
ve daha sonra resetlenemez.
Bu iki tuşun çalışması için yetki seviyesinin seviye 1’den büyük olması gerekir.

4.5 İşletme Panelinin Bazırını Resetleme
İşletim paneli bazırı Bazırı Sustur tuşuna (4) basılarak durdurulur. Tuşa basıldıktan
sonar LED yanar, bundan sonraki her alarm ya da her arıza mesajı sireni yeniden aktifleştirir. İşletim paneli bazırı yetki seviyesinden bağımsız olarak kapatılabilir (işletim izni).

4.6 Arızaları Resetleme
Her arıza, işletim paneli bazırının çalmasının ve ekranda cihaz numarasının,cihaz tipinin (ve eğer biliniyorsa
slashla ayrılan gösterge bölge numarasının), arıza mesajı
numaralarının görünmesiyle birlikte LED(34)’ün
yanmasıyla gösterilir.
Yangın alarm kotrol paneli aynı anda alarm durumdaysa, alarm listesi ekranda görünür
ve Arızalar tuşuna (20) basılarak arıza listesi çağrılır.
Kaydırma tuşlarını kullanarak iki, üç ve dördüncü satırdaki arıza listesindeki bütün
girdiler arasından seçim yapmak münkündür.En son girdi devamlı 5. satırda görünür
(standartlar sebebiyle).
Ek bilgi tuşuna (25) bastıktan sonra arızanın nediniyle (ana sirenler, bağlantı
kopukluğu gibi) ilgili ek bilgi ekranın 3., 4. ve 5. satırında görüntülenir. Ek bilgi
zaman ve tarih bilgisiyle birlikte liste halinde görüntülenir.

Arıza ve Arıza Bazırını Resetleme
Arıza bazırı Bazırı Sustur tuşu (4) kullanılarak resetlenir.
Arızanın nedeni ortadan kaldırılır kaldırılmaz, arıza otomatik olarak resetlenir.

B-HB-020TR
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4.7 Cihazları devre dışı bırakma ve devreye alma
Genel işlem bütün bağlı cihazların durumunun sorgulanmasını ve değiştirilmesini
mümkün kılar. Bunun için bir giriş şifresi girilmelidir. Kişisel cihaz tipleri bu tuşlardan
birine basılarak seçilir: Bölge (14), Çıkış (15), Giriş (16), Diğer Elemanlar (17):
• Bölge tuşuna (14) basarak yangın bölgeleri,
• Çıkış tuşuna (15) basılarak cihaz kontrolörleri,
• Giriş tuşuna (16) basılarak ek harici sinyalleşme sistemleri.
• Diğer elemanlar tuşuna (17) basılarak yukarıda listelenen tuşlardan birini kullanarak seçilemeyen diğer bütün elemanlar (printer,batarya gibi)(burada yer alan eleman
tipleri sistem programlanmasına ve yetki seviyesine bağlıdır) seçilir.
Önceden seçilmiş eleman tipinin eleman numarası sayısal tuştakımı (24) vasıtasıyla
girilir ve enter tuşuna basılarak onaylanır.
• Eleman numarası 1 - 65535 arası bir değere sahiptir.
• Sadece belirli tipte bir eleman varsa, eleman numarasını girmeye gerek yoktur.
• Bir dedektör bölgesinde tek bir dedektör çalıştırılırsa (sadece loop teknolojisinde
mümkün) eleman numarasına ek olarak bölge numarası da girilmelidir (slash ile ayrılarak). Bölge numarası herzaman eleman numarasından sonra girilen 2. numaradır ve
0-254 arası bir değere sahiptir.
Eleman seçilmişse elemanın o anki durumu ekranda
görünür. Yer bilgisi (10) ve Ek bilgi tuşlarına (25)
bastıktan sonra eleman hakkındaki ek bilgiyi çağırmak
mümkündür.
Eleman seçildikten sonra, elemanın durumu bu tuşlardan biri kullanılarak değiştirilebilir: İşletmeye Al (29),
İşletme Dışına Al (30), Yeniden Başlat (31) yada Diğer Komutlar (32).

İşletmeye Al (29) elemanı açar,
İşletme Dışına Al (30) elemanı kapar,
Yeniden Başlat tuşu (31) ile bir fonksiyon o anki durumuna bağlı olarak kurulabilir
yada yediden başlatılabilir.
Diğer komutlar tuşu (32) diğer üç tuşla seçilemeyen komutları görüntüler (listelenen eleman tipleri sistem programına ve yetki seviyesine bağlıdır). Komutlar kaydırma
tuşlarıyla seçilir ve enter tuşuyla onaylanır.
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4.8 Zaman ve Tarih Ayarlama
Zaman ve tarih, Menü (26) tuşuna basıldıktan sonra
kaydırma ve enter tuşlarıyla listeden “Tarih” girdisi
seçilerek ayarlanabilir.
Zaman ve tarih yeniden girilebilir ve bu değer enter
tuşuyla onaylanır.

4.9 Durum Listesini Görüntüleme
Durum listeleri bir eleman tipi için bir filtreyle görüntülenebilir. Cihaz tipleri bu tuşlardan biri kullanılarak
seçilebilir: Bölge (14), Çıkış (15), Giriş (16), Diğer
Elemanlar (17).
Alarmlar (19), Arızalar (20), İşletme dışı (21),
İşletmede (22) yada Diğer Listeler (23) tuşlarından
birine basıldıktan sonra, sadece seçilen tipin elemanları görüntülenir.
Bu tuşa yada diğer listedeki tuşlardan birine basıldıktan sonra bütün eleman tipleri tekrar görüntülenir.

4.10 Gecikme modu için geçiş periyodlarını görüntüleme
Yangın kontrol panelinde gecikme modu programlanmışsa,
programlanan zamanlar gündüz ve gece işletim modları arasında otomatik anahtarlama yapmak için görüntülenebilir
Diğer Elemanlar tuşuna (17) bastıktan sonra,
“GECİKME SEVİYESİ” girdisine kadar aşağı kaydırılır ve
enter tuşuyla seçim onaylanır.
Ek bilgi tuşuna (25) bastıktan sonra, ilk sütunda haftanın hangi günü olduğu görünür , bir sonraki sütunda gece
modundan gündüz moduna ne zaman geçildiği, bir sonraki son sütunda da gündüz modundan gece moduna ne
zaman geçildiği görünür.
Bazı ülkelerde (Avusturya gibi) gece modundan gündüz moduna otomatik anahtarlama işlemine izin verilmez, bu
durumda sadece gündüz modundan gece moduna anahtarlama işlemi görüntülenir.
2. ve 3. satırların içerikleri kaydırma tuşları kullanılarak seçilebilir. Menüye geri dönmek için Ek bilgi tuşuna
(25) basılır.
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Bir alarm durumunda sistemin çalışması (Özet)
Not
Bir alarm olayında aşağıdaki notların izlenmesi için “Gecikme” fonksiyonunun yangın kontrol
panelinde programlanması ve aktif edilmesi gerekir. (bak 4.2) !

Yangın alarmı
Alarm olayında YANGIN (1) paneli kırmızı yanar söner, işletim paneli bazırı çalar ve
dedektör bölgesi, dedektör numarası, alınan alarmların sayısı ekranda (18) görünür.
Ayrıca, Müdahale Et (3) LED’i yanar söner and onay
periyodlu bazır aktifleşir (bak 3.1).Onay süresi içinde
Müdahale Et tuşuna (3) basılmazsa (çoğunlukla 30 saniye
içinde), ana dedektör çıkışı otomatik olarak aktifleşir ve alarm
itfaiyeye iletilir.
Müdahale et modunu aktifleştirme
Onay süresi içinde Müdahale Et tuşuna (3) basılırsa, LED yanar ve ana dedektörün
aktifleşmesi önceden programlanan müdahale süresince geciktirilir.
Bu müdahale süresiyle (yaklaşık 3-5 dakika) alarmın nedeni ortaya çıkabilir. Müdahale
periyodu geçtikten sonra, yada ikinci bir dedektörden alarm gelirse, alarm itfaiyeye
ulaştırılır.
Alarmı Resetleme
Müdahale süresi içinde yangın olmadığı ispatlanırsa itfaiyeye haber vermeden alarm
Alarmı Resetle tuşuna (5) basılarak resetlenebilir. Bu eylem için gerekli olan şeyler:
• İletim sistemi için işletmede (6) LED’inin henüz yanmaması
• İşletim sistemi için giriş şifresi girilmesi.
• Dedektörün bozulma nedeninin ortadan kaldırılması (yoksa alarm yeniden bozulur).
Gerçek Yangın Alarmı
Yangın gerçekten fark edilirse hemen itfaiye bilgilendirilmelidir. (Örn. Ayrıca manuel
çağrı düğmelerini kullanarak).
İletim Sistemi İşletmede
İletim sistemi için İşletmede LED’i (6) yanarsa, itfaiye tamamen bilgilendirilmiştir.
Başka bir tuşa basmayın, itfaiyenin gelmesini bekleyin ve bu süre içinde itfaiye için
planlar yapın.
Gecikme fonksiyonu aktifleşmemişse yada manuel çağrı düğmesine basılmamışsa, alarm
itfaiyeye yönlendirilir.
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Log Yazıcısı (Opsiyonel)

6.1 Yazıcıyı Etkin Kılma/Devre Dışı Dırakma
İşletim paneli altına yerleşik olan Log yazıcısı etkinleştirilebilir yada istenirse devre dışı bırakılabilir, bunun için
giriş şifresi girmek gerekir.

Yazıcıyı Kapatma
Diğer Elemanlar tuşuna (17) bastıktan sonra liste
“YAZICI” girdisine kadar kaydırılır ve enter tuşuna basılır.
İlgili yazıcının eleman numarası girilir (örn: 1) ve enter
tuşuyla onaylanır.
Yazıcının o anki durumu (“BOŞTA”) ekranda gösterilir
ve yazıcı İşletme Dışına Al tuşuna (30) basılarak
kapatılabilir.

Yazıcıyı Açma
Diğer Elemanlar tuşuna (17) bastıktan sonra liste
“YAZICI” girdisine kadar kaydırılır ve enter tuşuna
basılır.
İlgili yazıcının eleman numarası girilir (örn: 1) ve enter
tuşuyla onaylanır.
Yazıcının o anki durumu (“KAPALI”) ekranda gösterilir
ve yazıcı İşletmeye Al tuşu (29) na basılarak açılabilir.

6.2 Tekrar Yazdırma
Tarih ve zaman Menu tuşuna (26) basarak ayarlanır, ardından kaydırma tuşları ve enter tuşu kullanılarak “Yazıcı
tekrarla” seçilir.
Sistemdeki bütün log yazıcı türleri ekranda gözükür.
Yazıcı kaydırma tuşları ile seçilip enter tuşuna basılır.
Enter tuşuna bastıktan sonra yazdırılacak bilgilerin
türlerini (olay hafızası, arızalar, işletme dışı) içeren listeden
seçim yapılır. Enter tuşuna basıldığında seçilen bilgiler
seçilen yazıcıdan çıkar.

B-HB-020TR
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6.3 Yazıcı kağıdı rulosunu değiştirme
•

Yazılan kağıdı kopartın.

•

Yazıcı kapağının üst kısmını içe doğru bastırıp aşağı iterek
çıkarın.

•

Yetkilendirme kodunuzu girin (en az seviye 3).

•

Bitmiş kağıt rulosunu yukarı doğru kaldırıp çıkarın.

•

Kalan kağıtları dikkatlice çıkarın.

•

Yeni ruloyu rulo tutucusuna takıp yerine koyun.

•

Kağıt yuvasını kağıt ile besleyin.

•

Diğer Elemanlar tuşuna (17) basıp “Yazıcı”yı seçin,
yazıcı numarasını girip enter tuşuna basın.

•

Diğer Komutlar tuşuna (32) basın ve “kağıt besleme
açık”’ seçin. Kağıt panelin dış kısmında gözükene kadar
bekleyin.

•

8. adımı tekrarlayıp “kağıt beslemeyi bitir”i seçin.

•

Kağıdı yazıcı kapağından geçirin.

•

Yazıcı kapağını yerine takın

6.4 Renk şeridini değiştirme
•

Yazıcı kapağının üst kısmını içe doğru bastırıp aşağı iterek çıkarın.

•

Kağıdı 3-5 cm pay bırakarak yırtın.

•

Eski yazıcı şeridini çıkarın.

•

Kağıdı yeni şeridin içinden geçirin ve şeridi takın.

•

Ruloyu ok ile belirtilen yönde çevirerek şeridi gerginleştirin.

•

Kapaktaki bölmeden kağıdı geçirin.

•

Yazıcı kapağını takın.
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Yangın Söndürme Bölgeleri için LED Gösterge Paneli (opsiyonel)

Integral IP, otomatik kontrollü elektronik ve gecikme sistemi (çoklu bölge söndürme sistemlerinin kontrolü için)
olarak düzenlenmişse, bu fonksiyon EN 12094-1 ve VdS 2496 standartlarına uygun gerekli bütün söndürme sistemi fonksiyonlarını işletmek için uygun olan Integral MAP işletim paneliyle de kontrol edilebilir.
Yangın alarm kontrol paneli kapısına yada kontrol panelinden uzak ayrı bir yere yerleştirilebilen ek bir LED
gösterge paneli gereklidir.
Bu gösterge paneli üç farklı versiyonda olabilir (kontrol paneli tipine ve gereksinimlere göre). Üç tip panel için
LED ler gereksinimlere göre sınıflandırılabililer.
8 yangın söndürme bölgesi için sistem durum göstergeleriyle birlikte gösterge paneli

4 yangın söndürme bölgesi için gösterge paneli
						

B-HB-020TR

1 yangın söndürme
bölgesi için gösterge paneli
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7.1 Düşük basınçlı CO² söndürme sisteminin sınıflandırılması örneği
Sistem göstergeleri (bütün yangın söndürme bölgeleri için)
Sistem çalışıyorsa yeşil İşlem LED’i yanar.
“Pozisyon Rezervi” seçici anahtarı “Aktif ” durumda ise yeşil Söndürme Aracı Aktif
LED’i yanar.
Öncü vanayı kontrol etmek için kullanılan en az bir cihaz kontrol ediliyorsa kırmızı
Öncü Vana Açık LED’i yanar.
Ana vana kontrol edilmişse kırmızı Ana Vana Açık LED’i yanar.
Söndürme sistemindeki bir eleman arızalı ise sarı Arıza LED’i yanar.
Söndürme sistemindeki bir eleman devre dışı kalır kalmaz sarı Devre Dışı LED’i yanar.
Düzenlemede ve rezervede söndürme aracı israfı oluşmuşsa yada mekanik tıkanıklık
sistemleri için seçici anahtarı ne bloklanmış, ne de çalışır durumda değil de farklı bir
durumda ise Kabul edilemez İşlem Durumu LED’i yanar.
“Pozisyon Rezervi” seçici anahtarı “Rezerv” durumda ise sarı Söndürme Aracı Rezervi LED’i yanar.
Sistem kontrol paneli test moduna anahtarlanmışsa (tuş anahtarını veya manuel olarak
işletim panelini kullanarak) sarı Test Modunda LED’i yanar.
Gösterge paneli üzerindeki tuş anahtarını kullanarak bütün söndürme bölgelerini test
moduna anahtarlamak mümkündür.
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Özel yangın söndürme bölgeleri için göstergeler
Yangın söndürme bölgesine atanabilen elemanlar devredışı ve arızalı değilse ve acil dur
düğ-mesi aktifleşmemişse yeşil İşlem LED’i yanar.
Ön-kontrol durumu aktifleşmişse(söndürme bölgesi 1 ön-kontrol durumunda olduğu
zaman) kırmızı Ön-Alarm LED’i yanar.
Kontrol durumu aktifleşmişse (söndürme bölgesi 1 kontrol durumunda olduğu zaman)
kırmızı Kontrolör LED’i yanar
İşletmede durumu aktifleşmişse (söndürme bölgesi 1 işletmede olduğu zaman) kırmızı
İşletmede LED’i yanar.
Bölge vanası açıksa kırmızı Bölge Vanası Açık LED’i yanar.
Bir alarm sinyalleşme cihazını kontrol etmek için kullanılan en az bir cihaz kontrol
ediliyorsa kırmızı Sinyalleşme Cihazı İşletmede LED’i yanar.
Yangın söndürme bölgesine atanmış bir eleman arızalıysa sarı Arıza LED’İ yanar.
Yangı söndürme bölgesine atanmış bir eleman devre dışıysa sarı Devre-Dışı LED’i
yanar.
Yangın söndürme bölgesi kontrol durumdayken dur düğmesi basılıysa sarı Dur
Düğmesi Basılı LED’i yanar ve söndürme bölgesi resetlenene kadar yanık kalır.
Acil dur tuşu basılı olduğu sürece sarı Acil Dur Düğmesi Basılı LED’i yanar.
Yangın söndürme bölgesinde mekanik bir tıkanıklık varsa sarı Mekanik Tıkanıklık
LED’i yanar.
Manuel modu aktifleştiği zaman (söndürme bölgesinin otomatik çalışma modu devre
dışı ise) sarı Manuel Mod LED’i yanar.
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Integral İşletim Paneli MAP • Kullanım Kılavuzu • V 1.0

21

Dedektör Bölgeleri için LED Gösterge Paneli (opsiyonel)

8

Dedektör Bölgeleri için LED Gösterge Paneli (opsiyonel)

Integral MAP işletim paneline ek olarak, kontrol paneli kapısına yada kontrol panelinde ayrı bir yere
yerleştirilebilen LED gösterge paneli birçok farklı versiyonda kullanılabilir (panel tipi ve gereksinimler göre).
Her dedektör bölgesine bir kırmızı LED (alarm durumda yanar) ve bir sarı LED (arıza ve devre dışı durumda
yanar) atanabilir.

64 dedektör bölgesi için durum göstergeleriyle birlikte gösterge paneli

32 dedektör bölgesi için durum göstergeleriyle birlikte gösterge paneli
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