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Kasutusjuhend

1. Üldteave
1.1

Tootja andmed

Tootja:

INIM ELECTRONICS s.r.l

Tootja aadress:

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), Italy

Tel.:+390735705007
Fax:+390735704912
E-mail:info@inim.biz
Web: www.inim.biz

1.2

Kasutusjuhend

Kood: DCMUINE0PREVIDIA
Versioon: 120
Käesolev juhend on mõeldud Previdia216 adresseeritud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
juhtpaneeli lõppkasutajatele.
Kasutusjuhend annab üldised juhiseid selle kohta, kuidas süsteemi kasutada ja tõlgendada süsteemi poolt kuvatavaid
signaale.
Kogu süsteemi kasutamine ja info kuvamine sõltub paljuski konkreetsest paigaldusest, süsteemi konfiguratsioonist ja
programmeerimisest. Vastava info saate süsteemi paigaldajalt ja/või hooldajalt.

1.3

Operaatori klassifikatsioon - juurdepääsutasemed

Juhtpaneelil on 4 erinevat juurdepääsu taset:
1. tase: avalik tase - see on juhtpaneeli tavapärane juurdepääsutasand ja ligipääsu tase isikutele, kes ei ole volitatud
süsteemi kasutama ega juhendama selle kasutamist.
See tase võimaldab hoida ekraanil kuvatavat infot, suhelda süsteemiga (vastavalt 1. tasemele) ja kerida infot
nuppude ja puuteekraani abil.
1. tase lubab ainult järgmisi toiminguid:
•
•

vaigistada summerit
testida süsteemi LED´e ja eelhoiatuse olekus aktiveerida häire

2. tase: volitatud kasutajad - see juurdepääsutase on süsteemi juhendajatele ja volitatud personalile, kellel on
nõuetekohane oskus süsteemi ja selle funktsioonide kasutamiseks.
Juurdepääs eeldab kasutamiseks kehtivat juurdepääsukoodi või võtme sisestuse kasutamist. Lisaks 1. taseme
jaoks kirjeldatud toimingutele on võimalik teostada lisaks järgmisi toiminguid:






vaigistada häiresignaali andnud seadmeid
taaskäivitada juhtpaneeli
aktiveerida käsitsi häiresignaale
blokeerida juhtpaneeli elemente
aktiveerida testimisrežiim süsteemi elementidel

3. tase: programmeerimine - see juurdepääsutase on tehnilistele operaatoritele, kes teostavad süsteemi
konfigureerimist ja hooldust. See juurdepääs nõuab kehtiva juurdepääsukoodi sisestamist, mis võimaldab
programmeerimist.
4. tase: võimaldab tootja poolt määratud volitatud tehnikutel spetsiaalsete tööriistade abil teostada emaplaadil
remonditöid.
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1.4

CE Mark

1.4.1 Määrus (EU) No 305/2011
See toode vastab määruse (EL) nr 305/2011

nõuetele ja on vastavuses allpool loetletud
standardite nõuetele.
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1.4.2 Määrus 1999/5/EC
Käesolevaga INIM Electronics S.r.l. kinnitab, et Previdia216 ja Previdia216R koos IFMDIAL mooduliga vastavad
direktiivi 1999/5/EU olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Järgnevas lõigus (1.4.3) selgitatakse, kuidas täielikku vastavusdeklaratsiooni alla laadida.
Seda toodet võib kasutada kõikides ELi riikides.

1.4.3 Kasutajatele mõeldud dokumendid
INIM Electronics S.r.l. toimivusdeklaratsioone, vastavusdeklaratsioone ja sertifikaate saab tasuta alla laadida
veebiaadressilt www.inim.biz, juurdepääs autoriseeritud kasutajatele, seejärel valida "Sertifikaadid" või taotleda eposti aadressil info@inim.biz. Käsiraamatuid saab tasuta alla laadida veebiaadressilt www.inim.biz ( juurdepääs
autoriseeritud kasutajatele).

2. Previdia 216 süsteemi olekud
Ooterežiim: juhtpaneeli tööolukord, kui puudub pidev häire või rike.
Seda olekut muudab mingi sündmus, mida iseloomustab aktiveerimine (kui sündmus toimub) ja lähtestamine (kui
sündmus lõpeb).
Häire: käsitsi aktiveerimisega loodud juhtpaneeli olek (näiteks tulekahjuteatenupp) või automaatne aktiveerumine
(detektori signaal). Sellele järgneb häiresignaal.
Varajane hoiatus: see on juhtpaneeli olek viivituse ajal, mis kestab häireolukorra tuvastamise ja tegeliku häire vahel.
Uurimine: selle oleku aktiveerib volitatud kasutaja eelhoiatuse viivituse pikendamiseks, et alarmi põhjust kontrollida.
Evakueerimine: selle oleku aktiveerib volitatud kasutaja, et tühistada eelhoiatuse korral viivitus ja aktiveerida koheselt
häire signaal (evakueerimine).
Lähtestamine: see on volitatud kasutaja poolt aktiveeritud käsk, mis tühistab juhtpaneeli praeguse oleku ja lähtestab
süsteemi ooterežiimile.
Seda käsku saab keelata, et takistada kasutajal seda kogemata aktiveerida ja aktiivseid signaale tühistada.
Keela: selle käsuga saab osa süsteemist välja lülitada.
Hädaolukord: see on juhtpaneeli olek, kus tuvastatakse FPMCPU mooduli peamisel protsessoril rike ja selle
tulemusena aktiveeritakse automaatselt FPMCPU mooduli avariiprotsessor (CPU).
Avariiprotsessor (CPU) tagab süsteemi põhifunktsioonide töö (häiresignaali vastuvõtt anduritest ja väljundite
aktiveerimine), kuid ei taga kogu konfigureeritud aktiveerimisloogikat. Et selles olukorras säiliks kogu konfigureeritud
aktiveerimisloogika, on vaja süsteemi lisada teine FPMCPU moodul.
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3. Kasutajaliides
3.1

Funktsiooninupud ja LED-id

Ekraani külgedel ja all asuvatel LED -idel kuvatakse visuaalsed signaalid, mis näitavad süsteemi üldist olekut, samal
ajal kui funktsiooninupud võimaldavad kõigi põhitoimingute kiiret täitmist.
Võti võimaldab 1. taseme (avaliku taseme) lülitamist 2. tasemele (volitatud kasutaja tasand). Keerates võtit päripäeva,
läheb juhtpaneel 2. taseme olekusse. Juhtpaneel naaseb tasemele 1 automaatselt, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata
ühtegi nuppu.

Oleku LED

Värv

Põleb

Vilgub

Punane

Tulekahjualarm.

Tulekahjualarm mälus.

Viga

Kollane

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemis
esineb rike (mis tahes tüüpi).
Kõigi aktiivsete rikete üksikasjad
kuvatakse ekraanil.

Vea mälu. Viga on lahendatud

Töötab

Roheline

Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
töötab

Häire

Juhtpaneeli protsessor ei tööta.
Protsessori viga
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Kollane

Kui see juhtub, siis
avarii CPU käivitub, et tagada
minimaalsete turvafunktsioonide
püsimine. Võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.

CPU vea mälu.
Juhtpaneeli protsessor on lähtestatud ja
taaskäivitunud.

Kasutusjuhend

Oleku LED

Värv

Põleb

Selgitus

Keelatud

Kollane

Üks või mitu
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
elementi on keelatud.

Test

Kollane

Üks või mitu
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
elementi on testimisrežiimis.

LED test

Kollane

Visuaalsignalisatsiooni test töötab.

Kui seda nuppu vajutatakse ja
hoitakse, põlevad juhtpaneelil kõik
LED-id.

Evakueerige

Punane

Evakuatsioon on aktiveeritud käsitsi.

Signaaliseadmete käsitsi
aktiveerimise nupp (kuuldav ja
visuaalne) ruumide
evakueerimiseks.

Uurige

Kollane

Uurimisaeg on aktiveeritud.

Täiendava uurimise aja taotlemise
nupp, mis pikendab eelhoiatuse
perioodi.
See nupp vaigistab juhtpaneeli
summeri.

Vaigistage summer

Vaigistage helisignaal

Kollane

Kollane

Summer on vaigistatud

Häirekellad on vaigistatud

Sündmused, mis ilmnevad pärast
vaigistamist, aktiveerivad uuesti
summeri.
Häireoleku ajal saab seda nuppu
kasutada alarmiseadmete
vaigistamiseks.
Selle nupu uuesti vajutamisel
alarmiseadmed taasaktiveeritakse

Lähtestamise funktsioon on
keelatud.
Taasta

Kollane

Mitmikalarmid

Punane

Enne taasta-funktsiooni uuesti sisse
lülitamist tuleb vaigistada
helisignaalid.
Süsteemis on aktiivne rohkem kui
üks häire.

Aktiivsete sündmuste tühistamise
nupp ja ooteoleku tingimuste
lähtestamine.

See nupp võimaldab ekraanil
sirvida aktiivseid häireid ja
sündmusi.
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3.2

[A]

Ekraan ooteseisundis

Nupud sündmuste
logide, süsteemi oleku
ja programmeerimise
avamiseks.

Süsteemi olek
Programmeerimine

[B]

Olekuriba (alati
olemas).
Kuvab olulist teavet
süsteemi kohta.

[C]

Kohandatav ala
(kohandatav
programmeerimise
ajal). Piltide jaoks,
mis on seotud
süsteemi staatusega
või
kohandatud
funktsiooni nuppude
jaoks.

3.3

Logi

Juurdepääs
Tase1

01/01/2018
18:23

Olekuriba
Ikoon

Juurdepääs Tase

Päev/öö olek

Funktsioon

1

Selle piirkonna valimine võimaldab teil sisestada koodi ja muuta praegust kasutaja taset.
1 Avalik tasand (koodi sisestamata)
2 Järelevalve tase (nõuab võtit või koodi)
- 3 Programmeerimise tase (nõuab installeerija koodi).
Päeva režiim:
- Juhtpaneel käivitab eelhoiatuse faasi, kui andur on käivitanud häire
- detektorite tundlikkus on seatud päevarežiimile.
Öörežiim:
- eelhoiatus ei käivitu
- andurite tundlikkus on seatud öö režiimile
- häire korral, kui helisignaal on vaigistatud, taasaktiveeruvad nad
automaatselt pärast määratud aja möödumist.
Toiteplokk toimib korralikult.

Toide
Näitab, et vähemalt üks toiteplokk tuvastas võrgupinge vea.

Ikoon

Funktsioon
Selle ikooni valimisel avaneb (2. taseme) menüü, mis võimaldab alarmiseadmete käsitsi
deaktiveerimist, aktiveerimist ja summutamist.
Alarmiseadmed (helisignaalid jne) on ooterežiimis ja töötavad korralikult.

Signaaliseadmete
olek

Vähemalt üks alarmiseade on rikkeasendis. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Vähemalt üks tule alarmiseade on blokeeritud.
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Vähemalt üks alarmiseade on aktiveeritud.

Juhtpaneelil ei ole riistvara probleeme.
Konfiguratsiooni olek
Juhtpaneelil on tuvastatud riistvaraprobleem (mooduli tõrge). Võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
Kui automaatne teateedastussüsteem on paigaldatud, on signalisatsiooniseadmed
(telefonivalijad või häiresignaalide vastuvõtukeskustes olevad vastuvõtuseadmed)
ooterežiimis ja töötavad korrektselt.
Automaatses teateedastussüsteemis on tekkinud viga. Võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.

Automaatse
teateedastussüsteemi
olek

Automaatne teateedastussüsteem on keelatud.

Töötab automaatne teateedastussüsteem (info edastamine).

Häire on automaatse teateedastussüsteemi poolt saadetud ja kinnitatud.

Häire on saadetud, kuid vastuvõtja seda ei kinnita.
Kui automaatne rikke teateedastussüsteem on paigaldatud, on
signalisatsiooniseadmed (telefonivalijad või häiresignaalide vastuvõtukeskustes
olevad vastuvõtuseadmed) ooterežiimis ja töötavad korrektselt.
Rikke automaatses teateedastussüsteemis on tekkinud viga.

Rikke
teateedastussüteemi
olek

Rikke automaatne teateedastussüsteem on keelatud.

Töötab rikke automaatne teateedastussüsteem (info edastamine).

Rike on automaatse rikke teateedastussüsteemi poolt saadetud ja kinnitatud.

Rike on saadetud, kuid vastuvõtja seda ei kinnita.

09/12/2018 18:23

Koju

Näitab kuupäeva ja kellaaega, selle piirkonna valimisel pääseb (2. tase) kuupäeva ja
kellaaja seadistamise funktsiooni.

Võimaldab minna alglehele.
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3.4

Sündmuste logi

Nupp "Logi" (lõige 3.2 - [A]), mis on kättesaadav tasemel 1, pääseb mallile, mis kuvab kõiki mällu salvestatud
sündmusi.

Nimekirjas olev iga rida [D] tähistab logisse salvestatud sündmust.
Logi näitab iga sündmuse kuupäeva ja kellaaega (juhtpaneelil vasakul), sündmuse kirjeldust (keskel) ja sündmuse
üksikasju (paremal).
Sündmuse tüüpi on võimalik eristada rea taustavärvi järgi:
 Valge - näitab tavalise tööolukorraga seotud sündmusi
 Punane - näitab häire olekut puudutavaid sündmusi
 Kollane - näitab riketest tingitud sündmusi
 Sinine - näitab ekraanil teostatud sündmust.

3.5

Süsteemi olek

Nupp "Süsteemi olek" (lõik 3.2 - [A]). Lubab Tasemel 1 pääseda juurde mallile, mis võimaldab vaadata erinevate
süsteemielementide olekut. Tasemel 2 (volitatud kasutaja) saab töödelda vaadatavaid elemente ja viia läbi selliseid
toiminguid nagu lubamine, blokeerimine, aktiveerimine või test.

Paneel

IFMDIAL moodul

Tsoon

I/O liinid

Punkt

IFMEXT moodul

Grupp
Aegrelee

Häire loendur: ccc
FW001FPMCPU - FW:xxxxxxxxxxxxx - SW:yy.yy.yy - Data:zzz
Juurdepääs
Tase1
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Esc
09/12/2018
18:23

Kasutusjuhend

Järgmine diagramm on erinevate mallide vaade:

11

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

[A]

[B]

[C]

[D]

Paneel

Tsoon

Punkt

Vaata

Seadme olek

[E]

Vaata

Seadme moodul

[F]
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Grupp

Vajalikud nupud juhtpaneeli valimiseks, mille osasid soovite vaadata.
Saab valida klastri (LAN-võrgu kaudu ühendatud juhtpaneelide rühma) ja ühe juhtpaneeli.
Pärast „Esc“ nupu vajutamist saate vaadata allpool kirjeldatud erinevate sektsioonide elemente.
Kui selle asemel valitakse „KOJU“ nupp või valitud pole juhtpaneeli, kuvatakse kasutatud
juhtpaneeli elemendid.

Valitud juhtpaneeli tsoonide malli vaatamise osa avamise nupp.
Mall on jagatud lehtedeks, mis näitavad kuni 100 tsooni. Noolenupud võimaldavad lehti sirvida.
Iga tsooni olek on näidatud ja tehtud eristatavaks värviga:
- Roheline, tsoon ooterežiimis
- Kollane, tsooni rike
- Punane, tsoon häire olekus
- Helekollane, tsoon keelatud
- Sinine, tsoon valitud ekraanil koputades
Tsooni valimisel on 2. tasandi juurdepääsul võimalik tsoone testimisseisundisse panna ja/või
töörežiimi muuta (vt käesolevat tabelit - [K]).

Valitud juhtpaneeli silmuste malli avamise nupp.
Iga silmuse olek on näidatud ja tehtud eristatavaks värviga:
- Roheline, silmus ooterežiimis
- Kollane, silmuse rike
- Punane, silmuse alarmi olekus
- Helekollane, silmus on keelatud
- Sinine, silmus valitud ekraani koputades
Valides silmuse ja klõpsates nupul „Vaata“, võimaldab ligipääsu silmuse seadetele (vt käesolevat
tabelit - [D]]). „Keelatud“ nupp võimaldab teil muuta töörežiimi (vt käesolevat tabelit - [K]).

Valitud silmuses seadmete malli avamise nupp
See mall on jagatud lehtedeks, mis näitavad maksimaalselt 80 seadet. Noolenupud võimaldavad
teil lehti sirvida.
Iga seadme olek on näidatud ja tehtud eristatavaks värviga:
- Roheline seade ooterežiimis
- Kollane, seade rikke olekus
- Punane, seade häire olekus
- Helekollane, seade on keelatud
- Sinine, seade on valitud ekraanil koputades
Valides seadme ja koputades nuppu „Vaata“, võimaldab ligipääsu silmuse seadmetel (vt
käesolevat tabelit - [E]).

Valitud seadme mooduli avamise nupp.
Esitatud mall sisaldab kogu seadmega seotud teavet ja võimaldab juurdepääsu vastavatele
funktsioonidele (punkt 3.7 Seadmehaldus).

Valitud juhtpaneeli väljundrühma haldamise malli saamise nupp.
Mall on jagatud lehtedeks, mis sisaldavad maksimaalselt 80 rühma. Noolenupud võimaldavad lehti
sirvida.
Iga rühma olek on näidatud ja tehtud eristatavaks värviga:
- Roheline, grupp aktiveeritud
- Punane, grupp rikke olekus
- Sinine, grupp valitud ekraanil koputades
Valides grupi ja koputades nupule „Sisse/Välja“, on võimalik tööolukorda muuta (vt käesolevat
tabelit - [L]). „Keelatud“ nupp võimaldab muuta töörežiimi (vt käesolevat tabelit - [K]).

Kasutusjuhend

[G]

[H]

[I]

[J]

[K]

[L]

Aegrelee

IFMDIAL moodul

I/O liinid

IFMEXT moodul

Keelatud

Sisse/välja

Valitud juhtpaneeli programmeeritud aegreleede haldamise malli nupp.
Iga aegrelee seisund on näidatud ja tehtud eristatavaks värviga:
- Roheline, aegrelee on aktiveeritud
- Punane, aegrelee on keelatud
- Sinine, aegrelee on valitud ekraanil koputades
Valides taimeri ja koputades nupule „Sisse/Välja“, on võimalik oma töörežiimi muuta (vt käesolevat
tabelit - [L]). „Keelatud“ nupp võimaldab muuta töörežiimi (vt käesolevat tabelit - [K]).

Kommunikaatori juhtimise ja juurdepääsu nupp (vt programmijuhendit).

Valitud juhtpaneeli I/O liinidele ühendatud seadmete malli avamise nupp.
Mall on jagatud lehtedeks, mis sisaldavad maksimaalselt 80 rühma. Noolenupud võimaldavad lehti
sirvida.
Iga rea olek on näidatud ja tehtud eristatavaks värviga:
- Roheline, liin ooteseisundis
- Kollane, liin rikke olekus
- Punane, liin häire olekus
- Helekollane, liin välja lülitatud
- Sinine, liin valitud ekraani koputades
Valides rea ja koputades nupule „Sisse/Välja“, saab selle olekut muuta (vt käesolevat tabelit - [L]).
„Keelatud“ nupp võimaldab muuta töörežiimi (vt käesolevat tabelit - [K]).

Valitud juhtpaneeli kustutusmooduli haldamiseks vajaliku malli nupp.
Mall võimaldab vaadata kustutusmooduli andmeid ja kasutada selle funktsioone.
Noolenupud võimaldavad sirvida süsteemis paigaldatud erinevaid mooduleid.

Akna avamise nupp, mis võimaldab muuta valitud elemendi lubatud/keelatud olekut.
Selles aknas on järgmised nupud:
- Valitud elemendi keelamiseks „lülitage jõuga välja“ Muud elemendid, mis mõjutavad valitud
elementi (taimerid, sisendid, detektorid jne), ei saa seda lubada.
Kui see on olemas, on võimalik valida valik "Ajastatud" ja näidata kellaaeg, mille jooksul elemendil
peab olema keelatud olek.
- „Võimaldab lubada“ valitud elemendi lubamiseks. Muud elemendid, mis mõjutavad valitud
elementi (taimerid, sisendid, detektorid jne), ei saa seda keelata.
- „Vabastage“ valitud elemendi lubamiseks. Muud elemendid, mis mõjutavad valitud elementi
(taimerid, sisendid, detektorid jne), võivad seda võimaldada.
- -„ Esc“, akna sulgemiseks seadistust muutmata.
Akna avamise nupp, kus saab valitud elemendi aktiveerimise olekut muuta.
Selles aknas on järgmised nupud:
- „Sisse“ valitud elemendi aktiveerimiseks.
- „Välja“ valitud elemendi deaktiveerimiseks. Muud elemendid, mis mõjutavad valitud elementi
(taimerid, sisendid, andurid jne), ei saa seda aktiveerida.
- „Vabastage“ valitud elemendi deaktiveerimiseks. Muud elemendid, mis mõjutavad valitud
elementi (taimerid, sisendid, detektorid jne), saavad seda aktiveerida.
- - „Esc“, akna sulgemiseks seadistust muutmata.

Noolenupud

Samm tagasi
Esc

13

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Süsteemi oleku mall võimaldab vaadata erinevate süsteemielementide olekut:
 häirete kogus alates süsteemi paigaldamisest
 FPMCPU mooduli püsivara versioon (FW, nii põhi- kui avarii-protsessor).
 Previdia/STUDIO konfiguratsioonitarkvara (SW) minimaalne vajalik versioon
 saidiandmete avaldamine (Andmed), süsteemikonfiguratsiooni uuenduste kogus

3.6

Juurdepääs programmeerimisele

Nupuga "Programmeerimine" (punkt 3.2 - [A]) pääseb süsteemi konfiguratsioonifunktsioonidele.
Need funktsioonid on reserveeritud ainult spetsiaalsele tehnilisele personalile ja vajavad paigaldaja koodi sisestamist.
Vaadake programmeerimisjuhendeid.

3.7

Seadme haldamine

Konkreetse seadme juhtimismall annab kogu teabe seadme enda kohta ja selle staatust mõjutavate käskude seeria
kohta.
Sellele jaotisele saab juurde pääseda, valides konkreetse sündmusega seotud seadmete loendi vastava rea (vt lõik
3.11 Aktiivsete sündmuste vaatamine) või süsteemi oleku nupu abil valitud osa kaudu. (punkt 3.5 Süsteemi oleku
vaatamine).
IFM2L moodul: Punkt 03 03 SNSNSNSNSN
Tempandur2
Tsoon 02
Muuda

Info

Lülita väljund sisse

Reaalajas

Lülita LED sisse

Kaamera

Keela punkt

Kaart

Keela tsoon

Esc

Juurdepääs
Tase3

Järgnevalt on toodud
juurdepääsutasemest.

seadme

funktsiooniklahvid;

09/12/2018
18:23

nende

juurdepääs

ja aktiveerimine

sõltuvad

kasutaja

• Muuda: käsk, mida tuleb kasutada seadmete asendamise ajal, valitakse kui seade on rikkis. Kui seadme
asendamine on vajalik, tuleb kõigepealt soovitud seade asendada, seejärel puudutage nuppu "Muuda". Juhtpaneel
tuvastab automaatselt, et seade on asendatud. Juhul, kui uus seade on sama, mis vana, jätkab see
konfiguratsioonandmete asendamist.
•
•
•
•
•

Lülita väljund sisse/välja: nupp, et lülitada seadme väljund sisse/välja käsitsi.
Lülita LED sisse/välja: nupp seadme rohelise LED sisse/välja lülitamiseks käsitsi.
Keela/luba punkt: nupp, et muuta valitud punkti staatust.
Keela/luba tsoon: nupp, et muuta valitud seadmele kuuluva tsooni olekut.
Info: puudutades seda nuppu, kuvatakse vasakul olevas jaotises teave, mis puudutab seadme kõiki häireid või muid
ooterežiimi sündmusi.
• Reaalajas: vasakpoolsel jaotisel on graafik, mis näitab kõiki valitud seadme poolt aja jooksul tuvastatud väärtusi.
• Kaamera: kui süsteemi on paigaldatud ja seadistatud IP kaamerad, avab nupp akna, kus on kaamera poolt
salvestatud pildid. Kui on konfigureeritud spetsiaalne eelseade, siis kuvatakse iga 5 sekundi jooksul piltide
uuendatud komplekti. See funktsioon võimaldab kaamerate vaatealas toimuvat visuaalselt kontrollida. Ekraani
ühekordne puudutus sulgeb akna.
• Kaart: kui see nupp on seadistatud, avab nupp akna, kus kuvatakse kaart või skeem alast, kuhu seade on
installitud. Punkt näitab seadme asukohta. Ekraani ühekordne puudutus sulgeb akna.
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3.8

Kommunikaatori haldamine (IFMDIAL)

Juhul, kui on paigaldatud, küsige seadme paigaldajalt kasutusjuhendit

3.9

Kustutusmooduli haldamine (IFMEXT)

Juhul, kui on paigaldatud, küsige seadme paigaldajalt kasutusjuhendit

3.10 Kustutusmooduli LED paneel (FPMEXT)
Juhul, kui on paigaldatud, küsige seadme paigaldajalt kasutusjuhendit

3.11 Aktiivsete sündmuste vaatamine
Kui mingi sündmus või hetke olek on aktiivne ja see nõuab teavitamist, kuvatakse see ooterežiimi ekraanile (punkt 3.2
Ekraan ooteseisundis) koos vastava teate malliga.
Viga
3
Häired
1
Esimene tsooni häire: Zone 01
Viimane tsooni häire: Zone 01
Tsoonid häires: 1
01/01/2018 18:22

Previdia/Max control panel 1

Juurdepääs
Tase1

Menüü

Alarm
Zone 1

Button 4

Loop 1 - Point 4

09/12/2018
09:17

Ekraanil kuvatakse kategooriatesse rühmitatud süsteemi aktiivsed sündmused. Need on kujutatud malli ülaosas
olevate nuppudega ([A]), mis näitavad hetkel iga tüübi aktiivsete sündmuste arvu.
Nende nuppude puudutamine võimaldab vaadata kõiki vastavas kategoorias olevaid sündmusi. Need on loetletud
sündmuste tekkimise järjekorras. Kui sündmus on seadme poolt genereerinud, saab vastavale reale koputades
vaadata vastava seadme malli (punkt 3.7 Seadmehaldus).
Aktiivsete sündmusteta seotud nupud jäävad halliks.
Pärast 30-sekundilist mitteaktiivsust läheb ekraan automaatselt kõige tähtsama sündmuse kategooriat sisaldavale
lehele.
Prioriteet on määratud järgmiselt:
1.

Tulekahjuhäire: tulekahjusignalisatsiooniga seotud häiresignaal. Need näitavad potentsiaalselt ohtlikke olukordi
ja nõuavad maksimaalset tähelepanu.
Häire ilmnemisel näitab vahetult sündmuse nuppude all olev lõik ([B]) varajase hoiatuse taimerit ja vastavate
piirkondade häirejärgset andmete kokkuvõtet.

2.

Gaasihäire: teavitussignaal, mis on seotud gaasist tingitud häirega. Näitab potentsiaalselt ohtlikku seisundit, mis
vajab maksimaalset tähelepanu.

3.

Varajane hoiatus: andurid, mis on seadistatud allapoole häirekünnist, käivitusid varajase hoiatuse režiimis.
Näitab, et on vajalik tutvuda olukorraga ning situatsiooni tähelepanelikult hinnata ja kontrollida.

4.

Järelevalve: teavitussignaal, mis näitab, et süsteem kontrollib seadet või mingi funktsiooni täitmine on
ebaõnnestunud. Näitab olukorda, mis võib ohustada süsteemi nõuetekohast töövõimet. Kontrollige märgitud
seisundit hoolikalt.
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5.

Rike: teavitussignaal, mis näitab anomaalia olemasolu, mis võib ohustada süsteemi nõuetekohast töövõimet.
Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

6.

Monitooring: teavitussignaal, mis ei ole seotud häire või rikkega ja on seadistamise ajal konfigureeritav.
Kasutatakse tavaliselt kasutajale märku andmiseks. Esindab vähem tähtsaid teavitussignaale. Nõutav tähelepanu
tase sõltub nende signaalide programmeerimisest süsteemi seadistamise faasis.

7.

Puudused: teavitussignaal, mis näitab ühe või mitme süsteemi elemendi töövõimetust. Näitab, et on vaja pöörata
tähelepanu vastavate süsteemi osade seisukorrale ja võimalikele tagajärgedele.

8.

Test: teavitussignaal, mis näitab, et vähemalt üks süsteemi elementidest on testi staatuses. Seda seisundit
rakendatakse hooldustööde käigus. Kuna osa süsteemist on sellel ajal mitteoperatiivses seisundis, võib tekkida
ohtlik olukord, kui süsteemi kaitsetaset vähendatakse.

Süsteemi test
INIM Electronics soovitab kontrollida tervet süsteemi korrapäraste ajavahemike järel.
Süsteemi testimise ja hooldamise juhendi saate seadmete paigaldajalt.

16

