EST2 YANGIN PANELİ
KULLANMA KILAVUZU

Normal durumda panel üzerinde AC POWER ledi yeşil olarak yanar. Bu anda ekranda üstte
saat, AP0000 ve DP0000 yazıları ile altta proje ismi görülür. AP (Active Points) ifadesi
sistemde mevcut bulunan elemanlardan gelen alarm ve arıza sayısını gösterir.
DP (Disable Points) ise kullanıcı tarafından devre dışı bırakılan elemanların sayısını gösterir.
Bu elemanlar sisteme bağlı ve çalışan elemanlar olduğu halde; gönderdikleri alarm ve arıza
bilgileri ekranda görünmez ve kullanıcıya iletilmez.
DISPLAY ÜZERİNDEKİ TUŞLARIN KULLANIMI VE ANLAMLARI
RESET
Alarm durumu kontrol edilip, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra paneli normal hale getirmek
için kullanılır.
ALARM SILENCE
Yangın alarmı anında programlayıcı tarafından verilen gecikme süresinden önce
“Sirenleri Susturmak” için kullanılır.
LOCAL SILENCE
Alarm veya arıza durumunda panelin kullanıcıyı uyarı “Buzzer Sesini Susturmak” için kullanılır.
DRILL
İstenilen herhangi bir anda “Tüm Bina sirenlerini Çaldırmak” için kullanılır.
Display ekranı altındaki ALARM, SUPVR, TRBLE, MONTR tuşlarından hangisine basılırsa,
sistemde o andaki seçilen ihbarları izlemeye yarar. Bu tuşlardan
ALARM: Gelen Yangın Alarm İhbarları
SUPVR: Gelen Süpevisory İhbarları (İzleme)
TRBLE : Gelen Arıza İhbarları
MON : Gelen Panel Dahili İhbarları izlemek için kullanılır.
ALARM DURUMU
Sisteme bağlı herhangi bir elemandan alarm sinyali geldiğinde;
1. Kırmızı alarm ışığı yanar.
2. Display’de alarmın geliş saati, alarm gelen elemanın kodu ve alarm gelen yer ismi izlenir.
3. MW000 sayısı bekleyen mesaj sayısını gösterir, bu sayı 1’den fazla ise ALARM yukarı
aşağı tuşları kullanılarak diğer alarm mesajları okunur.

ALARM DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEM SIRASI
1. DISPLAY’deki MW sayısı kadar ALARM yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak alarmın
nerelerden geldiğine bakılır.
2. İstenilirse LOCAL SILENCE tuşuna basılarak panelin çıkardığı uyarı sesi kesilir.
3. ALARM SILENCE tuşuna 1 kere basılarak sirenler susturulur.
4. ALARM gelen yer veya yerler kontrol edilir. Eğer ihbar butondan gelmişse buton camı
değiştirilir. Sisteme bağlı BEAM dedektörlerden ihbar geldi ise kendi panosundan reset
edilir.
5. ALARM dedektörlerden gelmiş ise dedektörün bulunduğu mahal havalandırılır.
6. ALARM durumu ortadan kalkınca panel üzerinden RESET tuşuna basılır. Bir süre sonra
kırmızı alarm ledi sönecek ve sistem normal çalışma moduna geçecektir.
ARIZA DURUMU
Sistemde mevcut tüm elemanlar, arızalandıkları zaman noktasal olarak alarm durumunda
olduğu gibi izlenebilir. Herhangi bir arıza anında;
1. Panelde TROUBLE ledi sarı olarak yanar.
2. Arıza gelen yer veya yerler ekranda izlenir.
3. Panelin verdiği ikaz sesini kesmek için panel üzerinden LOCAL SILENCE tuşuna basılır.
Arıza gelen yer kontrol edilir.

