Інструкція адміністратора для ППКП “Тірас-16П”.
Режим “Пожежа” – мигає червоний індикатор зони в якій виявлена
пожежа та індикатор “Пожежа”, працює оповіщення про пожежу. Прилад
переходить в режим пожежі при спрацьовуванні сповіщувача в будь-якій
зоні, або ручного пожежного сповіщувача. Якщо пожежа передана на пульт
пожежного спостереження, то мигає індикатор “Пожежа передана”.
Скидання режиму “Пожежа”.
Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код
доступу адміністратора і символ # (заводський код - 0001) і натиснути
кнопку “Скидання”, набрати на клавіатурі *00.
Наприклад: 0001# натиснути „Скидання” і *00
Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.
Для вимкнення оповіщення в режимі «Пожежа» необхідно: набрати на
клавіатурі приладу код доступу адміністратора # і натиснути кнопку
“Оповіщ.”, набрати на клавіатурі *00. Після вимкнення повинен світитись
жовтий індикатор “Опов.”. Поновлення сигналу оповіщення відбувається
аналогічно.
Режим “Виявляння збігу” – мигає червоний індикатор зони,
індикатор “Пожежа” не світиться. У режимі “Виявляння збігу”
повідомлення про пожежу на пульт пожежного спостереження не
передається. Даний режим використовується для попередження про
можливість пожежі.
 Режим “Несправність” – мигає індикатор “Неспр.” і жовтий
індикатор несправної зони або індикатор несправного кола (живлення
сповіщувачів, оповіщення та ін.). Режим несправність скидається
автоматично при усуненні несправності.
Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів
супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора.
Вимкнення звукового індикатора виконується натисканням кнопки “Звук”.
 Вимкнення несправних зон.
Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається
перехід зони в режим “Пожежа” або “Виявляння збігу” без факту самої
пожежі, при несправності зони або при виконанні ремонтних/монтажних
робіт. Включення зони виконується після усунення несправності.
Для вимкнення зони необхідно: набрати на клавіатурі приладу код
адміністратора #, вибрати секцію вимкнення зон *01, ввести двозначний
номер несправної зони. Вийти з 2-го рівня - *00. Після вимкнення повинен
світитися жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор “Вимкн.”.
Включення зони відбувається аналогічно.
Наприклад, вимкнути другу зону (код адміністратора 0001):
0001# *01 02 *00
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