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1.0 PANEL DCN 
 
 
  
 

 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URUCHOMIENIE 
SYGNALIZATORÓW 

Wciskając ten przycisk uruchamiamy wszystkie wyjścia w systemie 
zaprogramowane jako ‘Wyjścia Sygnalizatorów‟. (np. sygnalizatory, wyjścia w 
modułach sterujących) 

 
WYCISZENIE 

Wciskając ten przycisk wyciszamy wszystkie „Wyjścia sygnalizatorów’ w 
systemie. 

 
AKCEPTUJ 

Wciskając ten przycisk akceptujemy pożar / uszkodzenie i wyciszamy 
brzęczek.  

 
KASUJ 

Wciskając ten przycisk resetujemy wszystkie alarmy pożarowe i wyłączymy 
„Wyjścia alarmowe’ w systemie. 

 
 

Diody  LED Ekran LCD 

Drukarka 

Klawiatura 
Numeryczna 

Przyciski 
Sterujące 

Klawiatura QWERTY Strzałki 
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2.0 ALARM POŻAROWY 
 
Po wykryciu alarmu z czujki pożarowej centrala aktywuje alarm 1 stopnia i uruchomi wewnętrzny brzęczek, 
który będzie wydawał krótkie piski. Centrala będzie oczekiwać reakcji obsługi przez ustalony czas T1. Po 

usłyszeniu tego sygnału obsługa powinna podejść do centrali i nacisnąć przycisk  AKCEPTUJ, co 
spowoduje wyciszenie sygnału i rozpoczęcie odliczania czasu T2 na weryfikację alarmu. Jeżeli w czasie T1 
nie zostanie naciśnięty przycisk AKCEPTUJ to centrala przejdzie  w stan alarmu 2 stopnia, w którym 
uruchamiane są wszystkie urządzenia przewidziane w scenariuszu pożarowym. 
Uruchomienie alarmu pożarowego z przycisku ROP uruchamia bezzwłocznie alarm 2 stopnia. 
 
W trakcie alarmu lampka „POŻAR‟ świeci się ciągle a wskaźnik „STREFA‟ będzie się świecił okresowo. 
Centrala na wyświetlaczu LCD wyświetli również szczegóły lokalizacji alarmu jak pokazano poniżej : 
 
 

 
 
 
 

3.0 DRUKOWANIE POŻARÓW  
 
Centrala 6400 nie drukuje zdarzeń automatycznie. Zdarzenia drukowane są dopiero na żądanie. Jeżeli 
centrala ma jakieś zdarzenia do druku, na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawi się ikona „Druk w 

Oczekiwaniu’ . Aby wydrukować te zdarzenia naciśnij i przytrzymaj klawisz „Fn’ a następnie naciśnij 
klawisz ‘p’  na klawiaturze QWERTY. 
Aby wstrzymać drukowanie na klawiaturze QWERTY przy wciśniętym klawiszu Fn, wcisnąć klawisz C. 
 
 

4.0 KASOWANIE ALARMU POŻAROWEGO  
 
Gdy zgłoszony alarm pożarowy okazał się fałszywy obsługa musi niezwłocznie udać się do centrali  

i nacisnąć kolejno przyciski  „WYCISZENIE’, a następnie przycisk kasowania alarmu  „KASUJ‟. 
 

5.0 WŁĄCZANIE SYGNALIZATORÓW (Opcja) 
 
Zaprogramowane Wyjścia Sygnalizatorów mogą być uruchomione poprzez naciśnięcie przycisku 
‘Uruchomienie Sygnalizatorów’ (czerwony).  
Zapali to diodę ‘Sygnalizatory Wł’, a brzęczek  niezwłocznie zacznie wydawać dźwięk „pip”. Na ekranie zaś 
pojawi się “STATUS SYSTEMU : SYGNALIZATORY WŁĄCZONE”. 
 

Wyświetla Panel /  
Pętle / adres i  typ 
urządzenia w alarmie 
 
Uwaga –Jeżeli do panelu 
został przypisany tekst, to 
ten tekst będzie wyświetlany 
zamiast nr panelu i pętli. 

Wyświetla numer 
„Strefy”, która jest w 
alarmie 

Wyświetla datę i czas 
aktywacji alarmu 

Wyświetla liczbę 
aktualnych uszkodzeń w 
systemie 

Wyświetla liczbę 
aktualnych blokowań  

Wyświetla liczbę urządzeń, 
które są obecnie w 
alarmie.  

Strzałka wskazuje 
sensor, który generował 
sygnał pożaru 
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6.0 WYŚWIETLANIE ZDARZEŃ TYPU USZKODZENIE  
 
Jeżeli zdarzenie typu uszkodzenie zostanie wykryte w systemie, natychmiast uruchomi to brzęczek centrali, 
zapali się dioda LED ‘USZKODZENIE’. Na ekranie wyświetli się również liczba uszkodzeń. 

Obsługa powinna nacisnąć przycisk  AKCEPTUJ, odczytać rodzaj uszkodzenia z ekranu centrali oraz 
niezwłocznie powiadomić serwis systemu. 
 

7.0 WYCISZANIE STEROWAŃ PODCZAS POŻAR 
 
Jeżeli w instrukcji postępowania podczas pożaru dla danego obiektu jest zawarta informacja o wyciszeniu 
sygnalizacji i sterowań na czas sprawdzania przyczyny alarmu, należy nacisnąć 

przycisk         „WYCISZENIE”  po potwierdzeniu POŻARU za pomocą przycisku AKCEPTUJ spowoduje 
to zaświecenie się diody „SYGNALIZATORY WYCISZONE’ oraz pojawi się logo „Wyciszania” w górnym 
lewym rogu LCD. Centrala wyłączy sygnalizatory oraz inne sterowania jeżeli tak zostaną skonfigurowane 
podczas instalacji systemu. Szybki sygnał bip wskazuje, że zewnętrzne wyjścia alarmowe są aktywne. Na 
tym etapie NIE „RESETUJ” system dopóki przyczyna pożaru nie zostanie ustalona. 
 
 
 
 
 
 

Pełna wersja instrukcji obsługi jest dostępna na www.protec.co.uk 


