
 

 

Перегляд зон і адресних компонентів в режимі "ПОЖЕЖА" на дисплеї 

приладу приймально-контрольного і управління (ППКПіУ) "Вектор" 

 

У режимі "ПОЖЕЖА" на дисплеї ППКПіУ відображаються номер (а) зони (зон) в 

ПОЖЕЖІ, наприклад: 

  ПОЖЕЖА   01   0248  -  для НЕ адресних ШС 

де: 

 01 - кількість зон в режимі "ПОЖЕЖА", 

 02 - номер ППКПіУ, 

  4  - номер блоку введення-виведення, 

  8 - номер зони (ШС) в ПОЖЕЖІ 

ПОЖЕЖА   01   0248а - для адресних ШСА 

       де:  

           01 - кількість зон в режимі "ПОЖЕЖА",  

           02- номер ППКПіУ, 

           4 - номер блоку шлейфів адресних,   

           8 - номер зони (ШСА) в ПОЖЕЖІ, 

           а - індикатор адресного шлейфу 

 

Як переглянути свій номер адресного компонента в режимі ПОЖЕЖА в адресному 

ШСА: 

Натиснути на вбудованій клавіатурі номер зони в ПОЖЕЖІ і символ #, наприклад, 1 і # 

Номер адресного адаптера в режимі "Пожежа" відображається у вигляді: 

 02ПЖ, 02МПЖ, 02аПЖ. 

Переміщення по сторінках дисплея в режимі перегляду всіх адрес адресних 

компонентів проводиться натисненням на клавіатурі кнопок "С" і "D". 

Якщо адресний компонент знаходиться в режимі "Несправність" або "Пожежа", то 

його місце розташування на об'єкті можна визначити наступним чином: 

встановити курсор на адресу компонента і натиснути цифру "0". 

Наприклад, на дисплеї відображається: 



  

01К 02К 03 

04А 05М 06А ПЖ  

07А  08 09 

Адресний компонент під номером 06 знаходиться в режимі "Пожежа".  

           Для визначення його місця розташування на об'єкті натиснути цифри "6" і "0".  

          На дисплеї з'явиться запис, наприклад,: "Кв. 45".  

          Запис відображається 4-5 сек і самостійно зникає.  

           Для повторного перегляду зробити операцію, описану вище. 

Скидання режиму "ПОЖЕЖА" ППКПіУ 

Скидання режиму "ПОЖЕЖА" ППКПіУ проводиться на 2-му рівні доступу (режим 

"Оператора") наступним чином: 

Провести вхід на 2 рівень доступу, для чого набрати на клавіатурі код доступу. 

Заводська установка коду доступу оператора №1 - 0001 і # 

Варіант 1: 

1. У меню вибрати меню режиму скидання, натиснувши послідовно кнопки 

4 і # 

2. Провести скидання режиму "ПОЖЕЖА" ППКПіУ, натиснувши послідовно кнопки 2 і #. 

Варіант 2: 

На клавіатурі дисплея натиснути букву "В". 


