
   
 

 01/10/2010 2מהדורה   תכנות הבקרה באמצעות מגשרים
 2010מ" כל הזכויות שמורות לחברת יו אס וי טק בע 

 
 
 
 

  
 

 
  
 

 תכנות הבקרה

 באמצעות מגשרים
 
 
 
 
 

COUGAR 3000S LCD 
   בעבריתLCD אזורים עם תצוגת 20 עד 4-ל בקרה מודולארית לגילוי וכיבוי אש

  
 
  
  
  

  



  
    

  

  

  

  תכנות הבקרה באמצעות מגשרעם

  2מהדורה 

 COUGAR 3000S LCD  3 מתוך 2עמוד 

  

  

   באמצעות מגשריםתכנות הבקרה 1

   הממוקמת CONFIG - כתהמסומנקבוצה  ב1-4 מגשרים תכונות המערכת נקבעות באמצעות 

  . ובאמצעות כניסה לתפריט תכנותבקרהשל כרטיס ההשמאלי בחלקו העליון 

 על שינוי המגשרים ויתאים את התכנות  התראהןייתשינוי מגשרים לאחר תכנות בתפריט 

  .להגדרות החומרה החדשות

  

  מצב מפעל 2
 :המצב בו משווקת המערכת

  .בפנים CONFIG 1-4 מגשרים   –   מצב מפעל

  

 2LC 2EE 4M  LCD  תכונות הבקרה במצב מפעל 
  V  V  V  V  יכולת עבודה עם גלאים מתוצרת חברות שונות

  V  V  V  V  אין אימות אזעקה באזורי הגילוי

  V  V  V  V  ממסר תקלה מופעל בזמן תקלה

  V  V  V  V   באמצעות קודהשתק צופר

  V  V  V    )ראה סעיף כיבוי ( שניות30- כ בהשהיה שלהמערכתכיבוי מוצאי ה

  Out2    V V  V-בופינוי  Out1-ב מוצלבים ומפעילים כיבוי 1-2 אזורי גילוי

  Out4      V  V-בופינוי  Out3-ב מוצלבים ומפעילים כיבוי 3-4  יאזורי גילו

 V        אזורי גילוי20יכולת להתרחב עד 
  תכונות הבקרה במצב מפעל 1 טבלה

  

  CONFIG- המגשרים המסומנת כקבוצתניתן לשנות תכונת מסוימות באמצעות 

 )CONFIG( מגשרים באמצעות בקרהה תכנות טבלת ראה
  

  
  

 !אזהרה
   שינוי מצב המגשרים יעשה כשהבקרה מנותקת ממקור מתח

 לאחר חיבור הבקרה למתח יכנסו ההגדרות החדשות לתוקפן



  
    

  

  

  

  תכנות הבקרה באמצעות מגשרעם

  2מהדורה 

 COUGAR 3000S LCD  3 מתוך 3עמוד 

  

  

  )CONFIG( באמצעות מגשרים בקרהה תכנותטבלת  3

  אופן הפעולה  מצב הבקרה
  מגשרי

CONFIG 
    OUT1 OUT2   

  פינוי+ כיבוי 
  בהצלבה

   : בהצלבה מפעילים2 - ו1אזור ◄
  2 במוצא ופינוי 1במוצא כיבוי 

  כיבוי

  2- ו1זורים מא

  פינוי

   2- ו1מאזורים 

  פינוי+ כיבוי 
  אחדמאזור 

  : מפעיל 1אזור ◄
  2י במוצא  ופינו1 במוצא כיבוי

   אזור כללי– 2אזור ◄

  כיבוי
  1מאזור 

  פינוי
    1מאזור 

  אחד על אחד
  )לא כיבוי(

  1 מפעיל מוצא 1אזור ◄

  2 מפעיל מוצא 2אזור ◄

  מופעל
  1מאזור 

  מופעל
    2מאזור 

   אחדאחד על
  כללימוצא + 

  1 מפעיל מוצא 1אזור ◄

   אזור כללי– 2אזור ◄

   מופעל מכל אזעקה2מוצא ◄

  מופעל
  1מאזור 

  מופעל
    באזעקה

    OUT3 OUT4   
  פינוי+ כיבוי 

  בהצלבה
   : בהצלבה מפעילים4 - ו3אזור ◄

  4 במוצא ופינוי 3במוצא כיבוי 
  כיבוי
  4- ו3מאזורים 

  פינוי
   4- ו3מאזורים 

  פינוי+ כיבוי 
  אחדמאזור 

  : מפעיל 3אזור ◄
  4י במוצא  ופינו3 במוצא כיבוי

   אזור כללי– 4אזור ◄

  כיבוי
  3מאזור 

  פינוי
    3מאזור 

  אחד על אחד
  )לא כיבוי(

  3 מפעיל מוצא 3אזור ◄

  4 מפעיל מוצא 4אזור ◄

  מופעל
  3מאזור 

  מופעל
    4מאזור 

  אחד על אחד
  כללימוצא + 

  3  מפעיל מוצא3אזור ◄

   אזור כללי– 4אזור ◄

   מופעל מכל אזעקה4מוצא ◄

  מופעל
  3מאזור 

  מופעל
    באזעקה

  Configתכנות המערכת באמצעות מגשרי  2 טבלה

  

  
  

 !אזהרה
  בגלאי חום אין להפעיל מצב של אימות אזעקה  * 

  הגדרת אזורים כמוצלבים מבטלת אימות אזעקה  ** 

  כיבויים רבים המופעלים במקביל משנים את זמני ההשהיה ראה סעיף כיבוי  ***

 שריםחובה לנתק מתחים בבקרה לפני שינוי מצב מג


