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Instructiiuni de folosire pentru centrala de  
avertizare incendiu FS5100  

  
 1. Semne si butoane la FS 5100      Revision 4.06  

  

   
  
 1 Indicator pentru conditia de alarma, separa pentru fiecare zona 
2 Afisaj LCD (1х16)  
3 Indicator comun de alarma pentru conditia de alarma nivel II 
4 Buton pentru resetarea liniei 
5 Indicator pentru starea iesirii controlate activat/dezactivat 
6 Indicator defectiune sistem 
7 Indicator defectiune la sursa de alimentare  
8 Indicator defectiune la bateria de rezerva 

      9 Indicator coumun pentru conditia de defectiune (Fault) 
10 Indicator comun de alarma pentru conditia de alarma nivel I 
11 Buton pentru intrare in meniu centralei  
12 Indicator intirziere la iesirea controlata 
13 Buton cu indicator Stop Alarma 
14 Buton Start Alarma  
15 Indicator Test  
16 Indicator component dezactivat 
17 Comutator pentru nivel acces 2  
18 Indicator alimentare 220 V  

Fig. 1 

 2. Stare normala de functionare (Duty Mode)  
Centrala este in stare normala de functionare cnd nu este in stare de alarma sau stare de defectiune. 

In aceasta stare de functionare lumineaza doar Led-ul verde de la indicatorul de alimentare 220 
V.  Mesajul Duty si ora curenta este afisat pe LCD-ul  centralei de avertizare efractie  
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 3. Ce trebuie facut in cazul in care porneste semnalul pentru conditia de defectiune. 
Indicatoarele pentru diferitele tipuri de defectiune sunt aratate in figura 1. La aparitia oricarui semnal 

de defectiune buzzerul incorporat emite semnale acustice discontinue.  
 • Pentru a opri semnalul de avertizare, rotiti comutatorul (pos.17), folosind cheia la pozitia    

 si apasati butonul   (pos. 13). Simultan, indicatorul  (pos.13) incepe sa 
lumineze iar avertizarea acustica se intrerupe.  

  

 • In cazul in care indicatorul    sau    incepe sa lumineze, iar mesajul No 220V 
este afisat, verificati existenta tensiunii de alimentare. Daca tensiunea de alimentare se 
restaureaza, lumina de avertizare se stinge. 

 • Rotiti comutatorul (pos. 17) inapoi in pozitia         
  

In toate celelalte cazuri cand conditia de defectiune apare rotiti comutatorul cheie (pos. 17)  in 

pozitia  , apasati butonul  pentru a opri avertizarea acustica si informati firma service 
pentru remendierea defectiunii. 

 

 4. Ce trebuie facut in cazul in care porneste semnalul pentru conditia de alarma 

Cand una sau mai multe zone intra in stare de alarma, buzerul centralei de avertizare incendiu emite 
un sunet contiuu si in acelasi timp indicatorul individual pentru conditia de alarma (pos. 1) si indicatorul 

coumun pentru conditia de alarma pentru nivel I  si/sau nivel II  incepe sa palpaie. 

Mesajul    sau   apare pe afisajul LCD 
In asemenea cazuri urmati pasii urmatori: 

 4.1. Rotiti comutatorul cheie (pos. 17) in pozitia  ;  

 4.2. Apasati butonul   (pos.13), si avertizarea acustica a conditiei de incendiu se va opri;  
 4.3. Cel mai rapid posibil verificati conditia de incendiu pe linie / zona (detector activ semnalat prin 

Led rosu aprins pe carcasa sau indicatorul optic instalat deasupra usii);  
 4.4. Optiuni pentru actiuni suplimentare:  

 4.4.1. Daca nu exista conditie de incendiu (nici fum, caldura sau flacara) deci activarea 

detectorului este o alarma falsa, mergeti inapoi la centrala si apasati butonul  (pos.4) pentru 

resetarea centralei. Rotiti comutatorul cheie (pos.17) in pozitia  Centrala de avertizare incendiu in 
acest caz este in stare normala de functionare (Duty mode). In cazul altor alarme false produse pe 

aceeasi zona (zone), rotiti comutatorul chei (pos.17) in pozitia  si apasati butonul  pentru a 
opri avertizarea acustica. In acest caz anuntati firma care acorda service pentru remedierea problemei. 

 4.4.2. Daca conditia de incendiu exista (fum, caldura sau flama) mergeti rapid inapoi la 

centrala si apasati butonul  (pos.14) pentru a reporni activarea acustica.  
 Urmati masurile care se iau in conditiile de incendiu stabilitr in planul de evacuare. Dupa 

stingerea incendiului, setati centrala de avertizare incendiu in stare normala de functionare (Duty mode). 

 - Apasati butonul  (pos.4); 

 - Rotiiti comutatorul cheie (pos.17) in pozitia  . 

�Fire2 LnN �Fire1 LnN 120s 


