ISP-16 Alarm Anonsiyatör
Sayın Müşterimiz,
ISP Alarm Anonsiyatör’ler Telepro Enerji tarafından Türkiye’de üretilmiş ve tüm testleri yapılarak tarafınıza
ulaştırılmıştır.Ürünümüz 2 yıl garantilidir.Ürünün elektriksel bağlantısı mutlaka arka sayfadaki örnek bağlantı
şemasına göre yapılmalıdır.Ürünle ilgili yazılım, kullanma kılavuzu ve teknik detaylara http://www.telepro.com.tr/
adresindeki DESTEK bölümünden ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

Kutu İçeriği ;






1 Adet ISP Alarm Anonsiyatör
1 Adet Ön Panel Çerçevesi
3 Adet 10 Girişli Bağlantı Terminali
1 Adet 3 Girişli Bağlantı Terminali ( Sadece Haberleşmeli Modellerde )
4 Adet Pano Bağlantı Aparatı

Montaj;
Anonsiyatörü yerine takarken şu adımları izlemek uygun olacaktır (sırayı kolayınıza geldiği gibi
değiştirebilirsiniz):
 Önce aşağıdaki şekil1 ve şekil2’de anlatıldığı gibi ön çerçeveyi dikkatlice çıkartınız,
 Excel tabloda verilen şablonu kullanarak sinyal isimleri yazdırıp dikkatlice kestikten sonra şekil3’de gösterildiği
gibi anonsiyatör önündeki ceplere yarleştiriniz,
 Ön cerçeveyi dikkatlice tekrar anonsiyatöre takınız,
 Ardından cihazın iki yanında bulunan 4adet pano bağlantı aparatını çıkarınız,
 Cihaz panodaki yerine yerleştirip,
 Tekrar pano bağlantı aparatları takıp montajı tamamlayacaksınız.
Şekil1-Ön çerçeveyi bir kenarından
tutarak ayırınız

Şekil2-Ön çerçeveyi tamamen cıkartınız

Şekil3-Etiketi şekildeki gibi takınız
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Konfigürasyon;







HORN ve TEST butonlarına aynı anada 3 saniye kadar basılı tuttuğunuzda tüm ledler yanacak buzzer
sesli uyarı yapacak ve 1. kanal ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.
Her kanal için korna ve zil çıkışları HORN butonuna basılarak seçilir.
Yeşil renkli led zil, kırmızı renkli led korna çıkışıdır.
TEST butonuyla kanallar arasında ilerleyerek ilgili kanalı korna ve zil olarak seçebilirsiniz.
Tüm kanal ayarlarını yaptıktan sonra ACK tuşuna basarak ayarları set edebilir veya RESET tuşuna
basarak konfigürasyonu iptal edebilirsiniz.
60 saniye boyunca hiçbir tuşa basmazsanız konfigürasyon modundan çıkılacaktır.

Ön Panel Açıklaması;
ACK butonu: Alarm geldiğinde basıldığında;buzer susar, horn ve bell röle çıkışları bırakır.Şayet sinyal hala
varsa ilgili LEDi 2Hz de blink ettirir veya sinyal gitmişse LED sürekli yanar.Konfig modunda yapılan değişiklikleri
hafızaya alır.Opsiyonel olarak ACK tuşuna basılma anını kayıt altına alır.
TEST butonu: Basıldığında tüm LEDleri, buzeri ve röle çıkışlarını test amaçlı aktif eder.
HORN butonu: Basıldığında korna ve zil rölelerini pasif veya aktif eder.İlgili mevcut durum Horn/Silent
LEDin renginden anlaşılabilir.
RESET butonu: Alarm sinyalleri normal duruma döndükten sonra arızayı temizlemek ve LEDi söndürmek için
kullanılır.
Safe/Fail LED: İç sistem arızasını gösterir.İç sistem arızası yokken yeşil, iç arıza varsa kırmızı yanar.
Horn/Sient LED: Horn butonu durum bilgisi verir.Kırmızı iken Horn/Bell rölesi pasif yani ilgili girişler röleyle
dışarıya aktarılmaz, yeşilken aktifdir yani ilgili girişler dışarıya röleyle aktarılır.

