HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY
GST200

1. Thao tác khi có sự cố cháy.
Khi có thông tin báo cháy đầu tiên phải xác định rỏ vị trí thiết bị đang báo cháy (hiển
thị trên màn hình LCD)
Xác minh báo cháy. Nếu thật sự có cháy xảy ra thì:
a. Nhấn EVAC để sơ tán
b. Gọi cứu hỏa
c. Kích hoạt các thiết bị chữa cháy
2. Thao tác sau khi chữa cháy.
Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy được hoàn tất. Cần Reset tủ trung tâm để hệ
thống báo cháy hoạt động bình thưởng. ( Lưu ý: Nút nhấn báo cháy phải được Reset
trước trung tâm báo cháy.
Cách Reset: Nhấn phím “RESET” trên mặt tủ, sau đó nhấn password “11111111”
sau đó nhấn “ENTER”

3. Nếu có lỗi xãy ra:
a. Nhấn SILENCE để tắt còi
b. Xác định vị trí lỗi, kiểm tra và sửa chữa
c. Nhấn RESET sau khi đã sửa chửa lỗi trên hệ thống
4. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
-

LOOP SW: Kết nối dây trên đường LOOP gặp vấn đề Kiềm tra lại kết nối dây
( hở mạch, ngắn mạch giữa các lõi, hoặc lõi với đất), chắc chắn rằng đường dây
Loop không vượt quá 1,2K

-

CRT Fault: Card Download Không giao tiếp được với máy tính  tắt tủ, tháo rời
Card ra và cho tủ nhận Card trờ lại.

-

Hệ thống không đăng kí được thiết bị
a. Kiểm tra xem tủ đã được cài đặt ở chế độ Commisioning Mode?
b. Kiểm tra lại đường nối dây đến thiết bị
c. Kiểm tra thiết bị đã có địa chỉ chưa
d. Nếu 3 bước trên đã kiểm tra xong mà tủ vẫn không nhận được thiết bị thì ta
dùng 1 thiết bị kết nối trực tiếp với LOOP để kiểm tra.
e. Nếu tủ vẫn không nhận được thiết bị thì LOOP đã bị lỗi gửi tủ đến nhà
cung cấp để kiểm tra .

