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Požární ústředna IQ8Control C / M 
Požární poplach  jakmile dojde k vyvolání externího poplachu, rozsvítí se červený indikátor >Požár<. 
Na displeji budou zobrazeny další informace o zóně a konkrétním místě, ve kterém byl poplach spuštěn. 
 

 

 

 

Pokud se v systému nachází další zprávy, můžete mezi nimi procházet pomocí kurzorových tlačítek 

 

Press 
key

Buzzer off

 

Vypnout bzučák 
Potvrzení bzučáku požární ústředny. Toto tlačítko zůstává aktivní i po uzamčení 
kláves. V případě další události bude bzučák opět aktivován. 

Verify

Press 
key  

Ověření 
Pokud je aktivní funkce zpoždění, pak bude po stisknutí tohoto tlačítka během 
události spuštěn interval pro ověření požárního poplachu a odložení aktivace 
modulů okruhu požárního poplachu / hasicího systému (MB/FARE). Na displeji se 
znova zobrazí první a poslední zpráva s nejvyšší prioritou bez nutnosti mačkat jiná 
tlačítka. 

 

 

Následující funkce jsou dostupné pouze v případě, že není uzamčen klíčový zámek (úroveň přístupu 2)! 

 

Audible
Alarm off / silent

Press 
key  

Akustická sig. vyp./zap. 

Úroveň přístupu 2: 
Aktivovaná poplašná zařízení lze ztlumit nebo opět aktivovat stisknutím tohoto 
tlačítka (funguje jako přepínač).  
Ztlumená poplašná zařízení budou v závislosti na naprogramování požární 
ústředny opět aktivována automaticky při každé další události.  
Deaktivace poplachu bude znázorněna indikátorem >Alarm off< na displeji. 

Speciální funkce na úrovni přístupu 3: 
Stisknutím tohoto tlačítka na úrovni přístupu 3 veškerá připojená poplašná 
zařízení trvale vypnete. V případě následných události nedojde k jejich aktivaci. 
Indikátor >Alarm off< se rovněž rozsvítí.  
Po opuštění úrovně přístupu 3 se tato funkce vrátí zpět do svého původního 
stavu  z úrovně přístupu 2.  
Veškeré deaktivace budou zobrazeny na displeji v příslušné sekci. 

 

Stisknout 

Stisknout 

Stisknout 

Vypnout bzučák 

Ověření 

Akustická sig. 
vyp./zap. 
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Zapnutí / resetování zóny (příklad: zóna č. 4)  

Po zapnutí zóny, která byla vypnuta (vč. všech požárních poplachů), dojde po stisknutí tlačítek níže k jejímu přepnutí do 
provozního stavu. Pokud je zóna aktivní, dojde po stisknutí tlačítek k resetování všech zobrazených zpráv, např. o požáru 
nebo poruše. 
 

 
Stisknout 

 

 

 

 

 
 
Odpojení zóny (příklad: zóna č. 4) 

Po stisknutí tlačítek níže dojde k odpojení příslušné zóny včetně všech požárních poplachů. Zónu vyberete pomocí příslušného 
číselného tlačítka. 
 

 
Stisknout 

 

 

 

 

 

Kromě zprávy na displeji je odpojení znázorněno vizuálně také pomocí indikátoru >Disconnect< na požární ústředně a žlutého 
indikátoru LED na panelu zóny (je-li k dispozici). 
 

 
Odpojená zóna nevyvolá v případě události poplach! 

 

Panel
reset

Press 
key  

Nulování ústředny 
Všechny požární poplachy, zóny, indikátory a signály technického poplachu 
(TAL) budou zrušeny a navráceny do normálního stavu. 
Je vyžadována úroveň přístupu 2 (prostřednictvím klíčového zámku). 

 

Zap.Skupina

4

Vyp. Skupina

4

Ovladani

zapnuta
bude provedeno

Skupina:   4  
Hlasic:    0

Ovladani

Vyp.
bude provedeno
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Stisknout 

Nulování ústředny 


