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Stručný návod k obsluze 
požární úst ředny FlexES Control 
 
POŽÁRNÍ POPLACH  � Po spuštění externího poplachu se rozsvítí červená souhrnná informace >POŽÁR<.  
 Na displeji se zobrazí dodatečná hlášení o skupině ve stavu poplachu a o místě požáru. 
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Přehled Stav Ovládat Servis

1. POŽÁR Skupina: 0003
Čas: 13:24 Datum: 13.03.2009
Kancelář 1 místnost 17 1.patro

3. POŽÁR Skupina: 0001
Čas: 13:24 Datum: 13.03.2009
Sklad 66 místnost 21 1.patro

Info režim
ZAP

Info

Požár

Přenosové zařízení
Přenos aktivní

Volat hasiče

OK

Oblast displeje >Info režim ZAP< – zobrazí se
informační texty naprogramované k tomuto hlášení

Kurzorová tlačítka

LED svítí => Hasiči byli přivoláni automaticky.

LED svítí => Automatické předání
poplachu nefunguje,
přivolejte hasiče telefonicky.

Pomocí kurzorových tlačítek
si můžete na displeji kromě
aktuálních hlášení zobrazit

i další hlášení (jsou-li
k dispozici).  

 

Bzučák

 

Vypnutí bzu čáku požární úst ředny 

Svítí-li tlačítko , lze vypnout bzučák. 
Při výskytu nové události se bzučák opět rozezní. 

 

Den / Noc

Denní režim
Zpoždění

Ověření

 

Tlačítko  Údaj >Ověření< (svítí žlut ě) 

Stisknutím tohoto tlačítka lze ukončit odpočítávání zpoždění a zahájit odpočítávání naprogramovaného 
času pro ověření. Po uplynutí času pro ověření se spustí alarm, pokud mezitím nebude požární 
ústředna tlačítkem >Nulování ústředny< vynulována.  
Ruční spuštění alarmu je kdykoliv možné prostřednictvím tlačítkového hlásiče požáru. 

 
Následující úkony jsou možné jedině při odblokované klávesnici (Přístupová úroveň 2)! 
 

Uvolnění klávesnice

 

Uvoln ění klávesnice (svítí trvale)  

Zvolte přístupovou úroveň 2 � Držte tlačítko stisknuté alespoň jednu sekundu a zadejte platné 
přístupové heslo. 

 

Akustika

Dočasné ztišení

Odpojena

 

Akustika Dočasné ztišení  (svítí žlut ě) 

Aktivované signalizační prvky mohou být opakovaným stisknutím tlačítka  střídavě ztišeny nebo 
opět aktivovány. V závislosti na naprogramování požární ústředny se ztišené signalizační prvky 
automaticky aktivují s výskytem každé nové události.  
 

Akustika Odpojena (svítí žlut ě) 

Stisknutím tlačítka  se odpojí všechny výstupy, u nichž byla v uživatelských datech 
naprogramována funkce >Akustika odpojena<. Odpojení je opticky znázorněno souhrnnou informací 
>Odpojena<.  

Opakovaným stisknutím tlačítka  se ovládání výstupu střídavě zapíná a vypíná. 
 



 
 

 Novar GmbH a Honeywell Company   

 

 

 Dieselstraße 2, D-41469 Neuss   

 Internet: www.esser-systems.com Telefon: +49 (0) 21 31 / 406 15 - 600  

 E-mail: info@esser-systems.com Fax: +49 (0) 21 31 / 406 15 - 286  
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Přehled Stav Ovládat ServisInfo

Ovládat

1 - Ovládání skupiny

2 - Řízení výstupu

3 - Ovládání linky

4 - Moje řízení

 

Nabídka >Ovládat< s výb ěrem možností 

F9
 

Stiskněte tlačítko � Ovládat 

Z nabídky Ovládat zvolte položku >Ovládání skupiny< a potvrďte ji tlačítkem 
>OK< nebo proveďte volbu tlačítky 1–4 na číselné klávesnici � otevře se přímo 
vnořená nabídka. 

Dalším stisknutím tlačítka F9 nabídku opustíte. 
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Zap

1 ze 2
další fce

Vyp

Test

Stav

Ovládání

Identifikátor:

Skupina:
Hlásič:

003
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Přehled Stav Ovládat ServisInfo
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Zap

Ovl. provedeno

Skupina
+ 1

Ovládání

Identifikátor:

Skupina:

Hlásič:
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Hlásič
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Přehled Stav Ovládat ServisInfo

 

Hlásiče, skupiny, vedení a / nebo výstupy – zadávání čísel  
� volitelné zobrazení / funkce pro rozšířené ovládání 
• Zapnout / vypnout 
• Testovat 
• Dotaz na stav 
• Další funkce 
Obsluha se provádí funkčními tlačítky F1 – F5. 

1 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

ESC 0 CLR  

Zadejte prostřednictvím číselné klávesnice číslo skupiny (např. 
čís. 3). 

 

F1
 

Zapnutí / vynulování skupiny  
(příklad se skupinou čís. 3)  

Stiskněte tlačítko F1 � Zapnout 

Prostřednictvím zapnutí / vynulování se odpojená skupina 
včetně všech požárních hlásičů zapne a uvede do 
pohotovostního provozního stavu, nebo se již zapnutá skupina 
vynuluje a případně vzniklá hlášení o požáru či poruše se 
smažou. 

F2
 

Odpojení skupiny (p říklad se skupinou čís. 3) 

Stiskněte tlačítko F2 � Vypnout 

Funkcí odpojení se odpovídající skupina včetně všech 
požárních hlásičů odpojí. 

Po úspěšně provedené obsluze a zpětném hlášení zůstane zobrazena 
původní nabídka, takže je možné provádět další obsluhu. 

F3
 

Skupina +1 � Číslo skupiny + 1 

F4
 

Hlásič +1 � Číslo hlásiče + 1 

OK
 

Zpět na zadání 

 
Kromě textového hlášení na displeji se odpojení zobrazí i v souhrnné informaci >ODPOJENÍ<. 
 

 
Odpojená skupina nevyvolá při požáru žádný poplach! 

 

Nulování ústředny

 

Nulování požární úst ředny  

Stisknutím tlačítka  se všechny aktivované požární hlásiče, skupiny, zobrazení a technické 
alarmy vrátí do normálního stavu připravenosti k hlášení poplachu.  

 

 

Další informace k volitelnému zobrazení / funkci „Popisovač“ naleznete v Návodu k obsluze požární ústředny FlexES 
Control (číslo výrobku 798980). 

 


