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A. WPROWADZENIE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

HEPHAIS 128 jest centralą detekcji pożarowej oraz detekcji gazów  współpracują z adresowalnymi 
detektorami z adresacją elektroniczną- mikroprocesorową.  
 
System oparty o tę centrala składa się zazwyczaj z następujących części : 

 « MB128 » karty pętli/linii adresowalnych (1 pętla  lub  4 linie)  , 

 Czujek, 

 Przycisków ROP,  

 Iterfejsów alarmów technicznych (modułów wejść-wyjść).  
 
HEPHAIS 128 jest zaprojektowana, aby spełniać normy EN54-2 i EN54-4. 
 
HEPHAIS 128 może obsługiwać maksymalnie  
 

- 128 elementów (PUNKTÓW) podłączonych do 1 pętli lub 4 linii adresowalnych. . 
- 99 grup logicznych  
- 99 grup aktywacyjnych (wejść/wyjść sterowniczych)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      HEPHAIS 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI 

HEPHAIS 128  

PL 

Dokument : PM HEPHAIS 128 
Index : C  
Data : 27/07/09 
Strona : 5/18 

 

2. PODSUMOWANIE 

2.1. OPIS OGÓLNY 

Ta centrala składa się 2 części głównych: 
 

Podzespołów HEPHAIS 128 Komentarz 

 

Obudowa 1 Zawiera transformator i zasilacz 

MA128 płyta 1 Płyta regulacyjna zasilacza 

MB128 płyta 1 Czołowa płyta obsługi –panel obsługi 

12V/7Ah akumulatory 2 Rezerwowe źródło zasilania (nie dostarczane przez 
producenta) 

FMC1 moduł 1 RS232/RS485 interfejs (dla obsługi ALPHA Rna). 

Karty R7P2 lub  R12P2  0 do 1 Opcjonalne karty (7 lub 12 przekaźników) 

Zestaw  ALPHA E2 0 do 1 Wersja dla szafy  19“ 

 

2.2. BUDOWA WEWNĘTRZNA 

 

                  
Strefa podłączenia

"R7P2" lub "R12P2"
karty

Akumulatory
 12V/7Ah

Akumulatory
 12V/7Ah

M
A

1
2
8

FMC1

Płyta "MB128"

 
Kwadraty kropkowaną linią oznaczają elementy opcjonalne  
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A. GENERALNE ZASADY OBSŁUGI 

1. POZIOMY DOSTĘPU 

 

POZIOM  0 
Ten POZIOM  powiązany jest z bezpośrednim dostępem. Tylko przyciski ROP rozmieszczone w obiekcie 

dostępne są z tego poziomu.   

 
 

 POZIOM  1 
Ten POZIOM  umożliwia dostęp personelowi obsługującemu centralę.  Wszystkie sygnalizatory akustyczne I 
optyczne są dostępne z tego poziomu POZIOM .  

FUNKCJE NA TYM POZIOMIE 
Wycisz sygnalizację 

Test sygnalizacji  

 
 

POZIOM  2 
Ten POZIOM  umożliwia dostęp do funkcji kontrolnych centrali i jest przeznaczony dla przeszkolonego 
personelu obsługi centrali, który jest świadomy konsekwencji dokonywanych zmian. Dostęp do tego poziomu 
wymaga wprowadzenia kodu dostępu na klawiaturze.  

FUNKCJE NA TYM POZIOMIE 
Reset 
Odłącz/Załącz punkt, grupę 
Włącz/Wyłącz test jednego lub grupy punktów/grup 
Zarządzanie trybem dzień/noc 
Aktywacja/dezaktywacja sygnalizacji akustycznej/optycznej 

 
 

POZIOM  3 
Ten poziom jest zarezerwowany dla personelu wykonującego konserwację I serwis systemu z uprawnieniami do 
uruchamiania systemu.    

 

2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU 

 

STAN CZUWANIA 
To podstawowy i normalny stan instalacji. Świeci się tylko zielona dioda  «NORMALNA PRACA »  

 
 

STAN ALARMU (Uwaga!)  
Ten stan objawia się zaświeceniem czerwonej diody Alarm i przerywanym dźwiękiem sygnalizatora typu 
brzęczek.  

Akcja Czynność do wykonania 
Wyłączenie sygnalizacji akustycznej  Przycisk « Wycisz sygnalizację ». 
Podążaj za instrukcjami na wyświetlaczu Postępuj zgodnie z procedurami alarmowymi dla 

twojego obiektu np. wezwanie Straży Pożarnej itp.  
Po wyeliminowaniu źródła lub przyczyny alarmu 
wykonaj  reset systemu. 

Naciśnij przycisk "Reset" wybierz  dostępu POZIOM  2 
trzycyfrowym kodem zatwierdzając go przyciskiem 

«  ». Ważne jest, aby wyeliminować przyczynę 
alarmu tj. przywrócić stan czuwania detektorom.   
    

 
Uwaga: 
Pewne grupy detekcyjne mogą być wykorzystywane w konkretny sposób dla lepszego dopasowania 
monitorowania pożarowego względem specyfiki obiektu. Dlatego mogą być aktywne specjalne tryby tj.: 

 Alarm wstępny (prealarm)  -  (pożarowy) 

 Tryb Dzień/Noc : aktywujący lub wyłączający prealarm. (pozostaje tylko alarm pożarowy).   
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STAN USZKODZENIA 
Ten stan sygnalizowany jest żółtą diodą I ciągłym dźwiękiem brzęczka. Należy zwrócić uwagę, że ten stan 
może wpływać mniej lub więcej na stan zabezpieczenia pożarowego obiektu.  

AKCJA Czynności do wykonania 
Wyłączenie sygnalizacji akustycznej Naciśnij przycisk « Wycisz sygnalizację ». 
Idź do odpowiedniej grupy dozorowej.  Zidentyfikuj bez wątpliwości przyczynę uszkodzenia I 

upewnij się, że nie jest to wynik sabotażu.  .  
Powiadom serwis Jak najszybciej usuń uszkodzenie lub wezwij serwis.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa Odwołaj się do procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w twoim obiekcie.  

 
 

STAN ODŁĄCZENIA LUB TESTU 
Sygnalizacja wizualna to świecąca się żółta dioda. Brak sygnalizacji akustycznej.  
Stan ten wynika z dobrowolnej czynności będącej wynikiem konserwacji lub serwisowania systemu. 
       

 
 

3. RADY 

Obsługa centrali w większości polega na obsłudze klawiatury i  przycisków oraz poruszania się po menu 
programowym. 
 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo obsługi systemu, centrala przechodzi w stan czuwania jeśli 
wcześniejszym wciśnięciu przycisku minęło więcej niż 30 sekund.   
 
W związku z powyższą funkcją oraz innymi przewidzianymi dla systemów sygnalizacji pożaru zaleca się 
regularne ćwiczenie obsługi I zarządzania systemem, aby w sytuacjach prawdziwych zagrożeń być 
przygotowanym na szybkie działanie.  
             

B. SZCZEGÓŁOWE ZARZĄDZANIE 

Poniższa tabela przedstawia schemat menu obsługi systemu  tj. interfejsu typu maszyna-człowiek 
składającego się z klawiatury i wyświetlacza alfanumerycznego. W celu ułatwienia dostępu do 
poszczególnych funkcji zaleca się zapoznanie się z dwoma odmiennymi widokami:  
 

 Manu ukierunkowane na eksploatację systemu, 

 Manu ukierunkowane na konserwację i serwis systemu.  
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1. MENU 

 
RZĄD 1  RZĄD 2  RZĄD 3 
           

1) L1 Detekcja pożarowa  1) L2 Reset     
    2) L1 Uaktywnij  1) L2 Aktywuj grupę 
        2) L2 Aktywuj punkt 

    3) L1 3 Dezaktywuj  1) L2 Odłącz grupę 

        2) L2 Odłącz punkt 
    4) L1 Włącz tryb testu  1) L2 Test grup 
        2) L2 Test centrali 
    5) L1 Wyłącz tryb testu  1) L2 Koniec testu grupy 
        2) L2 Koniec testu cent. 
    6) L1 Test sygnalizacji     
           

2) L1 Linia sygnalizatorów  1) L2 Sygnaliza. włącz.     
    2) L3 Sygnaliza. wyłącz.     
    3) L3 Aktywuj sygnaliz.     
    4) L2 Odłącz sygnaliza.     
           

3) L1 Stan punktów  1) L1 Punktów a alarmie     
    2) L1 Punktów w al. wst.     
    3) L1 Punktów w uszkodz.     
    4) L1 Punktów odłączony.     
    5) L1 Lista punktów     
           

4) L1 Stan rup dozorowych  1) L1 Grupy w alarmie     
    2) L1 Grupy w al. wstę.     
    3) L1 Grupy w uszkodz.     
    4) L1 Grupy odłączone     
    6) L1 Grupy w teście     
    7) L1 Lista grup     
           

5) L1 Stan centrali  1) L1 Ogólne uszkodzenie     
    2) L1 Konfiguracja     
    3) L1 Stan wejść     
           

6) L1 Funkcja Dzień/Noc  1) L2 Automatyczny     
    2) L2 Dzień ręcznie     
    3) L2 Noc ręcznie     
           

7) L1 Obsługa lokalizacji  1) L3 Ustawienia zegara     
    2) L3 Adresacja punktu     
    3) L3 Kasowanie historii     
    4) L3 Wersja programu     
           

8) L1 Dane lokalizacji  1) L1 Modyfikacja daty  1) L3 Główne parametry 
        2) L3 Punkty 
        3) L3 Grupy doz. 
        4) L3 Sygnalizatory 
        5) L3 Funkcja Dzień/Noc 
    2) L1 Samouczenie  1) L3 System pętlowy 
        2) L3 System linii otwart. 
           

9) L1 Drukowanie  1) L2 Stan punktów     
    2) L2 Stan grup     
    3) L2 Stan centrali     
    4) L2 Historyczny     

L1 : POZIOM  1 - L2 :z poziomu dostępu  POZIOM  2 - L3 : z poziomu dostępu POZIOM  3 
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2. FUNKCJE, STEROWANIA I SYGNALIZACJA STANÓW 

  
 

Płyta czołowa centrali HEPHAIS 128  

Diody LED 
 Alarm: przynajmniej 1 alarm pożarowy jest obecny w obiekcie; wyświetlacz opisuje pochodzenie alarmu 

 Alarm wstępny: informacja o potencjalnym pożarze wymagająca potwierdzenia (idź do miejsca alarmu).  

 Uszkodzenie: przynajmniej 1 awaria lub zakłócenie jest obecne- szczegóły na wyświetlaczu 

 Normalna praca: Centrala jest zasilana przynajmniej przez jedno z dwóch źródeł zasilania 

 Odłączenie: przynajmniej 1 grupa została dobrowolnie odłączona, szczegóły na wyświetlaczu 

 Test: wskazuje, że przynajmniej 1 grupa została wprowadzona w test (konserwacja, serwis) –szczeg. Na LCD 

 Uszkodzenie systemowe: światło stałe- oznacza, że centrala nie działa; światło migające oznacza brak 

komunikacji z jedną z kart.  

 Uszkodzenie zasilania: przynajmniej jedno źródło zasilania jest uszkodzone 

 Ręczny (Dzień/Noc) : Funkcja dzień/noc jest w trybie ręcznym 

 Dzień (Dzień/Noc):centrala pracuje w trybie Dzień ( z alarmem wstępnym).  

 Aktywne (Sygnalizatory akustyczne): linia sygnalizatorów jest aktywna 

 Uszkodzenie/Odłączenie (Sygnalizatory a. ): wystąpiło uszkodzenie linii sygnalizatorów lub dobrowolne 

odłączenie        

Wyświetlacz alfanumeryczny 4 rzędy x 20 znaków 
Używany, aby sprecyzować źródło alarmu i jego naturę. Wyróżniamy następujące stany wyświetlacza: 

 Stan czuwania: brak zdarzeń  - wyświetlana jest data, czas i nazwa lokalizacji.  

 Stan alarmu: wyświetlany jest stan alarmu, lokalizacja i etykieta grupy.  Dwie pierwsze linie zarezerwowane są 

dla pierwszego alarmu pożarowego; dwie kolejne linie dla ostatniego alarmu pożarowego.  

 Stan uszkodzenia: taki sam format jak alarmu pożarowego, ale pochodzenia uszkodzeniowego. 

 Stan odłączenia: taki sam format jak alarmu pożarowego, ale pochodzenia uszkodzeniowego. 

 Przyciski 
 Wycisz sygnalizację: umożliwia w każdej chwili wyłączenie sygnalizacji akustycznej, która jest ciągła w 

przypadku alarmu i przerywana w przypadku uszkodzenia/odłączenia. Kiedy świeci się dioda "Uszkodzenie 
systemowe" nie można wyłączyć sygnalizacji akustycznej typu brzęczek.  

 Reset: przycisk ten umożliwia przywrócenie centrali do stanu czuwania, po usunięciu przyczyny alarmu.  

 Test sygnalizacji: pozwala w każdym momencie sprawdzić stan diod panela obsługi I brzęczka centrali.  

 

            Aktywacja/dezaktywacja sygnalizatorów: 
 

Jeśli ta funkcja zostanie zaktywowana podczas przekazania systemu i zaprogramowana 
 “Włą/Wył” naciśnij przycisk (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 

Dioda “Sygnalizatory akustyczne Aktywne” zaświeci się.  
Jeśli w czasie programowania wybrany jest czas opóźnienia automatycznej aktywacji sygnalizacji akustycznej 
– czas ten zostanie zignorowany w czasie aktywacji ręcznej.  
I na odwrót naciśnięcie przycisku “Włą/Wył” w czasie pracy sygnalizatorów umożliwia wyłączenie ich po 

wprowadzeniu kodu dostępu Poziomu 2.  
Dioda LED “Sygnalizatory akustyczne - Aktywne” – zaświeci się.  

 

            Bezpośredni dostęp do funkcji Dzień/Noc:  

 
Podczas programowania i przekazywania systemu można wyznaczyć automatyczne granice Dnia i Nocy tj. 
czas przełączania się funkcji aktywującej alarm wstępny lub wyłączający go.  

Włą/
Wył 



 
INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI 

HEPHAIS 128  

PL 

Dokument : PM HEPHAIS 128 
Index : C  
Data : 27/07/09 
Strona : 11/18 

 
Jeśli centrala pracuje w trybie Dzień, świeci się dioda “Dzień” i na odwrót w czasie pracy w trybie Noc Dioda 
nie świeci się.  
Istnieje także możliwość ominięcia centrali w celu automatycznej zmiany trybu dzień/noc w trybie ręcznym. 
Aby to zrobić w menu głównym wybierz “5 Funkcja Dzień/Noc” i wtedy “2 Dzień ręcznie” aby centrala 
pracowała w trybie dziennym “3 Noc ręcznie” aby centrala pracowała w trybie Noc (wymagany kod dostępu 

POZIOM  2). 
Kiedy funkcja Dzień/Noc jest w trybie ręcznym, dioda “Ręczny” świeci się.  
Powrót do trybu automatycznego funkcji Dzień/ Noc  - z głównego menu “5 Funkcja Dzień/Noc” i wtedy “ 1 
Automatyczny” 

 

Klawiatura 

 Przycisk  strzałki: służy do nawigacji po menu. 

 12 przycisków numerycznych: służą do wprowadzania zmiennych (kod dostępu, nr grup, itd.), przycisk «  » 

umożliwia potwierdzenie wybranych wartości, a przycisk «  » kasuje wprowadzoną wartość.  

 
Przykład kasowania alarmu – funkcja RESET 
 

Stan początkowy 

 
Sygnalizacja 

- Zielona dioda  « Normalna praca » i 
czerwona dioda « Alarm » świeci się 
- Ekran alarmu na wyświetlaczu 
- Brzęczek 

Komenda 

- « Wycisz sygnalizację » przycisk  

 
 

Inicjalizacja procesu RESET 

 
Sygnalizacja  

- Zielona dioda  « Normalna praca» I 
czerwona dioda « Alarm » świeci się 
- Ekran przejściowy 

Komenda  

-  « Reset» 

 
 

Wprowadzanie kodu  POZIOM  2  
 
Sygnalizacja  

- Zielona dioda  « Normalna praca» i 
czerwona dioda « Alarm » świeci się 
- Ekran przejściowy 

Komenda  

- wprowadzanie kodu x x x  -

potwierdzenie przyciskiem  

 
 

Reset 
 
Sygnalizacja  

- Zielona dioda  « Narmalna praca » 
świeci się 
- Ekran czuwania 

Komenda  

 

 
 
 
 
 
 
 

Alarm  pozar1:   Grupa doz. 001      PUNKT125

       

                   POKÓJ PREZENTACYJNY SD3

 

   * Reset *

Kod dostępu poziom  2 : _

 

   * R eset *

K od  d ostêp u p oziom  2 :  ***_

 

11h48                 16/05/05

       

                    POKÓJ  PREZENTACYJUNY SD3
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2.1 Stan normalny 
 
Kiedy centrala jest w stanie normalnym na wyświetlaczu LCD widać datę, czas i nazwę lokalizacji 
wprowadzoną przez instalatora.  
 
2.2  Stan alarmu 
 
Jeśli system sygnalizacji pożaru wykryje pożar centrala automatycznie wykona następujące czynności: 
 
- Uruchomi się wewnętrzny sygnalizator akustyczny (brzęczek) dźwiękiem przerywanym.  
- Zapali się czerwona dioda  “ ALARM”  
- Wyświetli się i  wydrukuje informacja szczegółowa o zdarzeniu  
- Może włączyć się opóźnienie alarmu 
- Włączą się linie sygnalizatorów oraz wyjścia przekaźnikowe przypisane zgodnie z matrycą sterowań 

do grupy/grup, które wywołały alarm.  
- Jeśli uaktywnią się linie sygnalizatorów akustycznych zaświeci się dioda ”Sygnalizatory akustyczne - 

Aktywne”. 
 
Informacje alarmowe na wyświetlaczu LCD: 
 

Kiedy wystąpi więcej niż 1 alarm, na wyświetlaczu LCD wyświetlą się następujące informacje: 
1

-wszy
 rząd: Informacja o alarmie z pierwszej grupy dozorowej (pierwszej, w której wystąpił pożar); 

2
-gi 

rząd: Etykieta detektora, który wszedł w stan alarmu 
3

-ci
 rząd: Informacja o ostatniej w kolejności grupie dozorowej, w której wystąpił alarm  i całkowita liczba 

grup dozorowych, które są w stanie alarmu.  
4

-ty
 rząd: Etykieta tego detektora. . 

 

Naciskając przycisk “” lub “” możliwe jest przewijanie (w ramach dwóch pierwszych rzędów) – czyli w 
ramach wszystkich grup dozorowych, które są w alarmie.  
 
Aby uzyskać dokładne informacje na temat grup dozorowych, które są w alarmie, z głównego menu 

wybierz “4 –Stan grup” i wtedy “1 Grupy w alarmie. Naciśnij  przycisk “” lub “” , aby przejść do kolejnej 
lub poprzedniej grupy w alarmie.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o punktach w stanie alarmu, z głównego menu , wybierz  “3 Stan 

punktów” i wtedy “1 Punkty w alarmie ”. Naciśnij  przycisk  “” lub “” aby przejść do kolejnego lub 
poprzedniego  punktu w alarmie. 
 
Zalecane czynności do wykonania przez operatora systemu 
 

1. Naciśnij  przycisk “Wycisz sygnalizację ”  
2. Postępuj z instrukcjami ewakuacji obiektu, powiadom Straż Pożarną i zacznij szukać źródła 

alarmu.   
3. Kiedy ewakuacja została wykonana, albo powiadomiono odpowiednie służby lub osoby 

odpowiedzialne może wyciszyć sygnalizację naciskając przycisk  “WŁĄ/WYŁ ” Sygnalizatory 
akustyczne  (wymagany jest kod dostępu -).POZIOM  2  

4. Kiedy usunięto przyczynę alarmu system może być przywrócony do stanu normalnego przez  
naciśnięcie przycisku  “RESET” (wymagany jest kod dostępu - POZIOM  2). 

 
2.3     Stan alarmu wstępnego 
 
Centrala wchodzi w stan alarmu wstępnego w przypadku odebrania sygnału z detektora 
automatycznego zdeklarowanego w czasie programowania do obsługi trybu alarmu wstępnego.  
W przypadku kiedy inny detektor tej samej grupy dozorowej wchodzi w stan alarmu wstępnego centrala 
przechodzi w stan alarmu (pożarowego).  
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Centrala w stanie alarmu wstępnego uruchamia następujące czynności: 
- Włącza wewnętrzny sygnalizator akustyczny (brzęczek) w sposób przerywany.  
- Zapala się dioda  “Alarm wstępny”. 
- Wyświetla się i drukuje informacja o zdarzeniu  
- Aktywują się sterowania przypisane do tej grupy dozorowej podczas programowania systemu.  
 
 
Informacje na wyświetlaczu LCD w stanie Alarmu wstępnego 
 
 

Kiedy wystąpi więcej niż 1 alarm wstępny, na wyświetlaczu LCD wyświetlą się następujące informacje: 
1

-wszy
 rząd: Informacja o alarmie wstępnym z pierwszej grupy dozorowej (pierwszej, w której wystąpiło 

zdarzenie); 
2

-gi 
rząd: Etykieta detektora, który wszedł w stan alarmu wstępnego 

3
-ci

 rząd: Informacja o ostatniej w kolejności grupie dozorowej, w której wystąpił alarm wstępny  i 
całkowita liczba grup dozorowych, które są w stanie alarmu wstępnego.  

4
-ty

 rząd: Etykieta tego detektora.  
 

Naciśnij przycisk  “” lub “” w celu przewinięcia (w ramach pierwszych dwóch rzędów) wszystkie grupy 
w stanie alarmu wstępnego.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o grupach dozorowych w alarmie wstępnym, z głównego menu , 

wybierz  “4 Stan grup” i wtedy “2 Grupy w al.wst.”. Naciśnij  przycisk “” lub“” aby przejść do kolejnej 
lub poprzedniej grupy  w alarmie wstępnym. 
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o punktach w alarmie wstępnym, z głównego menu , wybierz  “3 

Stan punktów” i wtedy “2 Punktów w al.wst.”. Naciśnij  przycisk  “” lub “”aby przejść do kolejnej lub 
poprzedniej grupy  w alarmie wstępnym. 
 
Zalecane czynności do wykonania przez operatora systemu 
 

1. Naciśnij  przycisk “Wycisz sygnalizację ”  
2. Postępuj zgodnie z procedurami dla stanu alarmu wstępnego 
3. Kiedy usunięto przyczynę alarmu wstępnego system może być wprowadzony w stan czuwania 

przez  naciśnięcie przycisku  “RESET” (wymagany jest kod dostępu - POZIOM  2). 
 
2.4     STAN ALARMU USZKODZENIOWEGO 
 
Jeśli system wykryje jakiekolwiek uszkodzenie uruchamia następujące procedury: 
 
- Włącza wewnętrzny brzęczek  
- Włącza diodę LED “Uszkodzenie”  
- Włącza przekaźnik uszkodzeniowy (Fault) 
- Wyświetla się i drukuje informacja o zdarzeniu  
- Aktywują się sterowania przypisane do tej grupy dozorowej podczas programowania systemu.  
 
Uszkodzenie ogólne 
 
Możliwymi powodami alarmu uszkodzeniowego mogą być: 
 

 Punkt adresowalny (informacja o uszkodzeniu, zła odpowiedź, brak reakcji - odpowiedzi…) 

 Uszkodzenie linii/pętli detekcji pożarowej   

 Linia sygnalizatorów (jeśli używana).  

 Źródła zasilania  (główne lub rezerwowe) 

 Komunikacja z opcjonalnymi kartami rozszerzeń  

 Uszkodzenie systemowe 

 Przeciążenie wyjścia prądowego 24V 
 

Naciśnij przycisk  “” lub “” w celu przewinięcia (w ramach pierwszych dwóch rzędów) wszystkie 
alarmy uszkodzeniowe.  
 



 
INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI 

HEPHAIS 128  

PL 

Dokument : PM HEPHAIS 128 
Index : C  
Data : 27/07/09 
Strona : 14/18 

 

Aby uzyskać dokładniejsze informacje o grupach dozorowych w uszkodzeniu, z głównego menu , 

wybierz  “4 Stan grup ” i wtedy “3 Grupy  w uszkodz.”. Naciśnij  przycisk “” lub “” aby przejść do 
kolejnej lub poprzedniej grupy  w uszkodzeniu.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o punktach w uszkodzeniu. , z głównego menu , wybierz  “3 Stan 

punktów ” i wtedy “3 Punkty  w uszkodzeniu. ”. Naciśnij  przycisk  “” lub “” aby przejść do kolejnego 
lub poprzedniego punktu w uszkodzeniu. . 
 
Z głównego menu , możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o uszkodzeniu -  wybierz “5 Stan 
centrali ” i wtedy “1 Ogólne uszkodzenie”. 
 
USZKODZENIE SYSTEMOWE 
 
With this fault Sygnalizacja  the panel informs that the functionality of the system is not guaranteed. Są 
dwa rodzaje wskazań  USZKODZENIA SYSTEMOWEGO: 
 
1. Żółta dioda “USZKODZENIE SYSTEMOWE ” zapala się. . 

Inne informacje o stanie centrali nie są brane pod uwagę. 
 
2. Żółta dioda “USZKODZENIE SYSTEMOWE ” miga. 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji o alarmie – w tym celu -  wybierz “5 Stan 
centrali ” i wtedy “1 Uszkodzenia”. 

 
2.5  ODŁĄCZANIE I ZAŁĄCZANIE 
 

Istnieje możliwość odłączenia pojedynczego punktu lub całej grupy. . 
 
Jeśli urządzenie jest odłączone, to jeśli nawet wyjdzie ono w stan alarmu pożarowego lub technicznego 
to nie powoduje to żadnych czynności alarmowych centrali.  
 
Jeśli punkt jest odłączony nie są aktywowane wyjścia przekaźnikowe sterowań przypisanych do grupy 
tego punktu w czasie programowania.  
 
Odłączenie punktu będącego w alarmie powoduje RESET centrali.  
 
Jeśli urządzenie jest odłączone centrala wykonuje automatycznie: 
 
- Żółta dioda “ODŁĄCZENIE” świeci się.   
- Drukowana jest informacja o zdarzeniu 
- Wyświetlana jest informacja o ilości odłączonych punktów i grup.  (tylko jeśli nie są w tym czasie 

wyświetlane informacje o alarmach pożarowym i wstępnym). 
 
Aby uzyskać informacje o odłączonych grupach  , z głównego menu , wybierz “4 Stan grup ” i wtedy “4 

Odłączone grupy ”. Naciśnij  przycisk “” lub “” aby przejść do kolejnej lub poprzedniej odłączonej 
grupy .Taka sama procedura dla odłączonych punktów -  wybierz “3 Stan punktów ” i wtedy “4 Punktów 
odłączony.” 
 
ODŁĄCZENIE GRUPY DOZOROWEJ/STEROWNICZEJ 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz.”, wtedy  “3 Dezaktywuj” i wtedy “1 Odłącz grupę”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  do odłączenie/dezaktywacji. 
 
ODŁĄCZENIE PUNKTU 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “3 Dezaktywuj” i wtedy “2 Odłącz punkt”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy adres punktu do odłączenia/dezaktywacji. 
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AKTYWACJA/WŁĄCZANIE GRUPY 
 
Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “2 Uaktywnij ” i wtedy “1 Aktywuj grupę”. 
Wprowadź  kod dostępu  - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  do aktywacji/włączenia.. 
 
AKTYWUJ PUNKT 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “2 Uaktywnij ” i wtedy “2 Aktywuj  punkt”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy adres punktu do aktywacji/włączenia.. 
 
2.6      TRYB TESTU 
 
Tryb testu może być włączony dla jednej grupy, większej ilości grup  lub wszystkich.  Tryb testu ma 
wpływ tylko na stan alarmu pożarowego I wstępnego. ; inne stany i informacje nie są zmienione przez 
tryb testu gdyż nie mają na nie wpływu.  
 
Wyjścia przekaźnikowe przypisane do danej Grupy  będącej w trybie alarmu nie są aktywowane. . 
Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być aktywowane tylko przez grupę nie będącą w trybie testu. . 
Zdarzenia alarmowe grup będących w trybie alarmu nie są zapisywane w historii zdarzeń. . 
Wszystkie informacje o zdarzeniach są drukowane.  
 
Jeśli przynajmniej jedna grupa jest w trybie testu centrala wykonuje automatycznie następujące 
czynności: 
 
- Włącza  żółtą diodę “TEST”.  
- Drukuje informacje o zdarzeniu 
- Wyświetla na wyświetlaczu LCD wszystkie grupy  w trybie testu (tylko w przypadku braku w systemie 

informacji o alarmach lub odłączeniach). 
 
Aby uzyskać informacje  grupy  w trybie testu, z głównego menu , wybierz “4 Stan grup ” i wtedy “5 

Grupy  w teście”. Naciśnij  przycisk  “” lub “” aby przejść do kolejnej lub poprzedniej grupy  w trybie 
testu. 
 
Na wyświetlaczy LCD, alarmy grup w trybie testu są wyświetlane w ten sam sposób jak rzeczywiste 
alarmy. Użyj tej samej procedury aby uzyskać dokładniejsze informacje o alarmach of Grupy /Punktów  
w trybie testu. 
 
USTAW GRUPĘ W TRYB TESTU 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “4 Włącz tryb testu” i wtedy “1 Test grup”. 
Wprowadź  kod dostępu  - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  do testowania. 
 
USTAW CENTRALĘ W TRYB TESTU 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “4 Włącz tryb testu” i wtedy “2 Test centrali”. (jest 
wymagany kod dostępu POZIOM  2). 
 
KONIEC TESTU GRUPY 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “5 wyłącz tryb testu” i wtedy “1 Koniec testu grupy”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  testowanej. 
 
KONIEC TESTU  CENTRALI 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “5 wyłącz tryb testu” i wtedy “2 Koniec testu cent.”. 
(wymagany jest kod dostępu -POZIOM  2). 
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2.7 LINIA SYGNALIZATORÓW 
 

A. ZARZĄDZANIE RĘCZNE 
 

Jeśli odpowiednio zaprogramowano centralkę I linie nie są uszkodzone istniej możliwość ręcznej 
aktywacji sygnalizatorów akustycznych przez naciśniecie przycisk  “WŁĄ/WYŁ ” (wymagany jest kod 
dostępu - POZIOM  2). 
Dioda “Sygnalizatory akustyczne- Aktywne” – zaświeci się. 
 
Jeśli ta procedura jest przeprowadzana w czasie automatycznego opóźnienia, to  opóźnienie będzie 
stłumione i sygnalizatory zostaną włączone natychmiast. . 
 
I na odwrót, jeśli sygnalizatory są włączone naciśnięcie przycisku  “WŁĄ/WYŁ ” powoduje wyłączenie 
sygnalizatorów (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 
Dioda “SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE -AKTYWNE ” zgaśnie.  
 

B. ZARZĄDZANIE AUTOMATYCZNE 
 
Sygnalizatory akustyczne włączają się automatycznie jeśli zostało tak zdeklarowane podczas 
programowania i uaktywnione w trybie funkcjonalnym. 
 

Opcja C tryb ewakuacji  

Ewakuacja  zgodnie z  EN54-2 
 
Podczas alarmu pożarowego aktywowany jest cykl automatyczny I sygnalizowany przez szybkie 
miganie czerwonej diody  “Sygnalizatory ..  ” (programowalne opóźnienie  od 0 do 10m). Podczas 
opóźnienia  T sygnalizatory  mogą być natychmiast   aktywowane z POZIOMU  1. 
- Przez naciśnięcie przycisku WŁĄ/WYŁ  na panelu czołowym. Na koniec czasu opóźnienia, 

aktywowane są sygnalizatory . Czerwona dioda  “Sygnalizatory… ” pali się ciągle. Istnieje 
możliwość zatrzymania lub ponownego uruchomienia sygnalizatorów z kodem dostępu z POZIOMU  
2, przez naciśnięcie przycisku “WŁĄ/WYŁ ” panela obsługi. 

Nie można uruchomić sygn. przez menu Ewakuacja  lub przycisk panela czołowego jeśli centrala jest w 
trybie czuwania.  Proces  ewakuacji może być zatrzymany z menu Ewakuacja  z kodem dostępu 
POZIOMU  2 lub przyciskiem RESET. 
 

Tryb ewakuacji bezpośredniej.   

 

Z możliwością aktywacji  z trybu czuwania centrali (niezgodne z EN54-2) 
Można włączyć sygnalizatory  przyciskiem  “WŁĄ/WYŁ ” na panelu obsługi. 
W tym przypadku przycisk  “Sygnalizatory  akustyczne WŁĄ/WYŁ ” może aktywować opcję ewakuacji  
C z pewnymi różnicami. Obsługa jest podobna do opcji C z tą różnicą, że sygnalizatory można 
uruchomić z panela czołowego centrali będącej w trybie czuwania; używamy do tego celu przycisk 
“WŁĄ/WYŁ ” lub menu ewakuacji  z kodem dostępu POZIOMU  1 lub 2 zgodnie z  programem.  

Tryb alarmu hotelowego 

 
Ewakuacja  hoteli z użyciem trybu alarmu wstępnego. 
 
W tym przypadku przycisk “Sygnalizatory akustyczne WŁĄ/WYŁ ” może uaktywnić tryb ewakuacji 
hotelowej.  W przypadku alarmu wstępnego włącza się  opcja C ewakuacji  . Dioda  “Sygnalizatory…. ” 
WŁĄ/WYŁ ” aktywuje się szybkimi błyskami. Po wybraniu z menu Wycisz sygnalizację  z POZIOMU  1 
podczas opóźnienia  T1 proces zatrzymuje się. Dioda alarmu wstępnego pozostaje aktywna a dioda  
“Sygnalizatory……. WŁĄ/WYŁ ” gaśnie. 
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W stanie czuwania centrali jeśli proces został zatrzymany w czasie opóźnienia, istnieje możliwość  

natychmiastowej aktywacji sygnalizatorów przez naciśnięcie przycisku “WŁĄ/WYŁ ” z kodem dostępu 

POZIOMU  2. 

 

Jeśli w czasie opóźnienia  T1 wystąpi drugi alarm wstępny z tej samej grupy dozorowej rozpoczyna się 

drugie opóźnienie  T2. Na koniec tego opóźnienia aktywowane są sygnalizatory  . 

 

W przypadku alarmu pożarowego (z lub bez alarmem wstępnym) proces ewakuacji  rozpoczyna się z 

opóźnieniem  T2. 

 

Alarm wstępny z innej grupy dozorowej  of nie wpływa na rozpoczęcie cyklu ewakuacji  . 

 

Jeśli rozpoczęty cykl zatrzymany jest ręcznie  wtedy  nowy alarm wstępny  lub pożarowy z dowolnej 

grupy dozorowej  uruchamiana ponownie cykl opisany powyżej.  
 

 

C. WŁĄCZANIE-AKTYWOWANIE/ODŁĄCZANIE -DEZAKTYWOWANIE 
 
Jeśli zdeklarowano podczas programowania istniej możliwość odłączanie linii sygnalizatorów. 
W tej sytuacji linia może nie być monitorowana i nie włącza się w przypadku alarmu. 
W takim przypadku centrala automatycznie wykonuje następujące czynności: 
 
- Żółta dioda “Odłączenie” – włącza się.   
- Żółta dioda “SYGNALIZATORY  -Uszkodzenie/Odłącznie” –świeci ciągle  
- Drukuje informacje o zdarzeniu 
 
Nie można odłączyć linii sygnalizatorów, gdy linia ta jest w trybie aktywnej pracy.  
 
Aby odłączyć linię sygnalizatorów, z głównego menu wybierz  “2 Linia sygnalizat. ” i wtedy “4 Odłącz 
sygnaliza. ” (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 
 
Do aktywacji/włączenia linii sygnalizatorów  z głównego menu wybierz  “2 Linia sygnalizat.” i wtedy “3 
Aktywuj sygnaliz.” (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 
 
2.8  FUNKCJA DZIEŃ/NOC 
 
Podczas programowania centrali można wybrać opcję zmiany funkcjonalności centrali zgodnie z 
harmonogramem opartym o zegar i kalendarz.  
 
Jeśli central pracuje w trybie Dzień świeci się dioda  “Dzień” i na odwrót. Jeśli dioda „Dzień” nie świeci 
się centrala pracuje w trybie Noc.  
 
Istnieje także możliwość zmiany trybu centrali ręcznie z głównego menu wybierz funkcję  “6 Dzień/Noc” 
i wtedy “2 Dzień ręcznie” dla trybu Dnia i  “3 Noc ręcznie” dla pracy centrali w trybie Nic.  (wymagany 
jest kod dostępu POZIOM  2). 
 
Kiedy centrala jest w trybie ręcznym świeci się dioda “Ręczny”. 
 
Aby powrócić do automatycznego trybu Dzień/Noc z głównego menu wybierz  “6 Funkcja Dzień/Noc” i 
wtedy “1 Automatyczny” 
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TRYB - NOC 
 
Kiedy centrala jest w trybie nocnym to charakteryzuje się funkcjonalnością opisaną w poprzednim 
paragrafie.  
 
TRYB DZIEŃ 
Kiedy centrala jest w trybie dziennym to charakteryzuje się funkcjonalnością opisaną w poprzednim 
paragrafie  z wyjątkiem tego, że: 
 
w momencie gdy centrala odbierze sygnał alarmowy z detektora, zaczyna zadane opóźnienie  a 
inne warunki alarmowe występują tylko  gdy na koniec opóźnienia  detektor jest wciąż w stanie 
alarmu lub jeśli w czasie  opóźnienia inny punkt wejdzie w stan alarmu.  

 
W przeciwnym wypadku centrala wyświetla komunikat “Fałszywy alarm”.   
 
Można znaleźć detektory, które podają niedokładne informacje wybierając, z głównego menu , “3 Stan 
punktów ” i wtedy “5 Lista punktów”. 

Teraz, naciśnij przyciski“” lub “”,, aby przewijać kolejne punktu. 
Wszystkie punkty  zaznaczone wykrzyknikiem to te, które spowodowały “Fałszywy alarm”. 
 
Aby skasować te informacje należy wykonać RESET centrali. 
 
2.9  DOWOLNIE PROGRAMOWALNE WEJŚCIA 
 
Jeśli zdeklarowano podczas programowania, które z wejść mają być aktywne centrala wykonuje 
automatycznie następujące czynności: 
 
- Wykonuje operacje powiązane z wejściami programowalnymi; 
- Drukuje informacje o zdarzeniu 
- Wyświetla na ekranie LCD informacje przypisaną do aktywnego wejścia.  
 
Aby uzyskać informacje  o stanie programowalnych wejść, z głównego menu , wybierz  “5 Stan centrali ” 
i wtedy “3 Stan wejść”. 

Naciśnij  przyciski “” lub “” aby obejrzeć informacje o kolejnym wejściu.  
 

3.   CZUŁOŚĆ DETEKTORÓW 

 

Centrala Héphaïs 128 ma możliwość zmiany czułości każdej z czujek z uwzględnieniem jej typu  tj.: 
(dymu, ciepła, wielosensorowa…). 
Ustawienia czułości mogą być zmienianie tylko w czasie programowania centrali z oprogramowania 
konfiguracyjnego e TELEHEPHAIS128. 
 
Ważne jest, że czułość ustawia się dla typu detektora i odnosi się do wszystkich detektorów tego 
samego typu podłączonych do centrali.  
 
UWAGA: Przed zmianą czułości należy upewnić się, że jest ona odpowiednia dla danej lokalizacji.  


