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 4000سری معرفی کنترل پنل متعارف 

یررد دسررتگاه مرکرر ی صهررت اتصررال دتکتررور و شاسرری مت ررار  بررا امکانررات برره روز مرری  4000کنترررل پنررل مت ررار  سررری 

 32زون را دارد . در هررر زون مبرراب  بررا اسررتاندارد هررای موصررود    8یررا  -6-4-2باشررد . ایررت دسررتگاه قابلیررت پشررتیبانی از  

صررورت عمررومی و قابررل برنامرره ریرر ی مرری باشررد . هم نرریت خروصرری یژیررر برره  2قب رره نصررب مرری  ررردد . دسررتگاه دارای 

بررای هررر زون امکرران اختصرراا یررد مرردار یژیررر برره صررورت یپشرت وصررود دارد . برررای حالررت حریرر  و حالررت خبررا رلرره بررا   

 قابلیت برنامه ری ی در دستگاه ت بیه شده است .   

 طراحی و ساخته شده است . EN54مباب  با استاندارد  4000کنترل پنل سری 

 مفاهیم کلی. 1

مداری اسرت کره دتکترور و شاسری بره صرورت مروازی برر روی ان قررار  رفتره و برا اتصرال بره دسرتگاه محلری                 : اعالم  زون

 را که دچار حادثه شده است نشان می دهد.  

و برا ف رال شردن    زنر  هرا و چرراا هرا بره صرورت مروازی برر روی ین قررار  رفتره            –مداری است کره یژیرر هرا     زون آژیر :

 زون اعالم ، ف ال می  ردد . 

زونری کره قرادر بره دریافرت اطالعرات دتکترور هرا نمری باشرد و از مردار بره صرورت نررم افر اری یرا سرخت                   زون غیر فعال :

 اف اری خارج شده است . 

فر اری یرا سرخت    زونی کره قرادر بره فرمران دادن بره یژیرر هرا نمری باشرد و از مردار بره صرورت نررم ا              غیر فعال :آژیر زون 

 اف اری خارج شده است . 

حالتی از خبرا کره صریران از مرردار ت ریر  شرده بررای دسرتگاه تهراوز کررده و مردار مربوطره قرادر بره کرار                 اتصال کوتاه : 

 نمی باشد . 

ی حالتی از خبا که صریران از مرردار ت ریر  شرده بررای دسرتگاه کمترر شرده و مردار مربوطره قرادر بره کرار نمر               :  بازاتصال 

 باشد . 
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حالتی که دتکتور و شستی مردار مرورد نظرر را مری تروان بردون ف رال شردن خروصری هرا تسرت کررد . زونری               :  حالت تست

ثانیره یکبرار ریسرت مری شرود . ف رال شردن هرر زون از طریر  چرراا            64که در حالت تست قراردارد به صرورت خودکرار هرر    

LED  . مربوطه بر روی دستگاه قابل بررسی می باشد 

 یژیر داخلی دستگاه که در حالت های حری  و خبا ف ال می شود .  :  بازر

 –مرحله دسترسی بره امکانرات دسرتگاه کره بررای چنرد حالرت برنامره ریر ی شرده اسرت  کراربر عرادی               :  مرحله دسترسی

 ت میرکار( –نصاب  –کاربر یموزش دیده 

 LEDحالتی است کره برا ف رال شردن دتکترور در هرر زون ایهراد شرده و باعرن ف رال شردن برازر و چرراا               :  1مرحله حریق 

تبردیل   2پر  از سریری شردن زمران تراخیر بره حالرت حریر           1مربوط به زون ف ال در دسرتگاه مری شرود . حالرت حریر       

 می شود .

ف رال شردن شاسری اعرالم حریر  اتفراف مری افترد         حالتی است که پ  از زمان تراخیر ایهراد شرده یرا برا       :  2مرحله حریق 

 و در ین یژیر های عمومی ف ال می شوند . 

 حالتی از عمکلرد دستگاه است که باعن مختل شدن تمام یا قسمتی از قابلیت های دستگاه می شود. حالت خطا : 

برره زون مختلر    2ر دتکترور د  1قرابلیتی از دسرتگاه اسررت کره برا ف رال شردن حرداقل         عمکلررد منطیری بریو زون هرا :    

 می شود .  1صورت هم مان دستگاه وارد مرحله حری  

 

 مشخصات فنی دستگاه. 2

 زون 8یا  -6-4- 2   ت داد زون ها 

 عدد   32حداکثر   ت داد دتکتور در هر زون

 سیمه 2  سیم کشی دتکتور ها

 4 صفحه میلی یمیر 12تا  3 صریان حالت عمکلرد عادی  
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 میلی یمیر 80بیشتر از   کوتاهصریان حالت اتصال 

 میلی یمیر 3کمتر از   صریان حالت مدار باز 

 میلی یمیر 80تا  12  صریان حالت حری 

 عدد 2   ت داد مدارات یژیر

 یمیر 1هر کدام حداکثر   صریان مدارات یژیر 

 عدد 3 ت داد رله های حالت حری  و خبا

 ولت متناوب 125یمیر  3 –ولت مستریم  30یمیر  3 –کلید زنی    مشخصات رله ها 

 ولت متناوب 220   تغذیه اصلی  

 یمیر ساعت 5/4یمیر ساعت تا  2ظرفیت  –ولت  12عدد باتری  2   تغذیه پشتیبان

 سفید ABS    صن  بدنه 

 کیلو  رم   5/1    وزن  

 32*22*85    اب اد  

    

 قابلیت های کلی دستگاه. 3 

 های عمکلرد مختل  کلیه زون ها کنترل بر روی حالت

 قابلیت تشخیص باز شدن دتکتور از محل خود

 قابلیت شناسایی ف ال شدن شاسی اعالم حری 

 دقیره 7تا  0تاخیر زمانی از 
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 عمکلرد منبری بیت زون ها

  یپشت( RS485اتصال به شبکه مت ار   تکرار کننده ( از طری  پورت 

 برای هر زون  یپشت ( مدارات اختصاصی یژیر

 نفره  1حالت تست 

 غیر ف ال کردن مدارات زون و یژیر 

 

 مراحل دسترسی. 4

بررای فرردی کره بره صرورت روزمرره برا سیسرتم اعرالم حریر  در ارتبراط اسرت . در ایرت مرحلره فرر                  : 1مرحله دسترسری  

  چراا های روی دستگاه قابل رویت هستند و بازر دستگاه را می توان قبع کرد .

مروارد   1مربوط بره فررد یمروزش دیرده و اپراترور مری باشرد . در ایرت مرحلره عرالوه برر امکانرات مرحلره               : 2مرحله دسترسی 

 ذیل در دسترس می باشد  :

 پ  از باز کردن کلید دستگاه امکان قبع و وصل یژیر ها  

 قبع و وصل بازر دستگاه  

 ریست کردن دستگاه  

یمروزش دیرده بررای ت میرر و نگهرداری دسرتگاه مری باشرد . مروارد ذیرل عرالوه برر مروارد              مربوط به فرد :  3مرحله دسترسی 

 فوف در دسترس خوهد بود :

 قراردادن زون در حالت تست

 ف ال و غیر ف ال کردن زون و مدار یژیر 

 ت ویض فیوز های دستگاه
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 دسترسی به برف و باتری دستگاه

 یژیر ها و رله ها –بررسی اتصال زون ها 

 تنظیم تاخیر زمانی

 برنامه ری ی زون ها و یژیر ها

 اتصال به شبکه

 مرحله برای متخصصیت ت میر سخت اف ار و نرم اف ار دستگاه می باشد .  :  4مرحله دسترسی 

 

 عالیم و نشانه ها .5
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  محل مشخص کردن نام و مکان زون ها .1

  هر زون   زرد ( خبا در وض یت –زون   قرم  ( در هر  حری وض یت  نشان دهنده  LEDچراا های  .2

  قرم ( -دریافت سیگنال حری  پنل اصلی توس  پنل تکرار کننده  حالت شبکه  نشان دهنده LEDچراا  .3

  نشان دهنده عمومی وض یت حری    قرم  ( LEDچراا  .4

  قبع یا وصل بودن یژیرها   پ  از قبع کردن یژیرها ، قرم  می شود( شان دهندهن LEDچراا  .5

  نشان دهنده خبا در مدار یژیرها   زرد چشمد زن ( یا غیر ف ال بودن یژیرها   زرد ثابت ( LEDچراا  .6

 نشان دهنده خبا در نرم اف ار دستگاه   زرد (  LEDچراا  .7

  زرد ( نشان دهنده عمومی وض یت خبا   LEDچراا  .8

  ولت   زرد ( 220نشان دهنده وض یت خبا در برف اصلی  LEDچراا  .9

  نشان دهنده وض یت خبا در باتری ها   زرد ( LEDچراا  .10

  وض یت خبای اتصال زمیت   ارت (   زرد (نشان دهنده  LEDچراا  .11

  نشان دهنده قرار  رفتت سیستم در حالت تست   زرد ( LEDچراا  .12

  نشان دهنده  غیر ف ال بودن بخشی از سیستم   زرد ( LEDچراا  .13

   زرد (  RS485خبا در راب  شبکه نشان دهنده  LEDچراا  .14

 نشان دهنده عملکرد سیستم در حالت عادی   سب  (  LEDچراا  .15

  ( Reset )دکمه فشاری صهت راه اندازی مهدد سیستم  .16

 ردن یژیر ها دکمه فشاری صهت قبع یا وصل ک .17

 نشان دهنده وض یت خبا در منبع تغذیه داخلی   زرد ( LEDچراا  .18

 8 صفحه 

2 

mailto:info@hirkazhe.com


 یونی پاس در ایران نماینده انحصاری –شرکت مهندسی هیرکاژه                                                 0004سری   –راهنمای نصب کنترل پنل 

 www.hirkazhe.comوبسایت :                info@hirkazhe.comپست الکترونیک :       

  

 دکمه فشاری صهت قبع یا وصل کردن بازر دستگاه  .19

  نشان دهنده قبع یا وصل بودن بازر   پ  از قبع کردن بازر ، قرم  می شود( LEDچراا  .20

  و بازر دستگاه LEDدکمه فشاری صهت تست چراغهای  .21

 نشان دهنده تاخیر زمانی در ف ال شدن یژیر ها   زرد ( LEDچراا  .22

  2محل صازدن کلید برای سبح دسترسی   .22

 نصب دستگاه .6

باتری های پشتیبان و  –یژیر ها و رله ها  –پ  از باز کردن درب دستگاه و نصب ین بر روی دیوار نوبت به اتصال مدار زون ها 

 برف اصلی می باشد .   
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مربروط بره اتصرال مردارات زون        +8L - ترا     +1L -برر روی بررد اصرلی ترمینرال هرای        اتصرال زون هرای اعرالم حریر  :    

  -مربرروط برره هررر زون سرریم هررای   و کیلررو اهررم (  EOL   3 مرری باشررند . پرر  از برراز کررردن مراومررت 8تررا  1اعررالم حریرر  

بایررد در انتهررای مرردار و در  EOL طرره بررا رعایررت صهررت بسررته شررود . مراومررتدر ترمینررال مربو EOLبرره صررای  ین زون بایررد

 یخریت دتکتور یا شاسی قرار بگیرد . 

مربروط بره اتصرال مردارات        +2Out - و   +1Out -برر روی بررد اصرلی ترمینرال هرای        اتصرال زون هرای یژیرر عمرومی :     

 مراومرت  بره صرای   بایرد  یژیرر  ین زون  -یژیر می باشند . پ  از باز کرردن مراومرت مربروط بره هرر زون یژیرر سریم هرای   و         

EOL   6/5  ) در ترمینررال مربوطرره بررا رعایررت صهررت بسررته شررود . مراومررت بایررد در انتهررای مرردار و در یخررریت   کیلررو اهررم

 یژیر قرار بگیرد .

و  2REL – 1RELدر صررورت نیرراز برره خروصرری رلرره مرری ترروان از ترمینررال هررای اتصررال رلرره هررای حالررت حریرر  و خبررا : 

REL FAULT                  اسرتفاده نمرود . توصره شرود کره ایرت رلره هرا بررای کلیرد زنری بروده و دارای ولتراژ نمری باشرند . در صرورت

 رد .  استفاده ک 24V GNDولت می توان از تغذیه کمکی  24نیاز به تغذیه 

 - P – Nنررول و اتصررال زمرریت را برره ترتیررب در ترمینررال هررای       –: سرریم هررای فرراز    اتصررال برررف و برراتری دسررتگاه  

GROUND  . با رعایت حفاظت و عای  بندی مناسب اتصال دهید 

براتری   1ولرت   اتصرال سریم رابر  بره پایره سریاه         12عردد براتری    2برای اتصال باتری های پشرتیبان پر  از سرری کرردن     

صهرت تغذیره بره دیگرر پایره هرای سریاه و قرمر          را برا رعایرت    دسرتگاه  پایه قرم  براتری دیگرر ( سریم هرای اتصرال براتری      و 

 باتری ها وصل کنید . 

 

 تنظیمات اولیه  .7

 سررری 1و  دسررتگاه(  برره ت ررداد زون هررای برررای اعمررال تنظیمررات در مرردار زون هررا  Dip Switchسررری  2دسررتگاه دارای 

Dip Switch   10  یژیر ها و برنامه ری ی دستگاه می باشد . تایی ( برای 
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 : برد اصلی دستگاه 1شکل 

هررا برره ت ررداد زون  Dip Switchبرره تنظیمررات زون هررا مرری باشررد . ت ررداد  مربرروط 4بخرر   Dip Switch 1 در شررکل

حالرت را مرری ترروان بررا   4در نظررر  رفتره شررده اسررت کرره   Dip Switchصفررت  1هرای دسررتگاه مرری باشرد . برررای هررر زون   

   ینها تنظیم کرد:

 حالت

 عملکرد 

 هر زون 

موقعیت 

Dip I 

) سمت 

 چپ(

 xزون 

موقعیت 

Dip II 

) سمت 

 راست(

 xزون 

 

 OFF OFF عملکرد عادی زون

 OFF ON زون در حالت تست

زون در حالت غیر 

 ف ال

ON OFF 
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با در نظر عمکلرد عادی 

 1مرحله حری    رفتت

 2و 

ON ON 

 

 

 

 می باشد . تنظیمات نرم اف ار دستگاه به  مربوط  3بخ    Dip Switch   1  1در شکل 

 .باشد  ON  در حالت همیشه باید در حالت      10و       1های    Dip Switch  توجه :

در   Dip Switchبرره اعررالم خبررای زمرریت   ارت ( مرری باشررد . ا ررر   مربرروط  3بخرر    Dip Switch   2  1در شررکل 

باشررد ، اعررالم   OFF  در حالررت   Dip Switchباشررد ، اعررالم خبررای ارت غیررر ف ررال مرری باشررد .  ا ررر      ON  حالررت 

 خبای ارت ف ال می باشد .  

 می باشند.   Offدر حالت  2و  1های شماره  Switch Dipدستگاه ،  Defaultدر تنظیمات حالت  تذکر: 

برره تنظیمررات ترراخیر زمررانی ف ررال شرردن یژیرهررا مرری   مربرروط  3بخرر    5و  4و  3هررای   Dip Switch  1در شررکل 

 را تنظیم کنید . 5و  4و  3های  Dip Switchبرای اعمال تاخیر زمانی مباب  با صدول ذیل باشد . 

 

 مربوط به ف ال و غیر ف ال کردن مدار یژیر های عمومی می باشد .   3بخ   Dip Switch  6  1در شکل 

 می  ردند.   غیر فعالمدارات یژیر ها  ONدر وض یت   Dip Switch  6با قراردادن 

 می  ردند.  فعالمدارات یژیر ها   OFFدر وض یت  Dip Switch  4با قراردادن 

 مربوط به ف ال و غیر ف ال کردن ارتباط با شبکه می باشد .  2بخ   Dip Switch  7  1در شکل 

 می  ردند.  فعالشبکه ارتباط   ONدر وض یت  Dip Switch  5با قراردادن 
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 می  ردند.  غیر فعالشبکه ارتباط  OFFدر وض یت  Dip Switch  5با قراردادن 

یمرات بریت زون هرا و خروصری یژیرر هرا و رلره هرا  مری          تنظمربروط بره     3بخر     9و  8های   Dip Switch  1در شکل 

 باشد . 

 

 

الزم به ذکر است انجام تنظیمات ایو بخ  الزامی نمی باشد و فیط در صورت نیاز به برنامه ریزی بجز حالت نرمال 

 دستگاه باید تنطیمات مربوطه انجام گردد .
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   در حالت شبکه ) هم بندی ( کنترل پنل تنظیمات  .8

برره منظررور افرر اید ت ررداد زون هررای سررروی  دهرری و هم مررانی عمکلرررد یژیررر  4000هررم بنرردی کنترررل پنررل هررای سررری 

 . های موصود در کنترل پنل ها مورد استفاده قرار می  یرد 

اتصرال ، تمرام کنتررل     برای هم بندی پنل ها کرافی اسرت ینهرا را بره روش ذیرل بره هرم متصرل کنیرد . دقرت نماییرد زمران            

 پنل ها خاموش باشند .

  وصل کنید . 2پنل  RSTرا به ورودی  1پنل شماره   REL2خروجی 

  وصل کنید . 1پنل  RSTرا به ورودی  2پنل شماره   REL2خروجی 

 

 

1کنترل پنل شماره  به بعد 2کنترل پنل شماره    

REL  
2 

REL 
2 

RST RST 
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جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اتصال پنل ها به صورت شبکه ) توسعه مدار های زون و آژیر ( با واحد فنی 

 شرکت تماس حاصل نمایید . 

 

 

 

 

 راه اندازی دستگاه .9

مربوطره وصرل   بره ترمینرال   بررف دسرتگاه را    سرتگاه و برنامره ریر ی اولیره ، سریم هرای      پ  از انهام مراحل مربوط به نصرب د 

 را وصل کنید . دستگاه روشت شده و پ  از چند لحظه یماده به کار می شود .  و فید باتری کرده

در حالت عمکلرد عرادی کلیره چرراا هرای روی صرفحه نمایشرگر خراموش بروده و فرر  چرراا سرب  رنر  مربروط بره ف رال                

 بودن دستگاه روشت می ماند . 

پر  از ت یریت نروط خبرا نسربت بره رفرع ین اقردام         حالرت هرای وقروط خبرا     در صورت روشت شدن چرراا هرای مربروط بره     

  ردد   به دفترچه رفع عیب و نگهداری مراص ه کنید (

در صورت روشت شدن چراا های مربروط بره حالرت هرای وقروط حریر  پر  از ت یریت زون حریر  نسربت بره رفرع ین اقردام              

  ردد .

 

بهره برداری و نگهداری از  از دستگاه به راهنمای  رفع عیب و  جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد بهره برداری

 مراجعه نمایید . 4000کنترل پنل اعالم حریق سری 
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