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YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ MONTAJ KULLANMA KILAVUZU 

   1)KABLO İLE İLGİLİ BİLGİLER:    

 

KIRMIZI UÇ : ARTI (+) 
SİYAH UÇ : EKSİ (-) 
Olarak kullanılır. 

 

  2)DUMAN DEDEKTÖRÜ BAĞLANTI ŞEMASI: 

 

NOT: Aynı zona 25 adet dedektör bağlayabilirsiniz. ( fazlası önerilmemektedir.) 

Şekildeki gibi duman dedektörleri takılacağı yerlere kablolar cekilir. Girdi cıktı olacağı icin kabloya dedektörün takılacağı yerde 10 cm es bırakılır ona göre kablo 

cekimi yapılır panelden bir kablo dumanın takılacağı yere girer cıkar diğer dedektöre gider son dumanda sonlandırma yapılacağı icin tek kablo olması yeterli olur. 

Panelden gelen kırmızı uç duman dedektöründe 4’e bağlanır diğer dedektöre giden kablo kırmızısı 5e takılır ortak siyah uclar dedektörde ye takılır. 

Son dedektör bağlantısı yapılırken tek kablonun kırmızıs  4e siyahı 2 ye ve 2 den 5e 3.9k lık direnc atılır. 

 

3)BUTON BAĞLANTI ŞEMASI: 

 

 

Buton bağlantıları da girdi cıktı şeklinde yapılır.Kırmızı uçlar + siyah uçlar – kısmına bağlanır.  Eğer buton hat sonuna bağlanacaksa + dan – ye 3.9k direnç atılır. 
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4)SİREN BAĞLANTI ŞEMASI: 

 

Sirenlere ayrıca bir kablo cekilir tüm sirenler girdi cıktı yapılabilir. Sirende 2 adet + 2 adet – girişi bulunmaktadır. Kırmızı kablo lar + siyah kablolar - girişe bağlanır 

tüm siren bağlantıları yapıldıkdan sonra panelde siren girişine + kırmızı – siyah şeklinde bağlanır. 

 

5)PANEL BAĞLANTI ŞEMASI: 

 

Panel bağlantısı yapılırken önce zonlar bağlanır şekildeki gibi + kırmızı – siyah kablo ile bağlanır kullanılmayan tüm zonlar 3.9k lık dirençle kapatılmalıdır. 

Siren bağlantıları panelin siren bölgesine kırmızı+ siyah- olarak bağlanır 

Akü bağlantısı : 
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6)YANGIN İHBAR PANELİ KULLANMA TALİMATI: 

SÜKÜNET DURUMU 

Sadece (SİSTEM DEVREDE) lambası yanmalıdır. 

YANGIN ALARMI 

Yangın uyarısı gelen bölgeye ait YANGIN lambası (KIRMIZI) yanar. Sirenler ve lokal buzzer çalmaya başlar. 

ALARM SUSTURMA 

Çalan alarm sirenleri susturmak icin ALARM SUSTURMA butonuna basınız 

BUZZER SUSTURMA 

Lokal buzzeri susturmak icin BUZZER SUSTURMA butonuna basınız 

RESET 

Sistemi normal duruma getirmek icin RESET butonuna basınız. Yangın alarmına yol açan neden ortadan kalkmış ise sistem normal duruma döner. 

MANUEL ALARM 

Genel alarm vermek icin MANUEL ALARM butonuna basınız. Sirenler çalmaya başlar. Sirenleri susturmak icin ALARM SUSTURMA butonuna basınız. 

ARIZA DURUMU 

Sistemde bir arıza olduğunda eğer bölgede arıza varsa genel arıza ve bölge arıza lambası (sarı) yanar lokal buzzer çalmaya başlar. Panelde arıza varsa sadece genel 

arıza lambası yanar. 

 

 


