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مقــدمه
FP9000R  یک پنل تکرار کننده متعـارف است که میتوان حداکثر ۸ عدد از 
 FP9000-4/8 , FP9000L-2/4/6/8 پنــل های اعالم حریـــق متعــــارف
را به آن متصل و در بستــر پورت RS485، شبکه کرد.این کار می تواند تنها از 

طریق دو رشته سیم انجام شود.
به کمک صفحه نمــایش و کلیـــدهای این پنل تکرار کننـده، میتوان بیش از
۷۰ پارامتر را تنظیم و تغییر داد. این پنل تکرار کننده، دارای دو خروجی
 خط آژیر، دو رله قابل برنامه ریزی، یک رله حریق و یک رله خطا می باشــد که 
می تـــواند نصـــب قابل انعطافــی را در اختیـــار طـــراح و مجــری پروژه 

قرار دهد. 
۲*۱۶ نمایش  صفحه  یک  روی  بر  کننده،  تکرار  پنل  وضعیت های  تمام 

کاراکتـری و همچنین چراغ های LED نمـــایش داده می شــود.
کاربرد این پنل تکرار کننده در پروژه های بزرگ، جهت مانیتور و کنترِل پنل های 
اعالم حریق متعارف، از یک موقعیـت مجزا از سایر قسمت های پروژه است.
مانیتورینگ و  نگهبانی  اتاق  در  معموال  که  کننده  تکرار  پنل  از  استفاده  با 
نصب میشود، میتوان تا ۸ کنترل پنل اعالم حریق برند DMTech  را رصد کرد.

راھنمای نصب و راه اندازی پنل تکرار کننده
FP9000R 1    برنـــــــــد 



:FP9000R  ویژگی ها و قابلیت های کاربردی پنل  تکرارکننده سری

راھنمای نصب و راه اندازی پنل تکرار کننده
FP9000R 2    برنـــــــــد 

EN54-pt2 , EN54-pt4طراحی و ساخت براساس استانداردهای اروپایی●

LCD دارای نمایشگر دیجیتال●

●قابلیت نمایش موقعیت حریق بر روی LCD و نمایش نوری

●قابلیت ثبت وقایع تا ۱۲۰۰ عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع 

برق و یا باطری حذف نمی گردد.
●دارای دو خط مجزا آژیر قابل برنامه ریزی

●امکان ایجاد تاخیر از ۱۰ تا ۶۰۰ ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)

●دارای دو رله قابل برنامه ریزی

M9000R امکان اتصال کارت رله اضافی●

    28V DC دارای ترمینال خروجی ولتاژ●

●امکان تغییر زبان منو تنظیمات

●امکان ایجاد شبکه و اتصال ۸ دستگـــاه کنترل پنل اعالم حریق به پنل 

RS485 در بستر پورت  M9000-485 تکرار کننده با استفاده از کارت شبکه
●دریافت اطالعات پنلی که در وضعیت حریق است و نمایش پنل و زون در 

وضعیت حریق بر روی چراغهای LED و صفحه نمایش
●دریافت اطالعات پنلی که در وضعیت خطا است و نمایش پنل و نوع خطا بر 

روی چراغهای LED و صفحه نمایش
●امکان ریست کنترل پنلی که در وضعیت حریق است از روی پنل تکرار کننده 

M9000-485 دارای کارت شبکه●

●نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
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پارامتـــرهای فنی

تعداد کنترل پنل های اعالم حریق
اختیاری۱ تا ۸ دستگاه قابل اتصال(تحت شبکه)

(RS485 بستر) ۲ رشته سیم

1mm2 ۱۲۰۰ متر با سیم سطح مقطع

نوع خط اتصــال (شبــــکه)

حداکثر طول خط اتصال (شبکه)

خروجـــــی ها

خروجی های اعالم حریق قابل برنامه ریزی (ترمینال آژیرهای اعالم حریق)

قابل برنامه ریــــزی.پیش فرض۲ عددتعداد
به پنلی ارتباط داده نشده است

ترمینال دارای ولتاژ

(19-28)VDC/0.5A

۸ عدد

نوع 

پارامترهای الکتریکی

حداکثر تعـــداد آژیر قابل اتصــال از 
برند DMTech  روی هر ترمینال آژیر

رله های اعالم حریق قابل برنامه ریزی

قابل برنامه ریــــزی.پیش فرض۲ عددتعداد
به پنلی ارتباط داده نشده است

N.O-Normaly Open ترمینال بدون ولتاژ (خشک)

125 V AC/3A
30 V DC/3A

نوع 

پارامترهای الکتریکی

زون ها (نواحی تحت پوشـش)
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رله اعالم حریق
۱ عددتعداد

NC/NOترمینالهای بدون ولتاژ (خشک)

125V  AC/3A
30V DC/3A

125V  AC/3A
30V DC/3A

نوع 

پارامترهای الکتریکی

رله اعالم خطا
۱ عددتعداد

NC/NOترمینالهای بدون ولتاژ (خشک)

125 V AC/3A
30 V DC/3A

نوع 

پارامترهای الکتریکی

کارت رله اضافی M9000R-2/4/6/8  اعالم حریق
2/4/6/8تعداد

NC/NOترمینال بدون ولتاژ (خشک)

قابل برنامه ریزی

نوع 

پارامترهای الکتریکی

منبع تغذیه

منبع تغذیه اصلی

V AC(252-187)ولتاژ

50/60 Hz

65W/AC

فرکانس

حداکثر توان منبع تغذیه
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باطری ها
۲ عددتعداد باطری مورد نیاز

lead-acid

12 V DC

نوع باطری

رنج ولتاژ باطری

AUX ترمینال خروجی ولتاژ
V DC 28-19ولتاژ

2A حداکثر جریان

فیـــــوزها
230V AC 4,0فیوز برق A fusible

6,3 A fusible

1,85 A automatic

1,1 A automatic

310*240*80 mm

1.3 kg

IP30/EN 60529

فیوز باطری

AUX ترمینال خروجی ولتاژ

ترمینال آژیرها

ابعاد

وزن بدون باطری

درجه حفاظتی

Ah 4.5رنج جریان باطری

27.6 V DC

< 50 mA to 24 VDC

100 h

ولتاژ شارژ

مصرف باتری در حالت آماده به کار
مدت زمان کارکرد با باطری و در

زمان قطع برق 
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استانداردهای ساخت 
EN 54-2:1997

EN 54-2:1997/A1:2006

EN 54-2:1997/AC:1999

EN 54-4:1997

EN 54-4:1997/A1:2002

EN 54-4:1997/A2:2006

EN 54-4:1997AC:1999

EN 50130-4:2011

EN 55022:2006/А1:2007

EN 60950-1:2006/А11:2009
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FP9000R 7    برنـــــــــد 

طراحی سیستم:
این دفترچه راهنمـــا، جهــت طراحی سیستم اعالم حریق ایجاد و طراحی 
نشـــده است، بلکه فقط نحوه ی نصـب و راه اندازی صحیح را به شما توصیه  
و آموزش میدهد. پیشنهاد میگـــردد تا برای فراگیـــری هر چه بهتره طراحی 
سیستـــم های اعالم حریـــق، استـــانداردهایی همچون BS5839-pt1 و… 

را مطالعه کنید.
     نصب، راه اندازی و تنظیم کردن پنل تکرار کننده:

مونتاژ و نصب پنل:
پنل تکرار کننده را به وسیله تراز داخلی آن، برروی دیوار تنظیم و جای پیچ ها را 
عالمت گذاری کنید.(۱ عدد پیچ در باال و ۲ عدد پیچ در پایین پنل قابل نصب 
است) پس از عالمت گذاری جای پیچ ها و سوراخ کاری آنها،سیم و کابل ها را 
از قسمت های ورودی مخصوص سیم و کابل وارد و پنل را با پیچ به دیوار محکم 

کنید.
نکات مهم : 

پنل تکرار کننده نباید در نزدیکی منــابع  گرمازا و مکان های مرطوب نصب 
شود. طبق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمـــان، پنـــل باید در محلی که خارج 
از دسترس عمــوم است نصب گردد و به طور دائم تحت مراقبت افراد کارآزموده 
باشد. پیشنهاد می گردد در ساختمـــان هایی که دارای اتاق نگهبــانی هستند

 جهت مانیتورینگ و کنترل دائم، پنل تکرارکننده در این فضا نصب شود. ارتفاع 
نصب پنل تکرارکننده باید به گونه ای باشد که به راحتی در دید و دسترسی 

کاربران کار آزموده قرار گیرد.
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اتصال و نصب پنل های اعالم حریـــق به پنل تکرار کننده:
در بستر پورت RS485 میتـــوان حداکثر تا ۸ کنترل پنل اعالم حریق برند 
DMTech  را به یک پنـــل تکرار کننده متصــل کرد. این کار تنها به کمک ۲ 

رشته سیم انجام میشود. 
پیشنهاد می گردد تا از کابل شیلد دار برای این منظور استفاده شود.اگر از 
کابل شیلد دار برای اتصال پنل های اعالم حریق به پنل تکرار کننده استفاده 

میکنید،حتما باید شیلـــد به ترمینال ارت کارت شبکه متصل گردد.
حداکثر فاصله بین ابتدا تا انتهای خط شبکه ۱۲۰۰ متر می باشد. سطح 

مقطع سیم تا مسافت ۱۲۰۰ متر باید 1.0mm2 لحاظ گردد.
جهت اتصال کنترل پنل های اعالم حریـــق به پنل تکــرار کننده ،ابتدا باید 
مانند تصاویر زیر، بر روی هر کنترل پنل اعالم حریق، یک عدد کارت شبکه 

M9000-485 از برند DMTech  را نصب کرد.
قابل ذکـــر است که این کارت شبــــکه میتـــواند روی کنتـــرل پنل های 
FP9000-4/8 , FP9000L-2,4,6,8 نصـــب گردد. حتی این شبکه میتواند 

ترکیبی از این دو سری کنتــرل پنل اعالم حریق برندDMTech  باشد.

کارت شبــــکه
M9000-485
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پس از نصب کارت شبکــه و آماده بودن کنترل پنل ها، مطابق با طرح زیر 
یا کنترل پنل های اعالم حــریق  پنل  از طریق دو عدد سیم،کنتــرل  باید 

تحت شبکــه را به یکدیگر و نهایتا به پنل تکرار کننده متصل کرد.

پورت اتصــــــــــال 
جهت کارت شبکه 

کارت شبکه
 نصب شده روی
 ُبرد کنترل پنل

 اعالم حریق

مطابق طرح باال، ترمینال Aکارت های شبکه به یکدیگر و 
}ترمینـــال های B  نیز بایــــد به یکدیگـــر متصـل شونــــد. {
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با صرف نظر از طول شبکه، یک عدد جمپری ( J) که به صورت پیش فرض روی 
تا  باشد  پنل نصب شده  کنترل  آخرین  و  اولین  در  باید  است،  کارت شبکه 

مقاومت ۱۲۰ اهمی در خط ایجاد شود.
 نصب این جمپر هم شامل کنترل پنل های اعالم حریق و هم پنل تکرار کننده 
می شود. بغیر از پنل اول و آخر، جمپر باید از سایر پنل های دیگر برداشته شود.
نکته: قابـــل ذکر است که پنـــل تکرار کننده، از لحـــاظ موقعیـــت مکانی 

میتواند در هر کجای خط شبکه قرار بگیرد.
چک کردن مقاومت خط (شبکه):

زمانیکه مطما بودیم که برق و باطری کلیه پنل ها قطع و آنها تماما خاموش و 
غیرفعال هستند، به وسیله ی یک اهمتر یا مولتی متر میتوانیم مقاومت خط را 

چک و اندازه گیری کنیم.
•اگر مقاومت اندازه گیری شده عددی بین ۴۵ تا۶۰ اهم باشد، نشان دهنده ی 

این است که اتصاالت صحیح است.
اگر مقاومت اندازه گیری شده کمتر از ۴۵ اهم باشد، حتما بیش از دو جمپر   •

کارت شبکه در خط قرار گرفته است.
اگر مقاومت اندازه  گیری شده بیشتر از ۶۰ اهم باشد، حتما در ابتدا و انتهای   •
خط، جمپرهای کارت شبکه جهت ایجاد مقاومت ۱۲۰ اهمی متصل نشده اند. 



اتصال و نصب آژیرها و تجهیزات خروجی به کنترل پنل:
این پنل تکرار کننده دارای ۵ خروجی جهت اعالم حریق می باشد. ۲ خروجی 
 NO/C ۲ رله برنامه پذیر به صورت ،(Out1,۲  ترمینال) کنترل پذیر جهت آژیرها
 C/NC/NO که در زمان حریق عمل میکنند و ۱ رله خروجی دارای تیغه های

بعنوان Fire Relay این۵ عدد رله خروجی حریق را شامل میشوند.
۱ رله خروجی خطا با تیغـــه های C/NC/NO نیز که در زمان ایجاد خطا فعال 

می شود روی پنل تکرار کننده تعبیه شده است.
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FP9000R 11    برنـــــــــد 



نصب آژیرها بر روی ترمینال های برنامه پذیر : 
ترمینال های -out1+ و  -out1+ خروجی های برنامه پذیر هستند که جهت آژیرها 
استفاده می شوند. این خروجی ها را میتـــوان به زون های پنل تکــرار کننده 
(کنتــرل پنل های اعالم حریق تحـــت شبکه) اختصاص داد و یا حتی آنها را غیر 
فعال کرد.این خروجی ها در زمان حریق فعــال شده و باید در انتهای هر خط از 
این خروجی ها یک مقـــاومت انتهای خط به مقدار ۴/۷ کیلو اهم نیم وات  

(4.7kΩ/0.5w) قرار داد. 
 توصیه  میگردد که هر آژیری که روی این خطوط قرار گرفته است، با یک دیود 
IN4001 سری شود. (مطابـــق شکـــل روبرو). پنل تکـــرار کننده خطای مدار 
باز و یا اتصــال  کوتاه این خطوط آژیر را نمایش میدهد. بر روی ترمینال های 
خطوط آژیِر بال استفاده باید یک مقاومت انتهــــای خط (4.7kΩ/0.5w) قرار 

گیـــرد در غیر این صورت کنترل پنل خطا را نشان میدهد.

راھنمای نصب و راه اندازی پنل تکرار کننده
FP9000R 11    برنـــــــــد 
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نصب تجهیـــزات خروجی بر روی ترمینال رله های خروجــی و ترمینـــال ولتاژ
● ترمینال28VDC+ : خروجی مثبت جهت تغذیه و راه اندازی خروجی هایی 
مثل فلشـــرها، تلفــن کننده ها، رله های خارجـــی، دیتکتــــورهای خاص و...

می باشد.
● ترمینال GND: خروجی منفی جهت تغذیه و راه اندازی تجهیزات خروجی که 

در بند باال ذکر شده می باشد.
● ترمینال رله حریق (REL FIRE): زمانیکه پنل در وضعیت حریق قرار بگیرد 
این رله عمل کرده و تغییر وضعیت میدهد . این رله قابلیت برنامه ریزی نداشته 
غیر فعال  نمی شود و تاخیر هم نمی گیرد. این رله بدون ولتاژ است و جهت فعال 
کردن فلشرها ،تلفن کننده و ... میتواند استفاده شود.جهت اتصال تجهیزات 

خارجی به این رله، میتوانید از طرح زیر استفاده کنید:

Device

GND +28V NC NO C
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رله های خروجی قابل برنامه ریزی:
دو عــدد رله ی قابل برنامه ریــزی با نام های REL1  و REL2 ، در پنل تکرار 

کننده تعبیه شده اند که در زمان حریق فعال می گردند.
کنتاکت های این رله ها، بدون ولتاژ بوده و در زمان حالت کار عادی سیستم
 هیچ ارتباطی بین این دو کنتاکت نیست (به صورت N.Oهستند) و در زمان 
قرار گرفتن پنل تکرار کننده در وضعیت حریق (قرار گرفتن پنل های اعالم 
حریق شبکه شده در وضعیـت حریق) از حالـت باز به حالت بستـــه تغییــر 
وضعیت میدهند در شکل زیر این ترمینال ها بهمراه نحوه نصب مشخص شده اند. 
با استفاده از تنظیمـــات پنل تکرار کننده، میتــوان این رله ها را به زون های 
دلخواه(پنل های اعالم حریق متصل شده) اختصاص داد، یا آنها را به طور کلی 

غیر فعال کرد و یا حتی برای آنها تاخیر در وصل قرار داد.

●ترمینال رله خطا (REL    FAULT): زمانیکه پنل تکرار کننده در وضعیت خطا 
قرار بگیرد، این رله با صرف نظر از نوع خطا ،سریعًا فعال میشود. این رله نیز 
قابلیت برنامه ریزی نداشته ، غیر فعال نمی شود و تأخیر هم نمی گیرد. این رله 
بدون ولتاژ است و جهت فعال کردن چراغ سیگنال هشدار خطا و ... مورد 

استفاده قرار میگیرد.

Device

GND 28V REL 1 REL 2 REL FIRE
NC N0 C
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وصل کردن ولتاژ (برق شهر):
توصیه میگردد، قبل از اتصال سیم ها به کارت شبکه ،خطوط آژیر و ...، پنل تکرار
کننده را یکبار بی بار (No Load)، بوسیله برق و باطری روشن و تست کنید.

برای اتصال سیمهای برق به ترمینالهای برق، طبق موارد زیر عمل کنید:
ترمینال P: جهت اتصــــال دادن سیــــم فاز

ترمینال N: جهت اتصـــــــال دادن سیم نول 
ترمینال Earth: جهت اتصال دادن سیم ارت

جهت اتصال دادن برق به دستگاه از کابل  استفاده کرده و سطح مقطع آنها از 
0/5mm²  نباید کمتر باشد. سطح مقطع سیم ارت نیز 1/5mm2 پیشنهاد 

میگردد.
پیشنهاد میگردد که برق پنل تکرار کننده، از مدار جداگانه ای تغذیه گردد.(یک 

عدد فیوز مجزا)
به ترمینال ها را چک کنید.( پیشنهاد  نحوه صحیح نصب شدن تجهیزات 
میگردد قبل از اتصال فیوز و سر باطری ها ،سیم های خطوط آژیر، قبل از اتصال 
به ترمینال ها توسط اهم متر تست و بررسی گردند.به این صورت که سلکتور 
اهم متر یا مولتی متر را روی رنج مناسب قرار داده و دو سر سیم های خطوط آژیر 
را تست بگیرید.صفحه ی نمایش اهم متر باید مقداری حدود ۴٫۷ کیلو اهم را 
به شما نشان دهد) همچنین طبق توضیحات داده شده در خصوص تست 

مقاومت روی شبکه، این مقاومت نیز اندازه گیری شود.
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پس از بررسی دقیق مقاومت شبکه و  خطوط آژیر و اطمینان از نصب تجهیزات، 
فیوز کنترل پنل را در جای خود در ترمینال مربوطه قرار داده، سپس باطری 
های ۱۲ ولتی ۴٫۵ آمپری را به صورت سری به هم اتصال داده، بدین منظور از 

سیم جامپر موجود در پک داخل کنترل پنل استفاده کنید.
سپس سیـــم قرمز رنگ دارای فیـــش را به ترمینــال مثبت و سیم آبی رنگ را

به ترمینال منفی باطری دوم متصل کنید.(طبق شکل زیــــر)

مجموع ولتاژ هر دو باطری باید از ۱۷/۶ولت بیشتر باشد.در غیر این صورت 
پنل آنها را شناسایی نمیکند.

اگر تمام مراحل به درستی انجام شده باشد و پارامترهای پنل در حالت تنظیمات 
کارخانه باشند، پنل در حالت کار عادی قرار میگیرد.در این حالت بر روی صفحه 

نمایش عبارت Normal و تاریخ و ساعت نشان داده میشود.
پس از انجام موارد سخت افزاری باال، یکسری تنظیمات نرم افزاری را نیز جهت 
ِست شدن پنل های اعالم حریق و پنل تکرار کننده بر روی شبکه را باید انجام 

داد.به صورت مجزا این تنظیمات در ذیل توضیح داده میشود.
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تنظیمات نرم افزاری شبکه بر روی کنترل پنل های
اعالم حریق   FP9000-4/8  (دارای صفحه نمایش):

   DMTech جهت شناسایی شدن کنتــرل پنل های دارای صفحه نمایش برند
توسط پنل تکـــرار کننده، میبایست مطابـــق دستور زیر در منــو تنظیمات 

تغییراتی را اعمال کرد:
قبل از ورود به تنظیمات زیر باید در سطح دسترسی دوم باشید (جهت ورود به 
سطح دسترسی دوم، دفترچه راهنما کنترل پنل اعالم حریق را مطالعه کنید)

مراحــــل باال را تا مرحله آخر انجــام داده، مطابق با تصـــویر شمـــاره۵، در 
و  وارد  پنل  کنترل  آن  به  مختص  را  رقمی  کد ۴  منو RS485IntNmb یک 

ذخیره کنید(با فشردن کلید             ذخیره انجام میشود).
صفحات  در  کننده  تکرار  پنل  تنظیمات  توضیحات  با  مطابق  باید  کد  این 
بعدی، وارد قسمت مربوطه در منو تنظیمات پنل تکرار کننده شود تا پنل 

تکرار کننده بوسیله این کد، کنترل پنل اعالم حریق را بشناسد.

������������������������������������������������������������
��������	�����	�������

۱ ۲

۴ ۵

۳
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تنظیمــــات نرم افزاری شبـــــکه بر روی کنتــــرل پنــــل های اعالم حریــــق 
FP9000L-2/4/6/8 (بدون صفحه نمایش) :

این سری از کنتـــرل پنل ها، بدلیل اینکه صفحه ی نمایش و منو تنظیماتی 
ندارند، به صورت پیــش فرض کارخــانه یک کد ۴ رقمی برای هر کدام از آنها 
تعریف شده است. مطابق با تصاویر زیر این کد روی ُبرد کنترل پنل و همچنین 

زیر باکس آن ثبت شده است.

چراغ های نشانگر و کلیدهای کنترل:
در این قسمت به توضیحاتی در خصــوص تمامی چراغهای نشانگر LED و 

همچنین کلیــدهای روی پنل تکرار کننده می پردازیم.

کد ۴ رقمی

کد ۴ رقمی
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چراغ های نشانگر

چراغ LEDزمان عملکرد و حالت

ONدر زمان وصل بودن برق تغذیه و یا باطری ، به رنگ سبز و به صورت ثابت روشن است.

 DIST

FAULT

SYS ERR

POWER

DIST.LINE

DIST.POWER

OUTS

DELAY OUTS

COMMUN

TRANSM

در زمان وضعیت اعالم حریق در کنترل پنل های متصل شده به تکرار کننده
به رنگ قرمز و به صورت ثابت روشن است.

در زمان ایجاد هر گونه خطا، به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.این خطاها شامل
 اشکال در کنترل پنل های اعالم حریق متصل شده و خطاهای روی تکرار کننده میباشند.

در زمان توقف کار Cpu (یک خطا سیستمی)، به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.
(در این حالت پنل تکرار کننده نیاز به سرویس و برنامه ریزی مجدد دارد)

در زمان وقوع خطای زون (مدارباز یا اتصال کوتاه) در کنترل پنل های اعالم حریق که در
 شبکه هستند، این چراغ بر روی پنل تکرار کننده به صورت ثابت و به رنگ زرد روشن است.

در زمان وقوع خطای برق یا باطری در کنترل پنل های اعالم حریق که در شبکه هستند،
 این چراغ بر روی پنل تکرار کننده به صورت ثابت و به رنگ زرد روشن است.

در زمان ایجاد خطا در شبکه بین کنترل پنل های اعالم حریق و پنل تکرار کننده
 به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.

در زمان قطع برق شهر و یا باطری، به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.

در زمان جدا شدن آژیر یا قطع مدار آژیرها، به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.

در زمان ایجاد تاخیر بر روی خطوط آژیر، به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.

در زمان ایجاد خطا در شبکه و برقراری ارتباط به رنگ زرد و به صورت ثابت روشن است.
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چراغ LEDزمان عملکرد و حالت

در وضعیت اعالم حریق، با فشردن این کلید، آژیرهای خروجی متوقف شده و
 چراغ قرمز رنگ زیر کلید به صورت ثابت روشن می ماند.

در وضعیت حریق یا خطا، با فشردن این کلید بوق داخلی بی صدا شده و
 چراغ قرمز رنگ زیر کلید به صورت ثابت روشن می ماند.

چراغهای نشانگر زون ها برای نمایش وضعیت حریق ، خطا ،تست و غیرفعال
 (این چراغ ها نشان دهنده ی کنترل پنل های اعالم حریق تحت شبکه میباشند)

در زمان حریق به رنگ قرمز و به صورت چشمک زن  ●
در زمــــان خطا به رنگ زرد و به صورت چشمک زن  ●

 SOUND
SILENCE

 BUZZER
SILENCE

12345678

کلیدهای کنترل
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کلیدوضعیت پنلسطح دسترسیمورد استفاده

قطع/ وصل کردن آژیرها در وضعیت اعالم حریق  ●

قطع/ وصل کردن بوق داخلی کنترل پنل  ●
 در وضعیت حریق و خطا

خروج از وضعیت اعالم حریق  ●

ورود به اطالعات و مدیریت وضعیت  ●

نمایش پیام نوشتاری قبلی و  ●
موقعیت حریق برروی صفحه نمایش  ●

نمایش صفحه قبلی از منو بر روی صفحه نمایش  ●
اصالح پارامتر انتخاب شده  ●

نمایش صفحه بعدی از منو بر روی صفحه نمایش  ●
●  ورود به تنظیمات

ذخیره تغییرات اصالح و تنظیم پارامترها     ●   ●

کلیــــد
Sound Silence

کلیــــد 
Buzzer Silence

Reset کلید

Fire
حریق

Fire
حریق

Level 2
سطح دسترسی 2

Level 2
سطح دسترسی ۲

Level 1,2
سطح دسترسی

 ۱و۲

سطح دسترسی
 ۱و۲

سطح دسترسی
 ۱و۲

سطح دسترسی ۳

Fire حریق

اطالعات و
 مدیـــریت

تنظیمات

حریق ، خطا
کلید  Enterتست ،غیر فعال

کلید باال
UP

کلید پایین
DOWN

ESC کلید خروج

اطالعات و 
مدیــریت و 
تنظیمــات

ALL Levels
تمام سطوح 

دسترسی
حریق و خطا

Fire & Fault

نمایش صفحه بعدی از منو تنظیمات برروی   ●
صفحه نمایش

حرکت مکان نما  ●
اصالح پارامتر انتخاب شده  ●

خروج از یک صفحه بدون ذخیره تغییرات   ●
(بدون فرمان اجرا)

خروج از جریان منو و تنظیمات  ●

سطح دسترسی
 ۱و۲

سطح دسترسی
 ۱و۲

سطح دسترسی
 ۱و۲

سطح دسترسی ۳

Fire حریق

اطالعات و
 مدیـــریت

اطالعات و
 مدیـــریت

تنظیمات
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بررســـی منو اصلـــی و منو تنظیمـــات:
جهت ورود به منو اصلی، دکمه           را فشار دهید.که در منو اصلی موارد زیر 

را میتوانید بررسی کنید:
Main Menu

Faults 01                      نمایش خطا                                     
Level 02                       تغییر سطح دسترسی اول به دوم و بلعکس                                        

System funct 03      مدها و تنظیمات     
با وارد شدن به این قسمت، میتوانید تمام خطاهای   :(Faults) نمایش خطا
موجود بر روی پنل تکرار کننده را بررسی و مشاهده کنیــد.اگر پنل تکرار کننده 
بدون خطا باشد، عبارت No Faults بر روی صفحه نمایش، نشان داده میشود.

سطوح دسترسی (Level): پنل تکرار کننده  FP9000R برای ورود به تنظیمات 
و کنترل حالت های مختلف، دارای ۴ سطح دسترسی می باشد.

 (LA1)  سطح دسترسی ۱: این سطح از دسترسی برای همه افراد است. در این 
سطح میتوان حریق و خطا را بررسی کرد و همچنین در سطح (LA1)  موارد زیر 

نیز قابل انجام هستند:
بی صدا کردن بوق داخلی دستگاه   •

بررسی پیام حریق و خطا  و غیر فعال بودن   •
بررسی وضعیت زون ها  •

 LA1 همان طور که در گوشه سمت راست تصویر مشخص است، عبارت
نشان دهنده سطح دسترسی اول می باشد.
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که  است  افرادی  برای  دسترسی  از  سطح  این   :۲ دسترسی  سطح   (LA2)
مسئولیت کار کردن با پنل را دارند و با وضعیت های مختلف پنل آشنا هستند، 
وضعیت هایی که میتوان در این سطــح دسترسی اداره کرد به شرح ذیل است:

وضعیت حریق   •
وضعیت خطا   •

در سطح دسترسی ۲، موارد زیر در دسترس می باشند: 
خروج از وضعیــــت حریق(ریست کردن)  •

متوقف کردن و فعال کردن آژیرها در زمان حریق   •
بی صدا کردن بوق داخلی  •

جهت تغییر حالت از سطح دسترسی ۱ به ۲ از دستور العمل زیر طبق شکل 
استفاده کنید.

را    (LEVEL)  ۲ شمــــاره  آیتم   ،(Main Menu)اصلــی منــو  در  ابتدا 
و    LA2 به  LA1 از تغییر سطــح دسترسی  انتخــاب کنید. سپس جهت 
بلعکــس با استفاده از کلیــدهای باال و پایین،تغییرات سطح دسترسی را 

اعمال و تایید کنید.

(LA3)  سطح دسترسی ۳: این سطح از دسترسی برای مهندس و یا مجری 
سیستم وجود دارد و از طریق وارد کردن رمز عبور در تنظیمات امکان پذیر 
است .برای وارد شدن به این سطح از دسترسی از تصاویر زیر کمک بگیرید. 
در سطح دسترسی ۳ امکان تنظیمــــات مدها و ویژگی های دستـــگاه در 

دسترس است. مثل:
تنظیمات هر یک از زون ها به صورت مجزا  •

تنظیمات پنل تکرارکننده و...  •
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جهت ورود به سطح دسترسی سوم در منو اصلی  Main Menuو در حالی که 
در سطح دسترسی دوم قرار دارید، آیتم شماره ۳ (Syst Func) را انتخاب کرده 
و سپس آیتم شماره ۳(Setting up)  را انتخاب کنید. در این قسمت از شما رمز 

ورود به سطح دستـــرسی سوم خواسته می شود که بعنـــوان پیش فرض
 این رمز 0000 در نظر گرفتــه شده است که پیشنهاد میگردد پس از عملیات 

تحویل و راه اندازی نهایی در پروژه رمز را تغییر دهید.

سطح دسترسی ۴: این سطح از دستـــرسی در اختیــار سازنده بوده و جهت 
تعمیرات و پروگرام نرم افزاری کنترل پنل می باشد.

ُمدها و تنظیمات اصلی (System Function): این قسمت خود به چهار قسمت 
زیر تقسیم میشود:

TEST   INDICAT 01     تست تمام چراغهای نمایشگر روی کنترل پنل           
CLOCK 02                     تنظیم ساعت و تاریخ        

SETTING  UP 03         تنظیمات   
Count Fire 04                 مشاهده اعالم حریق های ثبت شده

ARCHIVE  05               مشاهده وقایع ثبت شده
:(TEST INDICAT) تست تمام چراغ های نمایشگر روی کنترل پنل

 به منظور اطمینان از صحت عملکرد چراغهای LED میتوان از این گزینه 
استفاده کرد.(طبق تصاویر زیر)
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 SYS ERR بغیر از چراغ LED  پس از وارد شدن به این قسمت تمام چراغهای
بر روی پنل تکرار کننده روشن میشوند.قابل ذکر است که چراغهای زون ها به 

صورت چشمک زن زرد و قرمز میباشند.جهت خروج از این وضعیت
کلید            را فشار دهید.پیشنهاد میگردد هر ۳ ماه یکبار این تست انجام شود.

تنظیم ساعت و تاریخ  (CLOCK) : بوسیله ی این قسمت میتوان ساعت و 
به ما کمک میکند.جهت  وقایع دقیق  ثبت  به  تنظیم کرد.این کار  را  تاریخ 

تنظیم ساعت و تاریخ از تصاویر زیر کمک بگیرید:

تنظیمات (Setting): از این قسمت میتوان تنظیمات پنل تکرارکننده و هر 
کدام از زون ها (پنل های تحت شبکه) را به صورت جداگانه انجام داد.جهت 
ورود به این قسمت باید رمز ۴ رقمی سطح دسترسی سوم را وارد کرد.که 
 0000 فرض  پیش  صورت  به  رمز  این  شد،  گفته  تر  پیش  که  همانطور 

میباشد.این قسمت خود شامل ۵ آیتم زیر میباشد:

Repeater 01   تنظیمات مربوط به پنل تکرار کننده
Remot Panel 02  تنظیمات مربوط به کنترل پنل های اعالم حریق تحت شبکه

DEFAULT   PAR 03   تبدیل پارامترها به حالت پیش فرض(کارخانه)
CLEAR   ARCHIV 04 پاک کردن حافظه ثبت وقایع   

NEW    PASSWORD 05  تغییر رمز عبور منو تنظیمات (سطح دسترسی سوم)

در ادامه در رابطه با هرکدام از موارد فوق توضیحاتی داده شده است.
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: Count Fire مشاهده اعالم حریق های ثبت شده
در این قسمت میتوان تعداد تمامی حریق های اعالم شده را چک کرد.

مشاهده وقایع ثبت شده (Archive) : در این قسمت میتوان تمام وقایع اتفاق 
افتاده قبلی را تا ۱۲۰۰ واقعه،مشاهده کرد. این وقایع شامل تمام خطاها 
،اعالم وضعیت حریق،خروج از وضعیت حریق،ورود به منو تنظیمات،قطع 

صدای آژیرها،قطع بوق داخلی و ... می باشند.
تمام وقایع طبق ساعت و تاریخ دقیق از پیش ثبت شده،ذخیره میشوند.به 
دلیل وجود باطری بک آپ بر روی ُبرد،در زمان قطع برق و یا قطع باطری 
های کنترل پنل،این اطالعات پاک نمیشوند.جهت بررسی و مشاهده وقایع 

ثبت شده،طبق تصاویر زیر عمل کنید:

طبق شکل ۱ وارد قسمت ثبت وقایع شده و سپس طبق شکل ۲ وقایع را 
بررسی و مشاهده کنید.وقایعی را که نیاز به اطالعات ساعت و تاریخ دقیق 
است را بر روی آنها دکمـــــه            زده، و تاریخ و ساعت دقیـق رخداد آنها را

 بررسی کنید.(طبق شکل۳)

۱ ۲ ۳
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: (Setting)  قسمتهای مختلف منو تنظیمات

تنظیمات مربوط به پنل تکرارکننده (Repeater): این قسمت ،خود به ۶ آیتم 
زیر تقسیم میشود،که به توضیحات هر کدام میپردازیم:

EN/DIS EARTH 01      فعال و غیر فعال کردن مانیتورینگ ارت     
LANGUAGE 02     تغییر زبان منو تنظیمات              

Stop Outs 03       غیرفعال کردن رله های برنامه پذیر                     
TEST OUTS 04     تست آژیرها و رله های برنامه پذیر

Master/Slave 05     اصلی/فرعی                          
RS485 INT NMB 06     وارد کردن کد پنل جهت شبکه شدن              

فعال و غیر فعال کردن مانیتورینگ ارت(EN/DIS EARTH): با استفاده از 
این قسمت میتوان مانیتور شدن ارت توسط کنترل پنل را فعال یا غیرفعال 

کرد.این آیتم به صورت پیش فرض ، بر روی غیر فعال Disable میباشد.
تغییر زبان منو تنظیمات( LANGUAGE): زبان منو تنظیمات را میتوان از زبان 
انگلیســــی که به صـــورت پیش فرض بر روی پنل تکرار کننـــده قرار دارد، به 

زبان های بلغاری،رومانی،فرانسه،ترکی ، صربستانی و ... تغییر داد.  

غیرفعال کردن رله های برنامه پذیر(Stop Outs): با انتخاب این قسمت میتوان 
رله های قابل برنامه ریزی روی پنل و رله های کارت رله اضافی را غیرفعال و 
یا فعال کرد.بدین ترتیب که برای غیر فعــال کردن هر رله باید آن را از حالت 

O به X تغییر داد.



 Master/Slave: پنل تکرار کننده بعنوان پنل اصلی(Master)انتخاب شود .
وارد کردن کد پنل جهت شبکه شدن (RS485 INT NMB):  عددی وارد نشود.

:RemotPanel تنظیمات مربوط به کنترل پنل های اعالم حریق در شبکه 
در این قسمت به تعداد 8 کنترل پنل اعالم حریقی که میتوانند با پنل تکرار 
شده  Remote Panel8تعریف  تا    Remote Panel1،شوند شبکه  کننده 

است.هر کدام دارای ۴ آیتم زیر برای تنظیمات مختص به خود میباشند:
Enable/Disab 01  فعال/غیرفعال کردن شبکه بین پنل اعالم حریق مربوطه 

و پنل تکرار کننده
Addr RemPar 02   ثبت کد ۴ رقمی پنل اعالم حریق مربوطه    

OutPuts 03 تخصیـــص دادن خطوط آژیر و رله های قابل برنامه ریزی به هر 
زون(پنل اعالم حریق مربوطه)    

Delay Outs 04  امکان ایجاد تاخیر برای خطوط آژیر و رله های قابل برنامه ریزی          
فعال/غیرفعال کردن شبکه بین پنل اعالم حریق مربوطه و پنل تکرار کننده
در این قسمت میتوان با تغییر Enable به Disbale شبکه بین کنترل پنل 
یا غیرفعال کرد.در واقع شناسایی پنل اعالم  اعالم حریق مربوطه را فعال 

حریق توسط پنل تکرار کننده را لغو میکند.
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میتوان  این قسمت  در   :(TEST OUTS) پذیر  برنامه  رله های  و  آژیرها  تست 
خطوط آژیر و رله های برنامه پذیر را تست کرد.بدین صورت که اگر بخواهیم خط 
آژیر و یا رله ای تست شود،بایدآن را از حالت O به حالت X تغییر داد. مطابق 
R8  تا  R1.رله های قابل برنامه ریزی هستند  R1 2 خطوط آژیر وS1 2 تصویر

نیز،کارت رله اضافی است که میتواند به پنل تکرارکننده اتصال پیدا کند.
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 :Addr RemParثبت کد 4 رقمی پنل اعالم حریق مربوطه    
: FP9000R تنظیمات نرم افزاری شبکه بر روی پنل های تکرار کننده

در این قسمت نحوه ی ثبت کد چهار رقمی هر کنترل پنل اعالم حریق که 
میخواهیم با پنل تکرار کننده در شبکه قرار گیرد آموزش داده میشود .

روش ورود به قسمت ثبت کد 4 رقمی کنترل پنل های اعالم حریق:
ابتدا باید در سطح دسترسی دوم کلید ورود به منو اصلی           را فشار داده 
و با توجه به دستورات زیر وارد قسمت Remote Panel میشویم.در قسمت 
Remote Panel تنظیمات مختص به هر کنتــــرل پنل اعالم حریقـــی که 

باید با پنــــل تکرار کننــــده شبکه شود انجام می پذیرد.
Remote Panel : دستورات ورود به قسمت

                              
03 Syst Funct ► 03 Setting Up ► Passw:0000 ► 02 RemotPanel ► 

RemotPanel 01 ► 02 Addr RemotPane ► RS485IntNmb - - - -

۱ ۲ ۳

۴ ۵

۷

۶
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پس از طی کردن مراحل فوق و ورود به قسمت Addr RemPanel، کد چهار 
رقمی هر کنترل پنل اعالم حریق را که پیش تر توضیح داده شد به صورت مجزا 
در این قسمت وارد کرده و ذخیره کنید(با فشردن کلید            ذخیره انجام
می شود). پس از ورود کد ۴ رقمی پنل، به قسمت RemotPanel بعدی وارد 
شده و مطابق با توضیحات داده شده، کد ۴ رقمی کنترل پنل اعالم حریق 
بعدی را وارد و ذخیره میکنیم.به همین ترتیب میتوانیم تا حداکثر ۸ کنترل پنل 
اعالم حریق را در قسمت RemotPanel 01 تا   RemotPanel 08 کد داده و

به پنل تکرار کننده بشناسانیم.
تخصیص دادن خطوط آژیر و رله های قابل برنامه ریزی به هر زون(پنل اعالم حریق 

:OutPuts  (مربوطه
به هر زون(هر کنترل پنل اعالم حریق تحت شبکه) میتوان ۴ خروجی برنامه 
پذیر اضافه کرد . که باید آنها را برای وضعیت حریق جهت هر زون ست و 
تنظیم کرد . این پنل دارای ۲ رله خروجی کنترل پذیر جهت آژیرها و ۲ رله 
باشد. در حالت پیش فرض  ولتاژ (potentinal – free) می  خروجی بدون 

کارخــــانه، تمام این خروجــی ها بر روی یک زون ست  نشده اند. 
با توجه به نوع پروژه و طبــق دستورالعمل و تصــاویر زیر خروجی مورد نیاز 

را اضافه کنید.

طبـق شکل با تبــدیل عالمت o به عالمت
 x زیر هر خروجی، آن را به زون (کنترل پنل 
خروجی دهید.  اختصاص  شبکه)  تحت 

 R1,R2،مربوط به خطوط آژیر  S1,S2 های 
مربوط به   رله های قابل برنامه ریزی و R1 تا 
طریق  از  که  هستند  اضافی  رله های   R8
کارت رله میتوانند به پنل تکرار کننده متصل 

شوند.

کارت رله
اضافـــی      
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: Delay outputs (تاخیر در خطوط آژیرها ) 
برای هر پنل تکرار کننده این قابلیت وجود دارد که بر روی آژیر مرتبط به آن 
تاخیر در وصل صورت گیرد . این تاخیر بین ۱۰-۶۰۰ ثانیه امکان پذیر است . 
تغییرات زمان تاخیر به صورت ۱۰ ثانیه ای قابل تغییر است . تاخیر ،زمانی 
فعال میگردد که خطوط آژیر به زون ها اختصاص یافته و برای زون مربوطه ست 

شده باشند.
این خصوصیت به هر خط اجازه میدهد که قبل از اینکه سریعًا اعالم حریق 
صورت گیرد، موقعیت و منطقه مربوطه از لحاظ وجود حریق توسط کاربر چک 

گردد. 
این تنظیمات خطوط آژیر، برای تمام زون ها(تمام کنترل پنل های متصل شده به 
تکرار کننده) قابل انجام است . مقدار این تاخیرها قابل نمایش بوده و پس از ست 
شدن و در زمان قرار گرفتن زون در وضعیت حریق به صورت شمارش معکوس نیز 
نمایش داده میشود. در زمانیکه دو زون در وضعیت حریق قرار بگیرند و با تاخیر در 
آژیرهای مختلف ،آن زونی که کمترین تاخیر را دارد به صورت اتوماتیک انتخاب 
از  ها  زون  از  یک  هر  برای  آژیر  خطوط  وصل  در  تاخیر  ایجاد  .جهت  میشود 

دستورالعمل و تصاویر زیر استفاده کنید:

جهت ایجاد تاخیر برای خطوط آژیر هر زون،ابتدا در سطح دسترسی سوم،وارد 
تنظیمات Remote Panel شده و زون مد نظر(پنل اعالم حریق متصل شده) 
را انتخاب کرده(شکل1)، سپس در ردیف Delay Outs-04 ، زمان مد نظر را بر 

حسب ثانیه جهت تاخیر گرفتن آژیرهای آن زون ایجاد کنید.(شکل۲)

۱ ۲



راھنمای نصب و راه اندازی پنل تکرار کننده
FP9000R 31    برنـــــــــد 

شرایط استفاده ، انبار و حمل و نقل:
شرایط نگهداری و انبار : پنل را در زیر سقف و در فضای بسته نگهداری و 

استفاده کنید.
حداقل و حداکثر دمای نگهداری ، حمل و نقل و کار      

نگهداری و انبار      
حمل و نقـــــل                    

شرایــــط کاری  
میزان رطوبت

در انبار               80%
در زمان کار       93%

حمل و نقل: پنل باید توسط وسایل حمل و نقل مسقف حمل شود و در شرایط 
جوی مساعد از کارخانه تا مقصد جابجا گردد.

همانطور که از شکل زیر مشخص است، اگر برای خطوط آژیر ،تاخیر ایجاد 
شود، چراغ Delay outs  به صورت ثابت و به رنگ زرد روشن میشود.

5°c  35  تا°c از
-10°c  50  تا°c از



راھنمای نصب و راه اندازی پنل تکرار کننده
FP9000R 31    برنـــــــــد 


