BEVEZETÉS

Kijelzõ Modul V1.0
(DGP2-ANC1)

PROGRAMOZÁSI

Ismertetõ
DGP2ANC1-EI00

*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

A Kijelzõ Modul (DGP2-ANC1) egy
állapot kijelzõ eszköz, mely a
központ négy-vezetékes hálózatához
önálló modulként csatlakozik vagy
kezelõre helyezhetõ fel. A
DGP2-ANC1 kijelezheti 8 partíció, 1 48 vagy 49 - 96 zóna állapotát.

MÓD

A DGP2-ANC1programozásához,
lépjen Modul Programozási Módba a
rendszer bármelyik kezelõjét
használva. Ehhez:

Szekció [002] - Opció [4]
Csipogás Hálózat/Modul hibára

Kapcsolja be [4] opciót [002] szekcióban és a Kijelzõ csipog, ha ezek a hibák
jelentkeznek*:
Modul Szabotázs
Modul ROM Ellenõrzés Hiba
Modul Nem Kommunikál
Nyomtató Hiba
Modul AC Hiba
Modul Akku Hiba

Modul Táp Kimenet
Kezelõ Hiány
Általános Hiba
Hálózat Túlterhelés
Hálózat Kom. Hiba
Hiányzó Modul

*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

Szekció [002] - Opció [5]
Zóna Hiba

Kapcsolja be [5] opciót [002] szekcióban és a Kijelzõ csipog, ha ezek a hibák
jelentkeznek*:
1.
2.
3.
4.
5.

Tartsa nyomva a [0] gombot.
Adja meg a [TELEPÍTÕ KÓD]-ot.
Lépjen [953] (DGP-48) / [4003] (DGP-NE96) szekcióba.
Adja meg a Kijelzõ 8-jegyû [SOROZATSZÁM] -át*.
Adja meg a programozni kívánt 3-jegyû szekciót.

Zóna Szabotázs
Alacsony Akku a Rádiós Eszközön
Zónák a következõ hibákkal: kommunikáció, tûzhurok, vagy CleanMe™
*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

Programozza a DGP2-ANC1-et a WinLoad szoftverrel vagy a központ Modul
Másolás jellemzõjével. Bõvebben a Digiplex vagy DigiplexNE Ismertetõ &
Telepítõi Kézikönyvben.

A csipogás abbamarad, ha a hibát kijavítják vagy ha megnyomják a
hálózat valamelyik kezelõjének [TRBL] gombját. Ez [002]szekció, [2] [5] opcióra vonatkozik

Szekció [003]

*Megjegyzés: A sorozatszám a modul PC lapján található.

Szekció [001] - Opció [1] - [8]
Partíció kijelölés

Ezzel az opcióval adhat hozzáférést partíciókhoz. A DGP2-ANC1 csak azoknak
az eseményeknek az állapotát fogja kijelezni, melyek a hozzárendelt
partíciókban jelentkezni. Például, ha zóna 5 partíció 1-ben megsérül, de partíció
1 nincs a DGP2-ANC1-hez rendelve, zóna 5 nem lesz megjelenítve. A gombok
[1] - [8] jelentik a partíciókat 1-tõl 8-ig*. Partícióhoz úgy adhat hozzáférést, hogy
bekapcsolja a partícióhoz tartozó opciót. Partíció 1 - 8 alapértelmezetten
bekapcsolt.

[1] BE = Partíció 1
[2] BE = Partíció 2
[3] BE = Partíció 3
[4] BE = Partíció 4

Állapot kijelzõ mód

Adjon meg egy értéket 000 és 005 között [003] szekcióban, hogy a Kijelzõ
melyik állapotot jelenítse meg.
000 = Partíció állapot (alap)
001 = Jövõbeli használat
002 = Jövõbeli használat

MÛSZAKI

JELLEMZÕK

Bemeneti feszültség: Tipikus 11-16Vdc
Kompatibilitás: Bármilyen Digiplex (DGP-48) vagy DigiplexNE (DGP-NE96)
központ és WinLoad V2.10 vagy újabb

[5] BE = Partíció 5 *
[6] BE = Partíció 6 *
[7] BE = Partíció 7 *
[8] BE = Partíció 8 *

DGP2-ANC1 TELEPÍTÉSE ELÕTT

*Megjegyzés: Partíció 5 - 8 csak DigiplexNE-n áll rendelkezésre.

Szekció [002] - Opció [1]
Csipogó némítás mód

Kapcsolja be [1] opciót [002] szekcióban [2] - [5] opciók némításához. [2] - [5]
opciók használatának engedélyezéséhez kapcsolja ki a némítás opciót. Ez az
opció alapértelmezetten kikapcsolt.

Válasszon egy helyet, ahová a Kijelzõt telepíti, akár önálló modulként (lásd
“Telepítés Önálló Modulként”), akár kezelõre (lásd “Telepítés Kezelõre” ). Ha a
modul csatlakoztatott és programozott, használhatja a három kijelzõ címke
egyikét a DGP2-ANC1 állapot kijelzésére. Ha a rendszer több mint egy kijelzõt
igényel, “felhalmozhat” három DGP2-ANC1kijelzõt.
Ne távolítsa el a DGP2-ANC1 kapcsát (1. ábra), hacsak nem önálló
modulként telepíti. Ez a kapocs tartja a távolságot a DGP2-ANC1 és a
kezelõ vagy más Kijelzõk között (ha “halmozott”). Ha eltávolítja a
kapcsot a DGP2-ANC1 burkolatát nem lehet helyesen felrakni.

Szekció [002] - Opció [2]
Csipogás rendszer hibánál

Telepítés kezelõre

Kapcsolja be [2] opciót [002] szekcióban és a Kijelzõ hiba esetén három
másodpercenként szaggatottan csipog. A hibák lehetnek:

1.

AC Hiba
Akku Hiba
Aux. Áram Határ
Csengõ Áram Határ

Csengõ Hiány
ROM Ellenõrzés Hiba
RAM Ellenõrzés Hiba (csak DGP-

2.
3.

NE96)

4.
5.

Óra Hiány
*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

Szekció [002] - Opció [3]
Csipogás kommunikátor hibánál

Kapcsolja be [3] opciót [002] szekcióban és a Kijelzõ csipog* , ha ezek a hibák
elõfordulnak:
TLM1
Nem kommunikál 1
Nem kommunikál 2

003 = Jövõbeli használat
004 = Zónák 01 - 48
005 = Zónák 49 - 96

Nem kommunikál 3
Nem kommunikál 4
Nem kommunikál a PC-vel

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Csatlakoztassa a vezetékek egyik végét a Kjelzõ hálózat termináljaihoz. Ne
zárja az elsõ és hátsó burkolatot, amíg nem döntötte el, hogyan helyezi el a
modult.
A kezelõ hátlapjából, vágja ki a 2. oldal 2. ábrán “E” jelû részt.
Lazítsa meg a kezelõ hálózat termináljainak csavarjait a vezetékek
eltávolítása nélkül.
A Kijelzõ hátlapjából, vágja ki a 2. oldal 1. ábráján “A” jelû részt.
Húzza a Kijelzõ vezetékeit keresztül “A” részen, majd hurkolja õket keresztül
a kezelõ hátlap “E” jelû kivágott részén (2. ábra).
Csatlakoztassa a Kijelzõ vezetékeit a kezelõ megfelelõ +, –, GRN és YEL
hálózat termináljaihoz.
Szorítsa meg a terminál csavarjait.
Kapcsolja össze a kezelõ burkolatát.
Illessze a Kijelzõ hátlapját a kezelõ tetejére, a kapocs segítségével.
Igazítsa be a felesleges vezetékeket a kezelõ és a Kijelzõ között.
Tegyen csavart a hátlap “C” jelébe (2. ábra).
Tegyen csavart a “D” (2. ábra) részbe és szoríts ameg a csavarokat.
Kapcsolja össze a Kijelzõ burkolatát.

Figure 2 : Felhelyezés

14. Programozza a Kijelzõt a hálózaton a kezelõvel.
15. Helyezze fel a megfelelõ címkét (lásd “Szekció [003]”,1. oldal).

Felhelyezés önálló modulként
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Csatlakoztassa a vezetékek egyik végét a Kijelzõ modul hálózat
termináljaihoz. Ne zárja az elsõ és hátsó burkolatot, amíg nem döntötte el,
hogyan helyezi el a modult.
Hurkolja a kábelt keresztül a Kijelzõ hátlapjának helyén. Tegye a falhoz a
Kijelzõ hátlapját. Távolítsa el a kapcsot, ha szükséges.
A “C” (2. ábra) jelnél rögzítse csavarokkal a hátlapot.
Tegyen csavarokat a “D” (2. ábra) nyílásokba is és húzza meg õket.
Kapcsolja össze a burkolatokat.
Csatlakoztassa a Kijelzõ vezetékeit a központ megfelelõ +, –, GRN, és YEL
hálózat termináljaihoz.
Programozza a Kijelzõt a hálózaton a kezelõvel.
Helyezze fel a megfelelõ címkét (lásd “Szekció [003]”,1. oldal).
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Modul halmozás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Telepítse az elsõ modult (3. ábra) mintha önálló modult telepítene vagy az
elõzõ fejezetben leírt telepítés alapján.
Vegye le az 1. modul burkolatait. A hátlapot hagyja a falon.
Vágja ki a “B” jeû részt az 1. modul hátlapjából.
Vegye le a 2. modul burkolatait, és csatlakoztassa a vezetékek egyik végét
hálózata termináljaihoz.
Lazítsa meg az 1. modul hálózat terminál csavarjait, a vezetékeket hagyja a
helyükön.
Hurkolja a 2. modul vezetékeit át az 1. modul hátlapjának felsõ részén lévõ
lyukon (B jelzés az 1. ábrán).
Csatlakoztassa 2. modul vezetékeit 1. modul hálózat termináljaihoz (3.
ábra).
Húzza meg a csavarokat.
Kapcsolja össze 1. modul burkolatát.
Illessze 2. modul hátlapját 1. modul tetejére, a kapocs segítségével.
Igazítsa be a felesleges vezetékeket 1. és 2. modul között.
A hátlap beállításához tegyen csavarokat a “C” (2. ábra) jelû nyílásokba.
Tegyen csavarokat a “D” (2. ábra) jelû nyílásokba és húzza meg a
csavarokat.
Kapcsolja össze 2. modul burkolatát.
Programozza a 2. modult a hálózaton a kezelõvel.
Helyezze fel a megfelelõ címkét (lásd “Szekció [003]”,1. oldal).
Ismételje 1 - 15-ig a lépéseket (3. ábra).

Távolítsa el a mûanyag négyzetet a kezelõ hátlapjának tetejérõl (E).

Figure 3 : Halmozás
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terminálokhoz.
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*Megjegyzés: A vezetékeket
A, B, nyílások és a kapocs segítségével
csatlakoztassa a Kijelzõ hátlapján, lásd
1. ábra.

A
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*Megjegyzés: Amikor a központ keresés
funkciója bekapcsolt, az elsõ sor zöld
LED villog.

Késsel vágjon ki két négyzetet kb. 75mm-re a Kijelzõ hátlapjából. Vágjon egy
négyzetet a kapocs elé (A) és a keret tetejére (B). Pontozott vonalak a
kivágandó vonalak.
A “B” jelû rész távolítsa el minden Kijelzõrõl, melyekre kerülhet még
modul (3. ábra). a legfelsõ vagy a különálló modulok, mint a 3.
modulról, nem kell eltávolítani.
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