PC6216 telepítői utasítás

PC6216 kimeneti modul

1. Bemutatás
A PC6216 egy programozható
kimeneti modul 16 kimenettel.
2. Tulajdonságok
• 16 kimenet, egyenként 50mA-es
terhelhetőséggel
• Egy rendszeren belül maximum 9
modul
• A kimenetek csoportosan, vagy
egyenként is programozhatók
• Négyvezetékes csatlakozás
• Áramfelvétel: 15mA
• Szabotázsvédelem
3. Telepítés
A doboz kinyitása után egy modul és négy
műanyag tüske áll rendelkezésre. A
műanyag tüskék segítségével helyezze fel a
modult, majd kösse be.
Mielőtt a rendszert feszültség alá helyezné,
ellenőrizze a kötéseket. Ide tartozik a
szabotázs is.
Megjegyzés: Z1-Z16-ig a kimenetek a
földre kapcsolnak.

Miután
mindent
rendben
talált,
csatlakoztassa az akkumulátort, majd a
transzformátor vezetékeit.
4. A modul beléptetése
A beléptetést végezheti a hagyományos
programozási
módszerrel,
vagy
a
referenciaszámok használatával is.
Mielőtt bármilyen funkciót beállítana, be
kell léptetni a modult a rendszerbe.
a) Lépjen be az üzembe helyezői módba
([*][8][telepítői kód])
b) [0200][*], vagy keresse meg a Module
Hardware menüpontot, azon belül az
Enroll Module részt majd [*].
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c) Keresse meg a PC6216 16 O/P részt,
majd [*]
d) Create Tamper on Desired Unit
üzenet jelenik meg. Szakítsa meg, majd
zárja vissza a szabotázskört.
e) Az LCD-n az Enrolled üzenet jelzi a
beléptetés sikerességét.
f) Jegyezze fel a modul helyét
g) Billentyűnyomás után a Lamp Test
Y/N üzenet a kérdés. A * gombbal
lehet választani.
h) Kilépéshez [#]
Ha a Lamp Test opciót szeretné
megváltoztatni, újra be kell léptetni a
modult.
Programozás
• Egyenként programozható kimenetek:
Minden
kimenet
külön
is
programozható. Példa: Egy PC6216-os
a custom group (01) szerint működik.
Ebben a csoportban a (05) kimenet a
(22)-es (zónakövetés) PGM funkcióra
állított. A követést a 20-as zónára
állítják, mely tűz zóna. Az 5-ös LED
bekapcsol, ahogy a 020-as zóna riaszt,
majd elalszik, ahogy a zóna
megnyugszik.

Ha egy PC6216-os modult egy előre
programozott csoporthoz rendelik
(custom group), akkor a csoporton
belül fel kell programozni a
kimeneteket is. Egy csoportot több
PC6216 modul is követhet.
Csoport programozása
Ha csoport kiosztásban használják a
PC6216-ot, fel kell programozni a
kimeneteket.
1. Referencia szám [0064], vagy System
Area, majd [*]. Ezután PGM Outputs,
azon belül is a 6216 Custom, majd [*].
2. Keresse meg a kívánt csoportot (01-09)
3. Vigye be a kimenet számát (01-16)
4. Üsse be a PGM opció számát, amire
programozni szeretné a kimenetet.
5. Kilépéshez #
Teszt
Ha engedélyezték a lámpa teszt opciót a
telepítés során, a teszt végrehajtható.
1. [*][6][hozzáférési kód][8]
2. Amely modulra engedélyezett a Lamp
test, ott a LED-ek 2 másodpercre
felvillannak.
3. Kilépéshez #
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