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TFP 900 Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 
MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 

Yayın Tarihi: 13/7/2009 
 

ÖZELL ĐKLER* 

 

Bölge sayısı 8 / 16 / 24 / 32 

Bağlanabilecek 
dedektör sayısı 

Bölge başına 30 (Teknim TF serisi) 

Hat sonu direnci 6,8kΩ 

Besleme 230V 35VA dahili transformatör ile 

Besleme çıkışı 6-25V DC ayarlı, 1A otomatik 
sigortalı 

Siren çıkışı 24V DC, 0,5A otomatik sigortalı 

6,8kΩ hat sonu direnci 

Yangın rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak, alarm 
cinsine göre özelleştirilebilir 

Hata rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak, hata 
cinsine göre özelleştirilebilir 

Akü 2 adet 12V 7Ah 

Nem oranı 95% RH (max) 

Sıcaklık -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 

Boyutlar 370 x 310 x 100 mm 

Ağırlık 4 kg 
 
* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir. 

UYARILAR 

 
Uyarı:  Bu kılavuzun tamamını okumandan montaja 
başlamayınız. 

 
• Panel, yüksek hassas elektronik devreler 

içermektedir. Bu yüzden bu kullanma kılavuzunun 
tamamı okunmadan kesinlikle  kullanılmamalıdır. 

• Herhangi bir arıza söz konusu olduğunda veya 
panelin bakımının yapılması gerektiğinde bakım ve 
onarım, mutlaka üretici firmanın yetkili servisi 
tarafından veya üretici firmanın yetki verdiği 
teknisyenler tarafından yapılmalıdır. 

• Panelin besleme, siren hattı ve detektör hattı 
kabloları, bu kılavuzda belirtilen şekilde olmalıdır. 

• Panele besleme gerilimi verilmiş iken panelin 
bağlantıları ile oynamayınız. 

• Panelin toprak bağlantısı kesinlikle yapılmış 
olmalıdır. 

• Panelin detektör ve buton hattı girişlerine, siren 
hattı bağlantı girişlerine, akü bağlantı girişlerine 
KESĐNLĐKLE 220 V AC 50 HZ ŞEHĐR ŞEBEKESĐ 
GERĐLĐMĐNĐ UYGULAMAYINIZ.

 

CĐHAZ ÖZELL ĐKLER Đ 

• 24V, 8 bölge, 32 bölgeye yükseltilebilir 
• Büyük grafik LCD ile kolay kullanım 
• Ayrıca durum , alarm ve hata ledleri 
• Bölgelere isim verebilme 
• 100 olaylık tarih, saat ve bölge bilgili olay hafızası 
• Gece modu (otomatik veya manuel) 
• Ön alarm modu (her bölge için ayrı ayrı set 

edilebilir, panel üzerinden iptal edilebilir) 
• Akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi (Bilgi 

ekranında akü voltajını okuyabilme) 
• Bilgisayar ve otomasyon sistemlerine bağlantı için 

seri port ve her sistemle entegre edilebilen 
universal komut seti (AT benzeri) 

• Herhangi bir ayara gerektirmeden otomatik olarak 
çalışan “Plug&Play” genişleme kartları 

• Siren çıkışı ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile 
denetlemeli 

• Bölge tipi dedektör veya buton olarak seçilebilir. 
• Bölge test özelliği 
• 1A kapasiteli 6 ~ 25V arasında ayarlanabilen 

otomatik sigortalı harici besleme çıkışı 
• 1 adet NC/NO özelleştirilebilir yangın rölesi (Buton 

alarmı, dedektör alarmı vs) 
• 1 adet NC/NO özelleştirilebilir hata rölesi (Enerji 

hatası, bölge hatası, ak hatası vs) 
• Đstenilen bölgeler bypass edilebilir, panel üzerinde 

ayrı BYPASS ledi ve ekranda bypass edilmiş 
bölgeleri görebilme 

• Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı 
sistem, anahtar gerektiğinde ekranda uyarı 
mesajları 

• Kolay anlaşılır ön panel, kolay programlama için 
menü sistemi 

• Çoklu dil desteği 
• Anahtarlamalı güç kaynağı 
• Metal kutu 
• Kutu içinde genişleme modülleri için hazır yerler 
• Kompakt, küçük boyutlar 
• 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır.
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MONTAJ 

Montaj için kullanıcının kolayca ulaşabileceği, Panelin 
sarsıntı ve titreşime maruz kalmayacağı, temiz ve kuru 
bir bölge seçilmelidir. Panel, göstergeler göz hizasında 
kalacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirilmeli, başka bir 
kabinin içine yada yüksek ısı kaynaklarına yakın bir 
yere yerleştirilmemelidir. Montaj kolaylığı açısından 
üstten ve arkadan kablo girişleri mevcuttur. 
 
Önce ön kapağı aşağıda belirtilen vidaları sökerek 
çıkarınız. Bu vidaları sökmek için gerekli anahtar 
cihazla birlikte verilmektedir. 
 

 
 
 
Daha sonra klemens üzerinden transformatöre giden 
kabloları ayırınız ve oklarla gösterilen 4 vidayı sökerek 
ön panel grubunu tamamen ayırınız. 

 
 
Oklar ile gösterilen 4 deliği kullanarak cihazla birlikte 
verilen vida setiyle cihazı monte edileceği yüzeye 
sabitleyiniz. 
 

 
 
Panelin montajı yerinden oynamayacak, sabit kalacak 
şekilde yapılmalıdır.  

 
Kumanda panelini eski yerine taharak kablo 
bağlantıların yapınız. 
 

ENERJĐ BAĞLANTISI 

 
Elektrik bağlantısını aşağıda gösterilen klemense 
etiketine uygun olarak yapınız. 
 

 
 

DĐKKAT ! 
BU CĐHAZ MULAKA TOPRAKLANMALIDIR. 
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GĐRĐŞ VE ÇIKIŞLAR 

 

 
 
Röle Çıkışları: Panelde 2 adet 30 V DC’de 1 A’lik akıma dayanabilen kuru kontak röle çıkışları vardır. Bu kuru 
kontak röleler; yangın rölesi (normalde enerjisiz) ve hata rölesidir (normalde enerjili). 
 
Önemli Not: Yangın alarm Panelinin röleleri sinyal röleleridir. Bu röleler kumanda rölesi olarak bir cihazı 
çalıştıracaksa araya kontaktör konulmalıdır. Röle çıkışları yüksek akım çeken bir uygulamada kullanılırken kontaktör 
kullanılmaması sonucu Panel zarar görebilir, bu durum garanti kapsamı dışındadır. 
 
Yangın Rölesi (1): Algılama bölgelerinden gelen yangın alarmı durumunda veya Panel ön yüzündeki “Alarm Đptal / 
Alarm” butonuna basıldığında kontak değiştirerek aktif olur ve bir başka sisteme kumanda etmek amacıyla kullanılır. 
Aktif haldeki rölenin eski konumuna dönebilmesi için yangın durumunun ortadan kalkması ve Panel üzerindeki 
“Reset” butonuna basılması gerekmektedir. 
 
Hata Rölesi (2): Sistemden gelen hata uyarısı durumunda ve Panelin enerjisiz kalması durumunda kontak 
değiştirerek aktif olur. Hata rölesi, hata durumunun ortadan kalkmasıyla otomatik olarak eski konumuna döner. 
 
Siren Çıkı şı (3): Panelde 1 adet 24 V DC 500 mA’lik otomatik sigorta korumalı siren çıkışı vardır. Bu çıkıştan fazla 
akım çekilmesi Panelin hata vermesine neden olur. Bu çıkış hat sonu direnci ile kısa devre ve hat kopuk hatalarına 
karşı izlenmektedir. Siren besleme hattının kablosu 2x1.5 mm²’lik kablo olmalıdır. Bağlantılar aşağıda gösterildiği 
şekilde yapılmalıdır. 
 

 
Harici Besleme Çıkı şı (5) : Panelde 1 adet 6-25V arasında ayarlanabilen DC 500 mA’lik otomatik sigorta korumalı 
harici besleme çıkışı vardır. Bu çıkıştan fazla akım çekilmesi Panelin hata vermesine neden olur. Elektrik kesintisi 
gibi durumlarda harici besleme çıkışı, akü bitene kadar beslenir. Ayarlama bağlantı klemensinin hemen yanındaki 
trimpot (4) ile yapılır. 
 
Kart Besleme Giri şi (6): Panelin ana beslemesi 230 V AC 50 Hz’dir. Topraklama bağlantısı mutlaka topraklama 
klemensinden yapılmalıdır. Topraklama direnci 10 Ohm’dan küçük olmalıdır. Panelin ana beslemesi 230 V AC 6 
A’lik bağımsız otomatik sigorta üzerinden yapılmalı ve üzerine “DĐKKAT, YANGIN ALARM PANELININ 
SĐGORTASIDIR, LÜTFEN KAPATMAYINIZ” yazılmalıdır. Panelin besleme kablosu 3x2,5 NYM veya 3x2,5 NYA 
tipinde olmalıdır. 
 
Ayrıca sistemde enerji varken konvansiyonel bölge hatlarını, besleme hatlarını ve kart bağlantılarını söküp 
takmayınız. Sistemde enerji varken can ve mal güvenliğiniz için sisteme kesinlikle müdahalede bulunmayınız. 
 

UYARI ! 
Bu cihaz uygun topraklama yapılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. 
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Akü Giri şi (7): Elektrik kesintisi gibi durumlarda sistem, Panelin içine takılan 2 adet 12 V DC 7 Ah sızdırmaz tip, 
kurşun asitli akü ile beslenir. Aküler otomatik olarak şarj edilir. Akü girişlerinin ters bağlanması durumunda Panel 
zarar görür. Bu durum garanti kapsamı dışındadır. Lütfen akü bağlantısını aşağıdaki resme uygun olarak yapınız. 
 

UYARI ! 
Bu cihaz 2 adet 12V 7Ah akü  ile kullanılmalıdır. 

 

 
 
 

 
 
Zon Giri şleri: Algılama Devreleri Girişleri, detektör ve butonların beslemesini (24 V DC) ve aynı zamanda yangın 
alarmı, kısa devre ve hat kopuk gibi sinyallerin Panela iletilmesini sağlar. Bir bölge hattına en fazla 20 adet detektör 
ve sınırsız sayıda buton bağlanabilir. 0 – 500 metre arası bağlantı mesafesi için 1x2x0,8+0,8JY(st)Y kodlu kablo, 
500 – 1500 metre arası bağlantı mesafesi için ise 1x2x1,5+1,5J-Y(st)Y kodlu kablo kullanılmalıdır. Dedektör ve 
alarm butonları aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 
 

 
Not: 1 bölgeye en fazla 30 adet yangın dedektörü paralel olarak bağlanabilir. Kullanılmayan bölge girişlerine 
6,8KOhm luk dirençler takılmalıdır. 
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KUMANDA PANEL Đ 

 

 
 

 
1. Enerji Işığı 
2. Gece modu ışığı 
3. Bypass ışığı 
4. Arıza ışığı 
5. Yetki anahtarı: Cihaz üzerinde yetki gerektiren fonksiyonları 

kullanmak için yatay (yeşil) konuma getirilmelidir. Bu 
konumda iken anahtarın unutulmasını engellemek üzere 
kısa bip sesleri üretilir.  

6. Grafik LCD 
7. Sol seçim tuşu 

8. Orta seçim tuşu 
9. Sağ seçim tuşu 
10. Çıkış tuşu 
11. Sessize alma tuşu 
12. Sessiz ışığı 
13. Sıfırlama tuşu 
14. Sıfırlama tuşu devre dışı 
15. Tahliye tuşu 
16. Alarm ışığı 
17. Ön alarm iptal tuşu 
18. Ön alarm ışığı 

 
TUŞ SEVĐYE 1 (ANAHTAR DÜŞEY) SEVĐYE 2 (ANAHTAR YATAY)  AÇIKLAMALAR  
Sol seçim tu şu (7) 

Ekranda hemen üstünde belirtilen işlevi gerçekleştirmek için 
kullanılır 

Ekranda atanmış olan 
görevleri yapmak için ve 
menülerde gezmek için 
kullanılır. 

Orta seçim tu şu (8) 
Sağ seçim tu şu (9) 
ESC (10) Bulunulan ekrandan bir önceki ekrana dönmek için kullanılır 
SILENT (11) Buzzerı susturur Buzzer ve sireni susturur Tekrar basıldığında etkisi 

iptal olur. 
RESET (13)  Paneli normal çalışma moduna 

geri alır, dedektörleri sıfırlar, 
alarmları durdurur. 

 

EVACUATE (15) Ön alarm süresi içinde basılırsa 
normal alarmı tetikler. 

Yangın alarmını tetikler.  

PREALARM (17)  Ön alarm süresi içinde basılırsa normal alarmı tetikler  
 
LED SÜREKL Đ YANMA YANIP SÖNME 
POWER (1)  Besleme normal Şebeke veya aküde sorun var 
NIGHT (2) Cihaz gece modunda  
BYPASS (3)  Panelde en az bir tane bypass edilmiş bölge 

var 
 

FAULT (4)   Sistemde bir sorun var 
SILENCED (12,9 Buzzer veya siren susturulmuş  
INHIBIT (14) Reset izni yok. Anahtar yatay pozisyona 

alınırsa söner ve resete izin verilir. 
 

ALARM (16)   Alarm durumu mevcut 
PREALARM (18)   Ön alarm mevcut. 
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BĐLGĐ EKRANLARI

Cihaza ilk enerji verildiğinde veya ESC tuşu basılarak ulaşılan 
ekran “Bölge Bilgi Ekranı” dır. Sağ (<<) veya sol (>>) seçim 
tuşları ile ekranlar arasında dolaşılabilir. 
 

Bölge Bilgi Ekranı 

Bölgelerde herhangi bir alarm veya sorun yoksa aşağıdaki 
şekilde görünür. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Bu ekranda + veya – tuşları ile bölgeler arasında gezilebilir. 
Eğer bölgelerden birinde yangın, ön alarm veya hata varsa ilgili 
kutucukta belirtilen harfler belirir. 
 
Ekran başka bir modda iken yangın, ön alarm veya hata 
oluşursa otamatik olarak bu ekrana geçilir. 
 

Sistem Durum Ekranı 

Bölge ekranının sağında 
bulunan ekrandır. 
 
Ekran başka bir modda iken 
sisteme ait bir hata oluşursa 
otamatik olarak bu ekrana 
geçilir. 
 
 

 

Olay Hafızası Ekranı 

En solda bulunan ekrandır. 
 

 

 
Bu ekranda geçmişte meydana gelmiş olaylar ve işlemler 
incelenebilir. Cihazın 100 adet olay hafızası vardır. Bu olaylar 
arasında alt ok ve üst ok ile gezilebilir. 1 numaralı olay en yeni 
olay, 100 numaralı olay en eski olaydır. Sağ üst kısımda yanıp 
sönen yıldız (*) kaydın daha önce okunmamış olduğuna işaret 
eder.  
 
Olay açıklamasının yanında yer alan parantez içindeki rakam 
olayın olduğu bölgeyi ifade eder. Örneğin “Bölge arızası (7)” 
şeklindeki ifade bölge arızasının 7. bölgede olduğunu anlatır. 
 
Yeni bir olay olduğunda en eski olay okunup okunmamasına 
bakılmaksızı listeden düşer. 
 
Kayıt alınana olaylar aşağıdadır: 
 

1 "Yangın alarmı (Bölge no)" 
2 "Tahliye" 
3 "Bölge hatası (Bölge no) " 
4 "Enerji kesildi" 
5 "Akü arızası" 
6 "Siren arızası" 
7 "Enerji geldi" 
8 "Akü düzeldi" 
9 "Siren düzeldi" 
10 "Bölge düzeldi (Bölge no)" 
11 "Sistem resetlendi " 
12 "Bypass oldu (Bölge no)  " 
13 "Akü zayıf" 
14 "Sessize alındı" 
15 "Bypass iptal (Bölge no) " 

Sistem Bilgi Ekranı 

Cihaz modeli, bölge sayısı, 
genişleme kartı sayısı, yazılım 
versiyonu gibi bilgilerin olduğu 
ekrandır. 
 

 
 

 

Gelişmiş Đşlemler Ekranı 

 
Bu ekran aracılığı ile cihazın 
ayarlarına ve diğer özelliklerine 
erişilir. Bu menüyü kullanabilmek 
için anahtarın yatay pozisyonda 
olması gerekir. Aksi takdirde 
aşağıdaki uyarı mesajı ekrana gelir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bölge ismi Đlmeç  

Bölge durumu: 

B: Bypasslı 

T: Arızalı 

F: Yangın var 

P: Ön alarm var 

Güncel saat 

Okunmamı ş 
olay belirteci  

Güncel saat 

Đlmeç açma 
kapama 



 

7 

 

GELĐŞMĐŞ ĐŞLEMLER 

BYPASS 

 
 
 
 
 
Herhangi bir bölümü devre dışı bırakmak demektir. Bypass 
edilmiş bölgeden alarm gelse bile dikkate alınmaz ve 
herhangibir uyarı verilmez. Arızalı dedektörler veya kablolar 
sebebiyle verilen yanlış alarmları önlemek için geçici bir süre 
için kullanılmalıdır. 
 
Eğer sistemde bypasslı bölge varsa 3 numaralı sarı renkli 
bypass ışığı yanar. Bölge bilgi ekranında bypasslı bölgeler “B” 
harfi ile gösterilir. 

 
Bypass yapmak veya iptal etmek 
için “Gelişmiş” ayarlar ekranına 
gelip, menüden “Bypass” seçeneği 
seçilir.  
 
 

 
 

Gelen ekranda “+” ve “-“ tuşları ile 
bypass edilmek istenen bölge 
seçilerek “0/1” tuşu ile bypass 
yapılır. Bu tuşa tekrar basılması 
durumunda ise bypass kaldırılır. 
 

 
Bypass işleminden sonra 3 numaralı “Bypass” ışığı yanar ve 
“Bölge bilgi ekranında” bu bölgeler “B” ile gösterilir. 
 

TESTLER 

 
 
 
 
 
Test menüsüne ulaşmak için “Gelişmiş” ekranına gelip, 
menüden “Testler” seçeneği seçilir.  
 

 
 
Bu menü yardımı ile aşağıda belirtilen işlemler yapılabilir: 

1. Bölge testi : Kurulum tamamlandıktan sonra, yapılan 
kurulumu denemek amacıyla bölgeleri birer birer test 
etmeye yöneliktir.  

2. LED testi : Panelin bütün LED lerini birkaç saniye için 
yakarak kontrol etme imkanı sağlar. 

3. Buzzer testi : Buzzerı birkaç saniye çaldırarak kontrol 
etme imkanı sağlar. 

4. Siren testi : Sireni birkaç saniye çaldırarak kontrol 
etme imkanı sağlar. 

5. Yangın röle testi : Rölenin konumunu birkaç saniye 
için değiştirerek kontrol etme imkanı sağlar. 

6. Hata röle testi : Rölenin konumunu birkaç saniye için 
değiştirerek kontrol etme imkanı sağlar. 

 

Bölge testi 

 
 Gelen ekranda “+” ve “-“ tuşları ile 
bypass edilmek istenen bölge 
seçilerek “0/1” tuşu ile bypass 
yapılır. 
 
 
 
Bu modda seçilen bölgeden alarm 
verdirmek için 60 saniye süre verilir. 
 
 
 
 
 
 
Bu süre içinde seçilen zondan 
alarm gelirse buzzer sürekli ve uzun 
bir ikaz sesi vererek testin başarılı 
olduğunu bildirir: 
 
 
 
5-10 saniyelik bir periyottan sonra 
panel kendini otomatik olarak 
resetler ve bölge test menüsüne 
geri döner. 
 
 
 

Eğer 60 saniye içinde alarm gelmezse testin başarısız 
olduğuna ilişkin bir mesaja müteakip test ekranına geri dönülür. 
 

AYARLAR 

 
 
 
 

Ayarlar menüsüne ulaşmak için 
“Gelişmiş” ekranına gelip, menüden 
“Ayarlar” seçeneği seçilir. Gelen 
menüden yapılmak istenen ayarı 
seçiniz. 
 

 
 

Tarih / Saat Ayarı 

Tarih ve saat ayarına “Gelişmiş / Ayarlar / Tarih/Saat” yoluyla 
ulaşılır. 
 

 
Orta seçim tuşu ile ayarlanacak 
alan seçilerek “+” ve “-“ tuşları ile 
ayarlama yapılır. Tarih formatı 
Gün/Ay/Yıl şeklindedir. 

Bu i şlem için anahtarın yatay 
pozisyonda olması gerekir . 

Bu i şlem için anahtarın yatay 
pozisyonda olması gerekir . 

Bu i şlem için anahtarın yatay 
pozisyonda olması gerekir . 
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Bölge Ayarları 

Bölge ayarlarına “Gelişmiş / Ayarlar / Bölge ayarları” yoluyla 
ulaşılır. 

Önce ayarı yapılacak bölge 
numarası seçilmelidir. Orta seçim 
tuşu ile ayarlama yapılabilecek 
alanlar arasında sırası ile 
dolaşılabilir. 

 

Ön alarm: Đlgili dedektörden alarm geldiğinde belirtilen süre 
boyunca sirenin çalmamasına, sadece buzzerın çalmasına 
yarar. Bu süre içinde gelen alarmın güvenirliği teyit edilebilir. 

Tip: “Sensor“ veya “Buton” olarak seçilebilir. Buton seçildiğinde 
butona seri bağlı bir dirence gerek kalmaz. 

Đsim: Bölgeye istenilen bir isim verilebilir. En fazla 10 harf veya 
rakam girilebilir. Girilebilecek karakter seti şunlardır: 

"0123456789 
ABCÇDEFGĞHIĐJKLMNOÖPQRSŞTUÜWXYZ 

abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz" 
 
Fabrika ayarları bütün bölgeler için: 
Ön alarm : 0 sn 
Tip: Sensor 
Đsim : Zone ... şeklindedir. 

Gece Modu Ayarları 

Gece modu ayarlarına “Gelişmiş / Ayarlar / Gece Modu” 
yoluyla ulaşılır. Gece modunda alarm olsa bile siren 
çaldırılmaz, sadece buzzer çaldırılır. Cihaz gece modunda iken 
2 numaralı “Night” ışığı sürekli yanıktır. 

Kontrol: Gece moduna geçişin ne şekilde olacağını belirler. 
“Otomatik” veya “Elle” seçenekleri vardır.  

Elle: O anki durum “Gündüz” veya 
“Gece” olarak elle seçilir. Yapılan 
seçim bir dahaki değişikliğe kadar aktif 
kalır. 

 

Otomatik: Ayarlanılan saatlere bağlı 
olarak gündüz ve gece arasındaki 
değişim otomatik olarak yapılır. 

 
 
Fabrika ayarı “Elle, gündüzdür”. 

Röle Ayarları 

Röle ayarlarına “Gelişmiş / Ayarlar / Röleler” yoluyla ulaşılır. 

Panelin siren rölesinden ayrı olarak yangın ve hata olmak 
üzere iki rölesi daha vardır. Bu röleler alarm ve hatanın cinsine 
göre aktif edilebilirler.Đlgili röle seçilerek alt ayarlarına 
ulaşılabilir. 

Yangın rölesi: 
Yangın (Fire) rölesi seçili 
kutucuklara uygun olarak aktif olur. 
Dedektörler : Sahadaki yangın 
dedektörlerinden gelen alarmlarda. 
Butonlar : Sahada bulunan manuel 
alarm butonlarından veriler 
alarmlarda. 
Evacuate : Panel üzerindeki 

butondan verilen alarmda. 

 
Hata rölesi:  

Hata (Trouble) rölesi seçili kutucuklara 
uygun olarak aktif olur. 
Bölgeler : Dedektör ve kablolarında 
meydana gelen hatalarda 
Enerji : Şebeke gerilimi kesildiğinde 
Akü : Akü ile ilgili bir sorun olduğunda 

Siren : Sirenle ilgili bir sorun olduğunda. 
 
Fabrika ayarı her iki röle için bütün seçenekler aktif şeklindedir. 

Seri Port Ayarları 

Seri port ayarlarına “Gelişmiş / Ayarlar / Seri Port” yoluyla 
ulaşılır. 

Seri port yardımı ile (bunun için opsiyonel bir modül almak 
gerekir) diğer sistemler ile entegrasyon sağlanarak panel 
başka bir noktadan izlenebilir ve kontrol edilebilir. Bununla ilgili 
daha detaylı bilgiye ilgili dökümandan ulaşılabilir. 

Hız: Seri portun haberleşme hızıdır (Baud rate). 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 olarak seçilebilir. 

Parity: Parite biti seçimi. Yok, tek ve çift olarak seçilebilir. 

Stop bit: 1 ve 2 olarak seçilebilir. 

Fabrika ayarı: 2400 baud, parity yok, stop bit 1 şeklindedir. 

Dil Ayarı 

Dil ayarına “Gelişmiş / Ayarlar / Dil” 
yoluyla ulaşılır 

Alt ve üst ok vasıtası ile istenilen 
seçeneğin üzerine gelinerek orta tuş ile 
seçim yapılır veya ESC ile 
vazgeçilebilir. 

Fabrika Ayarlarına Dönü ş 

“Gelişmiş / Ayarlar / Fabrika ayarları” 
yoluyla ulaşılır 
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