
Dikkat:  

Bu kılavuz ürünün kullanımı ve çalışması hakkındaki kısıtlamaları ve üreticinin 
sorumluluğundaki sınırlamaların bilgilerini içerir. Tüm kılavuz dikkatlice okunmalıdır! 
Üreticinin önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
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Intended for use in fire detection and fire alarm systems in and around buildings. 
Essential Characteristics Performance 

Performance under fire conditions Pass 

Response delay (response time to fire) Pass 

Operational reliability Pass 

Durability of operational reliability and response delay: temperature resistance Pass 

Durability of operational reliability: humidity resistance Pass 

Durability of operational reliability: vibration resistance Pass 

Durability of operational reliability: electrical resistance Pass 
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GARANTİ  
 
Garanti koşulları elektronik modülün seri numaralarına / barkod / göre belirlenir! 
Garanti süresi boyunca üretici, kendi takdirine göre, fabrikaya gönderilen herhangi bir bozuk parçayı değiştirebilir veya tamir 
edebilir. Değiştirilen ve/veya tamir edilen tüm parçalar orijinal garanti süresi sonuna kadar veya 6 ay süre ile, hangisi daha 
uzun ise, garanti kapsamında kalacaktır. Orijinal alıcı, hatalı parça veya işçilik olduğunu ilk fırsatta Distribütör aracılığıyla 
üreticiye yazılı olarak bilgi göndermelidir.   
 
ULUSLARARASI GARANTİ  
Yabancı müşteriler, Bulgaristan’daki müşterilerle aynı haklara sahip olacak, ancak üretici ödenmesi gereken gümrük vergisi, 
resim veya KDV’den sorumlu olmayacaktır. 
 
GARANTİ PROSEDÜRÜ 
Garanti hizmeti alabilmesi için müşteri kusurlu cihazı iade etmelidir. Garanti süresi ve servis hizmet süreleri müşteriyle 
önceden belirlenmiş ve kararlaştırılmıştır. Üretici daha önce bu ürün hakkında Distribütöründen yazılı ihbar ve doğru bir 
şekilde doldurulmuş RAN Formu – Tamir için ürün iade prosedürü https://teletek-electronics.com/tr/ran-form - almadığı sürece 
söz konusu ürünü kabul etmeyecektir. 
Teknik dokümantasyonda saptanan ayarlar ve programlama kusur olarak kabul edilmeyecektir. 
Servis çalışanı tamir işleri sırasında müşteri tarafından programlanan bilgilerin yok olmasından sorumlu tutulamaz. 
 

GARANTİ İPTAL ŞARTLARI 
Bu garanti sadece normal kullanım ile ilgili, uygunsuz malzeme veya işçilik nedeniyle ürünlerde meydana gelen kusurlar için 
uygulanacaktır.  
Aşağıdakileri kapsamayacaktır:  
• Seri numaralı / barkodları / telef olmuş cihazlar; 
• Nakliye ve taşımadan kaynaklanan hasarlar; 
• Yangın, sel fırtına, deprem veya yıldırım gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar; 
• Üreticinin kontrolü dışında olan yüksek voltaj, mekanik darbe veya su girmesi; 
• Yetkisiz öğe bağlantıları, değişiklikler, modifikasyonlar veya yabancı cisimlerden kaynaklanan hasarlar: 
• Çevresel cihazlar nedeniyle (bu çevresel cihazlar üretici tarafından tedarik edilmediyse ) oluşan hasarlar; 
• Ürünlerin uygun olmayan kurulumundan kaynaklanan hatalar; 
• Ürünlerin kullanım amacı dışında kullanımından kaynaklanan hasarlar; 
• Uygun olmayan bakım nedeniyle oluşan hasarlar; 
• Kötü bakım veya hatalı kullanım sonucu veya başka nedenlerle oluşan hasarlar. 
Garanti süresi içerisinde ürünün tamiri için yeteri sayıda denemeler yapıldıktan sonra tamiri başarısız olursa, üreticinin 
sorumluluğu, bu garantinin ihlali için tek tazminat olarak ürünün değiştirilmesi olacaktır. Üretici hiçbir durumda garantinin 
ihlali, sözleşmenin ihlali, dikkatsizlik veya başka bir hukuki tanıma dayanan özel, tesadüfi veya müteakip hasarlardan sorumlu 
olmayacaktır. 
 
GARANTİDEN FERAGAT 
Üretici, hiçbir kişiye kendisi adına hareketle bu garanti şartlarını değiştirmeye, revize etmeye veya başka bir garanti veya 
taahhütle değiştirmeye yetki vermemiş ve bunun için anlaşmamıştır. 
UYARI: Üretici, sistemin sürekli olarak test edilmesini tavsiye eder. Bu ürünün, sık test edilmesine rağmen, hukuka aykırı ve 
başka müdahaleler veya yanlış voltaj nedeniyle beklenildiği gibi çalışması mümkün olmayabilir. 
 
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA SERVİS HİZMETLERİ 
Üretici, fabrikaya iade edilen garanti kapsamı dışındaki ürünleri aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda kendi takdirine göre 
tamir edebilir veya yenileri ile değiştirebilir. Üretici daha önce bu ürün için Distribütöründen yazılı ihbar almadığı sürece söz 
konusu ürünü kabul etmeyecektir. Üretici, kendisine göre tamiri mümkün olan ürünleri tamir edecek ve geri verecektir. Üretici 
sunduğu hizmetleri ve hizmet bedellerini önceden tespit etmiş ve dilediği zaman revize etme hakkına sahip olup, bunları her 
ürünün tamiri için uygulayacaktır. Ödeme karşılığında tamir edilen cihazlar, değiştirilen parçalar için 6 (altı) ay garanti 
kapsamındadır. Üretici, kendisine göre tamiri mümkün olmayan ürünleri en yakın eşdeğer ürün ile değiştirecektir. Değiştirilen 
her ürün karşılığında geçerli piyasa fiyatı ödenecektir. 
 
UYGUNLUK VE STANDARTLAR 
IVY Yangın Söndürme Santrali EN 54 – 2/4 Standard gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. 
IVY Yangın Söndürme Santrali CPR (Construction Products Regulation) Yönetmeliğine uygun olarak belgelendirilmiştir.    
 
DOKÜMANTASYON HAKKINDA GERİ BİLDİRİM 
Kullanıcı ve Kurulumcu için hazırladığımız açıklamalar, kurulum kılavuzları ve sitemiz üzerinden sunduğumuz teknik ve 
yardımcı materyaller hakkındaki görüş ve önerilerinizi info@teletek-electronics.bg adresinden bize ulaştırabilirsiniz. 
Dokümantasyon hakkındaki geri bildiriminiz, ürünlerimiz için hazırladığımız açıklama, kılavuz, talimat ve etiketlerin içeriğini 
iyileştirmemize ve güncel tutmamıza yardımcı olacaktır.  

Lütfen geri bildirim emailinizde ürün adı, doküman revizyonu (8 rakamlı numara ve yayın tarihi) ve sayfa numarası belirtiniz. 

https://teletek-electronics.com/tr/ran-form
mailto:info@teletek-electronics.bg
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1. GİRİŞ 

1.1. Temel Bilgiler 

IVY, konvansiyonel yangın söndürme kontrol paneli olup, gazlı, tozlu, aerosol, sulu veya başka tip aktif yangın 
söndürme sistemleri ile uyumlu olarak çalışmak için tasarlanmıştır.  
IVY’nin 3 adet kablolu zonu olup, bunlardan ikisi otomatik yangın ihbar dedektörlerinin etkin hale geçmesi ile yangın 
söndürmek için, diğeri de konvansiyonel yangın ihbar zonudur. Yangın söndürme prosesinin kontrolü için iki adet 
çalışma modu kullanılmaktadır. Bu modlar Otomatik ve Manüel olup, Kullanıcı tarafından ön panelde yer alan 3 
pozisyonlu anahtar ile seçilebilmektedir. Yangın söndürme işlemi, gerekli olması halinde ön panelde yer alan“MANUAL 
RELEASE” (“Manüel Çalıştırma”) tuşuna basılarak hemen etkinleştirilebilir.  
IVY Yangın Söndürme Paneli, bir zonda yangın söndürmek için öngörülmüş olup, elektromanyetik valfler (solenoid), 
presostat veya mekanda yangın söndürme işleminin başlatılması için tasarlanmış başka tip tahrik cihazlarına 
bağlanabilir.  
Sistem konfigürasyonuna opsiyon olarak IVY ML “Olay Hafızası” (LOG) modulü eklenebilir. Söz konusu modül, çalışma 
süreci esnasında meydana gelen son 1000 olayın gözden geçirilmesine imkan vermektedir. 
 

 

 
 

Şekil 1. IVY Yangın Söndürme Paneli – Önden Görünüm 

1.2. Temel Özellikler 

Santralin ön paneli iki çalışma alanına bölünmüştür: yangın ihbar ve yangın söndürme. Yangın ihbar bölümünde zon 
durum ve sistem durum Led’leri, sıfırlama (reset), test, zon/siren devre dışı bırakma tuşları ile diğer tuşlar yer 
almaktadır (tam açıklama için bkz. madde 3).  
Yangın ihbar bölümünün kontrolü iki erişim düzeyli anahtar ile gerçekleştirilmektedir.  
Yangın ihbar bölümünde etkin girişlerin durum Led’leri ve üç pozisyonlu söndürme modu seçim anahtarı yer 
almaktadır. Yangın söndürme işlemi, istemsiz çalıştırılmalara karşı plastik kapak ile koruma altına alınmış “MANUAL 
RELEASE” özel tuşa basılarak hemen etkinleştirilebilir.  
 

1.2.1 Temel Teknik Özellikler 
• Zonlar: 

o Yangın Söndürme – 2 adet sabit zon (Zon 1 ve Zon 2) 
o Yangın İhbar – 1 adet sabit zon (Zon 3) 

• Zona bağlanabilen dedektör sayısı – maksimum 32  
• Potansiyel çıkışlar: 

o SND 1 (Siren 1) – İzlenebilir, 24VDC, 300mA 
o SND 2 (Siren 2) – İzlenebilir, 24VDC, 300mA 
o EXTING (Yangın Söndürme, EN 12094-1) – İzlenebilir, 24VDC/1A - 5min, 24VDC/3A - 20ms 

 
• Supervisör dengeli girişler (ayrıntılı açıklama için bkz. madde 2.2.2): 

o Manual Release (Manüel Çalıştırma) 
o Hold (Bekletme) 
o Mode Select (Mod seçimi) 
o On/Off Exting (Söndürmeyi Açma/Kapatma) 
o Low Press. (Düşük basınç) 
o Flow Control (Akış kontrolü) 

 
 



IVY – Kurulum ve Programlama Açıklaması 
 

5 

• Röle Çıkışları: 
o Röle Seviye 1 (1 STAGE) – İzlenmeyen, 5-30VDC/1A 
o Röle Seviye 2 (2 STAGE) – İzlenmeyen, 5-30VDC/1A 
o Röle Hata (Fault) – İzlenmeyen, 5-30VDC/1A 

 
• İzlenmeyen çıkışlar, OC (açık kolektör) tipi, 30mA: 

o OC1 (“Etkinleştirmeyi bekletme” olayı) 
o OC2 (“Yangın Söndürme Başlat” çalıştır durumu) 
o OC3 (“Düşük basınç” olayı) 
o OC4 (“Manüel” çalışma modu seçilmiştir) 

 
• 2 rakamlı LED göstergesi (7-segment ekranı) 
• Opsiyon - “Olay Hafızası (LOG)” Modülü, 1000 olay, gerçek zamanlı saat, gömme montaj 

 
 

1.2.2 Çalışma Ortamı 
• Koruma sınıfı: IP30 
• Çalışma ısısı: от -5ºС ÷ +40ºC 
• Bağıl neme dayanıklılık: % 95’e kadar (kondansasyonsuz)  
• Muhafaza ısısı: от -10ºС  ÷ +60ºC 
• Ağırlık (bataryasız): ~ 3.2 kg. 

 
 

1.2.3 Elektriksel Karakteristikler 
 
Topraklama 
Topraklama işlemi elektriksel güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmeli ve topraklama kablosunun ve 
topraklayıcının toplam elektrik direnci 10Ω’dan az olmalıdır. Topraklama kablosu, yangın ihbar panelinin “toprak” girişi 
terminaline bağlanmalıdır – bkz. Madde 2.2.3. Ana Besleme Kaynağına Bağlama. 
 
 

DİKKAT: Yangın Söndürme Paneli güçlü elektromanyetik alan kaynaklarına (elektrik motorları, radyo 
verici cihazlar v. b. ) yakın yerlere kurulmamalıdır! 
 

 
Ana Besleme Voltaji 
Normal çalışma koşullarında yangın ihbar paneli elektrik şebekesi tarafından beslenir.  
Şebeke kesilmelerine karşı iki adet batarya üzerinden yedek güç beslemesi öngörülmüştür. 
Ana besleme bloğu teknik özellikleri: 

• Voltaj: 110 ÷ 230 VAC ±10% 
• Frekans: 47 ÷ 60 Hz 
• Elektrik çıkışı: 26VDC; 1.5A 

 
Yedek Güç Beslemesi (bataryalı) 

• Voltaj çıkışı (U): 27.2V 
• Bataryalar: 2 x 12V / 7Ah, kurşun – asit türü, kapsüllü 
• Batarya iç direnci Ri: < 0.3Ω 
• 1 bataryanın maksimum ebatları: 152x62x100mm 
• Batarya bağlantı tipi: kablo pabuçu ile 

 
Yük Taşıma Kapasitesi 

• Z1, Z2 ve Z3 yangın ihbar hatlarının maksimum yük taşıma kabiliyeti: 70mA DC 
• AUX çıkışının maksimum yük taşıma kabiliyeti: 1500mA DC @ 24VDC 
• SND1 ve SND2 çıkışlarının maksimum yük taşıma kabiliyeti: 300mA DC @ 24VDC 
• REL 1 ST, REL 2 ST ve FAULT çıkışlarının maksimum yük taşıma kabiliyeti: 300mA DC @ 24VDC 
• ОС tipi OC1, OC2, OC3 ve OC4 çıkışlarının maksimum yük taşıma kapasitesi: 30mA DC @ 24VDC 
• Toplam maksimum yük taşıma kapasitesi (bir önceki beşin toplamı): 1.5A DC 
• EXTING yangın söndürme çıkışının maksimum yük taşıma kabiliyeti: 10 saniyeden daha fazla bir süre için 

olmamak üzere 2A DC @ 24VDC. 
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Tüketim 
• Bekleme modunda ana güç kaynağından: 

o Asgari konfigürasyon*: 15 mA AC 
• Ana besleme kaynağında arıza durumunda yedek besleme kaynağından tüketim: 

o Asgari konfigürasyon*: 65 mA DC 
 
* IVY Yangın Söndürme Sisteminin asgari çalışma konfigürasyonu: ana devre kartı, gösterge devre kartı, ana besleme 
bloğu – kutu içerisindeki yerleşimi için bkz. madde 2.2.1. 
 
 
Kullanılan Sigortaların Listesi 

• Ana besleme   4А, F tipi, yavaş eriyen (cam), ebatları 5х20mm 
• AUX çıkışı   2А, PTC tipi, otomatik 
• Siren çıkışları   1А, PTC tipi, otomatik 
• Yangın söndürme çıkışları 2A, PTC tipi, otomatik 
• Yangın hatlarını besleme 0.75A, PTC tipi, otomatik 
• Batarya    6.3A, yavaş eriyen (seramik), ebatları 5х20mm 

 
 

IVY Panel setinde yer alan yardımcı elemanların listesi: 
• Kurulum ve Programlama Açıklaması (İngilizce/Türkçe) 
• LED göstergesi açıklama etiketleri (Türkçe dahil) 
• Yardımcı elemanlar seti: 

o Rezistör: 6 x 2.2k ± 5%, 0.25W  
o Rezistör: 3 x 10k ± 5%, 0.25W 
o Led: 2 x 100V/1.0A 
o Mini jumper: 1 
o Sigorta, yavaş eriyen (cam), 5х20mm: 1 x 4A (ana besleme için) 
o Anahtar seti (2 adet) 35mm (Ø12mm anahtar deliği için, 2 pozisyon) 
o Anahtar seti (2 adet) 41mm (Ø19mm anahtar deliği için, 3 pozisyon) 
o Vidalar: 4 x 4.2х38, DIN7981 
o Kablo bağlantı elemanı: 1 x 2.5/100mm (ana besleme kablosunu tutturmak için) 
o Dübel: 4 x 6х30mm (duvar montajı için) 
o EOL modülü: 4   
o 1 x 100mm bataryaların seri bağlantı kablosu (kurulum sırasında kolay ayırt edilmesi için kırmızı ve 

siyah kablo pabuçlu) 
 
 
 

DİKKAT! 
Panelin kurulumu sadece nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. 
Panel içindeki elektronik elemanlar elektrostatik deşarja karşı hassastır. 
Panel şebekeye veya yedek beslemeye bağlıyken panelin donanım konfigürasyonunda değişiklik 
yapmayınız! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IVY – Kurulum ve Programlama Açıklaması 
 

7 

2. KURULUM 

2.1. Duvara Montaj 

• Santral için mekan içerisinde (Şekil 2) ısı ve/veya titreşim yayan cihazlarından ve yoğun toz birikintilerin oluştuğu 
yerlerden uzak, su erişimi olmayan ve -5°C ila +40°C arası ortam sıcaklığı olan en uygun yeri seçiniz.  
Dikkat: Panel suya dayanıklı değildir!  
• Panelin ambalajını çıkarın ve cihazda nakliyat veya uzun süreli depolama sırasında hasar meydana gelip gelmediğini 
kontrol ediniz. 
• Ön kapağı açın ve topraklama kablosu ile şerit gösterge kablosunu sökünüz (Şekil 3). 
 

  
    

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Şekil 2       Şekil 3 

 
• Ön kapağı, menteşelerini kutudan çıkartarak indiriniz (Şekil 4).  

 
 

 
 

Şekil 4 
 
• Sağ tarafta bulunan ana besleme kablosunu sökünüz. 
• Ana devre kartını kutu dibine sabitleyen vidaları sökerek devre kartını dikkatlice çıkartınız. Devre kartı sökülüp 
kutudan çıkarılmış haldeyken kutu içerisinde kablo geçirme işlemi için yeterince yer bulunmaktadır. Bu şekilde kutunun 
montajı esnasında devre kartının arızalanma tehlikesi ortadan kalkmaktadır.   
• Şebeke besleme kablosu, zon ve kumanda cihazlarının iletkenleri için giriş delikleri seçiniz. Sadece kullanacağınız 
deliklerin metal kapaklarını çıkarınız. (Şekil 5). 
 

Şekil 5 – Metal kutunun elemanları: 
а) Üstten görünüm; 
b) Önden görünüm; 
 
 
1 – Montaj delikleri. 
2 – Kablo geçirme delikleri. 
3 – Şebeke besleme kablosunu geçirme delikleri, metal kapak korumalı. 
4 – Metal kapak korumalı ve rakor kullanımı için uygun Ø20mm çaplı kablo 
geçirme delikleri. 
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• Montaj deliklerinin yerlerini montaj yüzeyi üzerine işaretleyiniz.  
• Duvara delikleri (Ø6mm dübel için) delin ve kutuyu duvara monte ediniz. 
• Bağlantıları yapmak üzere bütün dış kabloları kablo geçirme deliklerinden kutu içerisine geçiriniz. KABLOLARI 
HENÜZ BU AŞAMADA BAĞLAMAYIN. ŞEBEKE BESLEME KABLOSUNU ALÇAK VOLTAJLI BAĞLANTILARDAN 
UZAK TUTARAK ONUN İÇİN SEÇİLEN DELİKTEN GEÇİRİNİZ. 
• Tüm kabloları geçirdikten sonra devre kartını yerine monte ediniz.  
• Sağ taraftaki besleme bloğu kablosunu bağlayınız.  
• Şebeke besleme kablosunu ve topraklama kablosunu şebeke besleme terminaline bağlayınız (bkz. Şekil 9), ANCAK 
HENÜZ BU AŞAMADA elektrik beslemesini açmayınız. 
• İki adet bataryayı dikey konumda olacak şekilde yerleştiriniz. Bataryaları seri bağlamak için yedek parça setinden 100 
mm uzunluğundaki kabloyu kullanınız.  
• Isı sensörünü bataryaların arkasına yerleştiriniz. 
• Ön kapağı, Şekil 4’te anlatılanların tersini takip ederek kutuya monte ediniz.  
• Led göstergesi arabirim kablosunu ve topraklama kablosunu bağlayınız (Şekil 3). Led gösterge kablosu terminale 
sıkıca bağlanmalıdır. Bağlantı gevşek kalırsa, panelin doğru bir şekilde çalışmamasına ve arızaya yol açabilir.    
• Ana ve yedek güç beslemesini açın ve panelin çalışmasını test ediniz.  
• Güç beslemesinin açılması, panelin çalışmasının test edilmesi ve panelin normal çalışma moduna geçmesi şeklindeki 
tüm adımlar tamamlandıktan sonra ön kapağı kapatın ve sette verilen iki vidayı kullanarak ön kapağı kutuya tutturunuz.  
 

2.2. Sistem Elemanları 
 

2.2.1 Ana Modüllerin Yerleşimi   
 

 

Şekil 6 – Modüllerin Kutu İçerisindeki Yerleşimi 
 

• 1 – Anakart (kontrol paneli) 

• 2 – Besleme bloğu 

• 3 – Şebeke besleme kablosunu bağlama terminali - 230V (bkz Şekil 9) 

• 4 – Batarya yeri, 2 х 12V/ 7Ah, birbirine seri bağlantılı (bataryalar ayrı satılır; şekilde pozitif ve negatif 
kutupları açıklanmak üzere gösterilmiştir)  

• 5 – Isı sensörü 
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2.2.2 Anakart Açıklaması (kontrol paneli)  
 
IVY kontrol panelinin anakartı metal kutu dibine toplam 4 adet vida ile tutturulmuştur. Besleme bloğu, gösterge devre 
kartı ve topraklama bağlantıları fabrika montajlıdır. Zon ve kumanda cihazlarının bağlantı iletkenleri ana terminal 
bloğunun üzerindeki delikten geçirilmelidir. Terminaller, maksimum 2.5mm2 kesitli iletkenlerin kullanımı için 
öngörülmüştür. Anakartın önünden veya arkasından kablo geçirmeyiniz. İletkenler terminallerin üst tarafından 
geçirilmelidir. 
 

 

Şekil 7 – IVY Kontrol Paneli Anakartı 
 

 Terminal Bloğu Açıklaması (soldan sağa) 

• Z1, Z2 – Yangın söndürme zonlarını bağlama terminalleri – korunan zondaki dedektörlerin çift iletkenli çapraz 
olarak bağlanması;  

• Z3 – Yangın ihbar zonunu bağlama terminali – korunan zondaki otomatik ve manüel yangın ihbar cihazlarının 
çift iletkenli olarak bağlanması; Bu zon sadece yangın algılama ve yangın meydana geldiğini bildirme amaçlı 
kullanılır.  

• Manual Release - Supervisör dengeli giriş. Bu giriş, korunan zondaki yangın söndürme işleminin başlatılması 
için kontrol paneline sinyal (manüel yangın ihbar cihazı aracılığıyla) iletir. Bu girişe bir veya birden fazla manüel 
yangın ihbar cihazı bağlanabilir.   

• Hold - Supervisör dengeli giriş. Bu giriş, korunan zondaki yangın söndürme işleminin bekletilmesi (belirli bir 
zaman için geciktirilmesi) için kontrol paneline sinyal (manüel yangın ihbar cihazı veya basınç valfi aracılığıyla) 
iletir. Girişin etkin durumu, NC (normalde kapalı kontak) veya NO (normalde açık kontak), jumper J4 ile 
ayarlanır.  

• Mode Select - Supervisör dengeli giriş. Bu giriş, seçilen yangın söndürme modu için panele (aç/kapa anahtarı 
aracılığıyla) sinyal iletir. Bu giriş, ön panelin yangın söndürme bölümünde yer alan üç pozisyonlu anahtar 
OTOMATİK çalışma modu konumundayken devrededir (bkz. madde 3, Şekil 17, pozisyon 6). Bu girişin etkin 
hale geçmesinden sonra panel MANÜEL çalışma moduna geçer.   

• On/Off Exting - Supervisör dengeli giriş. Bu giriş, bağlı olan harici cihazlar aracılığıyla yangın söndürme 
işleminin devreye alınması/devre dışı bırakılması için kullanılır. Girişin etkin durumu jumper J5 ile ayarlanır.  

• Low Press. - Supervisör dengeli giriş. Bu giriş, söndürme ajanı seviyesinin azaldığı hakkında (örneğin 
tüplerde, yani gazın tüplerden tahliye edilmeye ve tüplerin içindeki basıncın düşmeye başladığını ifade eder) 
kontrol paneline sinyal iletimi (presostat, tartaç veya başka bir cihaz aracılığıyla) için kullanılır. Girişin etkin 
durumu, NC (normalde kapalı kontak) veya NO (normalde açık kontak), jumper J3 ile ayarlanır.  

• Flow Control - Supervisör dengeli giriş. Bu giriş, normal çalışma modunda gaz tahliye prosesinin izlenmesi 
için kullanılır. “Flow Control” girişi etkinleştiğinde ön panelde “Boşaltma Devrede” ve “Gaz Boşaldı” Led’leri 
yanmaya başlar, SND2 ve OC2 çıkışları, “Stage 2” röle kontağı ve dahili buzzer etkin hale geçer. Dikkat: “Flow 
Control” girişinin etkin hale geçmesi, koruma altındaki zonda yangın söndürme prosesini etkinleştirmeyecektir! 
“Flow Control” girişi etkin haldeyken yangın söndürme işlemini başlatma sinyali gelirse, yangın söndürme 
işlemi daha yüksek önceliğe sahip olduğundan derhal başlayacaktır.  
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• OC1 – Açık kolektör tipi Çıkış. Bu çıkışın durumu, “BEKLETME” olayı meydana geldiğinde değişir.   
• OC2 - Açık kolektör tipi Çıkış. Bu çıkışın durumu, panel Yangın Söndürme Başlat moduna geçtiğinde değişir – 

bkz. madde 4. 4. Panel,   
o “Exting” yangın söndürme çıkışı etkin haldeyken veya 
o “Flow Control” girişi (gaz tahliye prosesinin izlemek için kullanılır) etkin haldeyken Yangın Söndürme 

Başlat moduna geçer. 
 

• OC3 - Açık kolektör tipi Çıkış. Bu çıkışın durumu “Düşük Basınç” olayı meydana geldiğinde değişir.  
• OC4 - Açık kolektör tipi Çıkış. Bu çıkışın durumu, panelin çalışma modu MANÜEL çalışma modu olarak 

değiştiğinde (ön panelin yangın söndürme bölümünde yer alan üç pozisyonlu anahtar – bkz. madde 3, Şekil 17, 
pozisyon 6 – veya “Mode Select” girişi aracılığıyla) değişir. 

• ± AUX - 28V, 300mA. Harici cihaz beslemek için ilave çıkış. 

• 1 Stage (NC/NO/COM) - Röle, kuru kontak. Röle çıkışı, Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma modunda etkinleşir. 
• 2 Stage (NC/NO/COM) - Röle, kuru kontak. Röle çıkışı, Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) çalışma modunda 

etkinleşir. 
• Fault (NC/NO/COM) - Röle, kuru kontak. Röle çıkışı, kontrol panelinde arıza durumunda etkinleşir.  
• SND 1 – İzlenebilir siren çıkışı. Çıkış, Zon 1 veya Zon 2 veya Zon 3’te Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma 

modunda etkinleşir. 
• SND 2 – İzlenebilir siren çıkışı. Çıkış, Seviye 2 (yangın Söndürme Başlat) çalışma modunda veya “Flow 

Control” girişinin etkin hale geçmesi durumunda etkinleşir. 
• Exting (Yangın Söndürme Çıkışı, EN 12094-1) – Otomatik yangın söndürme sistemleri kontrol solenoidi 

etkinleştirme supervisör çıkışı.  
 

 LED’li Hata Göstergesi 

Panelde teknik arıza veya sistem hatası oluşması durumunda ön paneldeki HATA Led’i, bir veya birden fazla Led’li 
anakart arıza indikatörleri (sarı renkte yanar) ile birlikte sürekli olarak yanmaya başlar. 
HATA Led’i ile birlikte ön panelde başka Led’li indikatörlerin de yanması mümkündür. Bu durum somut hata tipine 
bağlıdır – ayrıca bkz. madde 2. 4. 
Led’li hata göstergesi (ön panelde ve anakartta), arızanın giderilmesi ve yangın söndürme panelinin normal çalışma 
moduna dönmesine kadar etkin kalacaktır.  
 

 
 

Muhtemel Sistem Hatalarının Açıklaması: 
• SND 1 – Seviye 1 modunda (Yangın Alarm) siren devresinde arıza. Açık devre, kısa devre veya ters polarite 

bağlantısı vardır. Ön paneldeki SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i ile birlikte yanar.  
• SND 2 – Seviye 2 modunda (Yangın Söndürme Başlat) siren devresinde arıza. Açık devre, kısa devre veya 

ters polarite bağlantısı vardır. Ön paneldeki SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i ile birlikte yanar. 
• EXT OUT – Yangın söndürme devresinde arıza. Açık devre, kısa devre veya ters polarite bağlantısı vardır. 
• AUX 24V - Harici cihaz beslemek için ilave çıkışta arıza. 
• 12V LOSS – Anakart devrelerinde aşırı yük. Dahili buzzer çalışmıyor.   
• BATT LOW – Düşük şarj veya batarya arızası (bataryanın iç direnç değeri yüksek). Ön paneldeki GÜÇ 

ARIZASI Led’i ile birlikte yanar. Bu hatanın etkinleşmesi halinde bataryalar hemen değiştirilmeli ve doğru 
bir şekilde şarj olup olmadıkları kontrol edilmelidir! 

• BATT LOSS – Bataryalar yok veya bağlı değildir. Ön paneldeki GÜÇ ARIZASI Led’i ile birlikte yanar.  
• AC LOSS – Şebeke beslemesi yok veya kablolar bağlı değildir. Ön paneldeki GÜÇ ARIZASI Led’i ile birlikte 

yanar. 
• EARTH – Kısa devre arızası. 
• MAN IN - MANUAL RELEASE girişinde arıza – açık devre veya kısa devre.  
• HOLD IN - HOLD girişinde arıza - açık devre veya kısa devre. 
• MODE IN - MODE SELECT girişinde arıza - açık devre veya kısa devre. 
• ENBL/DSBL IN - ON/OFF EXITING girişinde arıza - açık devre veya kısa devre. 
• PRESS IN - LOW PRESSURE girişinde arıza - açık devre veya kısa devre. 
• FLOW IN - FLOW CONTROL girişinde arıza - açık devre veya kısa devre. 



IVY – Kurulum ve Programlama Açıklaması 
 

11 

 

 Kullanılan Jumperlerin Ayarları 
Anakarttaki jumperler sayesinde IVY kontrol panelinin farklı fonksiyonları programlanabilir. Kapalı pozisyon (OFF) - 
uçlara jumper takılı değildir; açık pozisyon (ON) – uçlara jumper takılıdır. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

IVY jumperleri – fabrika ayarı 
*Not: J1 ve J2 kullanılmıyor. 

Kapalı (OFF) –  
Jumper yok. 

Açık (ON) –  
Jumper takılı. 

 

Şekil 8 – Jumper Ayarları 
 
Jumperlerin durumunda her değişiklik derhal sisteme yansır ve kontrol panelini sıfırlama ihtiyacı duyulmaz. Jumperlerin 
işlevleri ayarlanan durumlarına göre aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Varsayılan ayarlar gri renkte işaretlenmiştir.  
 

Jumper Durum İşlev/Ayar 

J3 
ON “Low Press.” girişi normalde kapalıdır. 

OFF* “Low Press.” girişi normalde açıktır 

J4 
ON* “Hold” girişi normalde açıktır. 
OFF “Hold” girişi normalde kapalıdır. 

J5 
ON* Yangın Söndürme Bekletme işlevi manüel olarak etkinleştirilebilir. 
OFF Yangın Söndürme Bekletme işlevi manüel olarak etkinleştirilemez. 

J6 
ON “Çift Etkili” mod devrededir. 

OFF* “Çift Etkili” mod devre dışıdır.  

J7 
ON* Kısa devre göstergesi devrede. 

OFF Kısa devre göstergesi devre dışıdır. 

J8 
ON* Tabandan indirilmiş dedektör olayı raporlanmaz.  
OFF Tabandan indirilmiş dedektör olayı raporlanır. 

    

* Fabrika ayarı. 
 

 

 

 Programlama anahtarı (DIP switch) 

 

 

PRG anahtarı aşağıdakilerin programlanması ve ayarlanması için kullanılır: 
1. Sistem zamanlarının uzunluğunu programlama: Yangın Söndürme, Yangın 
Söndürme Bekletme ve Reset Gecikme süreleri. Programlama moduna anahtar ON 
konumuna getirilerek girilir.   
Sistem zamanlayıcı ayarları ayrıntılı olarak 5. maddede açıklanmıştır.  
 
2. Geri sayım başlamış iken yangın söndürme süresini (yangın söndürme süresinin 
uzunluğu) sıfırlama – Yangın Söndürme çıkışını devre dışı bırakmak için PRG 
anahtarını ON konumuna getiriniz.  
DİKKAT: Yangın Söndürme süresi sıfırlandıktan sonra PRG anahtarı tekrar OFF 
konumuna getirilmelidir. Aksi takdirde panel programlama moduna geçecektir!   
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 Anakartın Diğer Elemanları 
 

• Sigortalar: 
o AUX - 2А, PTC tipi, otomatik 
o FAULT Relay - 0.75A, PTC tipi, otomatik 
o SND 1, SND 2 - 1A, PTC tipi, otomatik 
o Exting - 2A, PTC tipi, otomatik 
o Battery - 6.3A, yavaş eriyen (seramik), 5х20mm 

 

• BATT uçları – Batarya bağlama uçları – bkz. madde 2.2.4. 
• Buzzer – Meydana gelen arıza ve olayları sesli olarak ikaz eden dahili buzzer. 

Not: Ağ arabirimi ve mikro USB uçları kullanılmamaktadır – ileride kullanım için öngörülmüştür. 

 

2.2.3 Besleme Bloğu  
 
IVY Yangın Söndürme Panelinin ana beslemesi, şebeke kablosunun besleme bloğu altındaki 220 V terminaline 
bağlanarak gerçekleştirilir. 220V terminali ile besleme bloğu ve besleme bloğu ile anakart arasındaki kablo bağlantıları 
üretici tarafından yapılmıştır. Sökülmeleri tavsiye edilmemektedir. Şebeke kablosunun 220 V terminaline bağlantı 
şeması Şekil 9’da gösterilmiştir.  
 
Şebeke gerilimini açmadan önce her zaman zon hat bağlantılarını, siren devre bağlantılarını ve panelin 
kullanılan tüm giriş ve çıkışlarının bağlantılarını kontrol ediniz!  
 

 
 

Şekil 9 – Şebeke Kablosunun 220 V Terminaline Bağlantı Şekli 
 

Isı sensörü – bataryanın ısısını ölçmek için kullanılmaktadır. Sensör, besleme bloğuna fabrika montajlı bir bükülü çift 
iletkene tutturulmuştur. Sensör, bataryanın arkasına veya altına yerleştirilmelidir.  
 
Ana güç (~230VAC) ve/veya yedek güç beslemesinin (2x12VDC) açık olduğu ana besleme bloğunda sürekli olarak 
yeşil renkte yanan Led ile göstergelenir.   
 
 

2.2.4 Batarya Bağlama   
 
Batarya bağlama uçları anakartın alt kenarına fabrika montajlıdır. IVY panelinin yedek beslemesi seri olarak bağlanmış 
iki adet 12VDC/7Ah bataryadan sağlanmaktadır. Bataryaların seri bağlanması için yedek parça setinde verilen 100 mm 
uzunluğundaki kablo (siyah ve kırmızı kablo pabuçlu) kullanılır. Polarite kontrol edildikten sonra bataryalar anakartın 
uçlarına bağlanır – bkz. Şekil 10. 
 
 

 
 

Şekil 10 – Bataryaların Seri Bağlanması 
 
 

Sigorta 4А, Tip: Yavaş eriyen 

Isı sensörü 

IVY 
Ana kart 

Negatif uç - siyah (anakartan)  
 

Pozitif uç - kırmızı (anakarttan)  



IVY – Kurulum ve Programlama Açıklaması 
 

13 

2.3. Elektrik Bağlantı Şemaları 
 

2.3.1 Zon Devrelerini Bağlama  
Zon 1 ve Zon 2, yangın söndürme zonlarıdır. Zondaki dedektörlerin bağlantısı çift iletkenli çapraz bağlantı olarak 
gerçekleştirilir. Koruma altındaki zonda yangın söndürme işlemi ancak Zon 1 ve Zon 2 yangın alarmı iletmiş 
(tetiklenmiş) ve panel Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) çalışma moduna geçmiş ise başlayacaktır. Yangın 
söndürme işlemi, sadece Zon 1 ve Zon 2 tetiklenmişse, etkinleşmeyecektir.  
 

 
 

Şekil 11 – Zon 1 ve Zon 2’de Çapraz Bağlantı Şeması 
 
Zon 3, konvansiyonel yangın ihbar zonudur. Bu zona çift iletkenli bağlantı ile otomatik ve manuel yangın ihbar cihazları 
bağlanır. Zon 3’ün tetiklenmesi halinde panel Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma moduna geçer ve aynı zamanda 
anakartın “1 Stage” röle çıkışı etkinleşir.   

  
 

Şekil 12 – Zon 3’te Bağlantı Şeması 
 

2.3.2 Siren Devrelerini Bağlama  
Her bir izlenebilir SND çıkışına bir veya birkaç yangın sireni bağlanabilir – Şekil 13. Bağlanabilecek maksimum siren 
adedi, 0.3A’i geçmemesi gereken maksimum elektrik tüketimine bağlıdır. 
Devreye paralel olarak 10kΩ değerli sonlandırma rezistörü ilave edilmesi şarttır.   
 
 
 

 
 

Şekil 13 –SND Çıkışına Siren Bağlama Şeması 
ÖNEMLİ NOT! 
SND1 ve SND2 siren bağlama çıkışlarının etkin hale geçmesi birbirinden farklıdır.  

• SND1 – çıkış, Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma modunda etkin hale geçer – Zon 1, Zon 2 veya Zon 3’ün her 
birinde tetiklenme (hangisi olursa olsun).  
 

• SND2 – çıkış; 
o Zon 1 ve Zon 2 etkin haldeyken; 
o Ön paneldeki “Manual Release” tuşu basılıyken; 
o “Flow Control” girişi etkin haldeyken 

Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) çalışma modunda etkin hale geçer. 
 

 
 
 
 
 
 

Siren 1   Siren 2   Siren N   
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2.3.3 Supervisör Girişlerini Bağlama    
Manual Release, Hold, Mode Select, ON/OFF Extinguishing ve Low Press supervisör girişleri IVY panelinin 
çalışmasının kontrolü için kullanılmaktadır.  
 

 

Şekil 14 – Supervisör Girişlerini Bağlama Şeması 
 

 
2.3.4 Yangın Söndürme Devrelerinin Solenoidini Bağlama 

Normal çalışma modunda (Standby (Bekleme) modunda) solenoidin direnci 20-80Ohms arasında olmalıdır. Yangın 
söndürme çıkışında kabul edilebilir maksimum akımın aşılmasının önlenmesi için direnç değerinin minimum 30Ohm 
veya daha yüksek olması tavsiye edilir. 
Durumun kontrol edilebilmesi için solenoid devresinin sonuna aşağıdaki şemada gösterilen yöne dikkat edilerek 
1N4004 tipi diyot bağlanmalıdır. Diyot, bu durumda EOL modülü olarak kullanılır.  
 

 

Şekil 15 – Solenoid Bağlama Örneği 
 
 

2.3.5 OC (açık kolektör) Tipi Çıkışları Bağlama  
OC (açık kolektör) tipi çıkışlar, harici cihazları bağlamak ve kontrol etmek için kullanılmaktadır.   
OC1, OC2, OC3 ve OC4 çıkışları birbiriyle aynı özellik ve işlevlere sahiptir. İç şekli ve bağlama örnekleri Şekil 16’da 
gösterilmiştir.   
 

 
 

a) OC (açık kolektör) tipi çıkışın iç yapısı 

  
 
 

b) Röle veya Led indikatörü bağlama örneği 
 

Şekil 16 – OC (açık kolektör) Tipi Çıkış Bağlama Şeması 
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3. GÖSTERGE VE KONTROL 
 
Ön panel iki kontrol bölümüne ayrılmıştır: 
 
 

 
 

Şekil 17 – IVY Santrali Ön Paneli 
 

 

Yangın İhbar Bölümü Yangın Söndürme Bölümü 

1 – Kullanılan zonlar için LED göstergesi. 5 – Yangın söndürme durumu için LED göstergesi. 

2 – Sistem durumu LED göstergesi. 6 – Seçilen yangın söndürme modu için LED gösterge. Çalışma modu, 3 
pozisyonlu anahtar veya “Mode Select” girişi ile seçilir. Halihazırda seçilmiş 
olan çalışma modu Led’i sürekli olarak yanar. 

3 – Tuşlar. 7 – Mekanda yangın söndürme işleminin başlamasına kalan sürenin geri 
sayımı için 7 segment ekranı (Seviye 2 – Yangın Söndürme Başlat). 

4 – “Erişim Düzeyi” için 2 pozisyonlu anahtar. 8 – Yangın söndürme işlemini manüel olarak başlatmak için kapak ile 
emniyet altına alınmış tuş. 

 
 
 
 

 Zon Led Göstergesi Açıklaması: 
 

LED Renk Durum Açıklama 

ZON 1 
 

kırmızı Sürekli yanar ZON 1’de YANGIN alarm.  

sarı 

Sürekli yanar ZON 1 yasaklanmıştır. 

Yanıp söner 
1. 0.25Hz/sec frekansla yavaş – HATA: ZON 1’de açık devre. 
2. 0.5Hz/sec frekansla normal – HATA: ZON 1’de kısa devre. 
3. 1Hz/sec frekansla hızlı – ZON 1’de TEST. 

ZON 2 
 

kırmızı Sürekli yanar ZON 2’de YANGIN alarm. 

sarı 

Sürekli yanar ZON 2 yasaklanmıştır. 

Yanıp söner 
1. 0.25Hz/sec frekansla yavaş – HATA: ZON 2’de açık devre. 
2. 0.5Hz/sec frekansla normal – HATA: ZON 2’de kısa devre. 
3. 1Hz/sec frekansla hızlı – ZON 2’de TEST. 

ZON 3 
 

kırmızı Sürekli yanar ZON 3’te YANGIN alarm. 

sarı 

Sürekli yanar ZON 3 yasaklanmıştır. 

Yanıp söner 
1. 0.25Hz/sec frekansla yavaş – HATA: ZON 3’te açık devre. 
2. 0.5Hz/sec frekansla normal – HATA: ZON 3’te kısa devre. 
3. 1Hz/sec frekansla hızlı – ZON 3’te TEST. 

 
 
 
 
 
 

Yangın İhbar Yangın Söndürme (kırmızı) 
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 Sistem Durumu Led Göstergesi Açıklaması: 

LED Renk Açıklama  

YANGIN  kırmızı 
YANGIN olayı (otomatik veya manüel yangın ihbar cihazından sinyal) 
durumunda sürekli olarak yanar. Faal duruma geçen zonun YANGIN Led’i 
(kırmızı) de sürekli olarak yanar. 

GENEL HATA  sarı Sistemde arıza durumunda sürekli olarak yanar. Faal duruma geçen zonun 
HATA olayı Led’i (sarı) de sürekli olarak yanar. 

SİSTEM HATASI  sarı Merkezi işlemcide (anakartın) arıza durumunda sürekli olarak yanar. 

DEVRE DIŞI  sarı Zonlar/sirenler devre dışı iken sürekli olarak yanar.  
Zonları/sirenleri devre dışı programlama sırasında yanıp söner. 

SİREN HATASI /  
DEVRE DIŞI  

sarı 
Siren devrelerinden herhangi birinde arıza durumunda veya SND1 siren 
devresi devre dışı iken sürekli olarak yanar.  
SND1 siren devresini devre dışı programlama sırasında yanıp söner. 

TEST sarı Zonları test işlemi sırasında yanıp söner. Halihazırda test edilen zonun sarı 
Led’i de yanıp söner.   

GÜÇ ARIZASI  sarı Ana güç (230VAC) veya yedek güç kesilmesi durumunda sürekli olarak 
yanar.  

SİSTEM DEVREDE  yeşil Normal çalışma modunda sürekli olarak yanar; 230VAC ve/veya batarya ile 
güç beslemesinin mevcut olduğunu ikaz eder. 

 
 

 
Manüel Tuşlar:  

Tuş Çalışma Seviye İşlev 

 
Buzzeri sustur  1 ve 2 

• Buzzeri susutrmak.  
• Sistem Zamanlayıcılarını Programlama modunda zaman değerlerini 

arttırmak. 

 
Sirenleri sustur 2 

• Panel Seviye 1 (Yangın Alarm) veya Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) 
çalışma modunda iken SND1 çıkışına bağlı sirenleri susturmak. Tuşa 
basıldıktan sonar yanındaki Led sarı renkte sürekli olarak yanar veya 
yanıp söner: 

- Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma modunda sürekli olarak yanar – 
sirenler tam olarak susturulur. 
- Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) çalışma modunda yanıp söner – 
sirenler kısmi olarak susturulur. 

• Sistem Zamanlayıcılarını Programlama modunda zaman değerlerini 
eksiltmek. 

 
Test/Kaydırma  2 

• Zon test moduna giriş. 
• Devrede/Devre Dışı modunda zonlar/sirenler arasında geçiş.  
• Sistem Zamanlayıcılarını Programlama modunda ayarlar arasında geçiş. 

 

Devrede/Devredışı 
 

2 • Zonları/sirenleri (SND1) devrede/devre dışı seçeneklerini seçme teyidi. 
Dikkat: SND2 siren çıkışı devre dışı bırakılamamaktadır! 

 
Sıfırlama (Reset)  2 Ana ve yedek güç beslemesini kesmeden paneli sıfırlamak.  

 
 
 

 Erişim Düzeyi Seçimi 
 
IVY panelinin Yangın İhbar bölümü üzerinden çalışma esnasında erişim düzeyi anahtar ile seçilir: 

Pozisyon Erişim Düzeyi Açıklama 

 1 Sadece “Buzzeri Susutur” tuşu etkindir.  

 2 
Tüm tuşlar etkindir. Zon test, zon/siren devre dışı bırakma/devreye alma 
işlemleri gerçekleştirilebilir.  
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       Yangın Söndürme Bölümü Led Göstergesi Açıklaması: 

LED Renk Durum Açıklama 

AKTİVE EDİLDİ  kırmızı 

Yanıp söner ZON 1 ve ZON 2’de YANGIN alarm 

Sürekli yanar 

Yangın söndürme işlemi başlatılmıştır.   
Not: Yangın söndürme işlemi;  
- Yangın söndürme işlemi için OTOMATİK veya MANÜEL çalışma 
modu seçilmiş (bkz. Tablo “Yangın Söndürme Modu Seçimi”) ve 
aşağıdakilerden biri gerçekleşmiş iken başlatılır. 

→ ZON 1 ve ZON 2’nin her ikisi de YANGIN Alarm modunda – 
OTOMATİK Yangın Söndürme modu ayarlanmış veya 
→ Ön paneldeki “Manual Release” tuşu basılı veya  
→ Anakartın “Manual Release” girişi etkin haldedir.  

BOŞALTMA 
DEVREDE  

kırmızı Sürekli yanar 
1. Yangın söndürme çıkışı etkinleştirilmiştir. 
2. Anakartın “Flow Control” girişi etkinleştirilmiştir.  

BOŞALTMA 
BEKLETME  

sarı Yanıp söner  “HOLD” girişi tetiklenmiştir. 

DÜŞÜK BASINÇ  sarı Yanıp söner “LOW PRESSURE” tetiklenmiştir. 

GAZ BOŞALDI  sarı Yanıp söner “FLOW CONTROL” girişi tetiklenmiştir. 
 
 

 Yangın Söndürme İşlemi Çalışma Modu Seçimi 
IVY paneli üzerinden yangın söndürme işlemi çalışma modunun seçimi, anakartın “Mode Select” ve “On/Off Exting” 
girişleri belirli durumlarda iken 3 pozisyonlu anahtar ile gerçekleştirilir. Çalışma modu önündeki sarı renkli Led’in sürekli 
olarak yanması, çalışma modunun seçili olduğunu gösterir. 
 

Yangın 
Söndürme 
Modu 

Anahtar 
Pozisyonu 

“Mode Select” 
Girişin 
Durumu 

 “On/Off Exting” 
Girişin Durumu 

Açıklama 

OTOMATİK  OTOMATİK  Etkin değil Etkin değil 

Yangın söndürme işlemi otomatiktir. 
Panel Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) 
moduna girer ve yangın söndürme; 
- ZON 1 ve ZON 2’de birlikte YANGIN 
Alarmı meydana geldiğinde OTOMATİK, 
- Ön paneldeki “Manual Release” tuşu basılı 
veya anakartın  “Manual Release” girişi 
etkinleşmiş olduğu durumda MANÜEL 
olarak başlatılır. 

MANÜEL  

OTOMATİK Etkin  Etkin değil 
Yangın söndürme işlemi sadece manüel 
olarak başlatılır.  MANÜEL 

Etkin değil 
veya Etkin 

Etkin değil 

DEVRE DIŞI  
DEVRE DIŞI Etkin değil 

veya Etkin 
Etkin değil veya 
Etkin 

Yangın söndürme işlemi yasaklanmıştır. 
Pozisyonlardan 
her biri 

Etkin değil 
veya Etkin 

Etkin  

 
Dikkat: Yangın söndürme işlemi başladıktan sonra, yangın söndürme işlemi çalışma modu değiştirilemez! 

 7 Segment Ekran 

Koruma altındaki mekanlarda yangın söndürme işleminin başlamasına kadar kalan süreyi geri sayım 7 segment 
ekranıdır. Geri sayım Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) çalışma modundan başlatılır. Ekran aynı zamanda sistem 
zamanlayıcılarını programlama sırasında da kullanılır: Yangın Söndürme Süresi, Yangın Söndürme Bekletme ve Reset 
Gecikme. 
 

 “Manual Release” (Manüel Çalıştırma) Tuşu 

Yangın söndürme işlemini manüel olarak çalıştırma tuşudur. Bu tuş, yangın söndürme işlemi için OTOMATİK veya 
MANÜEL çalışma modu seçili iken etkindir. Tuş, istenmeyen çalıştırmalara karşı kapakla emniyet altına alınmıştır.  
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4. ÇALIŞMA MODLARI  
4.1. Normal Çalışma Modu 
IVY Yangın Söndürme Paneli, sadece ön paneldeki “SİSTEM DEVREDE” Led’i yeşil renkte sürekli olarak yandığı 
durumda normal çalışma modundadır (Bekleme modu). Normal çalışma modunda dahili buzzerden sesli uyarı gelmez 
ve kalan diğer Led’ler (ön panel ve anakart) yanmaz. Yangın söndürme işlemi çalışma modu seçim anahtarı 
OTOMATİK, MANÜEL veya DEVRE DIŞI pozisyonundadır.   
 

4.2. Seviye 1 (Yangın Alarm) Çalışma Modu 
IVY Yangın Söndürme Paneli, ZON 3 ve / veya ZON 1 ve ZON 2’den herhangi birinde bulunan otomatik veya manüel 
yangın ihbar cihazından yangın alarm sinyali iletildiğinde Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma moduna geçer.  
Panel, Seviye 1 (Yangın Alarm) çalışma moduna girdiğinde aşağıdakiler etkinleşir; 

- SND1 siren çıkışı ve dahili buzzer (kesikli ses sinyali). 
- “Stage 1” röle çıkışı. 
- Alarm olayını raporlayan zonun kırmızı Led’i ve ön paneldeki “YANGIN” Led’i.   
- ZON 1 veya ZON 2’den YANGIN alarm olayı iletilmesi durumunda “AKTİVE EDİLDİ” Led’i (ön panelin Yangın 
Söndürme bölümünde) kırmızı renkte yanıp söner. 

 
Kullanıcı, “BUZZERİ SUSTUR ” tuşuna basarak dahili buzzeri susturabilir. SND1 çıkışına bağlı sirenler “SİRENLERİ 
SUSTUR” tuşuna basılarak susturulabilir – tuşun yanındaki sarı renkli Led sürekli olarak yanmaya başlayacaktır.   
Yangın söndürme işlemi, OTOTMATİK veya MANÜEL yangın söndürme modu seçili iken, ön paneldeki “MANUAL 
RELEASE” tuşuna basılarak veya anakartın “Manual Release” girişi etkinleştirilerek manüel olarak başlatılabilir – bkz. 
Sayfa 17, madde 6 – Tablo “Yangın Söndürme İşlemi Çalışma Modu Seçimi”. 
 

4.3. Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) Çalışma Modu 
IVY Yangın Söndürme Paneli, aşağıdakilerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde Seviye 2 (Yangın Söndürme 
Başlat) çalışma moduna girer; 

- Zon 1’de Seviye 1 (Yangın Alarm) modu aktive edilmiş ve Zon 2’den ikinci bir alarm sinyali alınmıştır 
(OTOMATİK yangın söndürme modu seçilmiştir). 
- Zon 2’de Seviye 1 (Yangın Alarm) modu aktive edilmiş ve Zon 1’den ikinci bir alarm sinyali alınmıştır 
(OTOMATİK yangın söndürme modu seçilmiştir). 
- Zon 3’te Seviye 1 (Yangın Alarm) modu aktive edilmiş ve Zon 1 ve Zon 2’den alarm sinyali alınmıştır 
(OTOMATİK yangın söndürme modu seçilmiştir). 
- Panel normal çalışma modunda ve ön paneldeki “MANUAL RELEASE” tuşuna basılmış veya anakartın 
“Manual Release” girişi tetiklenmiştir (OTOMATİK veya MANÜEL yangın söndürme modu seçilmiştir). 
 

Seviye 2 (Yangın Söndürme Başlat) çalışma moduna girildiğinde aşağıdakiler etkin hale geçer; 
- SND2 siren çıkışı ve dahili buzzer (kesikli ses sinyali); 
- “Stage 2” röle çıkışı; 
- Panel daha önce Seviye 1 (Yangın Alarm) moduna girmişse, SND1 devresine bağlı sirenler ve “Stage1” röle 
çıkışı; 
- Alarm olayının kaydedildiği zonların kırmızı Led’i ve ön paneldeki YANGIN Led’i yanar.   
- “AKTİVE EDİLDİ” Led’i (ön panelin Yangın Söndürme bölümü) kırmızı renkte yanar. 
- Tahliye süresi ve koruma altındaki mekanlarda yangın söndürmenin başlatılması için geri sayım süresi başlar.  
- Tahliye süresi dolduktan sonra söndürme otomasyonu, önceden tanımlanmış yangın söndürme süresi 
boyunca etkin kalmak üzere etkinleşir – panel Yangın Söndürme çalışma moduna girer. 

 
Dikkat: SND2 çıkışına bağlı sirenler susturulamaz. Sadece SND1 çıkışına bağlı etkin haldeki sirenler susturulabilir.  
Kullanıcı, “BUZZERİ SUSTUR” tuşu ile sadece dahili buzzerden gelen uyarı sinyalini susturabilir.  
“HOLD” (anakartın HOLD girişine bağlı) tuşuna basılarak tahliye süresi sıfırlanabilir.   
 
4.4. Yangın Söndürme Başlat Çalışma Modu 
Yangın söndürme, koruma altındaki mekanlarda yangın meydana geldiği sinyalinin iletilmesi üzerine özel otomatik 
cihazlardan söndürme ajanı (farklı formlarda) boşaltılması işlemidir. Yangın söndürme işlemi, OTOTMATİK veya 
MANÜEL yangın söndürme modu seçili iken, ön paneldeki “MANUAL RELEASE” tuşuna basılarak istenildiği zaman 
manüel olarak başlatılabilir. Mekanın yangın söndürmesi, ayarlanan Yangın Söndürme Bekletme süresi dolduktan 
sonra başlar. 
 
Yangın Söndürme Başlat modunda aşağıdakiler etkin hale geçer; 

- “AKTİVE EDİLDİ” Led’i kırmızı renkte yanar. 
- Ayarlanan Yangın Söndürme Süresi için “Exhting” (anakartta) çıkışı üzerinden yangın söndürme otomasyonu 
–“BOŞALTMA DEVREDE” Led’i kırmızı renkte yanar. 

IVY panelinin Yangın Söndürme Başlat modundaki çalışması programlanan sistem zamanlayıcı ayarlarına bağlıdır – 
bkz. madde 5.  
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4.5. Hata Modu 
IVY Yangın Söndürme Paneli, teknik arıza veya sistem hatası oluşması durumunda Hata moduna girer – kısa devre 
veya açık devre, ana veya yedek güç beslemesinin kesilmesi, ana işlemcide (CPU) arıza vb. Arıza/Hata durumunda 
anakartın bir veya birkaç Led’i (bkz. madde 2.2.2, bölüm 2) ön paneldeki HATA Led’i ile birlikte yanmaya başlar. Siren 
devrelerinden herhangi birinde arıza durumunda “SİREN HATASI/DEVRE DIŞI” Led’i yanıp söner.  
 
Hata modunda; 

- Dahili buzzer (kesikli ses sinyali), 
- “Fault” röle çıkışı etkin hale geçer. 

 
 
4.6. “Çift Etkili” Çalışma Modu  
Sahte alarmları engellemek için “Çift Etkili” çalışma modu etkinleştirme seçeneği öngörülmüştür.  
“Çift Etkili” mod, anakartın J6 çıkışına jumper takılarak seçilir. 
“Çift Etkili” modda sistemdeki dedektörlerden herhangi birinin tetiklenmesi durumunda ilk olarak sadece ilgili zondan 
alarm sinyali iletilecek ve YANGIN alarmı tetiklenmesi için ilgili zondaki aynı dedektörden ikinci bir alarm sinyalinin 
gelmesi beklenecektir. İlk sinyalden sonra 3 dakika içerisinde aynı dedektörden ikinci bir alarm sinyali gelmezse, 
YANGIN alarmı yoksayılacaktır.    
Panel, “SIFIRLAMA” tuşu ile sıfırlandığında tüm gelen alarm mesajları iptal edilecektir. 

 
 

“Çift Etkili” Modun Çalışma Örnekleri: 
 
 

 
 
1 –Dedektör D1’den alarm sinyali gelir; 
2 –İlgili zondaki aynı dedektörden ikinci bir alarm sinyalinin gelmesi beklenir; 
3 –Dedektör D1’den ikinci alarm sinyali gelir. 

 
ÖRNEK 1: Öngörülen zaman dilimi içerisinde ikinci bir alarm sinyali iletilmediğinden yangın alarmı tetiklenmeyecektir.  
ÖRNEK 2: Öngörülen zaman dilimi içerisinde zondaki aynı cihazdan ikinci bir alarm sinyali iletildiğinden yangın alarmı 
tetiklenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaman Zaman 

3 dakika 3 dakika 

ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 

D 1 D 1 D 1 
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5. SİSTEM ZAMANLAYICI AYARLARI  
Zamanlayıcı ayarlarını programlamak, anakartın sol alt köşesinde yer alan PRG anahtarı ile gerçekleştirilir. 
 

 
 

Şekil 18 – Programlama Tuşu 
 

Programlama, PRG tuşunun ON (Açık) konumuna getirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.   
 
Kullanıcı şu özel zamanlayıcıları ayarlayabilir: 

1. YANGIN SÖNDÜRME SÜRESİ – yangın söndürme çıkışının aktif olduğu zaman dilimidir.  
2. YANGIN SÖNDÜRME BEKLETME – yangın söndürme çıkışının aktif hale geçmesi için gecikme süresi 

(bekleme/gecikme süresi “AKTİVE EDİLDİ” Led’in etkinleşmesinden sonra başlar). 
3. RESET GECİKME – yangın söndürme çıkışı aktif hale geçtikten sonra söndürme otomatiğinin uygun bir 

şekilde çalışmasının, depoların boşaltılmasının vb. temin edilmesi amacıyla panelin sıfırlanamayacağı zaman dilimini 
ifade eder.  
Sistem zamanlayıcı ayarları aşağıda açıklanmıştır. Ayarlanan değerin teyit edilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Farklı 
zaman ayarları arasında geçiş için TEST/KAYDIRMA tuşunu kullanınız. 
 

Zamanlayıcı ayarlarını programla sırasında kullanılacak tuşlar ve işlevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.   
 

Tuş İşlev 

 
Değer arttırmak 

 
Değer eksiltmek 

 

Programlanacak 
zamanlayıcılar arasında geçiş. 

 

5.1. “Yangın Söndürme” Zamanlayıcısı Ayarı 
PRG anahtarını ON konumuna getirin. Ön paneldeki 7 segment ekranı açılacaktır.   
Kullanıcı, 0 ila 495 saniye arasında zaman değerleri ayarlayabilir. Bunlar ekranda 5’er saniye olarak artan şekilde 
gösterilir (.0 – 9.9). Örneğin; 
 

Ayar Saniye olarak süre 

.1 5 

.2  10 – Varsayılan 

.3 15 

.4 20 

… … 

9.7 485 

9.8 490 

9.9 495 

Değeri arttırmak için “BUZZERİ SUSTUR” tuşunu kullanınız 
– tuşa her basıldığında zaman değeri 5’er saniye olarak 
artar.  
 
Değeri eksiltmek için “SİRENLERİ SUSTUR” tuşunu 
kullanınız – tuşa her basıldığında zaman değeri 5’er saniye 
olarak eksilir. 
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30 saniye süre ayarı için örnek YANGIN SÖNDÜRME SÜRESİ: 
 

 

10 saniye  
(varsayılan) 

4 kez basınız  
  

30 saniye  
yeni süre 

 
Bir sonraki zamanlayıcıyı ayarlamak için TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız.   
 
5.2. “Yangın Söndürme Bekletme” Zamanlayıcısı Ayarı 
Kullanıcı 0 ila 60 saniye arasında zaman değerleri ayarlayabilir. “Yangın Söndürme Başlatma” süresinin fabrika 
varsayılan değeri 60 saniyedir.  
 
“BUZZERİ SUSTUR” tuşunu değeri arttırmak için kullanınız – bu tuşa her basıldığında süre 1 saniye ile arttırılır.  
“SİRENLERİ SUSTUR” tuşunu değeri eksiltmek için kullanınız – bu tuşa her basıldığında süre 1 saniye ile eksiltilir. 
“TEST/KAYDIRMA” tuşunu bir başka zamanlayıcı ayarına geçmek için kullanınız.   
 
5.3. “Reset Gecikme” Zamanlayıcısı Ayarı 
Kullanıcı 0 ila 300 dakika arasında zaman değerleri ayarlayabilir. “Reset Gecikme” süresinin fabrika varsayılan değeri 
30 dakikadır.  
 
“BUZZERİ SUSTUR” tuşunu değeri arttırmak için kullanınız – bu tuşa her basıldığında süre 1 dakika ile arttırılır.  
“SİRENLERİ SUSTUR” tuşunu değeri eksiltmek için kullanınız – bu tuşa her basıldığında süre 1 dakika ile eksiltilir. 
 
“TEST/KAYDIRMA” tuşunu ilk zamanlayıcı ayar menüsüne tekrar geçmek için kullanınız – bkz. madde 5.1. 
 
Sistem zamanlayıcı ayarları programlama modundan çıkış ve ayarlanan değerleri kaydetmek için PRG anahtarını OFF 
konumuna getiriniz. 
 

6. KULLANICI KULLANMA TALİMATI 
 
6.1. Zonları Devre Dışı Bırakma/Devreye Alma 
Zonlar Erişim Düzeyi 2’den devre dışı bırakılabilir/devreye alınabilir. Zon 1, Zon 2 ve Zon 3’ün devre dışı 
bırakılması/devreye alınması benzer çalışma algoritmasına göre yapılmaktadır. 
 
Zonları Devre Dışı Bırakma/Devreye Alma Moduna geçiş yapıldıktan sonra halihazırda seçilen zonun numarası, zon 
devrede ise, yanıp söner, zon devre dışı ise, sürekli olarak yanar. Ön paneldeki “DEVRE DIŞI” Led’i yanıp söner. 
 
Normal çalışma modunda devre dışı bırakılan zonların numaraları “DEVRE DIŞI” Led’i ile birlikte sürekli olarak yanar. 
Panel, halihazırda devre dışı bırakılan bütün zonların çalışmasını izlemez.  
Panelin ana ve yedek güç beslemesinin kesilmesi durumunda tanımlanan tüm yasaklar yoksayılır – donanımdan 
sıfırlama yapılır. 
 
Zon 1’i devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız   

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner.  
- ZON 1’in sarı Led’i yanıp söner.  

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna bir 
kez daha basınız  

- ZON 1’in sarı Led’i sürekli olarak yanar.  
- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 1 devre dışıdır. 

• Teyit etmek ve menüden çıkmak için 
SIFIRLAMA tuşuna basınız.  

- DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar. 
- ZON 1’in sarı Led’i sürekli olarak yanar. 
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Zon 1’i devreye almak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner.  
- ZON 1’in sarı Led’i sürekli olarak yanar. 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna bir 
kez daha basınız  

- ZON 1’in sarı Led’i yanıp söner. 
- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 1 devrededir. 

• Teyit etmek ve menüden çıkmak için 
SIFIRLAMA tuşuna basınız.  

- DEVRE DIŞI Led’i ve ZON 1’in sarı Led’i yanmıyor. 

 
Zon 2’yi devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 1’in sarı Led’i, zon devrede ise, yanıp söner, zon 
devre dışı ise, sürekli olarak yanar. 

• TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız 
 

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 2’nin sarı Led’i yanıp söner.  

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- ZON 2’nin sarı Led’i sürekli olarak yanar.  
- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 2 devre dışıdır. 

• Teyit etmek ve menüden çıkmak için 
SIFIRLAMA tuşuna basınız.  

- DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar. 
- ZON 2’nin sarı Led’i sürekli olarak yanar. 

 
Zon 2’yi devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 1’in sarı Led’i, zon devrede ise, yanıp söner, zon 
devre dışı ise, sürekli olarak yanar. 

• TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız 
 

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 2’nin sarı Led’i sürekli olarak yanar. 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- ZON 2’nin sarı Led’i yanıp söner. 
- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- ZON 2 devrededir. 

• Teyit etmek ve menüden çıkmak için 
SIFIRLAMA tuşuna basınız.  

- DEVRE DIŞI Led’i ve ZON 2’nin sarı Led’i yanmıyor. 

 
Notlar:  
1. Zon 3’ün devre dışı bırakılması/devreye alınması işlemi yukarıda gösterilen örnekteki işleme benzer şekilde 
yapılmaktadır. Yalnız DEVRE DIŞI/DEVREDE tuşuna basıldıktan sonra TEST/KAYDIRMA tuşuna Zon 3’e erişilinceye 
kadar basılır.   
2. Zonlardan herhangi biri (hangisi olursa olsun) YANGIN Alarm modunda ise, zonları devre dışı bırakmak/devreye 
almak mümkün olmayacaktır.  
3. Zonları devre dışı bırakma/devreye alma prosedürü, zonlardan herhangi biri (hangisi olursa olsun) YANGIN Alarm 
moduna girdiğinde sona erecektir. 

 
 
6.2. SND1 (Siren Çıkışı 1) Sirenlerini Devre Dışı Bırakma/Devreye Alma 
SND1 siren devreleri Erişim Düzeyi 2’den devre dışı bırakılabilir/devreye alınabilir. 
 
Dikkat: SND2 siren devresi devre dışı bırakılamaz! 
 
Kullanıcı, Devre Dışı Bırakma/Devreye Alma menüsüne giriş yaptıktan sonra TEST/KAYDIRMA tuşu ile SİREN 
HATASI/DEVRE DIŞI Led’i, DEVRE DIŞI Led’i ile birlikte yanıp sönmeye başlayıncaya kadar Zon 1, Zon 2 ve Zon 3 
arasında geçiş yapabilir 
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Panelin ana ve yedek güç beslemesinin kesilmesi durumunda tanımlanan tüm yasaklar yoksayılır – donanımdan 
sıfırlama yapılır. 
 
SND 1’i devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner.  
- ZON 1’in sarı Led’i yanıp söner.  

• TEST/KAYDIRMA tuşuna 3 kez 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner.  
- SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner.  
- SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar. 

• Teyit etmek ve menüden çıkmak için 
SIFIRLAMA tuşuna basınız.  

- DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar.  
- SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar. 
- SND1 siren devresi devre dışıdır. 

 
SND 1’i devreye almak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner.  
- ZON 1’in sarı Led’i yanıp söner.   
- SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar. 

• TEST/KAYDIRMA tuşuna 3 kez 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i sürekli olarak yanar. 

• DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna 
basınız  

- DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 
- SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i yanıp söner. 

• Teyit etmek ve menüden çıkmak için 
SIFIRLAMA tuşuna basınız.  

- DEVRE DIŞI Led’i ve SİREN HATASI/DEVRE DIŞI Led’i 
yanmıyor.  
- SND1 siren devresi devrededir. 

 
Notlar: 
1. Zonlardan herhangi biri YANGIN Alarm modundayken SND1 (siren çıkışı 1) siren devresini devre dışı 
bırakmak/devreye almak mümkün olmayacaktır.  
2. SND1’i devre dışı bırakma/devreye alma prosedürü, zonlardan herhangi biri (hangisi olursa olsun) YANGIN Alarm 
moduna girdiğinde sona erecektir. 

6.3. Zon Test Etme 

Zonları Test Modu Kurulumcuya sistemin çalışma kabiliyetini ve otomatik dedektörlerin dumana, ısıya vb. tepki verip 
vermediklerini kontrol etme imkanı verir. 
 
Dikkat: Test işlemi sadece zon seçili iken gerçekleştirilebilir! Test işlemi, aynı anda birkaç zonda birlikte 
yapılamaz! 
 
Test yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

• TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız 
 

- TEST Led’i yanıp söner.  
- ZON 1’in sarı Led’i yanıp söner. 
- ZON 1 test modundadır. Zonun bulunduğu yere gidin ve 
dedektörlerin dumana, ısıya, tabanlarından çıkarılmalara 
karşı tepkilerini test ediniz.  

• Bir sonraki zonu test etmek için 
TEST/KAYDIRMA tuşuna bir kez 
daha basınız.  

- TEST Led’i yanıp söner.  
- ZON 1’in sarı Led’i yanmıyor. 
- ZON 2 test modunda – sarı Led yanıp söner. Test 
işlemini, ZON 1 için açıklandığı şekilde yapınız.  

 
Bir sonraki zonu test etmek için TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız. Son zon olan ZON 3’ün test işlemi tamamlandıktan 
sonra moddan otomatik olarak çıkılır.  
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7. HAFIZA MODÜLÜ (Seçenek)  
IVY paneli için LOG Hafıza Modulü veya IVY ML, IVY Yangın Söndürme Panelinde olay kaydı ve olayları gözden 
geçirmek için kullanılan opsiyonel modüldür. Tüm olaylar silinmeyen bellekte saklanır. Panel, bataryalı gerçek zamanlı 
saat ile donatılmıştır. Olaylar, meydana geldikleri saat ve tarih bilgisi ile LCD ekrandan (2x16 karakter) gözden 
geçirilebilir. 
IVY ML Hafıza Modülü, ekran ve kontrol tuşları için delikler bırakılmış yapışkanlı etiket ile teslim edilir.  
 
7.1. Kurulum 
Dikkat: IVY ML Hafıza Modülünü sistem konfigürasyonuna bağlamadan önce panelin ana ve yedek güç 
beslemesini kapatınız!  
 

 

 
IVY ML, panel kapağının arka tarafına monte edilir. Modül, arabirim 
bağlantısı ile panelin gösterge devre kartına bağlanır – modülün J1 
terminali panelin gösterge devre kartı terminali P2’ye. IVY ML 
Modülü, kapağa Şekil 19’da gösterilen yerlerden 5 adet vida ile 
tutturulur.   
 
 
1 – IVY paneli gösterge devre kartı 
2 – IVY ML Hafıza Modülünü bağlama terminali (P2) 
3 – IVY ML Hafıza Modülü montaj yeri 
 
 
Şekil 19 – Kapağın Arka Tarafından Görünüm 
 
 
 
 

 
 

Şekil 20 – IVY LOG Hafıza Modülünü Gösterge Devre Kartına Bağlanması 
 

IVY ML Modülünü panel konfigürasyonuna bağlama için; 
1. Ön kapağın iki vidasını sökün ve kapağı açın. 
2. Panelin ana ve yedek güç beslemesini kapatın.  
3. IVY ML Modülünü ambalajından çıkarın. 
4. Kapağın uzun etiketi yerine modül setinde verilen etiketi yapıştırın. Ekranı ve tuşları kapak üzerindeki deliklere denk 
gelecek şekilde konumlandırın.   
5. Modülün J1 terminalini gösterge devre kartının P2 terminaline bağlayın.  
Modülün terminal pimleri Şekil 20’de gösterildiği gibi takılmalıdır!  
Bağlantı doğru bir şekilde yapılırsa, modülün tuşları kapak üzerindeki deliklere tam olarak denk gelecektir. Modülün 
montaj delikleri, kapağın iç tarafındaki montaj deliklerine tam olarak denk gelmelidir.  
6. Modülü kapağa monte etmek için sette verilen vidaları kullanın.  
7. Gerçek zamanlı saatin bataryasını, ana ve yedek güç beslemesinin kesilmesi durumlarına karşı, devreye almak için 
J8 ucuna jumper takın.  
8. Panelin ana ve yedek güç beslemesini açın. Modül anakartın Led’leri, modülün halihazırdaki durumuna bağlı olarak 
yanacak. Normal çalışma modunda yeşil renkli Led sürekli olarak yanar, sarı Led ise, IVY paneli ile modül arasında 
haberleşme esnasında yanıp söner. 
9. Mesaj metinlerinin görüntüleneceği dili seçin ve tarih ve saat bilgisini ayarlayın. 
10. IVY panelinin kapağını kapatarak öndeki iki vida ile tutturunuz.   
 

IVY – Gösterge Devre Kartı 

IVY ML 
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7.2. Elemanlar 
IVY ML Hafıza Modülünün bir kaç ana elemanı vardır – Şekil 21. 
 

  
 

Şekil 21 – IVY ML Ana Elemanları 
 

1 – Metal kapağa montaj delikleri. 
2 – 3V gömülü batarya. Bataryayı devreye almak için J8 uçlarına jumper takınız – pozisyon 4. 
3 – Programlama tuşu. 
4 – Ana ve yedek güç beslemesinin kesilmesi halinde modülün gerçek zamanlı saati için bağımsız güç beslemesi 
sağlayan bataryayı devreye almak için jumper. 
5 – Modülün durumu için Led göstergesi. Normal çalışma modunda yeşil renkli Led sürekli olarak yanar, sarı Led ise, 
IVY paneli ile modül arasında haberleşme esnasında yanıp söner. 
 
 
7.3. LCD Ekran ve Fonksiyon Tuşları 
Kaydedilen mesajlar ekranda iki satır olarak gösterilir. Ekranın arka ışığı, işlem yapmadan (basılı tuş yoksa), 30 saniye 
beklenirse, otomatik olarak kapanır. 
IVY ML Hafıza Modülünün 4 adet fonksiyon tuşu vardır. Tuşların çalışma şekli şu şekildedir; 

Tuş Çalışma İşlev 

 
Giriş/ Teyit (ENTER) 

• Programlama menüsüne giriş. 
• Girilen verilerin teyit etmek. 

 
Çıkış/ İptal (CANCEL) 

• Girilen verilerin iptal etmek. 
• Menülerden çıkış. 

 
Geri Kaydırma/ 
Arttırma (UP) 

• Geriye doğru menülere geçiş. 
• Programlama modunda değerleri arttırmak. 

 
İleri Kaydırma/ 
Eksiltme (DOWN) 

• İleriye doğru menülere geçiş. 
• Programlama modunda değerleri eksiltmek. 

 
 
7.4. Menüler 
 

7.4.1 Dil Seçimi  
Modülün menüleri için dil seçimi “Dil Secimi” (LANGUAGE) menüsünden yapılır. Dil seçimi için modülün programlama 
tuşunu (IVY ML devre kartının üst sağ köşesinde bulunur) 2 saniye basılı tutunuz  - bkz. Şekil 21, pozisyon 3. ENTER 
tuşuna basın ve DOWN tuşu işe “Dil Secimi” (LANGUAGE) menüsüne geçiniz. 
 

 

Varsayılan dil İngilizcedir. Türkçe seçmek için, 
“LANGUAGE” menüsüne girdikten sonra DOWN 
tuşunu dil ekranda görüntüleninceye kadar 
basınız. 
Seçimi teyit etmek için ENTER tuşuna basınız. 
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ENTER tuşu ile teyit ettikten sonra modül başlangıç ekranına döner. Programlama veya olayları gözden geçirme 
menülerine tekrar giriş yapıldıktan sonra yazılar Türkçe görüntülenecektir.  
 
Dil değişimini iptal etmek için CANCEL tuşuna basınız – modül normal çalışma moduna döner. Programlama 
menüsünden çıkış, işlem yapmadan (modülün tuşlarından herhangi birine basılmamışsa) 5 dakika beklenirse, 
otomatiktir.   
 
 

7.4.2 Tarih ve Saat Ayarı 
Tarih ve saat bilgisi ayarı “Saat/Tarih Ayarı” menüsünden yapılır. Bunun için modülün programlama tuşunu (IVY ML 
devre kartının üst sağ köşesinde bulunur) 2 saniye basılı tutunuz  - bkz. Şekil 21, pozisyon 3. ENTER tuşuna basın ve 
DOWN tuşu ile “Saat/Tarih Ayarı” menüsüne geçiniz. 
  
 

 
 

Gün, ay, yıl ve zaman [Saat:Dakika] bilgisi arka arkaya ayarlanır. Son işlem ENTER tuşu ile teyit edildikten sonra 
modül normal çalışma moduna döner.  
Tanımladığınız değerleri CANCEL tuşuna basarak iptal edebilirsiniz – modül normal çalışma moduna döner. 
Programlama menüsünden çıkış, işlem yapmadan (modülün tuşlarından herhangi birine basılmamışsa) 5 dakika 
beklenirse, otomatiktir. 
 

7.4.3 Olay Kayıtlarını Gözden Geçirme  
Kaydedilen olaylar normal çalışma modunda gözden geçirilir. ENTER tuşuna basınız. “Hafıza Görünümü” listedeki ilk 
menüdür. Olayları gözden geçirmek için ENTER tuşuna bir kez daha basınız.   
 

 

Listede ilk görüntülenen olay sisteme kaydedilen en yeni olaydır (en son kaydedilen olaydır). Ekranın ikinci satırında 
meydana geldiği tarih ve saat bilgisi görüntülenir. Daha eski olayları gözden geçirmek için DOWN tuşuna (aşağı ok) 
basınız. En yeni olay mesajına dönmek için UP tuşuna (yukarı ok) basınız. EK A’da mümkün olan tüm olay mesajları 
tablo şeklinde verilmiştir.  
“Hafiza Görünümü” menüsünden çıkış yapmak için CANCEL tuşuna basınız. 
 
 
 

EK A – Olay Mesajları 
Mesaj Açıklama 

İlk Çalıştırma Ana güç beslemesi verildikten sonra ilk çalıştırma. 
220V Hata 220V ana güç beslemesinin kesilmesi. 
220V OK 220V Ana güç beslemesi devrededir. 
Restart SIFIRLAMA tuşuna basılarak panelin yeniden başlatılmasıdır. 
X Siren Hatası Siren devrelerinde arıza (X – devre numarasıdır – 1 veya 2). 
X Siren Hatası OK Siren devrelerinde arıza giderilmiştir (X – devre numarasıdır – 1 veya 2). 
Sirenler Devre Dışı SND1 siren devresi devre dışıdır. 

“VV” simgesi ile halihazırda programlanan 
değer gösterilir.  
Değer arttırmak için UP tuşunu, azaltmak için 
DOWN tuşunu kullanınız. 
Programlamak istediğiniz bir sonraki değere 
geçiş için ENTER tuşuna basınız. 

Son olay İlk olay 
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Mesaj Açıklama 

Sirenler Devrede SND1 siren devresi devrededir.  
Dikkat: SND2 siren devresi devre dışı 
bırakılamaz! 

Zon X Yangın Zonda YANGIN Alarm (X – zon numarasıdır). 
Zon X Test Zonda test (X – zon numarasıdır). 
Zon X Hatası Zonda arıza (X – zon numarasıdır). 
Zon X OK Zonun normal çalışması sağlanmıştır  (X – zon numarasıdır). 
Zon X Devre Dışı Zon devre dışıdır (X – zon numarasıdır). 
Zon X Devrede Zon devrededir (X – zon numarasıdır). 
Sistem Hatası Panelde sistem hatası. 
Buzzer Devre Dışı Panelin dahili buzzeri susturulmuştur. 
Siren Devre Dışı Sirenler aktif haldeyken SİRENLERİ SUSTUR tuşuna basılınca görüntülenir.  
Düşük Şarj Panelin bataryalarının şarjı düşüktür. 
Batarya Kayıp Panelin bataryaları bağlı değil veya kayıptır.  
Batarya OK Batarya şarjı normal seviyededir. 
Şarj Cihazı Hata Batarya şarj cihazında arıza. 
Şarj Cihazı OK Bataryalar normal olarak şarj oluyor; şarj cihazındaki arıza giderilmiştir.  
Topraklama Hata Topraklama kısa devre arızası.  Bu gösterge, anakarta J7 jumperi takılı 

iken etkindir.  Topraklama Hata OK Topraklama kısa devre arızası giderilmiştir. 
Topraklama Devre 
Dışı Kısa devre göstergesi devre dışıdır. (Jumper J7 indirilmiştir.) 

Topraklama Devrede Kısa devre göstergesi devrededir. (Jumper J7 takılıdır.) 
Düşük Basınç “Low Press” girişi aktif hale geçmiştir.  
Düşük Basınç OK “Low Press” girişi devre dışıdır. 
Basanç Hata “Low Press” girişinde arıza- kısa devre veya açık devre. 
Basınç Hata OK “Low Press” girişinde arıza giderilmiştir. 
Manüel Hata “Manual Release” girişinde arıza- kısa devre veya açık devre. 
Manüel OK “Manual Release” girişinde arıza giderilmiştir. 

Manüel Devrede 
Panelin manüel çalışma modu seçilmiştir - “Mode Select” girişi etkinleştirilmiş veya ön paneldeki 
anahtar MANÜEL konuma alınmıştır.  

Manüel Söndürme “Manual Release” girişi etkin hale geçmiştir. 
Otomatik Söndürme Zon 1 ve Zon 2’de yangın söndürme otomatik olarak başlatılır  

Otomatik Devrede 
Panelin otomatik çalışma modu seçilmiştir - “Mode Select” girişi etkinleştirilmiş veya ön paneldeki 
anahtar OTOMATİK konuma alınmıştır. 

Söndürme Devre Dışı Yangın söndürme devre dışıdır - “Enable/Disable” girişi aktif halde veya ön paneldeki anahtar 
DEVRE DIŞI konuma alınmıştır. 

Söndürme Devrede Yangın söndürme, “Enable/Disable” girişi etkinleştirilerek devreye alınmıştır. 
Bekletme “Hold” girişi aktif haldedir. 
Bekletme Hata “Hold” girişinde arıza – kısa devre veya açık devre. 
Bekletme OK “Hold” girişinde arıza giderilmiştir. 
Tamamlandı Ön paneldeki “Boşaltma Devrede” Led’i aktif haldedir.  
Devre Dışı Giriş Hata “Enable/Disable” girişinde arıza – kısa devre veya açık devre. 
Devre Dışı Giriş OK “Enable/Disable” girişinde arıza giderilmiştir. 
Mod Giriş Hata “Mode select” girişinde arıza – kısa devre veya açık devre. 
Mod Giriş OK “Mode select” girişinde arıza giderilmiştir. 
Söndürme Çıkışı Hata “Extinguishing” girişinde arıza – kısa devre veya açık devre. 
Söndürme Çıkışı OK “Extinguishing” girişinde arıza giderilmiştir. 
Aux Çıkışı Hata “AUX” girişinde arıza – kısa devre. 
Aux Çıkışı OK “AUX” girişinde arıza giderilmiştir. 
Çift Etkili Devrede Zonda “Çift Etkili” mod devrededir. 
Çift Etkili Devre Dışı Zonda “Çift Etkili” mod devre dışıdır. 
Akis “Flow control” girişi aktif haldedir. 
Akis Arz “Flow control” girişinde arıza – kısa devre veya açık devre. 
Akis Arz Rst “Flow control” girişinde arıza giderilmiştir. 
Akis Rst “Flow control” girişinde giderilmiştir; giriş normal çalışması sağlanmıştır. 
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