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tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000
Alarm sistemleri programlama ve hizmet \azÕlÕmÕ

YangÕn algÕlama teknolojisi
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Tam döngü: Montajdan EDNÕPD kadar
programlama - tools 8000

Gittikçe daha karmaúÕk özellikler ve fonksiyonlar

ESSER, bu talepleri, programlama ve hizmet yazÕlÕmÕ

bugünün alarm sistemlerinin artan performansÕnÕn

tools 8000 ile gerçekleútirmektedir: BilgisayarÕnÕzla

kanÕtÕdÕr. AsÕl sorun, bu üniteleri en düúük montaj

basit ve rahat bir úekilde, standart ve kolay kullanÕmlÕ

ve bakÕm maliyeti ile uygun bir úekilde çalÕúabilir hale

grafik arayüzünde teúhis, konfigurasyon ve montaj.

getirmektir. Etkin programlama ve hizmet yazÕlÕmÕna
iliúkin temel koúullar açÕk olarak belirlidir: Sezgisel
çalÕúma, zaman ve mekandan ba÷ÕmsÕz programlama
ve mevcut kayÕtlarÕn entegrasyonu.
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tools 8000

Önceden planlanan úHIIDIOÕN
.XOODQÕPÕ NROD\ ve oRN LúOHYVHO
Günümüzde, modern yangÕn alarm kontrol panelleri,

tools 8000 sistem optimizasyonu ve di÷er hizmetler

programlama ve uzmanlÕk gerektiren çok çeúitli ve

için, kolay kullanÕmlÕ olay kayÕt dosyasÕ dahil,

karmaúÕk görevleri yerine getirmektedir.

bakÕmdan RF cihazlarÕn alan úiddeti ölçümlemelerine

tools 8000 kullanÕcÕ arayüzü, uzmanlarÕn úeffaf ve

kadar geniú bir fonksiyon yelpazesi sunmaktadÕr.

yönlendirmeli menü sayesinde nesnel gereksinimleri
kolaylÕkla konfigüre edilebilmelerine imkan tanÕmaktadÕr. YazÕlÕm programlama konsepti, çalÕútÕrma
fonksiyonlarÕndan daha fazlasÕnÕ kapsamaktadÕr:
tools 8000 ile çalÕúÕr durumda olan yangÕn alarm
kontrol panelinin durumu, her zaman kontrol edilebilir
ve düzeltilebilir.

YAKP 8000C

IQ8 Kontrol C

IQ8 Kontrol M

kablosuz
transponder

IQ8 Alarm

esserbus®-PLus
Giriõ

ÇÕkÕõ

ÇÕkÕõ

esserbus®- transponder

YAKP 8008

YAKP 8000M

YAKP 8007

tools 8000, tüm sistemi programlar. Tek bir adaptör

tools 8000, geriye yönelik olarak eski nesil sistemlerle

arayüz ile yangÕn alarmÕ kontrol panellerine ve loop

de uyumludur. YAKP 8007, 8000 C/M, 8008 ve

hattÕna ba÷lantÕ sa÷lanÕr. AynÕ zamanda, yazÕlÕm, eski

IQ8Kontrol C/M ile de kullanÕlabilir.

nesil kontrol ünitelerine de ba÷lanmayÕ sa÷lamaktadÕr:
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%DúODPD

Programlama

Loop WHúKLVL

%DNÕP

Dört özellik bir cihazda: tools 8000
YangÕn koruma alanÕnda yÕllardÕr devam eden teknolojik

ESSER, bu gereklili÷i, programlama ve hizmet yazÕlmÕ ile

geliúmeler, örne÷in, bir dedektörde multisensor teknolo-

çözmektedir. tools 8000, IQ8 Sistemini tamamlamakta ve

jisi, merkezi olmayan akÕllÕ fonksiyonlar bir çok olanaklar

tüm aúamalarda alarm sistemine eúlik etmektedir. Bu

sa÷lamakla birlikte aynÕ zamanda, modern yangÕn

nedenle, tool 8000’in performans özellikleri, programla-

algÕlama ve kontrol cihazlarÕndaki fonksiyonlarÕn daha

ma ve sistem bakÕm hizmetlerinin de ötesine uzanmak-

ciddi bir úekilde kontrol edilmesine iliúkin talebi de daha

tadÕr.

üst seviyelere çÕkartmÕútÕr.

Baúlama

Programlama

- Eskiden yapÕlmÕú olan montajÕn kontrolü

- 'edektör ve grup tahsisi

- MontajÕ yapÕlmÕú olan loop cihazlarÕn tanÕmlanmasÕ

- 2lay ba÷ÕmlÕ kontrol fonksiyonlarÕ

- østenen durumla, gerçek durumun kÕyaslanmasÕ

- =aman gecikmeli / zaman ba÷ÕmlÕ kontrol

- Belirlenen terminallerde grafik gösterimi
- BaúlanmÕú olan yangÕn alarm kontrol panellerinin
izlenmesi

fonksiyonlarÕ
- ølave nesne tanÕmlama metinleri
- Alan oluúumu
- FarklÕ alarm sinyallerinin esnek programlanmasÕ

Loop WDQÕPODPD

%DNÕP / servis

- 'edektör fonksiyonlarÕnÕn sorgulanmasÕ

- +er bir otomatik yangÕn dedektörüne iliúkin veri alma

- Kaydedilen dedektör de÷erlerinin okunmasÕ

- 'edektör durum bilgisinin alÕnmasÕ

- BakÕm sorgulamasÕ
- Transponder kontrol çÕkÕúlarÕnÕn testi
- Transponder harici giriúlerinin okunmasÕ
- KÕsa devre veya açÕk devre tespiti

geçici kirlilik durumunda
- 'edektörle ilgili genel bilgiler çalÕúma saatlarÕ, ön-alarm
uyarÕlarÕ, alarmlar
- DIN VDE 0833 Part 1 ve DIN 14675’e göre kayÕt
- YanlÕú alarmlarÕn belirlenmesine iliúkin çevre ölçümü
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THmVLlL gUaILk

DHGHkWöU GuUum göVWHUgHVL

Tüm loop cihazlar okunduktan sonra, montajÕn

BakÕm çalÕúmasÕ sÕrasÕnda, tüm loop’a iliúkin servis

grafiksel gösterimi, ön izleme oluúturmaktadÕr: Seri

göstergesi, sarÕ, kÕrmÕzÕ ve yeúil gibi üç trafik ÕúÕ÷Õ

numaralarÕ olan her cihazÕn resimsel gösterimi, ba÷lantÕ

renginde renkli göstergeler ile dedektörün

ile montaj planlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.

de÷erlendirilmesini sa÷lar. Buna ilaveten, 0’dan 100’e
kadar olan de÷erler oluúan pisli÷in miktarÕnÕ göstermektedir.

RF alan úLGGHW ölçümü

5HIHUDQV GH÷HU J|VWHUJHVL

Kalbosuz unsurlarÕna iliúkin uygun montaj alanÕ, alan

Bu servis göstergesi, bakÕm sÕrasÕnda, dedektörün

úiddet ölçümleri ile kolaylÕkla belirlenebilmektedir. Tüm

gerçek durumunu gösteren, dedektörle ilgili referans

kablosuz verici cihazlarÕ de÷erlendirilir ve montajÕn

de÷erlerini yeniden oluúturmaktadÕr. Bu özel dedek -

uygun olup olmadÕ÷Õ üç trafik ÕúÕ÷Õ rengi kullanÕlarak

törün alarmlarÕna, çalÕúma süresine ve alarm öncesi

görüntülenir. Her kablosuz tabanÕnÕn dB’sinde ilave

uyarÕya ilaveten, toplanan pisli÷e iliúkin de÷er de grafik

ölçümler görüntülenebilmektedir. Bu özellik, her bir

úeklinde görüntülenmektedir. Buna ilaveten, dedek-

dedektörün konumunun çok iyi bir úekilde belir-

törün durumuna iliúkin olarak yorum da verilmektedir.

lenebilmesini sa÷lamaktadÕr.
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øOHUL J|UúO ELU \DNODúÕP <DQJÕQ DODUP VLVWHPOHULQLQ
NRQWURO YH EDNÕPÕ

Ölçülen de÷erlerin görsel ifadesi; konfigurasyonu, teúhisi ve bakÕmÕ kolaylaútÕrmaktadÕr.

tools 8000, yangÕn alarm sistemlerinin bakÕm ve

Bu, yangÕn alarm kontrol paneli ile veya loop’a direkt

iúletmesini kolaylaútÕran çok çeúitli fonksiyonlar içer-

ba÷lantÕ yapan bir arayüz sayesinde gerçekleútirilir.

mektedir. Bir örnek verecek olursak: Günümüzün akÕllÕ

Bu test iúlemi, bakÕm personelinin, yangÕn dedektör

yangÕn dedektörleri kirlilik seviyesini düzenli olarak

sensörlerini güvenilir bir úekilde kontrol edebilmesini

göstermektedir. Fakat, mevcut fonksiyonlara iliúkin

ve güvenilir yangÕn algÕlamanÕn yapÕlÕp yapÕlamaya-

gerçek durum güvenilir bir úekilde görüntülenememek-

ca÷ÕnÕn belirlemesini sa÷lamaktadÕr. A÷Õr DIN 14675

tedir. Durum göstergesi, sadece VdS standartlarÕnda

koúullarÕ, bu úekilde karúÕlanabilmekte ve yangÕn

belirtilen kriterlerden sapmayÕ gösterir. tools 8000,

dedektörlerinin çalÕúma süresi oldukça artmaktadÕr.

yangÕn dedektörlerinin mevcut de÷erlerini ölçmekte ve

8000 M

maks. 3.5 km

bu de÷erleri onaylanmÕú de÷erlerle karúÕlaútÕrmaktadÕr.

esserbus®-PLus

esserbus®-PLus
IQ8Alarm

IQ8Alarm

Giriõ

ÇÕkÕõ

ÇÕkÕõ

ÇÕkÕõ

Yang Õn Alarm Ko nt ro l Paneli ile f o nk siyo n t est i

ÇÕkÕõ

esserbus® transponder

esserbus® transponder

Saha bus arayüzü

Giriõ

Saha bus arayüzü

Lo o p hat t Õnd a f o nk siyo n t est i
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<D]ÕOÕP LOH WDP KL]PHW

Gerekli oldu÷u kadar etkin, olabildi÷ince kolay:



³Gördü÷ün úey anladÕ÷Õn úeydir´ prensibinden hareket

 Saha loop / panel arayüzü

ederek, tools 8000, kontrol panelinin orjinal görün-

 øúletim kayÕtlarÕnÕn oluúturulmasÕ ve basÕlmasÕ

tüsünü ekranda görüntülenmektedir. Tüm sistem ele-

 Online yardÕm menüsü

manlarÕ, standart kullanÕcÕ arayüzü ile grafiksel olarak



Tüm standart Windows iúletim sistemlerine uygunluk

görüntülenmektedir ve konfigurasyonu, sadece fare ile



Kolay içerik navigasyonu

Standart grafik arayüzü

yapÕlabilmektedir. Sezgisel çalÕúabilme özelli÷ine
ra÷men bir yardÕma ihtiyacÕnÕz oldu÷unda, entegre
online yardÕmÕ, sizi arzu edilen sonuca hÕzlÕ bir úekilde

Sipariú bilgisi:

ulaútÕrmaktadÕr.

Orjinal t o o ls 8000

789860

Di÷er özellikler ise, iúlem kayÕtlarÕnÕn kolay oluúturul-

YazÕlÕm tools 8000 (CD-ROM)

789861

masÕ ve basÕlmasÕdÕr.

Saha Loop / Panel arayüzü

789862

Saha loop / panel arayüzleri ile tools 8000, tüm

USB Kab lo

789863

Windows iúletim sistemleri ile çalÕúabilmektedir.

Kontrol Panel Kablosu

789864

T[S$03DJH

8]PDQÕQÕ]

Honeywell Security and Fire
Honeywell Teknoloji A.Ş.
Çayıryolu Sokak, Üçgen Plaza,
No:7 Kat:1,2,4,5,6,7 İçerenköy
34752 İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 216 578 71 00
Faks: +90 216 575 66 37
hls.turkey@honeywell.com
www.hls-turkey.com
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