
 
 
 

GAVS(Gaisro Apsaugos Valdymo Skydas) "TIRAS PRIME 8L" 
Greito paleidimo instrukcija 

 
 

 

1 pav. – Pagrindinis modulis su valdymo ir indikacijų skydu: 

1. MiniUSB lizdas; 2. Ekranas;  3. Klaviatūra. 
 
 
  



Nustatymai naudojant «tloader Prime» programą 

1. Atjunkite pagrindinį ir papildomą (jei prijungta) "GAVS" maitinimą. 
2. Prijunkite GAVS prie kompiuterio USB-miniUSB kabeliu (1 pav., 1poz.) 
3. Paleiskite «tloader  Prime»  programą ir pasirinkite pagrindiniusnustatymus: 

3.1 Zonų tipai: 
- automatiniai detektoriai: 

• be patikrinimo 

• patikrinimo tipas A 

• patikrinimo tipas B 

• patikrinimo tipas C 
- rankinio iškvietimo taškai 
- įvestis 

3.2 Išėjimai: 
- priskirkite reikalingas  zonas prie sirenų. 
- Priskirkite reikalingas zonas prie relių. 

3.3 Įrenginių priskyrimas: Jei reikia padidinti zonų skaičių iki 20 ies, naudoti m-z (f) modulį. 
3.4 Vartotojai – vartotojo parinkčių konfigūravimas: 

- Pridėti naudotojus; 
- Pašalinti naudotoją; 
- vardas,  prieigos kodas, vartotojo teisių tipas. 

3.5 Skriptai-kurti scenarijus išėjimų valdymui. 
3.6 Bendrieji nustatymai: 

- Uždelsimai išėjimų aktyvavimui. 
- Atstatymo laikas 
- Sirenų atstatymo laikas, esant naujam gaisro aliarmui. 
- Įžeminimo linijos kontrolė. 
- Dienos/Naukties režimas (įspėjimo režimas priklausomai nuo paros laiko) 

4. Paspauskite mygtuką   "įkelti nustatymus į įrenginį". 
5. Atjunkite USB-miniUSB  kabelį nuo GAVS. 
6. Prijunkite GAVS pagrindinį ir papildomą maitinimą. 
7. Nustatyti laiką  ir  datą: 

- paspauskite  "GAVS skydelio mygtuką (1 pav., poz. 3]; 
- Įveskite prieigos kodą  (numatytasis-1111); 

- rodyklėmis  ir  pasirinkite meniu  punktą  «10: laikas ir data»; 
- įveskite  laiką  ir  dieną  šiuo formatu "hh: mm dd/mm/yy", (kur  HH  yra valandos,  mm  yra 

minutės,  DD  yra dienos,  mm  yra mėnesiai,  YY  yra metai); 

- paspauskite mygtuką  , kad patvirtintumėte pakeitimus  ir  išeitumėte iš meniu. 

 

  



Nustatymai naudojant " GAVS " ekraną 

1. Paspauskite mygtuką  ant GAVS skydelio (pav. 1, poz. 3) ir įveskite  3čio  lygio  prieigos kodą 
(numatytasis – 1234). 

2. Naudodami rodykles  ir  pasirinkite  reikiamą  meniu  elementą. Paspauskite mygtuką  

, kad patvirtintumėte keitimus  ir  išeitumėte iš meniu 
 
2.1 Srityse: 

- automatiniai detektoriai: 

• be patikrinimo 

• patikrinimo tipas A 

• patikrinimo tipas B 

• patikrinimo tipas C 
- rankinio iškvietimo taškai 
- įvestis 

7.1 Išėjimai: 
- priskirkite reikalingas  zonas prie sirenų. 
- Priskirkite reikalingas zonas prie relių. 

2.2 Uždelsimai 
- FT išėjimo delsa (sek.) 
- Pagrindinio maitinimo gedimo aptikimo vėlavimas (min.) 

2.3 Sistemos parinktys: 
- Įžeminimo valdymas 
- Visada sirena (perkrauti sirena su nauju ugnies aliarmu) 
- Naudojant M-Z (f) – jei reikia padidinti zonų skaičių, naudojant M-Z (f) modulį 
- Atstatymo laikas 

3. Nustatyti laiką ir datą: 

- Paspauskite  mygtuką, esantį ant GAVS skydelio ir įveskite 2 lygio prieigos kodą 
(numatytasis – 1111); 

- rodyklėmis  ir  pasirinkite meniu «10: laikas ir data»; 
- įveskite laiką  ir  dieną  šiuo formatu "hh: mm dd/mm/yy", (kur  HH  yra valandos,  mm  yra 

minutės,  DD  yra dienos,  mm  yra mėnesiai,  YY  yra metai); 

- paspauskite mygtuką  , kad patvirtintumėte pakeitimus  ir  išeitumėte iš meniu. 

4. Jei reikia, galite nustatyti dienos/nakties režimą (įspėjimo režimas priklausomai nuo paros laiko): 

- Paspauskite mygtuką   , esantį ant GAVS skydo ir įveskite 2 lygio prieigos kodą 
(numatytasis – 1111). 

- naudodami  rodykles  ir  pasirinkite meniu  punktą  «5:  diena naktis»: 

• Būsena: įjungta/išjungta 

• Įveskite "dienos" ir "nakties" laiką šiuo formatu "hh: mm"(kur  HH  yra valandos,  mm  
yra minutės); 

  



Gamykliniai nustatymai 
 

Parinktį Vertė 

Zonos tipas: 
Zone1 – Zone7 
Zone8 

 
Automatiniai detektoriai be patvirtinimo 
Rankinio iškvietimo taškai 

Išėjimai: 
Sirena1 
Sirena2 
Relė1 
Relė2 

 
Priskirtos zonos: 1, 2, 3, 4 
Priskirtos zonos: 5, 6, 7, 8 
Priskirtos zonos: 1, 2, 3, 4 
Priskirtos zonos: 5, 6, 7, 8 

Naudojant M-Z (f) Išjungti 

Vartotojai: 
Administratorius 
Vartotojas 
Montuotojas 

 
Vartotojo tipas – administratorius, prieigos kodas – 
1111 
Vartotojo tipas – vartotojas, prieigos kodas – 1 
Vartotojo tipas – montuotojas, prieigos kodas – 1234 

Bendrieji nustatymai: 
Uždelsimai: 

FT išėjimo delsa (sek.) 
Pagrindinio maitinimo gedimo aptikimo 
uždelsimas (min.) 

Atstatymo laikas (sek.) 
Sirenų perkrovimas su nauju gaisru (visada sirena) 
Įžeminimo valdymas 
Day/nakties režimas 
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www.tiras.ua 

Gamintojas: 
"Tiras-12" LTD 
21021 Ukraina, Vinnytsia, 2-oji eismo juosta Khmelnytske Shosse, 8 

Jei turite klausimų, prašome kreiptis: 

ES Atstovas: 

UAB „BK GRUPĖ“ 

Pramonės pr. 4D, 51329 Kaunas. Lietuva. 

Tel.: +370 37 337952 

Fak: +370 37 413224 

Techninis palaikymas: 

Tel.: +370 607 95350 

El. paštas: algirdas@bkgrupe.lt 

Skype: yaskalt 

Pardavimų skyrius: 

Tel.: +370 615 71138 

El. paštas: andrius.l@bkgrupe.lt 

Skype: bk_vilnius_andrius 
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