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Ačiū, kad renkatės mūsų įrangą 
pagamintą Tiras-12 Ltd. 

 
Prieš naudodamiesi produktu, 
peržiūrėkite šį dokumentą * 
ir išsaugokite, kad ateityje  

rastumėte reikalingą informaciją. 
 

Daugiau informacijos 
ir dokumentacijos rasite 

naudodamiesi šiomis nuorodomis: 
 

www.tiras.ua 
 
 

DOKUMENTAI: 
 

 
 

Vartotojo aprašymas 

 

 
 

Instaliuotojo 
aprašymas 

 

 
 

Greito paleidimo 
vadovas 

 

 

PROGRAMINĖ ĮRANGA: 
 

 
 

tLoader 
(Windows) 

 

 
 

tLoader 
(Android) 

 

 

* - ši instrukcija skirta instaliuotai PRIME8L_1 programinei įrangai. 
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Priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultas «Tiras PRIME 8L» atitinka esminius šių Europos Sąjungos 
reglamentų ir direktyvų reikalavimus:  

- Statybos produktų reglamentas (EU) Nr 305/2011;  
- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EU;  
- EMS Direktyva 2014/30/EU;  
- Direktyva 2011/65/EU (RoHS).  
 
Priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultas «Tiras PRIME 8L» atitinka šių Europos Sąjungos standartų 

reikalavimus: 
- EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006; 
- EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006  
CNBOP-PIB notifikuotoji įstaiga išdavė EB eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1438-CPR-

0647.  
 

 
1438 

 
«Tiras-12» LTD 

2nd Lane Khmelnytske Shosse, 8, Vinnytsia, Ukraine, 21021 

Priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultas «Tiras PRIME 8L»  
 

EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006; 
EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006 

Pagrindinės numatytos funkcijos: 

− Išvestis į gaisro signalizacijos įrenginius 

− Aliarmo perdavimo įranga 

− Gedimo perspėjimo perdavimo įrangą 

− Apsauga nuo energijos tiekimo sutrikimo 

− Priklausomybės nuo daugiau nei vieno aliarmo signalo 

− Išvesties vėlavimas 

Informacija apie papildomas funkcijas, įvestis ir išėjimus, nurodytus šiame vadove. 

 
«Tiras-12» LTD kokybės valdymo sistema yra sertifikuota pagal DSTU ISO 9001: 2015. Pažyma № UA 

8О050.008QMS-18, galioja nuo 2018.04.27 iki 2021.04.26. 
Visą atitikties techniniams reglamentams ir sertifikatų tekstą galite rasti tinklalapyje šiuo adresu: 

www.tiras.ua.  
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Šiame gide yra Tiras PRIME 8L priešgaisrinės signalizacijos valdymo skydo aprašymas, veikimo 
principas, instaliacijos instrukcija, konfigūracija ir naudojimosi instrukcija. 

Kad išvengtumėte galimų klaidų naudojantis ir galimo įrangos sugadinimo, prieš diegdami, 
konfigūruodami ir eksploatuodami GAVS, perskaitykite šį dokumentą ir vartotojo vadovą, pateiktą kartu su 
valdymo skydeliu. 

Šiame dokumente nenurodytos priešgaisrinės signalizacijos sistemų įrengimo taisyklės. 

Šiame dokumente naudojami šie sutrumpinimai: 

GAVS – gaisro apsaugos valdymo skydas; 
GAPP – gaisro apsaugos priėmimo pultas; 
PK – personalinis kompiuteris; 
APS – aliarmo perdavimo sistema; 
TJ – trumpasis jungimas; 
MŠ – maitinimo šaltinis; 
IG – GAVS instaliacijos gidas (www.tiras.ua). 

 1 Tikslas  

GAVS yra suprojektuota kad: 

• Kontroliuoti gaisro aliarmo detektorių būklę;  

• Kontroliuoti sirenas;  

• Kontroliuoti išorinius įrenginius;  

• Kontroliuoti išorinių įrenginių būklę;  
 

GAVS yra gaisro apsaugos sistemos pagrindas, prie kurio galima prijungti: 

• Išplėtimo modulį, kad padidinti zonų kiekį – M-Z (f). Instaliuojamas į GAVS plokštę; 

• 4 relių Relinis modulis – M-OUT4R. Instaliuojamas į GAVS plokštę; 
Modulių prijungimo prie GAVS pavyzdys pateiktas A priede. 

2 Bendra informacija  

• 8 zonos (gali būti išplėsta iki 20 zonų, naudojant M-Z(f) modulį);  

• Iki 32 detektorių kiekvienoje zonoje;  

• Priklausomybė zonose (Patvirtinimas); 

• 2 kontroliuojami išėjimai skirti sirenoms;  

• Gaisro aliarmo ir klaidos išėjimai skirti įrangai prijungti; 

• 2 programuojami relių išėjimai;  

• Kontroliuojami maitinimo išėjimai - 24V;  

• LCD ekranas su apšvietimu;  

• Dienos-Nakties režimas, išėjimų aktyvacijos kontrolei;  

• Programuojamos logikos, skirtos išėjimų ir įėjimų valdymui;  

• Konfigūruojama su PK arba Android įrenginiu (per USB);  

• Intelektualus įkrovimo įtaisas su akumuliatoriaus talpos valdymu;  

• Pastovus laikrodis ir įvykių istorija – iki 1000 įvykių;  

• Rezervinis maitinimo šaltinis – 2 akumuliatoriai 7 Ah talpos; 

• Galingas MŠ su perjungtu režimu – 24V/2A; 

3 Struktūra 

GAVS Tiras PRIME 8L išvaizda parodyta 1 pav. Išorė su nuimtu priekiniu dangteliu parodyta 2 pav. 
Korpuso be pagrindinio modulio išvaizda parodyta 3 pav. Pagrindinio modulio vaizdas yra parodyta 4 ir 5 pav. 
Valdymo ir indikatorių skydelis parodytas 4 pav. 
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1 pav. GAVS išvaizda. 

 
2 pav. GAVS išvaizda su nuimtu priekiniu dangčiu: 

1. Vieta akumuliatoriui; 2. Skylės montavimui ir tvirtinimui prie sienos (žr. 4.2 skyrių); 3. Skylės 
laidams; 4. Pagrindinis modulis (valdymo ir indikacijos skydelis su prijungimo gnybtais); 5. Skylės 

pagrindiniam moduliui pritvirtinti su savisriegiais varžtais (užbaigus montavimą). 
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3 pav. Korpuso išvaizda be pagrindinio GAVS modulio: 

1. Skylės laidams; 2. Pagrindinis maitinimo šaltinis; 3. Gnybtai, skirti 230V maitinimo tinklo 
prijungimui; 4. Papildomų modulių įrengimo vieta; 5. Papildoma skylė tvirtinimui prie sienos. 

 

 
4 pav. Pagrindinis modulis su valdymo ir indikacijos pultu: 

1. Indikatoriai LED1 ir LED2 (daugiau informacijos rasite 5.3.7 skyriuje); 2. MiniUSB lizdas; 3. Prijungimo 
gnybtai (aprašymas pateiktas 7.1 lentelėje); 4. Ekranas; 5. Klaviatūra; 6. LED indikatoriai. 
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5 pav. Pagrindinio modulio galinė pusė: 

1. Pagrindinė plokštė; 2. M-OUT4R jungtis; 3. Indikacijos plokštės jungtis; 4. Komunikatoriaus 
jungtis; 5. START mygtukas; 6. MŠ jungtis; 7. M-Z(f) jungtis. 

3.1 Prijungimo gnybtai  

 
3.1 lentelė. Prijungimo gnybtų aprašymas (4 pav. 3) 

Gnybtas Aprašymas 

GND Loginė žemė 

Z1-Z8 Zonų (įėjimų) prijungimas 

S1, S2 Išėjimai sirenoms 

US1, US2 Sirenų maitinimo šaltinio prijungimo įėjimai 

FT Išėjimas pranešantis apie klaidą 

AL Išėjimas pranešantis apie gaisro aliarmą  

REL1, REL2 Programuojami relių išėjimai 

NC Normaliai uždaras relės kontaktas  

NO Normaliai atviras relės kontaktas 

+24V Maitinimo išėjimas +24V 

A1, B1 Gnybtai sistemos magistralės prijungimui (RS-485) 

 
Išsami laidų sujungimo schema pateikta Priede B 
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3.2 Valdymo ir indikacijos skydelis 

3.2.1 Indikacija 

Indikatorius Spalva Pavadinimas Reikšmė 

 Žalias Maitinimas Šviečia –GAVS yra įjungta 

 Raudonas Bendras Gaisras 
Mirksi – gaisro aliarmas vienoje ar keliose 
zonose 

 
Raudonas 

Patikrinimas zonoje 
(zonose) 

Mirksi – patikrinimas vienoje ar keliose zonose 

 
Raudonas 

Gaisro aliarmo signalo 
perdavimas / 

perdavimo tikrinimas 

Mirksi – gaisro aliarmo signalas perduodamas į 
GAPP 

Šviečia – gautas patvirtinimas apie gaisro 
signalo perdavimą į GAPP 

 Geltonas 
Bendras gedimo 

indikatorius 
Mirksi – bent vienos iš kontroliuojamų 
grandinių ar funkcijų gedimas 

 Geltonas 
Centrinis apsaugos 

pultas «Gaisras» 
išėjimas 

Mirksi – AL išėjimo (gaisro) jungimo grandinės 
gedimas1 

Šviečia – AL išėjimas ir gaisro aliarmo 
perdavimas į GAPP yra išjungtas 

 Geltonas 
Centrinės stebėjimo 

pulto «Gedimas» 
išėjimas  

Mirksi – FT išėjimo (gedimo) jungimo grandinės 
gedimas1 

Šviečia – FT išėjimas ir gaisro aliarmo 
perdavimas į GAPP yra išjungtas 

 Geltonas Sistemos klaida Mirksi – GAVS sistemos (programos) klaida 

 Geltonas Sistemos magistralė Mirksi – sistemos magistralės gedimas 

 
Raudonas 

Gaisro gesinimo 
aktyvinimas² 

Šviečia – gaisro gesinimo įtaisas veikia 
„gesinimo“ režimu 

 
Raudonas 

Gaisro gesinimo 
uždelsimas įjungtas² 

Mirksi – gaisro gesinimo įtaisas veikia 
„įjungimo“ režimu 

 
Geltonas Gesinimo gedimas² Mirksi – aptiktas gesinimo įrenginio gedimas 

 Geltonas Bendras išjungimas 
Šviečia – sistemoje aptinkamas bent vienas 
išjungimas 

 Geltonas 
Pagrindinis maitinimo 

šaltinis 
Mirksi – pagrindinio maitinimo šaltinio gedimas 
– 230V 

 Geltonas 
Rezervinis maitinimo 

šaltinis 
Mirksi – rezervinio maitinimo šaltinio gedimas 

 Geltonas 
Išėjimai +24V / 

išoriniai įrenginiai 
Mirksi – vieno iš +24V išėjimo gedimas / zonos 
– įvesties jungties linijos gedimas 
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Indikatorius Spalva Pavadinimas Reikšmė 

 Geltonas Įžeminimo valdymas 
Mirksi – gedimas (trūksta) apsauginio 
įžeminimo 

 

Geltonas Uždelsimas 

Šviečia – uždelsimo funkcija yra išjungta (arba 
įjungtas nakties režimas) 

Mirksi – aktyvavimo uždelsimas 

 

Geltonas Sirenos 
Šviečia – sirenos išėjimai yra išjungti 

Mirksi – bent vieno sirenos išėjimo gedimas 

 

Žalias Access Šviečia – įjungta 2-ojo lygio prieiga 

1 – mirksi abu indikatoriai „GAPP gaisras“ ir „GAPP gedimas“ rodo komunikatoriaus gedimą.  

2 – aktyvus su prijungtu gesinimo įtaisu. 

3.2.2 Valdymo mygtukai 
 

Mygtukas Funkcija Privalomas prieigos lygis (žr. 7.2.4) 

 

Išjungti dabartinį uždelsimą 1 

Įjungti / išjungti delsos funkciją 2a 

 

Įjungti / išjungti sirenos išėjimus 2a/2b 

 

Išjungti vidinį garsinį signalą (nutildymas) 1 

 

Perkrauti GAVS 2b 

 

Atgal (į meniu)  

1 Pasirinkite aktyvų lauką ekrane:  

(gaisras  - klaida  - atjungimai  ) 

 

Pagrindinis (Eiti į pagrindinį meniu)  2a/2b 

 

Funkcija 1 (3-ojo lygio prieigos meniu) 3 

 

Funkcija 2 (2-ojo lygio prieigos meniu) 2a/2b 

 

Klaviatūra 1 
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Mygtukas Funkcija Privalomas prieigos lygis (žr. 7.2.4) 

 

Ištrinama 2a/2b/3 

 

Prieiga 2a/2b/3 

 

3.3 Darbo režimai (sąlygos) 

GAVS gali veikti vienu iš šių darbo režimų:  

• Ramybės būsena – jokių kitų darbo režimų, tik šviečia žalios spalvos indikatorius , ekrane 
rodoma informacija apie įrenginio pavadinimą ir esamą laiką 

• Gaisro – indikatorius  mirksi, ekrane rodomos suveikusios zonos, įjungiamas garsinis 
signalas; 

• Patvirtinimas – mirksi indikatorius , zonos su patvirtinimu rodomos ekrane Gaisro lauke. 
Garso signalo įjungimas. Ši būsena gali pasikeisti į Gaisrą, tik patvirtinus gaisrą, pagal specialų 
algoritmą, kuris paskiriamas programavimo metu iš 3-ojo prieigos lygio. Jei per užprogramuotą 
laiką gaisras nepatvirtinamas, GAVS Patvirtinimo būsena pakeičiama į Ramybės būseną. 

• Gedimas – mirksi indikatorius ir zonos klaidos arba grandinės klaidos indikatorius, ekrane 
rodoma gedimo funkcija, suaktyvinamas garsinis signalas; 

• Atjungimas – šviečia indikatorius , rodantis išjungtą grandinę. Ekrane rodo išjungtą 
grandinę arba zoną; 

• 2-as prieigos lygis – užsidega mygtuko indikatorius . Ekrane rodo 2-ojo prieigos lygio 
meniu. 

• 3-as prieigos lygis - nėra indikacijų, nėra informacijos ekrane, naudojamas GAVS 
programavimui. Išsamią informaciją žiūrėkite diegimo vadove. 

GAVS tuo pačiu metu gali būti Gaisro, Patvirtinimo, Gedimo ir Atjungimo režime. Sąlygos, kuriomis 
GAVS pereina į tam tikrus režimus, parodytos Priede C. 

4. Montavimas ir pasiruošimas darbui 

4.1 Saugos reikalavimai 
 

 

Visi sujungimai turi būti atliekami atjungus visus maitinimo šaltinius nuo GAVS: 
pagrindinio (230V kintamosios srovės) ir rezervinio (baterijos). 

 

Dėmesio! GAVS ir modulių plokštėse yra statiniams krūviams jautrūs komponentai. Kad 
nepažeistumėte jautrių komponentų, prieš tvarkydami bet kokias plokštes, visada 
įžeminkite 

 

Dėmesio! Kad nepažeistumėte pagrindinės plokštės ir modulių, moduliai turi būti 
montuojami ir išimami tik atjungus maitinimo šaltinius (kintamąjį ir nuolatinį). 
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4.1.1 GAVS montavimą, išmontavimą, eksploataciją ir priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai pagal 

elektrotechnikos ir priešgaisrinės saugos taisykles.  
4.1.2 GAVS montavimas, išmontavimas ir priežiūra turi būti atliekama tik atjungus nuo maitinimo 

šaltinio. 

4.2 GAVS montavimas 

GAVS turėtų būti montuojamas patalpose, kuriose kontroliuojamos klimato sąlygos ir temperatūra yra 
-5° C ... + 40° C, santykinė oro drėgmė neturi būti didesnė kaip 93%. Korpusas yra skirtas vertikaliam 
montavimui ant sienos ar kito lygaus paviršiaus.  

GAVS turėtų būti montuojamas kuo toliau nuo elektromagnetinių trukdžių šaltinių (pavyzdžiui, elektros 
įrangos, šildymo prietaisų, oro kondicionierių, radijo siųstuvų ir t.t.). 

 
Montavimas: 

 

1. Nuimkite 2 kištukus korpuso apačioje. 

 

2. Atsukite 2 varžtus, kurie pritvirtina dangtį. 

 

 

 

 

 

3. Nuimkite dangtį. 
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4. Atjunkite maitinimo jungtį nuo pagrindinės plokštės, išimkite 
pagrindinį modulį: 

1 - pakelkite pagrindinį modulį, 2 - nuimkite užraktą dešinėje 
pusėje 3 - ištraukite pagrindinį modulį iš kairiosios spynos, 
perkeldami jį į dešinę.  

(Atidarant modulis automatiškai fiksuojamas statmenai korpuso 
padėčiai. Norėdami grįžti į darbinę būseną, perkelkite modulį, 
kaip parodyta 3 pav.). 

 

 

5. Pritvirtinkite GAVS korpusą prie sienos, sulygiuokite jo padėtį 
su lygio matuokliu ir pažymėkite dvi viršutines skylutes. Gręžkite 
skyles pažymėtose vietose, skirtose kaiščiams. Įdėkite kaiščius ir 
varžtus ir uždėkite ant jų korpusą. Skylių, skirtų montuoti GAVS, 
skersmuo turi būti 5 mm.  

6. Patikrinkite korpuso padėtį naudodami lygio matuoklį. 
Pažymėkite 3 tvirtinimo skyles, nuimkite korpusą 

7. Pažymėtose vietose gręžkite kaiščių skyles. Įkiškite kaiščius.  

8. Išpjaukite būtinas skyles laidams iškišti. 

 

 

9. Iškiškite laidus.  

Norėdami užtikrinti IP30 klasę, visada naudokite specialų 
tinkamo dydžio kabelio sandariklį (priklausomai nuo kabelio 
tipo).  

10. Trimis varžtais prisukite korpusą prie sienos. Tvirtinimo 
skylių skersmuo yra 4,2 mm.  

11. Įdiekite pagrindinį modulį.  

12. Atlikite reikiamus sujungimus (žr. 4.2 skyrių). Įdiekite 
reikiamus modulius (4.2.9). 
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13. Įdėkite ir prijunkite 2 baterijas 

(žr. 4.2.8 skyrių). 

 

 

 

 

14. Pritvirtinkite skydą 2 varžtais.  

15. Atlikite 1-3 veiksmus atvirkštine tvarka. 

 

4.3 Prijungimas 

4.3.1 Zonų prijungimas (Zx) 

GAVS „Tiras PRIME 8L“ turi 8 zonas plokštėje, skirtas jutikliams prijungti, ir dar leidžia prijungti M-Z(f) 
modulį, kad padidintumėte zonų skaičių iki 20. Bet kuri iš zonų, priklausomai nuo konfigūracijos, gali būti 
naudojama kaip gaisro zona arba universalus įėjimas.  

 

Automatinių gaisro detektorių prijungimas 
Maksimalus automatinių gaisro detektorių skaičius vienoje zonoje yra ne daugiau kaip 32. Jutiklių 

sujungimas parodytas 6 pav. Spindulio gale (paskutiniame detektoriuje) turi būti prijungtas Rt – 6,8 kΩ 0,5 W 
rezistorius.  

Didžiausias srovės suvartojimas ir didžiausias detektorių skaičius zonoje nustatomas pagal jungiamųjų 
laidų varžą ir apskaičiuojamas naudojant 4.1 lentele:  
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4.1 lentelė. Srovės suvartojimas zonose 

Detektoriaus maitinimas 
Sunaudojama srovė, mA 

Rzw = 0 Ω Rzw ≤50 Ω Rzw= 50-100 Ω 

≥18V 3 2,2 3,5 

≥10V 4,5 3,7 5,5 

Rzw – zonos laidų varža 

 

 
6 pav. Automatinių detektorių prijungimas * 

(«X» reiškia zonos skaičių) 
* – nurodomi detektorių kontaktų numeriai tiems, kuriuos pagamino „Tiras-12 ltd“ (SPD2). Kitų 

gamintojų laidų prijungimo schemos (ir detektorių bazių kontaktiniai numeriai) turėtų būti 
nurodytos jų pateiktuose techniniuose dokumentuose. 

 
Pavojaus mygtukų prijungimas  
Pavojaus mygtukų prijungimas yra toks pat kaip automatinių gaisro detektorių (6 pav.). 

 

 

Jei zona nenaudojama, ją galima išjungti konfigūracijoje. 

 

 

Pagal EN54-13 neleidžiama vienoje zonoje sujungti pavojaus mygtukus ir dūmų 
detektorius.  

 

«Universalaus įėjimo» zonos prijungimas 
Kai zonos naudojamos kaip universalūs įėjimai, galimos 7 operacijų parinktys, išsamią informaciją rasite 

zonų nustatymuose – 6.2 skyriuje. Prijungimas atliekamas pagal 7 pav.  
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7 pav. Universalaus įėjimo prijungimas 

(«x» reiškia zonos numerį) 

4.3.2 Sirenų prijungimas (Sx, USx) 

GAVS turi 2 išėjimus, skirtus sirenų prijungimui. Sirenų jungimas parodytas 8 pav. Jei sirenos 
maitinamos iš GAVS, prisukite trumpiklį tarp USx ir +24 V kontakto. Jei sirenų srovės suvartojimas viršija +24 
V išėjimo apkrovą, būtina naudoti atskirą maitinimo šaltinį. Galinis rezistorius prisukamas linijos gale – 6,8 
kΩ, 0,5 W. «x» prie kontakto reiškia jo numerį. 

 

8 pav. Sirenų prijungimas 
1 – Trumpiklis naudojamas, kai sirenos yra maitinamos iš GAVS; 

2 – Galima prijungti tiek sirenas, tiek avarinį apšvietimą. 

4.3.3 Relių išėjimai (REL1, REL2, С1-C4) 

GAVS dvi programuojamas reles (REL1 ir REL2) su perjungiamais kontaktais (NC – normaliai uždaras, 
NO – normaliai atviras, COM(REL1, REL2, C1, C2, C3, C4) – bendras kontaktas). Įvykiai ir zonos, kurios aktyvuoja 
reles yra priskiriamos 3-ame prieigos lygyje (žr. 5.3.2 skyrių). 

Norėdami padidinti relių išėjimų skaičių, galite naudoti M-OUT4R modulį, kuriame yra 4 relės su 
abipusiais kontaktais, panašiais į REL1 ir REL2. Modulio įrengimas parodytas 4.2.9 punkte, jo programavimas 
pateiktas 5.3.2 skyriuje. 

4.3.4 Gaisro aliarmo ir gedimo išėjimai (AL ir FT) 

GAVS turi gaisro aliarmo (AL) ir gedimo (FT) išėjimus, skirtus prisijungti prie išorinių įrenginių ar kitos 
įrangos (komunikatoriaus). Išėjimai yra tranzistorinio tipo su ribota perjungimo srove (100mA) ir jungties 
linijos kontrole. Linijos gale turi būti prijungtas 6,8 kΩ, 0,5 W rezistorius. Prijungimas turi būti atliekamas 
pagal 9 pav. Jei išėjimas nenaudojamas, rezistorius montuojamas tiesiai ant išėjimo gnybtų (tarp +24 V ir FT 
arba AL).  
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9 pav. AL ir FT išėjimų prijungimas 

4.3.5 +24V maitinimo šaltinio prijungimas 

GAVS turi du 24V maitinimo išėjimus, skirtus maitinti įrenginius. Kiekvienas išėjimas turi automatinį 
saugiklį, kurio maksimali srovė yra 400 mA. Išėjimai ant pagrindinės plokštės pažymėti „+24 V“. 

 

 

Norėdami atkurti normalią +24 V išėjimo saugiklio būseną po jo suaktyvinimo, kelioms 
sekundėms atjunkite apkrovą 

 

4.3.6 Pagrindinio maitinimo šaltinio (~230 V) prijungimas 
 

 

Prieš prijungdami pagrindinį GAVS maitinimo šaltinį įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra 
išjungta 

 

Nedirbkite su GAVS be apsauginio įžeminimo! 

 

GAVS prijungti turi būti naudojama atskira 230 V maitinimo linija su apsauginiu įžeminimu. Norėdami 
prisijungti prie elektros tinklo, naudokite automatinį atjungimo įtaisą, kurio parametrai atitinka GAVS 
specifikacijas. 

Pagrindinis maitinimo šaltinis jungiamas jungtimi prie GAVS maitinimo bloko (MB). Viena šios jungties 
dalis yra MB, kita - ant kabelio (žr. 10 pav.). Prijungę jungtį prie 230 V tinklo, laidai turi būti pritvirtinti 
užtraukiamu dirželiu (žr. 11 pav.). Norint prisijungti prie 230 V tinklo, rekomenduojama naudoti kabelį, kurio 
skerspjūvis yra ne mažesnis kaip 1,0 mm2. Maitinimo laidų skerspjūvis turi būti pasirinktas atsižvelgiant į linijų 
ilgį ir komponentų apkrovą. Minimalus rekomenduojamas laido skerspjūvis yra ne mažiau 1.0 mm2. 

 

 
 

10 pav. ~230 V jungties prijungimas 
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11 pav. ~230 V tinklo maitinimo kabelio prijungimas ir fiksavimas 

4.3.7 Rezervinio maitinimo šaltinio prijungimas (Akumuliatoriai) 
 

 

Dvi hermetiškos švino-rūgštinės baterijos (12 V, 7 Ah) gali būti naudojamos kaip rezervinis GAVS 
maitinimo šaltinis. Baterijos yra prijungtos prie „+“ (raudonos) ir „-“ (juodos) gnybtų ir yra sujungiamos 
trumpikliu (pridedamas), atsižvelgiant į akumuliatoriaus gnybtų spalvą (žr. 12 pav.). GAVS kontroliuoja 
akumuliatoriaus įtampą ir vidinę varžą – jei ji sumažėja žemiau nei 23 V (kiekviename po 11,5 V), GAVS 
suformuoja pranešimą „Baterijos gedimas – žema įtampa“, taip pat atjungia akumuliatorių, kai bendrą 
įtampą žemesnė nei 21 V. Akumuliatoriaus srovės sunaudojimas po išjungimo yra mažesnis nei 0,1 mA. 
Krovimo grandinė turi apsaugą nuo netinkamo akumuliatoriaus prijungimo. 

 

Krovimo grandinė atlieka tris akumuliatoriaus įkrovimo veiksmus (žr. 13 pav.):  

• Srovės įkrova (neribojama įtampa, atsižvelgiant į temperatūrą), kad būtų pasiekta maždaug 80% 
talpos;  

• Nuolatinis įtampos įkrovimas (vertės yra 2 V mažesnės nei įkrovimo įtampa pirmame žingsnyje, 
atsižvelgiant į šiluminę kompensaciją);  

• Atsipalaidavimas – atjungia krovimo grandinę, akumuliatoriaus savaiminio išsikrovimo procesą 
(saugojimą). Šiame režime akumuliatoriai yra pasirengę tiekti atsarginę GAVS energiją. Esant 
~230 V gedimui, akumuliatorius perjungiamas akimirksniu ir automatiškai.  

Pasiekus savaiminio iškrovimo slenkstį, įkrovimo ciklas kartojamas. 
Baterijos įtampos šiluminis reguliavimo diapazonas yra nuo -5° iki +50° C. 

 

Atsargiai! Prijungdami akumuliatorius patikrinkite poliškumą. 

 

Atsargiai! Neužtrumpinkite gnybtų. Tai gali sugadinti ar susprogdinti akumuliatorius. 

 

Atsargiai! Kai kuriose baterijose yra sieros rūgšties. Jei pažeista baterija pateko į odą ar 
akis, nedelsdami 15 minučių praplaukite paveiktas vietas vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. 
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12 pav. Akumuliatorių prijungimas 

 

 
 

13 pav. Akumuliatorių krovimo ciklai 
 

Norėdami paleisti GAVS iš akumuliatoriaus (be 230 V), prijunkite akumuliatorių ir paspauskite mygtuką 
START (5 pav.), Laikykite jį tol, kol išgirsite tris pyptelėjimus. Rezervinio maitinimo šaltinio galios 
apskaičiavimo pavyzdys pateiktas Priede D. 

 

4.3.8 M-OUT4R modulio instaliavimas 

M-OUT4R yra montuojamas pagrindinės plokštės apačioje ir prijungiamas prie atitinkamos jungties (5 
pav.). 

Norėdami prijungti modulį, pirmiausia įdėkite plastikinius laikiklius į pagrindinę plokštę (laikikliai 
tiekiami su M-OUT4R – 4 vnt.), Tada įdėkite modulį į pagrindinės plokštės jungtį (5 pav., 2 poz.). 

 

 

Patikrinkite modulio jungčių poslinkius. 
 

 

Įdiegtas modulis ir jo gnybtai parodyti 14 pav. 
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14 pav. GAVS su instaliuotu M-OUT4R moduliu 

4.3.9 M-Z(f) modulio instaliavimas 

M-Z(f) modulis skirtas padidinti GAVS zonų skaičių iki 20. Norėdami įdiegti M-Z(f), pirmiausia įdėkite 
plastikinį laikiklį ant pagrindinės GAVS plokštės (laikikliai yra komplektuojami su M-Z(f) – 4 vnt.). ir 
instaliuokite M-Z(f) ant pagrindinės GAVS plokštės, prijungdami komunikatoriaus gnybtą prie GAVS jungties 
(5 pav.). 

M-Z(f) įrengimas parodytas 15 pav. Modulis įmontuotas pagrindinio plokštės apačioje (16 pav.). 

 
 

15 pav. GAVS su instaliuotu M-Z(f) moduliu 
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16 pav. GAVS su instaliuotu M-Z(f) moduliu (modulio galinis vaizdas) 

5 Prieigos lygiai 

GAVS turi keturis prieigos lygius: Peržiūra (1 lygis), Valdymas (2 lygis), Konfigūracija (3 lygis), 
Aptarnavimas (4 lygis).  

Dirbant su klaviatūra įmanoma ši garsinė indikacija:  

• 1 trumpas pyptelėjimas – simbolių įvedimas / mygtuko paspaudimas;  

• 2 trumpi pyptelėjimai – sekcijos įvesties / funkcijos pasirinkimo patvirtinimas;  

• 3 trumpi pyptelėjimai – įeiti / išeiti iš antrojo prieigos lygio, GAVS startavo;  

• 1 ilgas signalas – neteisingas įvestas kodas arba simbolis / atliktas gamyklinių nustatymų 
atkūrimas;  

5.1 Lygis 1 (Peržiūra) 

Leidžia gauti informaciją (neleidžia jokių operacijų) ir atlikti šias funkcijas: 

• Išjungti garsiakalbį (jei aktyvus) – mygtukas .  

• Išjungti uždelsimą – mygtukas  (jei C tipo zonai aktyvuota patikrinimo sąlyga);  

• Perjunkite aktyvaus ekrano laukus (17 pav.) – mygtukas ;  

• Peržiūrėti pagrindinį meniu (informacija apie GAVS) – mygtukas  

 

 
 

17 pav. Aktyvių ekrano laukų (gaisras, gedimas, išjungimas) pavyzdys  
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5.2 Lygis 2 (Valdymas) 

2 lygis (Valdymas) turi 2 pakopas:  

• Lygis 2a (Vartotojas)  

• Lygis 2b (Administratorius)  
 
Prieiga prie 2a ir 2b lygių yra apsaugota slaptažodžiu. 
 
Gamykliniai slaptažodžiai:  

− Lygis 2a – [1];  

− Lygis 2b – [1111].  
 

2a lygyje (Vartotojas) galima atlikti šiuos veiksmus:  

• Įjungti/išjungti uždelsimą;  

• Įjungti/išjungti sirenos įspėjimą.  

 
2b lygyje (Administratorius) galima atlikti šiuos veiksmus:  

• Įjungti/išjungti uždelsimą; 

• Atstatyti gaisro būklę; 

• Įjungti/išjungti įspėjimo išėjimus. 

• Peržiūrėti įvykių žurnalą; 

• Įjungti/išjungti gaisro ir gedimų išėjimus ir komunikatorių (jei abu išėjimai yra išjungti); 

• įjungti/išjungti gaisro gesinimo signalizacijos sistemą (jei sukonfigūruota); 

• Įjungti/išjungti GAVS ir M-Z(f) zonas (jei įrengtos); 

• Pakeisti zonų pavadinimus; 

• Peržiūrėti informaciją apie GAVS (programinės įrangos versija ir serijos numeris). 

• Pasirinkti sąsajos kalbą; 

• Patikrinti GAVS indikacija; 

• Pakeisti 2 lygio prieigos kodus (esamiems vartotojams) 

• Nustatyti laiką ir datą; 

• Eksportuoti įvykių žurnalą į GAVS diską; 

• Paleisti GAVS iš naujo (norint pereiti į 3 prieigos lygį), išsamią informaciją žr. Sek. 5.3. 

5.2.1 Operacijos 2-ajame prieigos lygyje 

Prieigos kodai ir kai kurie parametrai įvedami iš GAVS klaviatūros. 

Norėdami patekti į 2b prieigos lygio meniu, paspauskite mygtuką , įveskite prašomą prieigos kodą 

ir patvirtinkite jį paspausdami mygtuką  – mygtuko lemputė  užsidega. 
Mygtukų funkcijos skirtinguose 2b prieigos lygio pogrupiuose gali skirtis, dėl to dabartinis mygtukų 

režimas rodomas ekrano apačioje. 
Po paskutinio bet kurio mygtuko paspaudimo vartotojas automatiškai išeina iš prieigos lygio per 20 

sekundžių. 
 
 
Atstatyti Gaisro arba Patvirtinimo sąlygas: 

• Norėdami išjungti garsinį signalą, paspauskite mygtuką  (jei reikia) 

• Paspauskite mygtuką ; 

• Įveskite 2-ojo prieigos lygio kodą;  
GAVS per 10 sekundžių pereina į Ramybės būseną. 
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Gaisro būseną galite atkurti tik tada, kai ekrane yra aktyvus gaisro laukas, žr. 5.1. 

 

Gedimo būklę galite atkurti taip pat, kaip ir gaisro. Nutrūkus pagrindiniam maitinimo 
šaltiniui, 230 V, gedimo indikacija automatiškai išsijungia atsistačius maitinimui. 
Jei gaisro arba gedimo būsenos vėl pasirodys iš naujo, susisiekite su paslaugų įmone (kuri 
įdiegė jūsų sistemą). 

 
5.1 lentelė. 2b prieigos lygio meniu struktūra. 

1: Įvykių žurnalas 

• Laikas: Įvykis 

• … 

2: Išjungti išėjimus  

• Išėjimo pavadinimas (būsena) 

• … 

3: Išjungti zoną  

• Zonos Nr.1 (būsena) 

• … 

4: Zonų pavadinimai 

• Z1: Pavadinimas 

• … 

5: Diena/Naktis 

6: GAVS informacija 

7: Meniu kalba 

• Українська 

• Русский 

• English 

• Lietuvių 

8: Indikatorių testas 

9: Pakeisti slaptažodį 

• Nr.1 Vardas 

• … 

10: Laikas ir data 

11: Eksportuoti įvykių istoriją 

12: Perkrauti 

 
 
1:Įvykių istorija (18 pav.): 

• Įeiti į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkti «1:Įvykių istorija» ir spauskite ; 

• Norėdami pasirinkti reikiamą žinutę naudokite klaviatūros rodykles  ir , detaliau – 

spauskite . 
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18 pav. Ekrano vaizdas įvykių žurnale ir išsami įvykio informacija  

 
2:Išjungti išėjimus: 
Išjungti/įjungti įspėjimą: 

• Įeiti į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «2:Išjungti išėjimus»;  

• Naudodamiesi klaviatūros rodyklėmis  ir , eikite į «Sirena1» ir (arba) «Sirena2» ir 
paspauskite, kad pasirinktumėte būseną – Išj./Įj.  

Kai išjungta – LED indikatorius  šviečia taip pat, kaip ir mygtukas , ekrane rodoma funkcija apie 
išjungtas sirenas. 

Įspėjimus taip pat galite išjungti neįeidami į 2b prieigos lygio meniu – paspausdami mygtuką  ir 
įvesdami 2-ojo lygio prieigos kodą. Vienu metu bus išjungiami abu sirenų išėjimai. 

 
Įjungti/išjungti Uždelsimo funkciją: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «2:Išjungti išėjimus»;  

• Naudodami klaviatūros rodykles  ir  nueikite į Uždelsimas ir spauskite , pasirinkite 
– Išj./Įj.  

Kai maitinimas yra išjungtas, indikatorius  užsidega, o ekrane rodomas pranešimas apie uždelsimą 
Uždelsimų laukelyje. 

 
Išjungus šią funkciją, visi sukonfigūruoti vėlavimai zonai su C tipo patvirtinimu bus atšaukti 

(žr. 5.3.1 skyrių). 

Uždelsimą taip pat galima išjungti neįeinant į meniu, paspaudus mygtuką  ir įvedus prieigos kodą 
(2a arba 2b lygis). 

Išjungti / įjungti gaisro ir gedimų išėjimus arba komunikatorių (pranešimų, siunčiamų stebėjimo 
pultui, funkcija): 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «2:Išjungti išėjimus»; 

• Naudodami klaviatūros rodykles  ir , eikite į „Išėjimas AL“ ir „Išėjimas FT“, tada 

paspauskite  ir pasirinkite būseną – Išj./Įj.  

• Kai abu išėjimai yra išjungti - pranešimų, siunčiamų stebėjimo pultui (įrenginiui), funkcija yra 
išjungta.  

Kai išjungta  ir indikatoriai  ir (arba)  užsidegs, ekrane rodomas atitinkamas išjungimas 
lauke „Išjungta“. 
 

Išjungti / įjungti signalą, einantį į gaisro gesinimo įtaisus: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «2:Išjungti išėjimus»; 
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• Klaviatūros rodyklėmis  ir  eikite į «Išor.REL (x)» (kur „x“ yra GAVS išėjimas, nustatytas 

gaisro gesinimo režime. Kituose režimuose jis nenaudojamas) ir paspauskite , kad 
pasirinktumėte būseną – Išj./Įj.  

Išjungus, indikatorius  užsidegs, ekrane rodomas pranešimas išjungimų lauke. 
 
3: Išjungti/įjungti zonas: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «3:Išjungti zonas»;  

• Klaviatūros rodyklėmis  ir  eikite į reikiamą(-as) zoną(-as), tada paspauskite  ir 
pasirinkite zonos būseną – Išj./Įj. 

Kai zona išjungta – užsidega  indikatorius, ekrane rodomas dabartinis zonų kiekis ir jų skaičius. 
 
4: Zonų pavadinimai: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «4:Zonų pavadinimai»;  

• Naudodamiesi klaviatūros rodyklėmis  ir , eikite į reikiamą zoną ir paspauskite  
mygtuką; 

• Naudodamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, klaviatūros mygtukais-rodyklėmis , 

,  ir , įveskite zonos pavadinimą. 
 

5: Diena/Naktis: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu; 

• Meniu pasirinkite «5:Diena/Naktis »; 

• Naudodamiesi GAVS klaviatūra, pasirinkite būseną – Išjungta/Įjungta. Įveskite pradžios laiką – 
Dienos ir pradžios laiką – Nakties tokiu formatu – HH:MM, (kur HH yra valandos, o MM yra 
minutės); 

• Paspauskite mygtukus  ir . 
 

6: Informacija (19 pav.): 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu; 

• Meniu pasirinkite «5:Informacija» naudodami mygtuką . 
 

 
19 pav. Ekrano pavyzdys, rodomas GAVS informacijos peržiūros sąlygomis 

 
7: Meniu kalba: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «7:Meniu kalba»;  

• Klaviatūros mygtukais  ir  pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite , galimos kalbos 
yra ukrainiečių, rusų, anglų ir lietuvių; 
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• Patvirtinkite paspausdami mygtuką  
8: Indikatorių testas: 

• Įeikite į 2 prieigos lygio meniu; 

• Meniu pasirinkite «8:Indikatorių testas»;  

Visi GAVS indikatoriai ir visi laukai turi užsidegti ne ilgiau kaip 3 sekundes, o visi rodymo laukai užpildyti 

juoda spalva; 

 
9: Pakeisti slaptažodį: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu; 

• Meniu pasirinkite «9:Pakeisti slaptažodį»;  

• Klaviatūros mygtukais-rodyklėmis  ir  pasirinkite vartotoją, tada paspauskite mygtuką 

; 

• Įveskite naują slaptažodį ir paspauskite mygtukus  ir . 
Maksimalus kodo ilgis yra 10 simbolių. 
 
10: Laikas ir data: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu; 

• Meniu pasirinkite «10:Laikas ir data»;  

• Įveskite datą ir laiką tokiu formatu: „HH:MM DD/MM/YY“ (kur HH yra valandos, MM yra 
minutės, DD yra dienos, MM yra mėnesiai, YY yra metai); 

• Paspauskite mygtukus  ir . 
 
11: Eksportuoti įvykių žurnalą: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «11:Eksportuoti įvykių žurnalą»;  

• Patvirtinkite eksportavimą – paspauskite mygtuką .  
Po šios operacijos GAVS diske sukuriamas EXP_LOG.TXT, jame yra informacija, panaši į turimą meniu 

„1:Įvykių žurnalas“. Prieiga prie bylos suteikiama 3-iuoju prieigos lygiu. 
 
12: Perkrauti: 

• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu;  

• Meniu pasirinkite «12:Perkrauti»;  

• Patvirtinkite perkrovimą – paspauskite mygtuką .  
Ši funkcija naudojama norint greitai paleisti GAVS iš naujo ir (arba) pereiti į 3 prieigos lygį (išsamiau – 

žr. 5.3). 
 

 

Jei GAVS maitinamas iš 230V tinklo, ekranas yra nuolat apšviestas, o kai maitinamas iš 
akumuliatoriaus, apšvietimas išsijungia automatiškai, po paskutinio mygtuko 
paspaudimo: 

− 5 sekundės pirmame prieigos lygyje;  

− 180 sekundžių per antrąjį prieigos lygį. 

5.3 Lygis 3 (GAVS konfigūracija) 

Yra du galimi GAVS konfigūravimo būdai: 
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• Konfigūruoti naudojantis programą „tLoader“. 

• Konfigūruoti naudojantis klaviatūra ir GAVS ekranu; 
Konfigūracija naudojant „tLoader“ programą atliekama asmeniniame kompiuteryje, kuriame 

naudojama Windows OS, arba mobiliajame įrenginyje, kuriame yra Android OS (4 ar naujesnė versija), kurias 
galima atsisiųsti iš tiras.ua ir iš „Google Play“. 

GAVS yra prijungiama prie kompiuterio naudojant USB-miniUSB laidą ir prijungiamas prie mobiliojo 
prietaiso pasirenkamu OTG kabeliu. Jungties vieta parodyta 4 pav. 

Prijungdami GAVS, turite pereiti į konfigūracijos režimą (paleisti iš naujo) iš 2b prieigos lygio (žr. 5.2.1 
skyriaus 11 punktą). 

Taip pat galima konfigūruoti išjungtą GAVS, tokiu atveju prietaisas maitinamas per USB jungtį. 
Prijungus GAVS, aplanke „My Computer“ asmeniniame kompiuteryje ar „Android“ įrenginyje, pasirodo 

naujas diskas – „Tiras PRIME“ (2 MB talpa), žr. 20 pav. 
 

 
20 pav. GAVS USB diskas 

 
Šiame diske yra GAVS konfigūracijos failas ir įvykių žurnalo failas (jei eksportuotas, žr. 5.2.10 skyrių). 

Darbo su įvykių žurnalu aprašymas pateiktas 5.3.5 skyriuje. 
Prieiga prie programavimo naudojant „tLoader“ programą yra apribota naudojant įrankį – atsuktuvą. 

Prieigą prie programavimo naudojant klaviatūrą riboja trečiojo prieigos lygio slaptažodis. 
Trečiojo prieigos lygio gamyklinis slaptažodis yra [1234] 

Norint klaviatūra patekti į trečiosios prieigos lygio meniu, reikia paspausti mygtuką , ekrane įvesti 

reikalaujamą slaptažodį ir patvirtinti mygtuku  – užsidega mygtuko indikatorius . 
 
Įvairiuose 3 lygio meniu punktuose (5.2 lentelė) klaviatūros funkcijos skiriasi, esamas režimas 

nurodomas apatinėje ekrano eilutėje. 
Vartotojas automatiškai išeina iš trečiojo prieigos lygio po 180 sekundžių nuo paskutinio bet kurio 

mygtuko paspaudimo arba paspausdamas mygtuką . 
 
5.2 lentelė. 3-iojo lygio prieigos lygio meniu struktūra GAVS ekrane. 

1: Zonos 

• Zx:  

• Būsena (Įj/Išj) 

• Zonos tipas 

• Patvirtinimas 

• Gretima zona 

• Patvirtinimo laikas 

• Kalibravimas 

2: Išėjimai 

• Sirena 1 

• Sirena 2 

• Išėjimas REL1 

• Išėjimas REL2 

• Išėjimas C1 

• Išėjimas C2 

• Išėjimas C3 

• Išėjimas C4 
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3: Uždelsimai 

• Uždelsimai (Išj./Įj.) 

• Išėjimas AL (min) 

• Išėjimas FT (sek) 

• Aliarmo perdavimas į GAPP (min) 

• Klada 230V (min) 

4: System 

• Įžeminimo valdymas (Išj./Įj.) 

• Sirena visada (Išj./Įj.) 

• Naudoti M-Z(f) (Išj./Įj.) 

• Perkrauti (sek) 

5: Pakeisti slaptažodį 

6: Gamykliniai nustatymai  

Pastaba: 
„X“ reiškia zonos numerį 

5.3.1 Zonos nustatymai 

Programuojant kiekvieną zoną, gali būti priskirtas unikalus pavadinimas. 
Zonos gali veikti su gaisro detektoriais (automatiniais ir rankiniais) arba su universaliu įėjimu, kuris 

reaguoja į varžos pokyčius zonoje. Ekrano programavimo metu rodomų zonų tipai pateikiami skliaustuose. 
 
 
Zonos su gaisro detektoriais (bendri tipai): 

1) Be patvirtinimo – automatinis režimas, kai detektoriaus įjungimas zonoje, GAVS iš karto parjungia į 
gaisro režimą (pagal numatytuosius nustatymus – visos zonos); 

2) A tipo patvirtinimas (pakartotinis suaktyvinimas su automatiniu atstatymu) – po aktyvavimo 
automatinis detektorius automatiškai atsistato nerodydamas gaisro ar priešalarminės būsenos. Persijungti į 
gaisro būseną galimi tik tuo atveju, jei per nustatytą laiką antrasis detektorius reaguoja toje pačioje zonoje; 

3) B tipo patvirtinimas (pakartotinis perkrovimas su priešaliarminės būsenos indikacija) – suaktyvinus 
automatinį detektorių, GAVS yra priešaliarminėje būsenoje su tam tikru garsiniu ir vaizdiniu signalu. GAVS 
pereina į gaisro būseną tik tuo atveju, jei per užprogramuotą patvirtinimo laiką įjungiamas antrasis 
automatinis detektorius arba pavojaus mygtukas toje pačioje arba kitoje zonoje. Jei per užprogramuotą laiką 
antrą kartą neaktyvinamas, priešaliarminė būsena automatiškai atšaukiama, taip pat įmanoma rankiniu būdu 
atšaukti vykdant perkrovimo operaciją;  

4) C tipo patvirtinimas (gaisro aliarmo uždelsimas) – suaktyvinus automatinį detektorių, sirenų 
išėjimai, aliarmo signalo išėjimas (AL), reliniai išėjimai ir pranešimai perduodami GAPP yra uždelsiami tam 
tikram nustatytam laikui arba iki gaisro patvirtinimo bet kurioje kitoje patvirtinimo(grupinėje) zonoje arba 
rankiniu būdu – paspaudus Uždelsimo mygtuką; Grupinė zona turi būti pasirinkta netapati zona. 

5) Rankinis – zonos su pavojaus mygtukais iškart perjungia GAVS į gaisro būsena. Jei yra zonų su C tipo 
patvirtinimais – ši zona atšaukia vėlavimą. 

Patvirtinimo laikas – programuojamas laikas (tik A ir B tipų patvirtinimams), per kurį tikimasi 
patvirtinimo. Pasibaigus šiam laikui, GAVS automatiškai atkuria Patvirtinimo sąlygą. Reikšmių diapazonas 
5..30 min. Pagal nutylėjimą parametro vertė yra 10 minučių. 

Gretima zona – zona, kuri naudojama patvirtinti patikrinimo sąlygą,  pagrindinės pasirinktos zonos 
tipams A, B arba C. 

 

Visų tipų patvirtinimai išvardyti 6.1 lentelėje.  
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6.1 lentelė. Patvirtinimo tipai zonose 

Zonos tipas 
Prieš-aliarminė 

būsena 
Gaisras Grupinės zonos Uždelsimas 

Be patvirtinimo − + − − 

Tipas A - Patvirtinimas toje pačioje zonoje  − − 

Tipas B + 
Patvirtinimas toje pačioje 
grupinėje, arba kitoje grupinėje 
zonoje 

Bet kuri, 
įskaitant tą 
pačią zoną  

− 

Tipas C −  
Patvirtinimas su bet kuria, 
nepagrindine, grupine zona arba 
pavojaus mygtuku  

Bet kuri, 
neįskaitant tos 
pačios zonos 

+ 

Rankinis − + − − 

 
Patvirtinimo sąlygos algoritmas pateiktas 21 pav. 

 
21 pav. Patvirtinimo sąlygų algoritmai 

 

 

Zonos, sukonfigūruotos darbui su pavojaus mygtukais, aktyvuoja gaisro būseną iš karto, 
įskaitant ir zonas su aktyvia patvirtinimo sąlyga. 
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Zonos – universalūs įėjimai 
Kai zona veikia kaip universali įėjimas, yra 7 galimi variantai. Kiekvienas iš jų turi skirtingą aktyvios 

būklės indikaciją. Ryšio linijos gedimai rodomi ekrane. Žemiau pateikti universalių įėjimų režimų parinktys ir 
jų indikacijos: 

• Gaisro patvirtinimas (FARS) – gaisro atveju – gaisro indikatoriai šviečia; 

• Išorinio įrenginio valdymas (POWCON) – suveikimo atveju mirksi gedimo ir išorinių įrenginių 
indikatoriai; 

• Gaisro gesinimo įjungimo kontrolė (ACTCON) – įjungimo metu mirksi įjungimo indikatorius; 

• Gesinimo įjungimo kontrolė (EXFT) – gesinimo gedimo indikatorius mirksi, įjungus; 

• Gaisro gesinimo užbaigimo kontrolė (EXDONE) – įjungimo atveju mirksi gesinimo indikatorius; 

• Gaisro sklendė (VALVE) – šiame režime, kilus gaisrui bet kurioje zonoje, GAVS laukia 1 minutę, 
kad suaktyvintų įėjimą, neįjungus – rodo zonos gedimą (mirksi geltonas zonos indikatorius); 

• Veikimo scenarijus (SCEN) – įjungus zoną, vykdomas nustatytas scenarijus (žr. 5.3.9). 

 
 

5.3.2 Išėjimų konfigūravimas 

GAVS turi šiuos išėjimus: 

• Reles (REL1, REL2);  

• Gaisro aliarmo išėjimą (AL);  

• Klaidos išėjimą (FT);  

• Relės išėjimus С1-С4 (jei instaliuotas M-OUT4R modulis)  
 

 

Konfigūravimo proceso metu išėjimai pavadinami, nustatomas jų veikimo režimas ir uždelsimas, taip 
pat priskiriamos zonos. Taip pat galima išjungti nenaudojamą išėjimą, išskyrus gaisro aliarmo ir gedimų 
išėjimus, jiems galima konfigūruoti tik uždelsimo laiką. 

S1 ir S2 išėjimai atlieka tik sirenų ir avarinio apšvietimo išėjimo funkciją. Pagal nutylėjimą S1 išėjimas 
yra priskirtas pirmajai pusei zonų, o likusios zonos – S2 išėjimui. 

Išėjimai REL1, REL2 ir išėjimai С1-С4 (M-OUT4R modulis) gali turėti tik vieną iš 3 darbo režimų (3-iojo 
lygio prieigos lygyje rodomų darbo režimų pavadinimai nurodomi skliausteliuose): 

• Gaisro gesinimas (EXTING) – gesinimo įjungimo išėjimas. 

• Bendras (SIMPLE) – išėjimo suaktyvinimas priskirtų zonų suaktyvinimo atveju. 

• Scenarijus (SCEN) – išėjimo veikimas užprogramuotas scenarijuje. 

Pagal numatytuosius nustatymus REL1 išėjimas priskiriamas pirmajai gaisro aliarmo zonų pusei, o REL2 
išėjimas priskiriamas likusioms iš jų.  

Kiekvieno išėjimo (išskyrus gedimo išėjimą) aktyvavimo uždelsimo parametras ir pranešimų siuntimo į 
stebėjimo pultą per komunikatorių (jei įdiegta) uždelsimas įjungiamas tik tuo atveju, jei užprogramuotos 
zonos turi C tipo patvirtinimą ir yra nustatytos intervale nuo 0 iki 10 min. Gaisro išėjimo uždelsimas gali būti 
nustatomas intervale nuo 0 iki 100 sek. 

Taip pat yra galimybė nustatyti gedimo išvesties laiko intervalus (diapazonas 0..100 sek.), Gedimo 
aptikimo atidėjimą 230V maitinimo šaltinyje (diapazonas yra 0–10 minučių). 

 

Konfigūruojant iš GAVS klaviatūros, kiekvienos zonos nustatymų meniu yra kalibravimo 
funkcija, leidžianti sureguliuoti Ramybės būsenos varžą  
(žr. B priedą), kad būtų galima tiksliau nustatyti gaisrą ir gedimus zonoje. 

 

FT išėjimas nereaguoja, jei atjungtas 230V maitinimas. 
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Pagal nutylėjimą S1 ir S2 išėjimų uždelsimo laikas yra 1 minutė. Išėjimų REL1 ir REL2 uždelsimo laikas 
yra „0“. Operacija su M-OUT4R yra išjungta. Gaisro ir gedimų išėjimų uždelsimo laikas yra išjungtas, duomenų 
perdavimas komunikatoriumi yra išjungtas. 230 V gedimo aptikimo vėlavimas yra lygus 5 minutėms. 

5.3.3 Vartotojų konfigūracija 

GAVS galima nustatyti iki 8 vartotojų, nepriklausomai nuo lygių (iš viso 2a ir 2b lygiai). Kiekviename 
kode yra šie laukai: 

Naudojamas – įjungti arba išjungti šį kodą; 
Vardas – konkretaus vartotojo vardas, iki 25 simbolių; 
Privilegijos – vartotojui arba administratoriui (atitinkamai 2a arba 2b lygis, žr. 5); 
Slaptažodis – nuo 1 iki 10 ženklų derinys; 
Telefono numeris – mobilusis telefonas pranešimui, 3–21 simbolių. 

5.3.4 Bendrieji nustatymai ir uždelsimai 
 

5.3.4.1 GAVS išėjimų uždelsimo nustatymas 

Galima nustatyti išėjimo ir kai kurių funkcijų indikacijos įjungimo uždelsimą: 
Naudojami uždelsimai – įjunkite arba išjunkite AL išėjimo aktyvavimo atidėjimą ir pranešimų siuntimą 

stebėjimo pultui, kai dirbate su C tipo zonomis. 
AL išėjimo aktyvavimo patvirtinimo uždelsimas – C tipo zonų gaisro išėjimo įjungimo vėlavimo laikas 

(0-10 min); 
Perdavimo į stebėjimo pultą uždelsimas – C tipo zonų gaisro pavojaus pranešimų perdavimo 

centriniam stebėjimo pultui vėlavimo laikas (0–10 min); 
FT išėjimo aktyvavimo uždelsimas – gedimų aptikimo ir FT išėjimo aktyvavimo vėlavimo laikas (išskyrus 

gedimus, išskyrus 230V), (0 – 100s); 
Gedimų aptikimo 230V tinkle vėlavimas – 230V tinklo gedimų aptikimo vėlavimo laikas (0 – 10 min). 
 
5.3.4.2 Dienos ir nakties režimo konfigūracija (uždelsimas ir pranešimas) 
Dienos-Nakties režimas yra skirtas automatiškai išjungti išėjimų uždelsimus (ir perdavimą į stebėjimo 

pultą) ir įspėti nustatytu laiku, pavyzdžiui, naktį. Norėdami nustatyti režimą, įveskite du laikus: Dienos režimo 
pradžios ir Naktinio režimo pradžios HHMM formatu, HH – valandos, MM – minutės. 

Pagal numatytuosius nustatymus šis režimas yra išjungtas. 
 

 

 
Kai įjungtas Dienos-Nakties režimas, zona su C tipo patvirtinimo režimu įjungiama į gaisro 
būseną iš karto.  
 

 

5.3.5 Įvykių žurnalas ir kalba 

Įvykių žurnalas saugomas neišsitrinančioje GAVS atmintyje. Norėdami peržiūrėti įvykių žurnalą, turite 
eksportuoti jį į GAVS diską iš antrojo prieigos lygio, kad galėtumėte toliau peržiūrėti naudodami „tLoader“ ar 
bet kurį teksto redaktorių. (Žr. 5.2.1 skyrių). Įvykių žurnalo failo formatas yra tekstinis dokumentas (TXT) ir 
jame yra iki 1000 įrašų. Kai įvykių žurnalas yra pilnas, nauji įvykiai pakeičia senus įvykius. Vieno įvykio 
struktūra žurnalo faile parodyta žemiau. 

 

 

To paties tipo įvykiai (pavyzdžiui, tas pats gedimas vienoje zonoje) yra ribojami 10 įvykių per 
valandą. Skaitliukas atnaujinamas atlikus perkrovimo operaciją 
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Time Date GAVS event GAVS type 
GAVS serial 

number  
Source of message 

HH-MM-SS DD/MM/YYYY «Fire» Tiras PRIME 8L xxx-xxx-xxx Zone, output, or user, 
who caused the event 

 
Eksportuotų įvykių žurnalo kalba yra tokia pati, kokia nustatyta GAVS konfigūravimo metu. Galima 

viena iš 4 kalbų – ukrainiečių, rusų, anglų ir lietuvių. GAVS kalba taip pat naudojama siunčiant SMS žinutes 
(jei nurodyta konkrečiam vartotojui / administratoriui, žr. 5.3.3). 

Numatytasis nustatymas yra ukrainiečių. 

5.3.6 Papildomos funkcijos 

GAVS galima nustatyti įspėjimo išjungimo būseną – pakartoti perspėjimą kilus naujam gaisrui. Šis 
praleidimo pranešimas automatiškai suaktyvinamas, kai bet kurioje zonoje kyla naujas gaisras. 

Pagal numatytuosius nustatymus: įjungta 
 
Apsauginės įžeminimo jungties valdymo funkcija. Maitinimo blokas kontroliuoja apsauginio 

įžeminimo jungčių diapazoną, jo būsena rodoma atitinkamame indikatoriuje (žr. 3.2.1 skyrių) 
Pagal numatytuosius nustatymus: išjungta 
 
M-Z(f) naudojimo funkcija. Aktyvavus šią funkciją zonų nustatymo skyriuje (žr. 6.2 skyrių), be 

pagrindinių 8 GAVS zonų, yra ir 12 papildomų M-Z (f) modulio zonų. Nustatymas ir prijungimas (4.3.1) yra tas 
pats, kaip ir pagrindinėse zonose. 

Pagal numatytuosius nustatymus: išjungta 
 
Perkrovimo laiko funkcija. Nustato GAVS atstatymo trukmę (kilus gaisrui ar gedimui). Nustatomas 

intervale nuo 2 iki 30 sek. 
Pagal numatytuosius nustatymus: 10 s. 

5.3.7 Scenarijai 

GAVS leidžia vartotojui nustatyti scenarijus – automatinių veiksmų sekas, kurios vykdomos 
priklausomai nuo darbo režimų, GAVS įėjimų būsenos ir kt.). 

Kiekviename scenarijuje yra: 

• Scenarijaus pavadinimas;  

• Scenarijaus veiksmai;  

• Metodas (ar keli) scenarijui paleisti.  
 
Veiksmas gali būti toks: 

• Išėjimo aktyvinimas;  

• Išėjimo išjungimas;  

• Kartojimas (ciklinis scenarijaus veiksmų vykdymas); 

• Vėlavimas tarp veiksmų (sekundėmis); 

• Pauzė (scenarijaus sustojimo taškas), veiksmų, įrašytų po pauzės, atlikimas atliekamas tik 
pašalinus įvykį, kuris suaktyvino scenarijų). 

Jei pašalinus įvykį, suaktyvinusį scenarijų, reikia grąžinti išėjimus į normalią būseną, tada šis veiksmas 
(arba veiksmai) turi būti pridedamas po pakartojimo komandos (cikliniams scenarijams) arba po pauzės 
komandos (paprastiems scenarijams). 

 
Scenarijui paleisti gali būti naudojami šie įvykiai: 

• Gaisras zonoje 

• Patvirtinimas zonoje; 
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• AL išėjimo įjungimas (bet koks bendras gaisras); 

• GAVS įjungtas;  

• 230V gedimas;  

• 230V tinklo atstatymas; 

• GAPP (komunikatoriaus) gedimas;  

• GAVS gedimas (bet koks gedimas, išskyrus akumuliatoriaus ir 230V tinklo gedimus);  

• Akumuliatoriaus gedimas;  

• Zonos, sukonfigūruotos kaip „universalus įėjimas“, aktyvinimas. 

• GAVS perkrovimas*  
* – Perkrovimo operacija yra aktyvi tik 5 sekundes, todėl šiuo metu visi su ja susiję scenarijai yra 

aktyvūs. 
 
Maksimalus scenarijų skaičius yra 32. Didžiausias scenarijaus veiksmų skaičius yra 32. Kiekvienas 

scenarijus gali turėti vieną ar kelis vykdymo būdus. 
Pagal numatytuosius nustatymus GAVS nėra scenarijų. Programoje „tLoader“ scenarijaus konfigūracija 

atrodo lentelės pavidalu, vienoje lentelėje pasirenkate, kaip paleisti, kitoje – nurodote scenarijaus veiksmų 
seką. 
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Scenarijaus pavyzdys: 

Vykdymo metodas Veiksmai 

Gaisras 1 zonoje 

1. REL1 aktyvavimas 

2. Uždelsimas 60 sekundžių 

3. REL2 aktyvavimas 

4. Pauzė 

5. REL1 išjungimas 

6. REL2 išjungimas 

 
Šis scenarijus, kilus gaisrui zonoje Nr. 1, suaktyvina GAVS REL1 išėjimą, po 60 sekundžių suaktyvina 

REL2 ir šiame režime laukia (pertraukos), kol dings scenarijų sukėlęs įvykis. Po to, kai zona Nr.1 pakeis savo 
būklę (atliekama perkrovimo operaciją naudojant GAVS klaviatūrą), REL1 ir REL2 išėjimai bus išjungti. Kiti 
scenarijų pavyzdžiai pateikti E priede. 

5.3.8 Gamyklinių nustatymų ir prieigos kodų įkrovimas 
 

 

Gamyklinius parametrus galima atsisiųsti naudojant vieną iš šių būdų: 
1) Mygtuko „Reset“ naudojimas. 
Kai GAVS yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite mygtuką Reset; 
Prijunkite maitinimą GAVS, palaukite, kol įsijungs maitinimo indikatorius, atleiskite 
mygtuką; 
Po 3 pyptelėjimų nustatomi gamykliniai nustatymai. 
2) Iš 3 prieigos lygio. 
Įeikite į 3-ią prieigos lygį; 
Pasirinkite meniu punktą „Gamykliniai nustatymai“ ir vykdykite ekrane pateikiamus 
patarimus. 
3) Naudojant „tLoader“ programą. 
Įrašykite gamyklinius nustatymus į „GAVS“ naudodami programą „tLoader“ (išsamią 
informaciją rasite „tLoader“ aprašyme) 

 

Norėdami įkelti gamyklos prieigos kodus: 
Išjungę GAVS, palaikykite paspaudę mygtuką „Access“; 
Prijunkite maitinimą GAVS, palaukite, kol užsidegs maitinimo indikatorius, atleiskite 
mygtuką; 
Po ilgo pyptelėjimo - nustatyti gamykliniai numatytieji kodai 
(1 – vartotojo, 1111 – administratoriaus, 1234 – montuotojo). 

 

5.3.9 Aparatinės programinės įrangos (Firmware) atnaujinimas  

Programinės-aparatinės įrangos atnaujinimas gali būti atliekamas rankiniu būdu, naudojant 
programinės-aparatinės įrangos failą. Programinės-aparatinės įrangos failus galima atsisiųsti iš www.tiras.ua, 
jų formatas: 

B9В_PP_RR.HEX – kur B9 yra GAVS kodas Tiras PRIME 8L, В – aparatinės GAVS versijos, PP – 
programinės įrangos versija, RR – programos peržiūros versija. 

Norėdami atnaujinti programinę-aparatinę įrangą, naudodami kompiuterį ar „Android“ įrenginį, turite 
nukopijuoti programinės aparatinės įrangos failą į GAVS diską (žr. 4.4 skyrių), atjunkite „miniUSB“ laidą ir 
įjunkite GAVS (jei išjungta). Atnaujinimo procesas užtrunka iki 2 minučių ir jį rodo mirksinčios lemputės LED1 
ir LED2 (4 pav.), Kai atnaujinimas užbaigiamas - GAVS pereina į „ramybės“ būseną. Po atnaujinimo 
programinės įrangos failas automatiškai pašalinamas iš GAVS disko. Jei programinės įrangos failas yra 
sugadintas arba neteisingas, atnaujinimas nevyksta, o failas taip pat automatiškai ištrinamas. 

 

5.4 Lygis 4 (Aptarnavimas) 

Patekimą į 4 lygį riboja specialus įrankis ir jį vykdo gamintojas. 
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6 Sudėtinis testavimas po instaliacijos 

Prijungę ir sukonfigūravę GAVS objekte ir po kiekvieno vėlesnio nustatymų pakeitimo, būtina atlikti 
patikrinimą, kad būtų išvengta netinkamo prijungimo ir GAVS reguliavimo galimybės. 

Siūloma tokia GAVS patikrinimo seka: 
1) Pašalinkite esamus gedimus ir išjungimus („Ramybės“ būsena); 
2) Patikrinkite visų užprogramuotų prieigos kodų veikimą; 
3) Atlikti indikatorių bandymą (žr. 5.2.1 skirsnio 8 dalį); 
4) Patikrinkite, ar kiekvienoje zonoje nėra bent 1 detektoriaus; 
5) Patikrinkite visų pavojaus signalų išvestų trigerius; 
6) Patikrinkite gedimo indikaciją – imituokite bent vienos zonos gedimą, patikrinkite šviesos ir 

garsinės indikacijos teisingumą; 
7) Patikrinkite visų automatinių įrenginių paleidimą, kontroliuojančius GAVS; 

 

7 Techninės GAVS savybės 

7.1 lentelė. GAVS techninės savybės 

Parametro pavadinimas Reikšmė 

Pagrindinis maitinimo šaltinis: AC įtampa, V 230, +10%, -15% 

Pagrindinis maitinimo šaltinis: AC įtampos dažnis, Hz 501 

Didžiausia pagrindinio maitinimo šaltinio sunaudojama srovė, A 0.27 

Didžiausias energijos suvartojimas iš pagrindinio maitinimo šaltinio, VA 60 

Rezervinis maitinimas: dvi hermetiškos švino-rūgšties baterijos, įtampa (V) 
(kiekviena) 

12 

Rezervinis maitinimas: dvi hermetiškos švino-rūgšties baterijos, talpa (Ah) 
(kiekviena) 

7 

Maksimali akumuliatoriaus įkrovimo srovė, mA 500 

Didžiausia leistina vidinė akumuliatorių elementų ir jų jungiamųjų grandinių varža, 
Rimax

1, Ω 
1,0 

Išėjimo įtampa UPS, V 19 - 29 

Išėjimo įtampos virpėjimas UPS, mV, ne daugiau 400 

Mažiausias srovės suvartojimas iš UPS ramybės būsenoje, IMIN 1, A 0,08 

Mažiausias srovės suvartojimas iš UPS gaisro būsenoje, A 0,11 

Maksimalus ilgalaikis dabartinis suvartojimas iš UPS su maksimaliomis apkrovomis, 
IMAX_A 1, A 

0,91 

Mažiausias akumuliatoriaus srovės suvartojimas ramybės būsenoje (be ekrano 
apšvietimo, norint apskaičiuoti rezervinį maitinimo šaltinį), A 

0,075 

Maksimali +24 V išėjimo apkrovos srovė (kiekvienas), mA 400 

Matmenys (W x H x D), mm 350 x 370 x 96 

Neto svoris (be akumuliatoriaus), kg, ne daugiau kaip 2.5 

Vidutinis laikas iki gedimo, valandos, ne mažiau kaip 40000 

Vidutinis eksploatavimo laikas, metai, ne mažiau kaip 10 

Korpuso apsaugos laipsnis (IEC 60529) IP30 

Įėjimai ir išėjimai 

Zonų skaičius (plokštėje/su išplėtimo mod.), vnt 8/20 

Detektorių skaičius zonoje, vnt, ne daugiau kaip 32 

Įtampa zonoje ramybės būsenoje, V 18 - 21 

Srovė zonoje ramioje būsenoje, mA 3,0 – 5,5 

Didžiausia srovė zonoje (SC), mA 43 ± 3 
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Nuotėkio atsparumas zonoje (tarp kiekvieno laido ir žemės), kΩ, ne mažesnis kaip 50 

Aptikimo grandinių (zonų) varžos, Ω, ne daugiau kaip 250 

Terminalinis rezistorius, kΩ 6,8 ± 1% (3,9 ± 
1%)2 

Sistemos magistralės gnybto varža, Ω 120 

S1 + ir S2 + išėjimų perjungimo srovė, A, ne didesnė kaip 3 

S1 + ir S2 + išėjimų perjungimo įtampa, V, ne didesnė kaip 24 

Relių REL1 ir REL2, perjungimo srovė, A, ne didesnė kaip 3 

Relių kontaktų REL1 ir REL2, V perjungimo įtampa ne didesnė kaip 
- nuolatinė srovė 
- kintamoji srovė 

 
24 

120 

Išėjimų FT ir AL perjungimo srovė, mA, ne daugiau kaip 100 

Saugikliai  

AC 3, A 3.15, išsilydantis 

Akumuliatorius3,A 1.85, atstatomas 

Papildomos apkrovos, išėjimai +24 V, A 2 x 0.5, atstatomas 

Gaisro ir gedimų išėjimai, A 0.5, atstatomas 

Laiko charakteristikos 

Zonos reakcijos į aliarmą (gedimą) laikas, sek., ne daugiau kaip 10 

Laikas gedimams pašalinti (išskyrus zonas), sek., ne daugiau kaip 100 

Laikas akumuliatoriaus talpos (mažos talpos) nustatymui, min., ne daugiau kaip 15 

Laikas akumuliatoriaus atjungimui nustatyti, min., ne daugiau kaip 2 

Laidų4 skerspjūvį leidžiama užveržti gnybtuose, mm2  0,22 - 1,5 
1 – pagal DSTU EN54-4 

2 – naudojant 3,9 kΩ galinius rezistorius, GAVS sunaudojimas visomis darbo sąlygomis padidėja 25 mA. 
3 – pasiekiama tik nuo 3-iojo prieigos lygio. 
4 – yra skirtas variniams daugiagysliams laidams 
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Priedas A 

Modulių prijungimo prie GAVS pavyzdys 
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Priedas B 

Jungimo schema 
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Priedas C 

GAVS būsenų sudarymo parametrai 
 

C.1 lentelė. Darbo būsenų sudarymo parametrai 

GAVS būsenos Formavimo parametrai 

Ramybės Zonos varža yra intervale 2,1..8,4 kΩ  

Gaisro 

Gaisras/ 

Patvirtinimas 
Zonos varža uždarantiems kontaktams (N.O. 
kontaktinis) diapazone 0,3..2,0 kΩ 

Gaisro gesinimas Įjungtas gaisro gesinimas 

Aktyvacija Gaisro gesinimo uždelsimas 

Klaidos 

Zonos 

Atvira 

grandinė 
Zonos varža lygi arba didesnė kaip 8,5 kΩ 

Užtrumpinta 

grandinė 
Zonos varža yra lygi arba mažesnė kaip 0,3 kΩ 

230 V tinklas 230 V tinkle nėra įtampos 

Akumuliatorius 

Nėra / sugedęs akumuliatoriaus 

Akumuliatoriaus įtampa yra žemesnė nei 23 V 

Baterijos talpa yra mažesnė nei 25% 

AUX Viršijama išėjimo(-ų) įkrovimo srovė +24 V 

CP GAVS programinės įrangos gedimas 

GAPP gaisras 

GAPP klaida 

Nėra ryšio su stebėjimo pultu, pranešimai negaunami naudojant 
GAPP 

Sirenos Trumpasis jungimas/atvira sirenų kilpa 

RS-485 Nėra ryšio su GAVS / sistemos magistralės įrenginių gedimas 

Įžeminimas Apsauginis grandinės įžeminimo klaida 

Atjungimo Bet kurios funkcijos ar grandinės išjungimas 

 
 
 
 
 
 
  



40 

Priedas D 

Rezervinio maitinimo šaltinio apskaičiavimas 
 

Skaičiavimai atlikti normaliai eksploatuojant GAVS su minimalia konfigūracija, kurios pagrindas yra 

GAVS Tiras PRIME 8L. Skaičiavimų duomenys pateikti D.1 lentelėje 

 
 D.1 lentelė. Duomenys skaičiavimams 

Gaisro apsaugos sistemos 
komponentas 

Іs

1
, A Іf

2
, A Komponentų skaičius 

GAVS Tiras PRIME 8L 0,075 0,11 1 

Pavojaus mygtukas SPR - Iz 4 

Dūmų detektorius SPD2 0,0001 Iz 50 

Sirenos - 0,1 1 

1 Is yra GAVS srovės suvartojimas / įrenginio suvartojimas ramybės būsenoje; 
2 If yra GAVS srovės suvartojimas / įrenginio suvartojimas gaisro metu; 
3 Iz – norint apskaičiuoti detektorių sunaudojimą gaisro metu, kiekvienoje zonoje reikia išmatuoti Iz = 15 
mA (mažesnę nei trumpojo jungimo srovė zonoje dėl mažiausios detektorių darbinės įtampos). 

 
Srovės suvartojimas ramybės būsenoje: 
Іs = Іsp(GAVS)∙1 + Іs(SPD2)∙50  
 
Srovė gaisro sąlygomis: 
Іf = Іf(GAVS)∙1 + Iz∙4 + Іf(Sirena) 
 
Pagal DSTU-N CEN / TS 54-14 reikalavimus, GAVS turi veikti autonomiškai budėjimo ramybės būsenoje 

mažiausiai 30 valandų (jei jungiama prie GAPP) ir mažiausiai 30 minučių gaisro metu. Baterijos talpa 

(CBAT), būtina užtikrinanti gaisro apsaugos sistemos veikimą aukščiau nurodytomis sąlygomis: 

 

СBAT = Іs∙30 + Іf∙0,5 (Ah) 
Іs = (0,07 + 0,0001∙50) = 0,1 (A)  
Іf = (0,1 + 4∙0,02 + 0,1) = 0,3 (A) 

СBAT + 25% = 0,1∙30 + 0,3∙0,5 = (3+0,15) * 1,25 = 3,94 (Ah) 
 
Autonomiškai veikiant 72 h ramybės būsenoje ir 30 min. gaisro būsenoje: 

СBAT = Іs∙72 + Іf∙0,5 (Ah) 
Іs = (0,07 + 0,0001∙50) = 0,075 (A)  
Іf = (0,1 + 4∙0,02 + 0,1) = 0,28 (A) 
СBAT + 25% = 0,075∙72 + 0,28∙0,5 = (5,4+0,14) * 1,25 = 6,93 (Ah) 
 

 
 
 

Priedas E 

Scenarijų pavyzdžiai 
 

1) Detektorių maitinimo atkūrimas (reikia papildomo maitinimo). 
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Aprašymas:  

Papildomi galios detektoriai yra jungiami per relių kontaktus REL1 (NС, REL1) į GAVS +24 V išėjimą. 

REL1 išėjimas nustatytas scenarijaus režimu (žr. 5.3.1). 

Scenarijus laikinai išjungia detektorių maitinimą 5 sekundėms – NC, REL1 kontaktai atrakinami. 

Detektorių maitinimo šaltinių atstatymas atliekamas atliekant perkrovimo operaciją iš 2b prieigos 

lygio. 

Scenarijaus veiksmai: 

1 veiksmas: Aktyvuoja išėjimą. Išėjimas, kuris aktyvuojamas: REL1. 

2 veiksmas: Uždelsimas. Uždelsimo laikas: 5 sekundės. 

3 veiksmas: De aktyvuojamas išėjimas. Išėjimas, kuris išjungimas: REL1. 

Paleidimo būdas: Perkrovimas. 

 

 

2) Perkrauti (paleisti iš naujo) išorinį komunikatorių. 

 

Aprašymas:  

Išorinis komunikatorius yra prijungtas prie GAVS gaisro ir gedimų išėjimo. Komunikatoriaus 

maitinimas tiekiamas iš GAVS (išėjimas +24 V) ir prijungtas per REL1 ir NC kontaktų. Ramybės 

būsenoje komunikatorius gauna energijos tiekimą, o sutrikus perduoda pranešimą į GAPP, 3 

sekundėms įjungia REL1 relę, o tai lemia komunikatoriaus maitinimo atstatymą. Išėjimas REL1 yra 

scenarijaus režime (žr. 5.3.1). 

Scenarijaus veiksmai: 

1 veiksmas: Išėjimo aktyvavimas. Aktyvuotas išėjimas: REL1. 

2 veiksmas: Uždelsimas. Uždelsimo laikas: 3 sekundės. 

3 veiksmas: De aktyvuojamas išėjimas. Išėjimas, kuris išjungimas: REL1. 

Paleidimo būdas: „Jei nėra ryšio su GAPP“. 
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Užrašams: 
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