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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 ir naudojimosi instrukcija. 

GAVS atitinka privalomus EN54-2 reikalavimus, taip pat šiuos: išėjimai į gaisro aliarmo 
įrenginius, išėjimai į aliarmo perdavimo maršruto įrangą, išėjimai į įspėjimo apie gedimus 
maršruto įrangą, išėjimų uždelsimai, priklausomybės zonose. GAVS turi įmontuotą maitinimo 
šaltinį (toliau – MŠ), atitinkantį EN54-4 reikalavimus. 

Norint išvengti galimų veikimo klaidų ir įrangos gedimų, prieš naudodamiesi valdymo 
skydeliu, būtina atidžiai perskaityti šį vadovą ir įrengimo vadovą (AAZCH.425521.014-02 IM). 

1 Sutrumpinimai  

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). 
 

2 Terminai ir apibrėžimai  

Gaisro apsaugos sistema (GAS) – Grupė sumontuotų komponentų sistemoje su tam tikra 
konfigūracija, galinti aptikti ir parodyti gaisrą bei signalizuoti, kad būtų imtasi reikiamų 
priemonių; 

Detektorius – GAS komponentas, turintis bent vieną jutiklį, kuris nuolat arba periodiškai 
stebi bent vieną fizinį ir (arba) cheminį reiškinį, susijusį su ugnimi, nedideliu laiko intervalu ir 
sukuria bent vieną atitinkamą signalą GAVS; 

Gaisro signalizacijos įtaisas (Sirena, blykstė) – garsas arba šviesos ir garso įtaisas, skirtas 
žmonėms įspėti apie būtinybę evakuotis iš vietų, kuriose nustatytas gaisras; 

Zona – tam tikra saugomų patalpų dalis, kurioje yra sumontuotas vienas ar keli 
komponentai ir kurioms pateikiama bendra būklės indikacija; 

Patvirtinimas (Priklausomybė) – programinės įrangos funkcija, naudojama patvirtinti 
detektoriaus suveikimą, tikrinant, ar jis vėl suveikia automatiškai perkrovus, ar tikimasi, kad 
du detektoriai suveiks vienoje ar keliose aptikimo grandinėse ar zonose; 

Komunikatorius – prietaisas, skirtas pranešimams perduoti į GAPP; 
Išplėtimo Modulis – įrenginys, skirtas padidinti zonų ir (arba) išėjimų skaičių. 

3 GAVS funkcija ir struktūra 

GAVS yra suprojektuota kad: 
• Kontroliuoti gaisro aliarmo detektorių būklę;  
• Kontroliuoti sirenas;  
• Kontroliuoti išorinius įrenginius;  
• Kontroliuoti išorinių įrenginių būklę;  

GAVS yra GAS konstravimo pagrindas, kurį galite pridėti: 
• M-Z(f) zonų išplėtimo modulis. Įdiegiamas ant GAVS plokštės; 
• 4 relių relės modulis M-OUT4R. Įdiegiamas ant GAVS plokštės. 
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4 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; 

 

5 Techninės GAVS savybės 

5.1 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 
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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 
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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6 Saugos reikalavimai 
 

 
6.1 GAVS montavimą, išmontavimą, eksploataciją ir priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti 

darbuotojai pagal elektrotechnikos ir priešgaisrinės saugos taisykles.  
6.2 GAVS montavimas, išmontavimas ir priežiūra turi būti atliekama tik atjungus nuo 

maitinimo šaltinio. 

7 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. 

 
 

1 pav. GAVS išvaizda. 

 

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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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). 

 
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. 
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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. 
 
 

 
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. 
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7.1 Prijungimo gnybtai  
 

7.1 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 A 

7.2 Valdymo ir indikacijos skydelis 

7.2.1 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 
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Indikatorius Spalva Pavadinimas Reikšmė 

 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 

 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. 

7.2.2 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  ) 
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Mygtukas Funkcija Privalomas prieigos lygis (žr. 7.2.4) 

 
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 

 
Ištrinama 2a/2b/3 

 
Prieiga 2a/2b/3 

7.2.3 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. GAVS 
ekraną sudaro 3 laukai - gaisras, gedimas ir atjungimas. Gaisro atveju ekranas automatiškai 
pereina į rodomą gaisro lauką. Turint daug pranešimų apie gaisrą, viršutiniame ekrano lauke 
visada yra pirmieji pranešimai apie gaisro signalizaciją. 
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7.2.4 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;  

7.2.5 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 (2 pav.) – mygtukas ;  

• Peržiūrėti pagrindinį meniu (informacija apie GAVS) – mygtukas  
 

 
 

6 pav. Aktyvių ekrano laukų (gaisras, gedimas, išjungimas) pavyzdys 

7.2.6 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 įspėjimą.  

2b lygyje (Administratorius) galima atlikti šiuos veiksmus:  
• Įjungti/išjungti uždelsimą; 
• Atstatyti gaisro būklę; 
• Įjungti/išjungti įspėjimo išėjimus. 
• Peržiūrėti įvykių žurnalą; 
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• 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. 

7.2.6.1 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. 
 

 

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). 
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7.2 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 (7 pav.): 

• Įeiti į 2b prieigos lygio meniu;  

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

• Norėdami pasirinkti reikiamą žinutę naudokite klaviatūros rodykles  ir , 

detaliau – spauskite . 

 
7 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.  
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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  

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»; 

• 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»;  
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• 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 (8 pav.): 
• Įeikite į 2b prieigos lygio meniu; 

• Meniu pasirinkite «5:Informacija» naudodami mygtuką . 
 

 
8 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; 

• Patvirtinkite paspausdami mygtuką  
 

8: Indikatorių testas: 
• Įeikite į 2 prieigos lygio meniu; 
• Meniu pasirinkite «8:Indikatorių testas»;  
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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. 
 

7.2.7 Lygis 3 (GAVS konfigūracija) 
Konfigūracija ribojama naudojant įrankį - atsuktuvą. Įgalina įdiegti arba pakeisti 

papildomus modulius ir sukonfigūruoti GAVS. Detalus aprašymas pateiktas instaliavimo 
aprašyme. 

7.2.8 Lygis 4 (Aptarnavimas) 
Patekimą į 4 lygį riboja specialus įrankis ir jį vykdo gamintojas. 
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8 Priežiūra  

8.1 Bendra 
1. Naudodami sausą skudurėlį, pašalinkite dulkes, kurios galėjo susikaupti ant GAVS 

gaubto. 
 

 

2. Patikrinkite visų laidų ir jungčių vientisumą. 
3. Įsitikinkite, kad GAVS viduje nėra pašalinių daiktų, vabzdžių ar gyvūnų. 

8.2 Realaus laiko laikrodžio baterijos keitimas 
Realaus laiko laikrodį maitina ličio jonų baterija (CR2032), jo tarnavimo laikas yra iki 5 

metų, po to rekomenduojama jį pakeisti: 
• Atjunkite GAVS pagrindinį ir rezervinį maitinimą; 
• Atjunkite MŠ jungtį (5 pav., 6 punktas); 
• Atjunkite komunikatorių ir M-OUT4R modulį (jei yra); 
• Atsukite varžtus, kuriais pagrindinė plokštė pritvirtinama prie pagrindinio modulio (5 

pav.); 
• Nuimkite pagrindinę plokštę nuo ekrano plokštės jungties (5 pav., 3 punktas); 
• Pakeiskite bateriją nauja (XS2 jungtis, 9 pav.); 
• Atlikite atvirkštinę GAVS surinkimo procedūrą. 
Baterijos vieta parodyta 9 pav. 
 

 
9 pav. Baterijos vieta GAVS pagrindinėje ploštėje 

8.3 Akumuliatoriaus saugiklis 
Akumuliatoriaus jungtis yra apsaugota savaime atsistatančiu saugikliu, vardinė srovė yra 

1,85A. Šiam saugikliui nereikia priežiūros. 

8.4 Pagrindinio maitinimo šaltinio saugiklis 
Į pagrindinį maitinimo šaltinį įmontuotas lėto veikimo lydomasis saugiklis (3 pav.), Kurio 

negalima savarankiškai pakeisti. Prieiga prieinama nuo 4-ojo prieigos lygio. Jos gedimo 
signalai rodo, kad reikia remontuoti arba pakeisti MŠ. 

 

Atsargiai! Nenaudokite valymo priemonių ar tirpiklių! 
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9 Pakuotės turinys 

Išpakavę GAVS, patikrinkite jo išvaizdą ir įsitikinkite, kad nėra mechaninių pažeidimų, 
patikrinkite jo išsamumą, pakuotės sąrašas pateiktas 9.1 lentelėje. 

 

9.1 lentelė. GAVS pakuotės turinys 
Pavadinimas Žymėjimas Kiekis Pastaba 

GAVS  Tiras PRIME 8L  1  

Vartotojo instrukcija  
AAZCH.425521.014-02 
UM 1  

Resistoriai 6,8 kΩ, 1%, 0,5 W    12  
Baterijų trumpiklis  1  
Varžtai (pagrindinio modulio 
tvirtinimas)  2.9 x 9.5 2  

Kištukas   1  
Akumuliatorius 7 Ah, 12 V 2* * užsakoma 

papildomai M-Z(f)  1* 

10 Gamintojo deklaracijos  

GAVS konstrukcija suprojektuota pagal kokybės valdymo sistemą, kurioje yra visų 
elementų projektavimo taisyklių rinkinys. Visi GAVS komponentai buvo parinkti pagal paskirtį 
ir jų naudojimo sąlygos atitinka IEC 60721-3-3 3k5 klasę. 

11 Priėmimo sertifikatas 

GAVS atitinka technines specifikacijas ir priėmimo reikalavimus ir yra patvirtintas kaip 
tinkamas naudoti. 

Serijos numeris ir pagaminimo data nurodyti šios instrukcijos viršelio viršutiniame 
dešiniajame kampe. Priėmimo data (antspaudas) yra šio vadovo titulinio lapo gale.  

12 Pakartotinio priėmimo sertifikatas 

GAVS saugomi LTD „Tiras-12“ sandėlyje ilgiau nei šešis mėnesius, prieš išsiunčiant turi 
būti priimti iš naujo. Pažymėjimą galite rasti paskutiniame vadovo puslapyje. 

13 Eksploatacijos ir laikymo sąlygos 

GAVS yra skirtas naudoti 24 val. Patalpose, kuriose yra reguliuojamos klimato sąlygos, 
nedarant tiesioginės įtakos aplinkos klimato veiksniams. Darbinė temperatūra yra -5 ... +40º C, 
santykinė oro drėgmė turi būti ne didesnė kaip 93%. 

Sandėliavimo temperatūra sandėliuose turi būti -50 ... +40º C, santykinė oro drėgmė turi 
būti ne didesnė kaip 98%, esant +25º C temperatūrai. Oro patalpoje, kur laikomas GAVS, neturi 
būti agresyvių priemaišų, sukeliančių koroziją. 

Supakuoti GAVS gabenami esant -50° C ... +50° C temperatūrai, santykinis oro 
drėgnumas turi būti iki 98%, gabenant bet kokiu atstumu keliu, geležinkeliu (uždengtuose 
automobiliuose) ar vandens transportu (laivo triumuose). Vežimas turi būti atliekamas pagal 
taisykles, taikomas kiekvienai transporto rūšiai. 

Dėžių su supakuotais produktais padėjimas ir pritvirtinimas transportavimo metu turi 
užtikrinti stabilią jų padėtį; atmesti galimybę, kad jie gali susidurti vienas su kitu ir transporto 
priemonių sienomis. 
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14 Garantiniai įsipareigojimai  

GAVS remontą atlieka gamintojas. GAVS gali būti nemokamai taisoma, jei nepasibaigia 
garantija ir prietaisas buvo eksploatuojamas ir montuojamas pagal šį vadovą ir instaliuotojo 
vadovą. GAVS siunčiamas taisyti su laišku, kuriame turėtų būti nurodyta: gedimo pobūdis, 
GAVS vieta ir remonto specialisto kontaktinis numeris. 

15 Atsakomybės apribojimas 

Gamintojas pasilieka teisę atsisakyti įrenginio garantinio aptarnavimo prieštaringomis 
aplinkybėmis. Gamintojas taip pat turi teisę priimti galutinį sprendimą dėl to, ar prietaisą reikia 
prižiūrėti pagal garantiją. 

Veiksmai ir žala, dėl kurių prarandama garantinė priežiūra: 
• gamtinių reiškinių padaryta žala (gaisras, potvynis, vėjas, žemės drebėjimas, žaibas 

ir kt.); 
• žala, padaryta pažeidus įrengimo taisykles arba suteikiant netinkamas įrenginio veikimo 

sąlygas, įskaitant: 
- netinkamas įžeminimas; 
- per didelė maitinimo šaltinio įtampa; 
- didelė drėgmė ir vibracija; 

• žala, padaryta pašalinių daiktų, patenkančių į prietaisą, skysčių, vabzdžių ir kitų; 
• mechaniniai prietaiso komponentų pažeidimai; 
• žala dėl neteisėto remonto; 
• žala, padaryta pažeidus transportavimo, laikymo ir eksploatavimo taisykles; 
• prietaiso serijos numerio (arba etikečių su serijos numeriais ant įrenginio) keitimas, 

pašalinimas, trinimas ar sugadinimas. 

16 Remontas 

GAVS remontuoja gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. 
Šis GAVS remontuojamas nemokamai, jei nepasibaigė garantinis laikotarpis, jis veikė 

pagal šį pasą. 
GAVS siunčiamas taisyti kartu su laišku, kuriame turėtų būti: gedimo aprašymas, veikimo 

vieta ir už remontą atsakingo asmens kontaktinis telefonas. 

17 Atsikratymas 

Pasibaigus GAVS ir tam skirtų baterijų tarnavimo laikui, jos sunaudojamos pagal 
galiojančius įstatymus, atskirai nuo buitinių atliekų.  

 

 

Remiantis ES direktyva 2012/19 / ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
GAVS turėtų būti šalinamos atskirai nuo buitinių atliekų. Norėdami sunaikinti 
įrangą, ją reikia pristatyti į pardavimo vietą arba į vietinį perdirbimo punktą 
 

 

 

Pagal ES direktyvą 2006/66 / ES, ličio baterijos (kurių yra GAVS) ir baterijos, 
naudojamos kartu su GAVS, turi būti šalinamos atskirai nuo buitinių atliekų.  
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Priedas A Jungimo schema 
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ES Atstovas: 
UAB „BK GRUPĖ“ 
Pramonės pr. 4D, 51329 Kaunas. Lietuva. 
Tel.: +370 37 337952 
Faks.: +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 

 
www.tiras.ua 

 

Gamintojas:  
«Tiras-12» LTD  
21021 Ukraine, Vinnytsia, 2nd lane Khmelnytske shosse, 8 
El. paštas: market@tiras.ua 
 

Tel. / Faks: +380 432 561204  
Tel.: +380 67 4308543 
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