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HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG BÁO CHÁY THƯỜNG HCP-1008 
 

I. Chú thích các đèn trên mặt trung tâm báo cháy: 

Common alarm:                         Đèn báo có sự kiện cháy ở bất kỳ zone nào. 

A.C on:               Đèn báo có nguồn AC. 

Lamp test:              Đèn báo đang trong quá trình kiểm tra led tủ. 

Buzzer silence:                         Đèn báo có câm tiếng bip ở trung tâm báo cháy.                   

Common trouble: Đèn báo có lỗi bất kỳ trên trung tâm báo cháy  

Battery trouble:   Đèn báo có lỗi phần nguồn ắc quy 

CPU fault:   Đèn báo có lỗi hệ thống. 

Ground fault:   Đèn báo có lỗi chạm đất. 

Signal x trouble:   Đèn báo lỗi ngỏ ra. 

Đèn zone:                                     Đèn zone tương ứng với zone đó báo cháy hoặc lỗi 

Signal silence:                              Đèn báo đã tắt chuông các ngỏ ra 

General alarm:                            Đèn báo kích hoạt báo cháy tổng thể 

Test/congfig mode:                      Đèn báo trong chế độ lập trình 

Remote fail:                                 Đèn báo lỗi kết nối với hiển thị phụ 

Acknow-ledge:                            Đèn báo trong stage 1 hoặc dùng cho lập trình 

II. Thao tác khi có cháy: 

Khi có cháy Hệ thống báo cháy thể hiện như sau: 

- Khu vực có cháy sáng trên tủ.zone nào sáng đỏ tương ứng với zone đó cháy. 

- Còi chính bên trong trung tâm báo cháy báo và chuông kêu nếu có lập trình. 

 

Khẩn trương tới khu vực có báo cháy để xác mịnh sự kiện cháy. 

Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ.  

III. Thao tác sau khi chữa cháy: 

Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy đã hoàn tất, tiến hành khôi phục (RESET 

SYSTEM) Trung tâm báo cháy trở về điều kiện hoạt động bình thường. 

Nếu báo cháy bằng nhấn Hộp báo cháy bằng tay, thì phải Reset Hộp báo cháy trước 

khi Reset trung tâm báo cháy. Nếu Reset Trung tâm báo cháy trước khi Reset Hộp 

báo cháy, Trung tâm báo cháy sẽ tiếp tục báo động trở lại. 
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Cách RESET hệ thống: 

- Ấn nút RESET SYSTEM trên mặt trung tâm. 

Sau khi đã RESET xong, phải chắc chắn hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình 

thường: 

Đèn báo nguồn điện xoay chiều “A.C. ON” sáng. Các đèn khác tắt. 

V. Thao tác khi báo sự cố: 

Tham khảo tài liệu kèm theo trung tâm báo cháy để biết cách phân biệt sự cố. 

Đề nghị thông báo với đơn vị lắp đặt tới kiểm tra, sửa chữa khi Hệ thống có sự cố. 

Tắt còi báo động chính (còi gắn bên trong Trung tâm báo cháy): 

- Nhấn phím “Buzzer silence”, còi báo động tắt. Và đèn “Buzzer silence” sáng. 

- Còi báo động sẽ kêu lại nếu trung tâm nhận được tín hiệu báo cháy khác.  

Tắt tiếng chuông/còi báo cháy (cả bên trong và ngoài trung tâm): 

- Nhấn phím “signal silence” chuông báo cháy bị tắt và đèn signal silence sáng. 

Mở lại tiếng chuông còi của hệ thống: 

- Nhấn phím “signal silence” lại lần nữa cho đèn này tắt đi. 
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