
 

Mọi chi tiết xin liên hệ kỹ thuật PCCC Trần Duy    

Email: phongkythuatpccctranduy@gmail.com    

ĐT: 028.3847.1661    

Tel: Mr Thủy (098.383.5539); Mr Sang (093.311.4234); Mr Minh (096.440.8445); Mr Trí (093.4948.167) 

HDSD TRUNG TÂM BÁO CHÁY 

MULTRON CFP-600 SERIES 

Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của 

Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự 

cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng. 

I. TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG: 

 

 Đèn “POWER ON” sáng màu xanh hệ thống hoạt động với nguồn 220 VAC. 

 

II. TRẠNG THÁI CÁC ĐÈN HIỂN THỊ:  

 

Đèn “ ZONE”:  

- Sáng màu đỏ : báo động khu vực bị cháy. 

- Sáng đèn vàng : chỉ sự cố báo lỗi đứt dây tín hiệu hoặc hở mạch Zone. Cần kiểm tra 

và xử lý gấp để hệ thống hoạt động lại bình thường. 

Đèn “MAINS FAULT”: sáng màu vàng : hệ thống mất nguồn 220V AC. 

Đèn “SYSTEM FAULT”: sáng màu vàng : báo lỗi sự cố chung. Có một hoặc nhiều lỗi cần 

phải xử lý hoặc lỗi dữ liệu . 

Đèn “BATERY FAULT”: sáng màu vàng : bình điện dự phòng không được kết nối hoặc bị 

hư. 

Đèn “ZONE  DISABLED”: sáng màu vàng : zone bị vô hiệu hóa.(đèn zone nào sáng đèn 

vàng tương ứng với zone đó bị vô hiệu hóa) 

Đèn “DELAY MODE”: sáng màu vàng : chế độ báo trễ. 

Đèn “EARTH FAULT”: sáng màu vàng : báo có sự cố nối đất, chạm max. 

Đèn “TEST MODE”: sáng màu vàng : trung tâm đang ở chế độ kiểm tra. 

Đèn “SOUNDER FAULT”: sáng màu vàng : báo lỗi ngõ còi (chông). 

Đèn “FPE FAULT”: sáng màu vàng : báo lỗi ngõ FPE. 

Đèn “AUX.OUTPUT DISABLE”: sáng màu vàng : ngắt Relay kích hoạt ngỏ ra. 

Đèn “AUX.OUTPUT ACTIVE ”: sáng màu vàng : Relay kích hoạt ngỏ ra hoạt động. 

 

III. TRẠNG THÁI KHÓA ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC NÚT NHẤN: 

 

CONTROL ACCESS KEY SWITCH:  

-Khi ở vị trí bị khóa, tất cả các nút bảng điều khiển đều bị vô hiệu hóa ngoại trừ 

Cho nút "Mute Buzzer". 

-Khi ở vị trí mở , tất cả các nút hoạt động. 

EVACUATE: nút kích hoạt còi (chuông) khi không có cháy ( test chuông còi). 

SILENCE ALARM: tắt còi (chuông). 

MUTE BUZZER: tắt tiếng kêu của trung tâm. 

RESET SYSTEM: khởi động lại hệ thống sau khi xử lý sự cố cháy . 

DAY / NIGHT MODE: bật chế độ ngày \ đêm. 

LAMP TEST : kiểm tra hệ thống đèn báo trên mặt tủ trung tâm báo cháy. 
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IV. THAO TÁC KHI CÓ CHÁY:  

 

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

 

Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy: sáng 

Còi chính bên trong tủ báo cháy và chuông khu vực kêu. 

1. Quan sát đèn trên Tủ báo cháy để xác định chính xác khu vực có cháy. 

2. Khẩn trương tới khu vực có báo động để xác định vị trí cháy. 

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

 

V. THAO TÁC SAU KHI CHỮA CHÁY 

 

Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy đã hoàn tất, tiến hành khôi phục (RESET) HTBC 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, TTBC sẽ tiếp tục báo động trở lại. 

 Ấn nút “System Reset” theo chiều mũi tên để khôi phục (Reset) hệ thống 

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

  - Đèn báo nguồn điện xoay chiều “POWER ON” sáng xanh 

  - Các đèn khác tắt. 

  

VI. THAO TÁC KHI BÁO SỰ CỐ 

 

Tham khảo tài liệu kèm theo TTBC 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 và chuông: 

1. Tắt còi báo động chính: (còi gắn bên trong Tủ báo cháy) 

Khi còi báo động chính kêu. 

- Nếu nhấn vào nút “Buzzer Silence”, còi báo động trên trung tâm tắt.  

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

2. Tắt tiếng chuông/còi báo cháy: Nếu nút “silence alarm” bị nhấn, tất cả chuông báo cháy bị 

tắt. 

 


