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Минуле & Сьогодення 



 

 

Історія 

1994: GFE з’явились на ринку як R&D and OEM компанія-
виробник для індустрії протипожежного обладнання. 

1998: JUNO, початок виробництва адресного ППКП на 3 
петлі, що працював виключно з датчиками Apollo. 

2000: Передислокація компанії з Данії в Португалію. 

2002: Старт мережевої версії JUNO-NET. 

2003: Поява адресного ППКП середньої ємності -JUNIOR. 

2004: Незалежний протокол дозволяє розширити 
інтеграційні можливості що до детекторів, випуск 
безадресного ППКП Orion. 

2006: Збільшення виробництва, сертифікація JUNO-NET на 
відповідність EN54. 

2008: Початок сертифікації усіх виробів на відповідність       
EN стандартам. 

2011: ISO9001:2010 Сертифікат. 



 

 

Історія (продовж…) 

2012: Introduction of loop powered voice enabled sounder range. Випуск 
лінійки детекторів ZEOS. Поширення GFE: Південна Америка, 
Близький Схід та Північна Африка, Південь Середньої Азії. 

2013: Розширення виробництва до 4000 м². Впровадження 
Аспіраційної детекції, Промислових та Небезпечних 
пристроїв  партнерів. Відкриття Турецького 
представництва. 

2014: Впровадження ZEOS датчиків з авто-адресуванням та GSM 
модуля. 

2015: Інвестиції в обладнання для переробки пластику.                        
Випуск ORION PLUS лінійки безадресних панелей та 
новітнього модулю інтерфейсу TCP/IP. 

2016: Запуск ZEOS протоколу. Web інтерфейс дозволив реалізувати 
віддалену підтримку. 

2017: Запуск Нової GEKKO централі. Запуск повноцінної лінійки 
системи Евакуаційного Освітлення. 

2018: Придбання CREATECH компанії-виробника аварійного 
освітлення. 



 

 

Сьогодення компанії 

 

• 3 співвласника 

• 75 робітників на виробництві 

• 8 R&D Інженерів 

• 15  регіональних представництв 

• 3 Повністю автоматизованих               
SMD-ліній 

• 4 станції з лазерного маркування 

• 8 машин з переробки пластику 

• 4 роботизовані лінії по зборці 

• Активні дистриб'ютори у 85 країнах 

• Інсталяції в більше ніж 90 країнах. 
 



GFE 

https://www.youtube.com/watch?v=fSO6jwVs8sg


Стандарти & Сертифікати 



 

 

Європейські Стандарти - EN54 

ВИРІШАЛЬНІ МОМЕНТИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙЦІВ 
СТАНДАРТИ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ 

1997: СТАНДАРТИ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ  БУЛИ 
ВКЛЮЧЕНІ В CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 
(CPD), ЯКА ВСТАНОВИЛА ТОЧКИ ДОТИКУ ДЛЯ ВСІХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

2009:  EN54 СТАНДАРТИ СТАЛИ ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ    
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ І ВІДОБРАЗИЛИСЯ                         

В НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТАХ, ТАКИХ  ЯК            
VDS; BSI; BOSEC; LPCB 

2013: ACTUAL DIRECTIVE  BECOMES A REGULATION 
AUTOMATICALLY GOVERNED BY LAW TROUGHOUT ALL 

EUROPEAN COUNTRIES. 



 

 

Вимоги з маркування CE 

CE МАРКУВАННЯ  

Тести- 
директиви 
будівельних 
продуктів 

СЛАБОСТРУМОВІ 
ТЕСТИ 

ТЕСТИ НА 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ 

СУМІСНІСТЬ 

ДЕКЛАРУВАННЯ  
ВИРОБНИКІВ 

ЩОРІЧНИЙ 
КОНТРОЛЬ 

ВИРОБНИЧИХ 
ПРОЦЕСІВ 



 

 

Аналіз європейських стандартів 
 
 

• Дуже корисні стандарти. 
• Суб'єкти, пов'язані з сертифікацією, є приватними 

компаніями. 
• Intervenients in decision making are not trained to 

understand the full extend of these requirements. 
• Сильні сторони Европейського стандарту: 

o Базується головним чином на Британському 
стандарті. 

o Більш актуальний, ніж інші і періодично 
переглядається. 

• Слабкі сторони Европейського стандарту : 
o Повільно адаптується до нових технологій. 
o Створює затримку у реалізації нових 

продуктів. 
 



 

Якість та гарантія 



 

 

Контроль якості 

• Автоматична лінія збірки SMD: 

o Припойна паста: Перевірка оператором та автоматизований 
візуальний огляд. 

o SMD P&P: Візуальний огляд на машинному рівні 

o Піч оплавлення:  Щоденна реєстрація даних. 

 

• AOI станції: 100% перевірка попередніх операцій з генерацією записів 
відстеження. 

 

• Відладжувальні станції: Корекція повідомлених ситуацій на AOI. 

 

• 100% тестування функціоналу та експлуатаційні тести: 

o Все вироблене обладнання до упаковки і зберігання (виключаючи 
панелі). 

o Панелі, зібрані «на вимогу», проходять випробування на 
витривалість принаймні 24 години в умовах повного навантаження, 
перед доставкою. 

 



 

 

сертифікація  ISO9001:2008 

• Внутрішній контроль відділу: 
o Комерційний, 
o Логістичний, 
o Виробничий, 
o R&D, 
o Відладжувальний, 

 
• Зовнішній щорічний контроль: 

o Постійне покращення, 
o Оцінка невідповідності, 
o Оптимізація внутрішніх процессів, 
o Перевірка документації. 



 

 

Постійне покращення 

Основні пріоритети : 

• Контроль постачальників, 

• Технічна підтримка, 

• Ефективність виробництва, 

• Гнучкість логістики, 

• Відгуки замовників, 

• Гарантія, 

• Підтримка продукції знятої з виробництва. 

 



 

 

Довічна гарантія 

Зобов'язання та принципи: 

• Публічна звітність робить роботу всієї 
організації направленою на 
максимальну якість. 

• Унеможливлення передчасного виходу з 
ладу електронних компонентів. 

• Інформація про постачальника. 

 



 

 

Підтримка 

Передпродажна: 

• Забезпечення економічно вигідних рішень, 

• Перевірка проектів, 

• Розвиток нових продуктів (приклад: 
OCTO+,GEKKO,ADLI-FO) 

 

Післяпродажна: 

• Збір технічних даних, 

• Технічна підтримка, 

• Відстежуваність обладнання. 



Системи виявлення пожежі 

Загальні принципи 



 

 

Неадресні системи 

• Пристрій виявлення приймає рішення про умову тривоги та 
інформує панель шляхом зміни внутрішнього опору. 

• Панель лише визначає електричний ланцюг, який викликає сигнал 
тривоги. 

• У  результаті панель дає сигнал для активації сирен сигналізації та 
реле стану. 

• Оскільки між панеллю і пристроями немає зв'язку, проводиться 
лише моніторинг проводки за допомогою компонентів EOL. 

 



 

 

Аналогові / Адресні системи 

• Панель визначає стан тривоги на основі інформації 
про пристрій і програмування користувача. 

• Панель визначає, який пристрій створює стан 
тривоги. 

• Панель посилає команди активації індивідуальним 
/ групам сигнальних і виконавчих пристроїв. 

• В результаті схеми роботи панель-пристрій можна 
додатково контролювати несправності пристроїв. 

• Петля шлейфу з'єднує пристрої виявлення та 
сигналізації. 

• Функціональні можливості системи не залежать від 
проводки. 
 

Це основні фактори, які дозволяють адреснимм 
системам адаптуватися до конфігурації будівлі. 



 

 

Аналогові / Адресовані системи 

Зв'язок між панеллю і пристроями підтримується власними протоколами, 
які дозволяють інформації рухатись в локальних мережах системи.  

Окрім стану пристрою (аналогове значення), панель контролює 
присутність пристрою та його тип, щоб повідомити про будь-які зміни, які 

можуть виникати. Цей контроль необхідний за EN54. 





Асортимент продукції GFE 



Сімейне фото 



Нове покоління 



Основні категорії: 
 
Панелі 
Допоміжні / підпорядковані панелі 
Пристрої: 
 детекція,  
 сигналізування, 
 моніторинг / команда  
 захист/живлення 
 шнші (спеціальні). 
 
 Комунікаційні інтерфейси 
 Програмне забезпечення нагляду  
 Програмне забезпечення для підтримки та   
налаштування  
 Продукти, які будуть випущені  

 



Панелі 



Огляд варіантів панелей 

АДРЕСНІ 

ЗВИЧАЙНІ 

ДЛЯ 
ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

ІНШІ... 



ORION та ORION MINI 

Основні характеристики: 

•  1, 2, 4 та 8 зонна конфігурація, 

• Максимальна кількість 
пристроїв детекції: 32, 

•  Активний моніторинг кінця лінії 
шлейфу, 

•  1/2 виходи на сирену, 

•  Налаштування затримки зони, 

•  Додатковий вихід живлення, 

•  Вихід для панелі - 
повторювача. 

Orion_Datasheet.pdf


      Вдосконалені звичайні панелі 

• Розширюється до 16 зон  

•Розширюється до 32 зон (L)  

•Графічний РК-дисплей  

• Журнал подій  

•Веб-спостереження  

• Програмне забезпечення для програмування через USB 

ORION PLUS-(L) 



ORION EX 

Основні характеристики: 

 
● 4 Зони виявлення пожежі: 2 схрещені зони та 1 окрема зона, пов'язана з 

циклом автоматичного гасіння  

 

● 1 Зона, призначена тільки для виявлення пожежі, яка не активує цикл 

автоматичного гасіння 

● До 32 звичайних пристроїв 

 

● Програмований час попереднього пуску та гасіння 

 

● Контрольовані входи для ручної активації циклу гасіння та віддаленого 

відключення  

 

●Моніторинг стану електроклапану та реле маси/ витрати/ тиску 

 

● Додаткові виходи через модулі MPX-REL і MPX-SNDR  

 
 

Orion_Datasheet.pdf


AQUAMASTER 

Панелі виявлення затоплення: 

• Адресні та звичайні панелі 

• Лінійний детектор, 

• до 1000 м для кожного детектора 



JUNIOR V4 

Основні характеристики: 

•1 та 2 шлейфова конфігурація 

• 125 адрес в шлейфі, 

• Maксимально 250 пристроїв в шлейфі, 

• 384 програмовані зони, 

• 512 груп сирен, 

• 512 груп (вхід-вихід), 

• Програмування через програмне забезпечення, 

• 32 індивідуально програмованих сирен в 
шлнйфі, 

• Вихід для панелі повторювача / Вихід для 
графічного програмного забезпечення. 



JUNO NET 

Основні характеристики: 

• Розширюється до 96 шлейфів, 

• Розподілена логіка, 

• Дубльовані комунікації, 

• 125 адрес в шлейфі, 

• Mаксимально 250 пристроїв в шлейфі. 

• 32 індивідуально програмованих сирен в шлнйфі, 

• Програмування через програмне забезпечення, ПК 
клавіатуру, 

• Вихід для панелі повторювача / Вихід для графічного 
програмного забезпечення. 



• До 4 шлейфів в системі 

• Максимально 250 пристроїв в шлейфі 

• Графічний LCD дисплей 

• USB порт 

• Процесор збільшеної потужності 

• Пам’ять на 10000 подій 

• Більше можливостей для програмування 

 

GEKKO 



• До 128 шлейфів 

• Максимально 250 пристроїв в шлейфі  

• Новий вбудований принтер 

•  Графічний LCD дисплей 

•  Гібридний протокол Р2Р 

•  USB порт 

•  Процесор збільшеної потужності 

•  Пам’ять на 10000 подій 

• Монтується в стійку 

 

 

OCTO+ 



• Модульне розширення системиOCTO+ 

•  Монтується в стійку 

• Гібридний протокол Р2Р 

• Прошивку можна оновити через USB 

• До 4 шлейфів 

• Можливість встановлення дверцять з будь-якого 

боку 

 

 

NODE+ 



Панелі – Підпанелі та 
Повторювачі 



Повторювачі 
 

 

Звичайні: 

• З або без PSU. 

• Один активний повторювач. 

•Комунікація по RS232. 

 

 

Адресні: 

• Активна або пасивна версії. 

• З або без PSU. 

• Нема необхідності замикати адресну петлю. 

• Повторювачі з лінійки Junior можуть використовуватися з 
панелями Juno-Net. 

• RS422/485, TCP/IP та оптоволоконні комунікації. 

 

 

 



Підпанелі 

 

Адресні: 

• Можливі тільки для лінійки Juno-Net  

• З або без контролем системи 

• RS422/485, TCP/IP & та оптоволоконні 
комунікації 

• Адресна петля має бути замкнена     
(повертатися до головної панелі) 

 

 



Мережевий принтер GFE 

• Простий в монтажі 

• Гнучкість установки 

• Автоматична загрузка паперу 

• Низьке енергоспоживання 

 

Мережевий принтер 



Пристрої - Детектори 



Детектори 

Ручний пост виклику: 

• Перезавантажується, 

• Простий монтаж на петлях 

• Є водостійкі версії 

Модулі: 

• ZMU – Юніт моніторингу зони 

• LSC ISO – Контроллер кільцевої сирени 

• AD ISO – Ізолятор лінії 

• I/O- Модуль входу/виходу 

• MAM (ручний адресний модуль) 

Сповіщувачі:  

• Оптичний димовий, 

• Тепловий/лінійний 
тепловий 

• Комбінований, 

• Газовий 

• Лінійний оптичний, 

•Аспіраційний, 

•Датчик полум'я. 



Варіації детекторів ZEOS 

Основні характеристики: 

• Моделі з або без ізолятором короткого замикання 

• Hard and Soft addressing versions 

• Декілька опцій монтажу: 

• Звичайна база(10mm) 

• Висока база(30mm) 

• Модбокс (40mm) + Звичайна база 

•  База з динаміком 

•  База з реле 

• Vulcan 2 + Звичайна база 

 



Спеціальні детектори 

Основні функції детекторів GFE-SWR : 

• Моделі UV; IR3 та UV/IR 

• Вибухозахищені (сертифіковані ATEX та IECEx) 

• Відповідають EN54 та FM 

 

Основні характеристики променевих сповіщувачів: 

• Автовирівнювання 

• Контроль рівню землі 

• Живиться з петлі (до 4 од/петлі) 

 



Аксесуари до детекторів 

• Звичайні: Підключення до детектора 

• Адресні: Підключення в адресну петлю 

• Має ту саму адресу що й детектор 

• Позонне програмування 

 

• Канальний димовий/газовий детектор: 

• Використовується з адресними або 

звичайними детекторами 

• Перевіряє повітря без вентилятора, 

не потребує зовнішнього живлення. 

 



• Моделі з 1, 2, 3 та 4 зонами 

• Вбудований ізолятор кільця 

• Потребує зовнішнього живлення 

• Активна перевірка кіньця лінії 

 

 

 

Моніторинг зон - ZMU 

 

 

 

•Варіативний кінець лінії: активний 

(конденсатор) або пасивний 

(резистор) для вибухозахищених зон 



MCP аксесуари 

 Плата адаптеру LP : 

• Низькопрофільний 

монтаж з виккористанням 

монтажних боксів 

 MCP бокс з сиреною: 

• Захист від хибних спрацювань та вандалізму 

• Можливий в декількох кольорах 

• Додатковий захист від навколишнього 

середовища 



Пристрої - Оголошення 



Звукові оповіщувачі 

Гучномовці: 

• Valkyrie сирена з мигалкою: настінний монтаж 

• Низькопрофільні базові гучномовці Vulcan 2 : 
потолочний монтаж 

• Версії з IP65, 

• Повність синхронізовані, 

• Модуль LSC-ISO: для інтеграції спеціалізованих 
звукових оповіщувачів 

• MAM жовтий: адресування неадресного оповіщувача 

• I.S; Ex та індустріальні моделі 



Highligths 

VULCAN 2 

• Низький профіль 

• Потолочний монтаж 

• Допоміжний режим 

• Модель з голосовим сповіщенням 

• З або без вбудованого ізолятора 
 

 

VALKYRIE 

• Настінний монтаж 

• Модельний ряд світло-звуковий 

• З або без вбудованого ізолятора 

• Модель з голосовим сповіщенням 

• Погодостійка версія 
 

 

 

LSC-ISO 

• Up to 1Amp of current drive 

• моніторинг EOL  

• Індикація стану 

•Адресне програмування 

 

 



Пристрої – 
Контроль/моніторинг 



• Модулі з 1, 2, 3, 4 та 8 входами 

• Вбудований ізолятор к/з 

• Відстежуеється 

• Прозорість 

• Місцева затримка 

• Малий розмір (MAM-R) 

• Індикація статусу пристрою 

 

Моніторинг - зовнішній 



MODULES 

• Версії з 1, 2 та 3 релейними виходами 

• Живиться від шлейфу 

• Вбудований ізолятор к/з (3IO-PLUS) 

• Затримки (час на активацію; затримка включення) 

• MAINS вхід/вихід з реле на 8А 

 

 

Контроль - зовнішній 

• Моніторинг активації спринклеру 

• Живиться від шлейфу 

• Локальний ключ  вимкнення, що 

роспізнається панеллю 

 



 

MCP чи мікро-вхід 

 

 

 

 

 

Димовий/тепловий сповіщувач 

 

MAM 



Спеціальні пристрої 

GFE-DHA: 

• Адресний тримач дверей 

• Живиться від шлейфу 

• Відстежується 

• Магнитна сила 200Н 

GFE-DHA-Datasheet.pdf


CCPI:  

• 8 входів 

• 3 попередньо визначені виходи : тиша, 

перезапуск та евакуація  

Спеціальні пристрої 

MPX-REL & MPX-SNDR: 

• Зональні релейні вихідні карти 

• Адресні та звичайні версії 

• Режим стану (адресується) 

• Вихід на зональний звуковий оповіщувач (неадресний) 

 



• Одна адреса для моніторингу / контролю неадресних систем. 

• Можливість покривати великі відстані з оптоволоконною 

версією 

GFE-ADLI/FO 



 Інтерфейси 



 

Загальний огляд 



•  RS232 інтерфейс зв'язку для інтеграції 

панелі-повторювача зі звичайними панелями 

та панелями пожежогасіння 

ORION-INT-RS232 



• Інтерфейс Orion Analog Loop 

• Діапазоном панелей ORION можна керувати дистанційно з будь-яких 

аналогових адресних панелей GFE, що дозволяють користувачеві 

вимкнути / віддзеркалити сигнали (EVACUATION) і RESET  

 

 

GFE-ADLI 



• Інтерфейс підключення головної, підпорядкованої та панелі - 

повторювача. 

• RS422  та  оптоволоконні версії 

• TCP/IP комунікація 

J-NET-INT series 



• Інтеграція Odyssey або ModBus 

на базі ПК для систем J-NET. 

• Версія RS485 має додатковий 

вихід на принтер. 

 

 

J-NET-ADV series 



Нова лінійка TCP/IP iнтерфейсів: 

• GFE-TCP-WEB: Віддалений доступ через веб браузер. 

•GFE-TCP-ODY: Odyssey XL TCP/IP інтерфейс для панелей JUNIOR 

V4. 

 

 

GFE-TCP інтерфейси 



• Оптоволокно/RS485-до-RS232 перетворювачі 

• Чіп QUAD-UART додає комунікаційні виходи 

(внутрішній принтер, Odyssey) до панелі Juno-

Net 

 

 

Аксесуари 



 Програмне забезпечення 



• Моніторинг / контроль до 64 систем JUNIOR V4, JUNO-NET, GEKKO або 
OCTO + 

• Протокол передає всю інформацію на ПК 

• 100% контроль, включаючи діагностичні функції. 

• Повідомлення електронною поштою 

• Дистанційна евакуація 

ODYSSEY 



• Причинно-наслідкове програмування 

• Loop exploration 

• Оновлення програмного забезпечення 

•  Отримання журналу подій панелі 

 

GFE CONNECTOR 



• запис / редагування голосових повідомлень 

• багатомовні конфігурації 

• Завантаження повідомлень в звукові оповіщувачі 

 

 

VOX LOADER 



• Розрахунок батареї 

• Оцінка стану петлі кабеля 

• Розрахунок живлення спокою / тривоги 

LOOP & BATTERY CALCULATOR 



• Zone programming 

• Firmware update 

 

ORION PLUS CONNECTOR 



 Блоки живлення / зарядні 
пристрої 



• Реле несправності 

• Моніторинг батареї 

• Захист від інвертованої полярності 

• Версії з 1.7A та 2.4A (BCM-3) 

• Версії з 5A та 10A (BCM-5/10) 

•Контролюється через аналоговий шлейф за допомогою 

вбудованого модулю вводу-виводу 

GFE-BCM 



• Реле помилки та пожежі 

• Моніторинг батареї 

• Захист від інвертованої полярності 

• Схема з інтегрованим оповіщувачем 

• Сертифіковано за EN54-2  

•Опціональна можливість адресації 

ORION-BCM 



  Запуск майбутніх продуктів 



• Дочірнє підприємство, що належить 

компанії(CREATECH) 

• Централізована інтеграція 

• Стельовий світильник 

• Підтримується і не підтримується 

• Вуличні та ATEX версії 

• Повна світлодіодна технологія 

 

Аварійне освітлення 





GFE Systems-Основне 



Неадресна зона: 

• Номінальна напруга 24V DC. 

• Резистивність тривоги 470Ω a 680Ω. 

• EOL(кінець лінії): Біполярний електролітичний 

конденсатор 10u/50V. 

• Пристрої не контролюються індивідуально. 

 

Неадресні системи 



Неадресні схеми оповіщувачів 

• Номінальна напруга 24V DC. 

• EOL(кінець лінії): 10KΩ резистор. 

• Поляризований вихід оповіщувача 

 

Неадресні системи 



• Рівні інтеграції: 

 

Адресні системи 



Спостереження:  

• Забезпечує повний контроль / моніторинг 64 адресних 

систем. 

• Master>Slave архітектура 

 

Адресні системи 



Цикл даних :  

• Багатопанельна мережа з 32 доступними адресами, де кожна 

адреса містить до 3-х циклів виявлення (Master>Slave)  

• Децентралізована обробка є обов'язковою за стандартами 

EN54 

 

 

Адресні системи 



Аналогова петля:  

• Послідовний протокол дослідження адреси (token ring), де всі 

    адреси перевіряються кожні 8 секунд 

• Імпульси зв'язку ідуть через постійний струм(24V) 

• Максимальний струм шлейфу обмежений до 900 мА 

 

Адресні системи 



 Монтаж 



Неадресні системи 

Основні положення : 

• Довжина неадресної зони не повинна перевищувати 500 метрів 

• Завжди перевіряйте інструкції для пристроїв інших виробників 

• Помістіть 10uF / 50V біполярний конденсатор на останньому пристрої в 
кожній зоні 

• Помістіть резистор 10Ком на останній звуковий оповіщувач 

•З неполяризованими звуковими оповіщувачами необхідно використовувати 
поляризаційний діод 

 

 

•З дзвонами або реле необхідно використовувати обмежуючий діод 

 

 



Системи пожежогасіння 

Основні положення: 

• Довжина кабелів неадресної зони не повинна перевищувати 500 метрів. 

• Завжди перевіряйте інструкції для пристроїв інших виробників. 

• Розташуйте EOL (кінцевий) 10uF/50V  біполярний конденсатор в Z1 - Z8. 

• Розташуйте EOL (кінцевий) 10Kohm резистор на виходах S1 та S2. 

• Додаткове релейне з'єднання на виході S2. 

 

 

 

•Додаткове релейне з'єднання у виході RM. 

 

 

 

 



Конфігурація пристрою : 

• Завжди використовуйте один тип підключення для 

неполяризованих пристроїв (L1/L2) 

• Адресація 

• Ручна: DIP-SWITCH 

• Автоматична: Панель (ASET Mode), GFE-ZEOS-програміст 

• Необхідність зовнішнього живлення 

• Режими пристроїв 

• Звукові оповіщувачі : допоміжні, тіньові 

• ZMU: Вибір типу EOL 

• Зберігання полярності пристроїв з ізолятором шлейфу 

Адресні системи – Аналоговий шлейф 



Рекомендації по електромонтажу : 

• Використовуйте кабель з відповідним поперечним перерізом 

• Підключіть ізоляцію кабелю до кожної бази пристрою і тільки з 

одного боку панелі. 

• Виконуйте кабельні з'єднання тільки на пристроях 

• Переконайтеся в надійності контактів, щоб уникнути окислення та 

збільшення опору 

• Перевірте опір кабелів 

• Панель не підтримує сумарний опір кабелю понад 20 Ом(13 Oм опір 

провідника і опір контакту 7 Ом) 

 

 

Адресні системи – Аналоговий шлейф 



Рекомендації щодо мережі : 

• Оптоволокно: 

• Використовуйте відповідне волокно 

• Припинення та переходи 

• Максимальна довжина між панелями 2500м 

• RS485/422: 

• Використовуйте кабель передачі даних 

• Максимальна довжина петлі шлейфу 1200 м або 500 м між 

панелями (тільки з UTP CAT5 / 6) 

• Уникайте близькості до силових кабелів, перетворювачів 

частоти тощо. 

• TCP/IP: 

• Дотримуйтесь інструкцій мережі ethernet 

 

 

Адресна система - Цикл даних 



Схема підключення оптоволокна: 

 

 

 

Адресна система - нагляд (Odyssey) 



 

 

Важливо: Перемички кінцевих резисторів повинні бути встановлені 

тільки в останній панелі. 
 

 

 

Адресна система - нагляд (Odyssey) 

Схема підключення  RS485 : 
 



Схема підключення  TCP/IP : 

 

 

 

 

Адресна система - нагляд (Odyssey) 
 



 Конфігурація 



Неадресні системи 

Програмовані функції: 

• Зони з фіксацією та без 

• Затримка оповіщення 

• Вимкнення зони 

• Модулі MPX 

 

 



Системи пожежогасіння 

Програмовані функції: 

• Затримка оповіщення. 

• Ізоляція зони 

• Модуль MPX 

• Попередня затримка 

• Таймер гасіння 

 

 



Адресні системи 

Найбільш використовувані функції панелей: 

• 4-1: Режим звукового оповіщувача 

• 5-5: Евакуаційний I/O 

• 7-1: Моніторинг пристроїв 

• 8-3-2: Перезапуск NVRam 

• 8-4-1: Активний/Режим встановлення 

• 8-4-2: Завантаження та вигрузка до пк 

• 8-5-1: Адреса програмного забезпечення для 
ПК 

 

 



Addressable System 

General Concept: System controls status of detection devices and upon an 
Alarm event , activation commands will be sent to sounders and relays 
according to user programmed functions. 

Default programming: Any device that reports an Alarm causes panel to activate all 
connected sounders. Output activation always requires user programming. 



Addressable System 

Cause-Effect Programming Overview 



Configurations: 

RS422/Fibre-optic 

• sub-panel address  

• communication interface position. 

TCP/IP: 

• IP; Subnet-mask; Gateway 

• Master/Slave 

 

 

 

Addressable System – Data Loop 



Configurations: 

•Odyssey system panel address 

• Communication type setting 

• Load Graphics 

• Jumpers 

•RS485: Termination resistor 

• TCP/IP: 

 IP address 

Subnet mask 

Gateway 

 

 

 

Addressable System – Supervision 



 Diagnostics 



In order to diagnose a conventional system 

it’s recomended that panel/wiring are 

inspected separetely: 

• Zones 

• Sounder circuits 

• Main power 

• Secondary power 

• Earth fault 

 

 

 

Diagnostics – Conventional 



Zones: Disconnect zone wiring and connect EOL 

to panel zone terminals. 

• Measure voltage: circa 24V DC 

• EOL: Fault should be reported if EOL is 

removed 

• Alarm: Use 470-680 ohm resistor to trigger 

Fire 

 

 

Diagnostics – Conventional 



Sounders: Disconnect wiring from panel and 

connect a 10K EOL resistor to sounder circuit 

terminals. 

Activate sounder output manually (Evacuation Key) 

and measure output voltage. 

• OFF: -10V DC 

• ON: 24V DC 

• EOL: Fault must be reported if EOL is removed 

 

Diagnostics – Conventional 



Mains supply:  

• Measure voltage output at PSU (28.5V DC). 

 

Secondary supply: Disconnect batteries and 

connect 10K ohm resistor instead. 

• Check fuse 

• Measure voltage, if under 21V DC, there is a 

battery charger fault. 

 

 

Diagnostics – Conventional 



Earth Fault: Disconnect all cables connected to 

panel, leaving panel powered from batteries: 

• If fault remains active there is a panel 

hardware fault. 

• If fault disapears, connect each set of cables  

sequencially until fault is triggered. 

Diagnostics  – Earth Fault 



Diagnostics  – Loop Wiring 

Principle: EN54 requires that all changes happening within a 
system in normal operation must be reported. 
 
This will cover situations originated by faulty devices, 
electromagnetic interference and wiring problems. 
 
Wiring: Ohm’s law establishes the relation between applied 
voltage and required current for a given circuit. The result 
determines the resistance value which in practice means that with 
bigger resistance it’s necessary to apply a higher voltage in order 
to mantain a constant current supply. 



Diagnostics  – Loop Wiring 



Diagnostics  – Loop Wiring 



EN54 standard: 

• When loop voltage drops below 21V DC, panel stops loop 

exploration, turns loop power OFF and activates System Fault Led. 

This behaviour happens because it’s not possible to guarantee 

protocol discrimination. 

 

Summary:  

• With a voltage drop bigger than  3.5V in each wire (7V DC) stable 

system operation can no longer be assured. 

Diagnostics  – Loop Wiring 
 



Devices: 

• With ‘Aloop Test’ in Diagnostic Mode it’s possible to check response 

pulses amplitude to panel 

• In ‘Aloop Test’ mode, panel comunicates in P2P with devices at a 

higher frequency. 

• Max. Current Drop readings should be between 23-33, otherwise  

the device should be removed. 

 

 

Diagnostics  – Addressable Devices 



Main panel:  

• Test upload/download routine with GFE Connector 

software because part of electronics is shared with 

data-loop communications 

• Check status of TX Led next to DB9 connector 

• Check interface status Led’s 

 

Slave & Repeater panels:  

• Set the address to ‘Zero’ to test hardware without ‘data’. 

 

 

Diagnostics  – Data Loop 



Main panel:  

• Check Led status when Odyssey software starts. 

 

PC:  

• PING in interfaces in case of TCP/IP. 

• Test serial port with a loopback software tool. 

• Check COM port settings. 

 

 

 

 

Diagnostics – Supervision 



 

 

+351 289 896 560 

sales@globalfire.pt 

globalfire.pt 




