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WARNING

This manual contains information on limitations regarding product use and function 
and information on the limitations as to liability of the manufacturer. 
The entire manual should be carefully read!

General Information
The system is to be installed by a qualified person to the latest Fire Alarm and
Installation Regulations which are mandatory in the applicable country of installation.
Before commencing the installation of this Fire Alarm Panel, ensure it is sited in a 
position, which is visible to the Fire Brigade when entering the premises, and where 
ease of access is provided for users and service engineers. Space must be available 
to easily open external and internal doors.
The Electrical Supply to the panel must be isolated and must not be capable of being 
accidentally switched off. A ‘Lockable Switch fuse Unit’ positioned within 2 meters of 
the panel should be clearly labelled FIRE ALARM - DO NOT SWITCH OFF.
EN 54-2 compatible panels.
All specifications are subject to change without notice.

Technical Support help:
+359 (2) 9694 700

ВНИМАНИЕ

Това описание съдържа информация за ограниченията при използване и 
функциониране на продукта, както и сведения за ограниченията в отговорностите 
на производителя. 
Описанието трябва да бъде прочетено внимателно!

Обща информация
Системата трябва да се инсталира от квалифицирано лице в съответствие с 
Правилата за Инсталиране на Пожароизвестяване, валидни на територията на 
съответната страна.
Преди да започнете инсталиране на пожароизвестителната система, се уверете 
че избраното място за монтаж, е достъпно за Пожарната група, при постъпване 
на сигнал за пожар, а също за потребителите и сервизните специалисти. Мястото 
трябва да бъде с лесно отварящи се вътрешни и външни врати. 
Електрическото захранване на панела трябва да бъде изолирано и инцидентното 
му изключване да бъде предотвратено. В таблото за изключване на захранването 
трябва да бъде ясно маркирано с надпис - ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 
- НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ.
Пожароизвестителният панел отговаря на изискванията на EN 54-2.
Производителят си запазва правото на промени без предизвестие.

При необходимост от техническа помощ:
+359 (2) 9694 700

!
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GUARANTEE
During the guarantee period the manufacturer shall, at its sole discretion, replace or repair any defective product 
when it is returned to the factory. All parts replaced and/or repaired shall be covered for the remainder of the 
original guarantee, or for ninety (90) days, whichever period is longer. The original purchaser shall immediately 
send manufacturer a written notice of the defective parts or workmanship, which written notice must in all cases 
be received prior to expiry of the guarantee.
International Guarantee
Foreign customers shall enjoy the same guarantee rights as those enjoyed by any customer in Bulgaria, except 
that manufacturer shall not be liable for any related customs duties, taxes or VAT, which may be payable.
Guarantee Procedure
This guarantee will be granted when the appliance in question is returned. The manufacturer shall accept no 
product whatsoever, of which no prior notice has been received.

Conditions for waiving the guarantee
This guarantee shall apply to defects in products resulting only from improper materials or workmanship, related 
to its normal use. It shall not cover:
§ Damages resulting from improper transportation and handling;
§ Damages caused by natural calamities, such as fire, floods, storms, earthquakes or lightning;
§ Damages caused by incorrect voltage, accidental breakage or water; beyond the control of the manufacturer;
§ Damages caused by unauthorized system incorporation, changes, modifications or surrounding objects:
§ Damages caused by peripheral appliances (unless such peripheral appliances have been supplied by the 
manufacturer:
§ Defects caused by inappropriate surrounding of installed products;
§ Damages caused by failure to use the product for its normal purpose; Damages caused by improper 
maintenance;
§ Damages resulting from any other cause, bad maintenance or product misuse.
In the case of a reasonable number of unsuccessful attempts to repair the product, covered by this guarantee, the 
manufacturer’s liability shall be limited to the replacement of the product as the sole compensation for breach of the 
guarantee. Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any special, accidental or consequential 
damages, on the grounds of breach of guarantee, breach of agreement, negligence, or any other legal notion.
Waiver
This Guarantee shall contain the entire guarantee and shall be prevailing over any and all other guarantees, 
explicit or implicit (including any implicit guarantees on behalf of the dealer, or adaptability to specific purposes),
and over any other responsibilities or liabilities on behalf of the manufacturer. The manufacturer does neither 
agree, nor empower, any person, acting on his own behalf, to modify or alter this Guarantee, nor to replace it with 
another guarantee, or another liability with regard to this product.
Unwarranted Services
The manufacturer shall repair or replace unwarranted products, which have been returned to its factory, at its sole 
discretion under the conditions below. The manufacturer shall accept no products for which no prior notice has 
been received.
The products, which the manufacturer deems repairable, will be repaired and returned. The manufacturer has 
prepared a price list and those products, which can be repaired, shall be paid for every repaired appliance.
The closest equivalent product, available at the time, shall replace the products manufacturer deems unrepairable. 
The current market price shall be charged for every replaced product.
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Using the MAG 4 Controls
•  Refer to the instructions on the inside of the outer door.

Indications / Outputs
NORMAL: • The green LED next to the ‘power Supply 230V AC’ will be   
  illuminated.
FIRE:  • Two integrated red status FIRE LED’s and a zone identification LED  
  will flash together on receipt of a FIRE condition and become steady  
  after the Silence Alarm button is pressed.

 • An internal buzzer will operate until silenced.
 • The external sounders will operate.
 • The FIRE relay will energize.

FAULT: • A yellow General Fault LED will always illuminate together with an  
  external or internal identification LED.

 • An internal buzzer will sound.
 • The FAULT relay will de-energize.
 Faults are monitored as follows:

Indication Fault description
○ 1 /  ○ 2 /  ○ 3 / ○ 4 Zone fault - open or short circuit. Detector head removed.
○ CPU Processor break down.

○ Sounder 1 Sounder Circuit One fault - open or short circuit, reverse connected 
sounder, or bad sounder parameters.

○ Sounder 2 Sounder Circuit Two fault - open or short circuit, reverse connected 
sounder, or bad sounder parameters.

○ +24V DC Overload Overload of “+24” VDC power supply.
○ +24V DC Failed  Absence of “+24” VDC power supply.
○ Battery Low Low battery condition.
○ Battery Lost Battery loss.
○ AC Mains Supply loss.
○ Charger Battery charger fault.
○ AUX Auxiliary supply fault. 
○ Earth Short circuit to earth.

NOTE: Fault conditions will not be announced instantly. There will be a short delay which 
will vary from condition to condition. Faults when cleared will automatically reset at the 
panel.

Engineers Facilities:
MAG 4 has the ability to select various facilities to assist the engineer during installation 
and testing of the system. These facilities include:
Zone Test  - Individual zones can be tested and activated without the  
  need to return to the panel to effect a RESET. This is done  
  automatically by the panel.
Isolate Sounders  - System can be tested without operating the Sounder   
  circuits.
Disable / Enable Zone - Each zone can be disabled / enabled.

!
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Installing the Panel
• Choose the best location for the panel position, with an ambient temperature between 
0°C and 40°C., away from heating sourses, environmental dust and potential water 
ingress.
• Remove all packaging.
• Inspect visually the panel for any damage.
• Remove the outer cover, by unscrewing the two allen screws. Stow the cover in a 
safe position.
• Inspect the internal PCB and make sure the internal components are firmly in place.
• Observe the main PCB chassis and the associated securing screw, located in the 
front of the terminal blocks.
• Unfasten the chassis securing screw and remove the chassis. Stow in a safe location.
• Choose which cable entry points to knock out and carefully remove the knock-outs.
• Observe the top center fixing location at the back of the panel.
• Stow the back box in a safe position.
• Drill the wall to suit the back box center fixing position, plug and insert a fixing
screw.
Note: If you are installing MAG 4 in plastic box use the template on the back side of 
the packaging box to drill the mounting holes on the wall.
• Temporally hang the back box from the fixing screw and mark out the two bottom left
and right fixing locations.
• Remove the back box from the center fixing screw position and drill and plug the
bottom fixing holes.
• Hang the back box from the center fixing position and fix securing screws through
the bottom fixing holes.
• Tighten all the fixing screws.
• Route the external cables onto the back box, make off connection glands etc., DO 
NOT make any connections at this stage. ENTER THE MAINS CABLE THROUGH 
ITS OWN CABLE ENTRY POINT AND KEEP MAINS WIRING AWAY FROM SYSTEM 
AND OTHER LOW VOLTAGE WIRING.
• Re-fit the PCB chassis and re-connect the chassis mains connection.
• Connect the mains supply and earth to the main terminal block. DO NOT switch on 
the main electrical supply at this stage.
• Position the battery in an upright position.

Testing the Panel
ATTENTION: It has been assumed that prior to making the connection 
at the panel, the integrity of the system ALL wiring has been 
comprehensively tested, including insulation to earth.

• Connect the battery leads from the black power supply box to the positive and 
negative battery terminals.
• Switch on the mains power supply.
• If the buzzer and indicator LED’s are operating, press the RESET button. 
In Normal Operating Mode only POWER SUPPLY 230V will be illuminated.
If in the Normal Operating Mode other LED’s are illuminated and the buzzer is sounding, 
carefully check all fuses and connections. Refer to the part of the internal connections 
or circuitry the associated yellow LED’s apply to. The connection diagram on the inside 
of the external cover will assist in identifying the LED.

NOTE: The battery might show a ‘Low Battery Fault’ initially until it has had 
time to charge up to the required level.

!
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If  by some chance the fault will not cancel, and only on the advice of our Technical 
Support Department, return the P.C.B. CHASSIS ONLY to your supplier. DO NOT 
return the metal / plastic box.
Once the panel is found to operate satisfactorily in the NORMAL MODE, it is time 
to connect the external circuits.
 • Disconnect the mains power supply and the battery connection.
 • Fit the Active End of Line module to the last detection device of each zone that you  
 are testing.
 • Ensure all terminations are made correctly and all detector heads are plugged into  
 their bases.
 • Connect Detector circuit ONE to the panel terminal block.
 • Power up the panel with the mains and battery.
 • Press RESET button. 
The panel should be in the ‘NORMAL MODE.’

NOTE: If General Fault and zone 1 FAULT LED’s illuminate, there is a wiring/ 
connection problem. Check the polarity of the connection, the connection of 
the devices and whether a head is removed.
Check the EOL proper polarity and position.

 • Operate ALL detection devices applicable to this zone, to ensure correct receipt  
 of a fire signal and the correct operation of the panel controls. Refer to the User  
 Instructions on the inside of the panel.
 • Repeat the connection process for zone two as stated above. ENSURE the supply  
 voltages are initially disconnected prior to each stage.

ONCE THE CONNECTION OF THE ZONES ARE COMPLETED, CONNECT AND 
TEST ANY OF THE OTHER AUXILIARY CIRCUITS BEFORE CONNECTING THE 
EXTERNAL  SOUNDER CIRCUITS.

Relay Connection - The onboard relay volt free change over terminals are for low 
voltage use only.
MAINS SUPPLY MUST NOT BE APPLIED TO THESE TERMINALS.

Once the zone and auxiliary circuits have been connected and tested to function 
correctly, it is time to connect the first external sounder circuit:
 • Disconnect the mains power supply and the battery connection.
 • Remove the EOL-Resistor from the terminal block of sounder circuit 1 (SND 1) and 
fit to the last sounder of circuit one.
 • Check all sounder connections are made.
 • Connect sounder circuit ONE to the panel terminal block.
 • Apply mains and battery power.
 • Press RESET.
The panel should be in the ‘NORMAL MODE.’
Activate a zone Call Point. The sounders should operate. Press the RESET button. 
Repeat the connection process for the second external sounder circuit, as stated above. 
ENSURE the supply voltages are initially disconnected prior to each stage.

NOTE: If General Fault and SOUNDER FAULT / DISABLE LED.’s illuminate, 
there is a wiring / connection problem. Check the polarity of the connection of 
each of the devices, the polarity of the connection of the devices to the Panel 
terminal block or whether an earth fault exists.

!
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Engineers Facilities:
To Disable Zone 1:
Press ENABLE / DISABLE button:  Zone 1 LED will flash.
    DISABLE / ENABLE LED will flash.
Press ENABLE / DISABLE button: The zone LED will become steady.
Press RESET: At this point the zone 1 is disabled.

To Enable Zone 1:
Press ENABLE / DISABLE button TWICE: Zone 1 LED will flash.
   DISABLE / ENABLE LED will flash.
Press RESET. At this point the zone 1 is disabled.

To Disable  Zone 2:
Press ENABLE / DISABLE button:  Zone 1 LED will flash.
   ENABLE / DISABLE LED will flash.
Press TEST / SCROLL button: Zone 2 LED will flash.
   ENABLE / DISABLE LED will flash.
Press ENABLE / DISABLE button: Zone 2 LED will become steady.
   ENABLE / DISABLE LED will flash.

Press RESET: At this point the zone 2 is disabled.
Enabling and disabling of zones 3 and 4 is done in the same way as pressing TEST/ 
SCROLL button till reaching the desired zone and choosing consequently buttons 
DISABLE / ENABLE and RESET.

To Enable Zone 2:
Press ENABLE / DISABLE button:  Zone 1 LED will flash.
   ENABLE / DISABLE LED will flash.
Press TEST / SCROLL button: Zone 2 LED will be steady.
   ENABLE / DISABLE LED will flash.
Press ENABLE / DISABLE button: Zone 2 LED will flash.
   ENABLE / DISABLE LED will flash.
Press RESET: At this point zone 2 is enabled.

To ‘One Man’ Test a Zone:
Press TEST / SCROLL button: TEST AND ZONE yellow LED’s will flash. 
   Zone 1 is in Test Mode.
Press TEST / SCROLL button: Flashing LED will move down to zone 2. 
   Zone 2 is in Test Mode.

Continue the “One Man” Test for zones 3 and 4 by pressing TEST / SCROLL button. 
You will leave automatically the Test Mode when reaching the last zone, or at any time, 
by pressing RESET.
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Disable Sounders:
Press DISABLE / ENABLE button: DISABLE / ENABLE LED will flash.
    Zone 1 LED will flash.
Press TEST / SCROLL button again: Zone 2 LED will flash.
Press TEST / SCROLL button  
3 times again: SOUNDER FAULT / DISABLE LED will flash.
    DISABLE / ENABLE LED will flash.

Press ENABLE / DISABLE  button: SOUNDER FAULT / DISABLE LED changes to  
    steady.
    ENABLE / DISABLE LED flashes.
Press RESET: At this point zone the sounders are disabled.

To enable Sounders:

Press DISABLE / ENABLE button: DISABLE / ENABLE LED will flash
    Zone 1 LED will flash.
Press TEST / SCROLL button: Zone 2 LED will flash.
Press TEST / SCROLL button  
3 times again: SOUNDER FAULT / DISABLE LED will be  
    steady.
    DISABLE / ENABLE LED will flash.

Press ENABLE / DISABLE  button: SOUNDER FAULT / DISABLE LED change to
     flashing.
    ENABLE / DISABLE LED flashes.
Press RESET: At this point zone the panel has reset.

Connecting The Additional Facilities
Class Change:
Connect a ‘non latching’ switch to the class change terminals at the top of the 
MAINBOARD.
Operation of the switch will cause the external sounders to pulse one second on followed 
by one second off.

Once the panel connections and facilities have been functionally tested, 
replace and secure the front cover of the box, remembering to connect 
the earth bonding lead to the continuity terminal.
NOTE: The final closing of MAG 4 plastic box is by placing the two nuts in the 
holders on the back side of the box cover. Then you have to fix the two screws
M3x15 from the set.

 The final closing of MAG 4 metal box is by fixing the two secure bolts on the
front side of the pane by using the given special tool in the set.

!
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Specification
Maximum number of detectors per zone Up to 20 conventional detectors and 
 unlimited number of manual call points.

Thresholds for zone conditions
• 0 - 2 mA Open circuit fault condition.
• 2 - 6 mA Normal condition.
• 6 - 110 mA Fire Alarm condition.
• 110 mA - Short circuit Short circuit condition.

Power Supply
Main Power supply 230V AC ± 10%
 0.315A fuse
Standby Power supply 1 x 12V / 7Ah 
 2A fuse

Maximum current available for system 
devices (with fully charged battery) 0.7 A

Current consumption - mains failure 50 mA

Outputs
Sounder Circuit 1 24V / 0.315A
 0.3A fuse
Sounder Circuit 2 24V / 0.315A
 0.3A fuse
Fault Relay, volt free changeover contacts* 3A @ 120V AC
 3A @ 60V DC
Fire Relay, volt free changeover contacts* 3A @ 120V AC
 3A @ 60V DC
* Note: These functions may not be used to provide any “Options with requirements” as specified
in EN 54-2.

Auxiliary output 24V DC 0.315A fuse

Cabling Maximum 2.5mm diameter

Environment 
Working temperature 0 to 40°C
Storage temperature -20 to 60°C 
Humidity 0 to 95%
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Connection circuit MAG 4 metal box

Connection circuit MAG 4 plastic box
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Fire Alarm Record
Installation Address:  ......................................................................................................
  ......................................................................................................
  ......................................................................................................
  ......................................................................................................
  ......................................................................................................
Contact Person:  ......................................................................................................

Telephone:  ......................................................................................................

Fax:  ......................................................................................................

Date Completed:  ......................................................................................................

Commissioned By:  ......................................................................................................

Contract Reference:  ......................................................................................................

Service Intervals:   Monthly / Quarterly / Half Yearly / Annually

ZONE 
No LOCATION

DETECTOR TYPE and 
QUANTITY PER ZONE

SOUNDERS
(Zone Quantity and

Related Circuit )

Ion* Ph RoR F/T CP Circuit1 Circuit2

1
2
3
4

TOTALS:

* Ion - Ionisation sensor, Ph - Photoelectric sensor, RoR - Rate of Rise sensor, F/T - Fixed 
Temperature sensor, CP - Call Point

System Installed By: ........................................................................................................
Telephone / Fax:  ...............................................................................................................

Service Record

Date Visit
Completed

Zones 
Tested

Faults 
Rectified

Signature of
Engineer

Next Due

1 2 3 4 Name:

1 2 3 4 Name:

1 2 3 4 Name:

1 2 3 4 Name:
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Fire Alarm Event Log

DATE TIME FIRE
yes / no

ZONE
number

FAULT
yes/no and 

TYPE

ACTION 
TAKEN 

Name

Spare Parts Kit

1

2

3

4

5

Component Description Q-ty

Cable tie
mm2,5/100

Fuse
0.315A 5x20

Rubber cap
mm20

Key mm10

1

1

2

1

1

Fuse
2A 5x20

MAG4 Metal Box

№

1

2

3

4

5

Component Description Q-ty

Fuse
0.315A 5x20

Key mm10 2

1

1

Fuse
2A 5x20

MAG4 Plastic Box

№

Self-tapping screw
2,9х13 cross slot
DIN7981

Plastic cap
mm20

4

2
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ГАРАНЦИЯ
През гаранционния срок Производителят по свое усмотрение ще замени или поправи всеки дефектен 
продукт при връщането му в сервиза / фабриката. Всички заменени или поправени части остават под 
гаранция за оставащия от гаранцията период или деветдесет (90) дни, като остава валиден по-големият от 
двата периода. Собственикът трябва при първа възможност да уведоми Производителя писмено, че има 
дефект в материалите или в изработката. Това писмено уведомление трябва във всички случаи да бъде 
получено преди изтичането на гаранционния срок.

МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ
Гаранцията за чуждестранните клиенти е същата, както за всеки клиент в България с изключение на това, 
че производителят няма да бъде отговорен за митническите такси, налози или ДДС, които може да са 
дължими.

ГАРАНЦИОННА ПРОЦЕДУРА
За да получи гаранционно обслужване, клиентът трябва да върне дефектните устройства. Производителят 
няма да приеме да извърши каквото и да е гаранционно обслужване, за което предварително не е получил 
уведомление. Условия за прекратяване на гаранцията
Тази гаранция се прилага само към дефекти в съставните части и изработката, свързани с нормална 
употреба. Тя не покрива:
§ Повреди, причинени от неправилен транспорт и пренасяне;
§ Повреди, причинени от природни бедствия като пожар, наводнение, буря, земетресение или гръмотевици;
§ Повреди, дължащи се на причини извън контрола на производителя като превишено напрежение, 
механични удари или повреди от вода;
§ Повреди, причинени от не оторизирани присъединявания на елементи, промени, модификации, или 
чужди обекти:
§ Повреди, причинени от периферните устройства (освен ако такива периферни устройства не са 
доставени от производителя;
§ Дефекти, причинени от неподходящо инсталиране на продуктите;
§ Повреди, причинени от използване на продуктите за цели, различни от тези, за които са предназначени;
§ Повреди от неправилна поддръжка;
§ Повреди, произтичащи от някакво друго отношение, лоша поддръжка или неправилно приложение на 
продуктите.
Отговорността на производителя за неуспешно поправяне на продукта в гаранционния срок след приемлив 
брой опити ще бъде ограничено до замяната му, като единствена компенсация за нарушаването на 
гаранцията. В никакъв случай производителят няма да бъде отговорен за някакви специални, случайни 
или последващи вреди, базирани на нарушение на гаранцията, нарушение на договор, небрежност или 
друго юридическо понятие.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ
Производителят не приема, нито упълномощава някое лице, имащо за цел да действа от свое име да 
модифицира или променя гаранцията, нито да я заменя с друга гаранция или отговорност относно този 
продукт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производителят препоръчва цялата система да бъде тествана редовно. 
Въпреки честото тестване е възможно този продукт да не може да работи както е очаквано, 
дължейки се на криминална и друга намеса или на електрически пробиви.

ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ ПОПРАВКИ
Производителят по свое мнение ще поправи или замени извънгаранционните продукти, които са върнати 
в неговата фабрика съгласно следващите условия. Производителят няма да приема никакви доставки, 
за които не е получено предварително уведомление. Продуктите, които производителят определи, че 
могат да се поправят, ще бъдат поправени и върнати. Производителят предварително е определил набор 
от услуги и плащания за тях, които могат да бъдат ревизирани по всяко време и ще бъдат прилагани 
за поправката на всяко устройство. Продуктите, които производителят определи че не могат да бъдат 
поправени, ще бъдат заменени с най-близкия наличен еквивалентен продукт. За всеки заменен продукт 
ще бъда платена текущата пазарна цена.
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Използване на MAG 4 
 •  Следвайте инструкцията от вътрешната страна на капака на панела.

Индикации / Изходи
NORMAL: • Зеленият светодиод индикиращ наличие на 230V AC свети.
FIRE:   • Червеният светодиод и зоновият светодиод ще светнат заедно  
   при получаване на сигнал за ПОЖАР и ще останат в това   
   състояние след натискане на бутон Silence Alarm.
   • Вътрешният зумер ще издава звуков сигнал до неговото   
   изключване.
   • Външните сирени ще са активирани.
   • Релето FIRE ще се активира.
FAULT:  • Жълтият индикатор GENERAL FAULT (ГЛАВНА ПОВРЕДА)  
   ще свети винаги  заедно с вътрешния или външен    
   идентификационен светодиод.
   • Вътрешният зумер ще издава звуков сигнал.
   • Релето FAULT ще се деактивира.
   ПОВРЕДИТЕ се определят както следва:

Индикация Описание на повредата

○ 1 /  ○ 2 /  ○ 3 / ○ 4 Повреда в зоната - отворена електрическа верига или късо 
съединение. Датчик отстранен от основата си.

○ CPU Повреда в процесора.

○ Sounder 1 Повреда в първата верига за сирените - отворена верига или 
късо съединение.

○ Sounder 2 Повреда във втората верига за сирените - отворена верига или 
късо съединение.

○ +24V DC Overload Претоварване на 24V DC захранване.
○ +24V DC Failed  Отсъствие на 24V DC захранване.
○ Battery Low Разредена батерия.
○ Battery Lost Няма захранване с батерия.
○ AC Отсъствие на мрежово захранване.
○ Charger Повреда при зареждането на батерията.
○ AUX Повреда в захранването на външни устройства. 
○ Earth Късо съединение към земя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикация за повреда не се появява незабавно. Има кратко 
забавяне, което зависи от вида на повредата. При отстраняване на причината 
за повредата, панела преминава автоматично в “Нормален режим” на работа.

Сервизни режими:
MAG 4 предлага възможност за избор между различни сервизни режими в помощ на 
инженерите по време на инсталирането и тестването на системата. Те включват:
Тест на зона   - Всяка зона може да бъде тествана и активирана, без  
    необходимост от връщане към панела и извършване на  
    RESET. Всичко се прави автоматично от панела. 
Изолиране на сирени  - Системата може да се тества, без да работи веригата  
    за захранване на сирените.
Изкл. / Вкл. Зони  - Всяка зона може да бъде в режим изкл./ вкл.

!
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Инсталиране на централата
 • Изберете най-доброто местоположение за панела с околна температура   
 между 0°C и 40°C., далеч от отоплителни уреди, голямо натрупване на прах и  
 евентуален достъп на вода. 
 • Премахнете опаковката.
 • Огледайте панела за повреди или щети.
 • Отстранете външния капак, като развиете двата секретни винта с помощта на  
 приложения инструмент в комплекта (за MAG4 метална кутия).
 • Огледайте платките и се уверете, че всички вътрешни, съставни компоненти  
 са фиксирани на мястото си.
 • Изберете входни отверстия за кабелите и отстранете метала от отворите.
 • Разпробийте монтажни отвори в стената, така че да можете да монтирате  
 кутията в точно фиксираната позиция и завийте винтовете. 
 Забележка: Ако монтирате MAG 4 в пластмасова кутия, използвайте   
 приложения шаблон върху задната страна на кутията, за да разпробиете  
 монтажните отвори.
 • Фиксирайте металната / пластмасовата кутия в позиционираното място и  
 завинтете крепежните винтове. 
 • Пристегнете всички фиксиращи винтове. 
 • Прокарайте всички външни кабели на гърба на кутията за да направите   
 връзка, НО НЕ ПРАВЕТЕ ВРЪЗКАТА НА ТОЗИ ЕТАП. ПРОКАРАЙТЕ   
 ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ПРЕЗ ИЗБРАНИЯ ЗА НЕГО ОТВОР, НО ГО ДРЪЖТЕ  
 ДАЛЕЧ ОТ НИСКОВОЛТОВИТЕ ВРЪЗКИ.
 Забележка: При MAG 4 в пластмасова кутия, отчупете една от трите  
    пластмасови капачки прикрепени към дъното на кутията и пристегнете  
 с нея захранващият кабел.
 • Свържете мрежовото захранване и заземяването към основния клеморед, НО  
 НЕ подавайте  захранване на този етап. 
 • Поставете акумулаторната батерия във вертикална позиция. 
 • Преминете към тестване на панела.

Тестване на централата

ВНИМАНИЕ: Преди тестване на централата окабеляването на цялата 
система трябва да бъде тествано изцяло. 

 • Свържете клемите на батерията към захранващия блок в панела, като   
 внимавате за поляритета.
 • Включете основното мрежово захранване.
 • Вътрешният зумер трябва да издаде звуков сигнал и всички индикатори да  
 светнат. Натиснете бутон RESET. 
 В нормален работен режим, свети само светодиод POWER SUPPLY 230 V. 

Ако светят други индикатори и зумера се е задействал, проверете 
предпазителите и дали всички електрически връзки са здрави. Диаграмата 
за свързване, намираща се на задната страна на капака ще ви помогне да 
определите повредата според задействаните светодиоди. 
Забележка: Непосредствено след свързване на батерията е възможно 
да се задейства индикатор Battery Low, ако батерията е нова или 
разредена. Индикаторът ще свети докато батерията достигне 
необходимото ниво на заряд.

!

!
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АКО ВЪЗНИКНЕ ПОВРЕДА, КОЯТО НЕ МОЖЕТЕ ДА ОТСТРАНИТЕ, ТОГАВА 
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯТ ИНСТАЛАТОР ИЛИ ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДДРЪЖКА. 
След като централата е започнала да работи в нормален режим, преминете 
към  свързване на външните вериги:
 • Спрете мрежовото захранване и разкачете изводите на батерията.
 • Поставете по един EОL-модул на последния детектор на всяка една от   
 тестваните зони.
 • Свържете първата верига на детекторите към клемореда на панела. 
 • Включете панела към мрежата, а също и към батерията.
 • Натиснете бутон RESET, за да запомните конфигурацията. 
 Панелът трябва да бъде в `НОРМАЛЕН РЕЖИМ.’

Забележка: Ако индикаторите за Повреда и Повреда в зона 1 светят, 
то вероятно има проблем при свързването. Проверете полярността 
на връзката, свързването на устройствата и дали някой датчик не е 
отстранен от основата си.

 • Задействайте всички детектори свързани към тази зона, за да се уверите, че  
 осигуряват правилно приемане на сигнал за пожар, а също и че панела работи  
 коректно.
 • Повторете процеса на свързване за всички зони, като следвате посочената по- 
 горе последователност. Предварително изключете всички видове захранване.

СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ СВЪРЗВАНЕТО НА ЗОНИТЕ, СВЪРЖЕТЕ И 
ТЕСТВАЙТЕ ВСЯКА ОТ ВЕРИГИТЕ ЗА ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА. НАПРАВЕТЕ 
ТОВА ПРЕДИ ДА СВЪРЖЕТЕ ЛИНИИТЕ НА СИРЕНИТЕ. 
Свързване на релето – Релето (със сухи контакти ), намиращо се в панела, е 
предназначено за управление на нисковолтови външни устройства.
КЪМ ТЕЗИ КЛЕМИ НЕ БИВА ДА СЕ СВЪРЗВА МРЕЖОВО ЗАХРАНВАНЕ.

След като зоновите и външните вериги са свързани и проверени за коректна 
работа, преминете към свързване на сирените:
 • Спрете мрежовото захранване и разкачете изводите на батерията.
 • Свалете EОL-резистора от клемореда на първата верига за сирени (SND1) и  
 го поставете към последната сирена на първата верига.
 • Свържете веригата на сирените към клемите на панела.
 • Включете мрежовото захранване и захранването с батерии.
 • Натиснете бутон RESET.
 Панелът трябва да бъде в `НОРМАЛЕН РЕЖИМ.’

 • Активирайте ръчен бутон в зоната. Сирените трябва да свирят. Натиснете  
 бутон RESET.
Повторете процеса на свързване и за втората верига на сирените, както 
е  указано по-горе. Предварително трябва да са изключени всички видове 
захранване.

Забележка: Ако индикаторите за Sounder 1 и Sounder 2 на лицевия 
панел светят, то има проблем при свързването на сирените. 
Проверете полярността на свързване на всяко едно от устройствата, 
полярността на връзката към клемореда на панела, а също дали няма 
повреда в заземителната връзка. 

!
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Инженерни режими:
Изключване на зона 1:
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE:  Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
      Светодиодът за зона 1 мига.
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE: Светодиодът на изключената зона  
      ще започне да свети постоянно.
Натиснете бутон RESET:   На този етап зона 1 е изключена.

Включване на зона 1:
Натиснете бутон DISABLE/ENABLE
ДВА пъти:    Светодиодът за зона 1 мига.
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон RESET:   На този етап зона 1 е включена.

Изключване на зона 2:
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE:  Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
      Светодиодът на зона 1 мига.
Натиснете бутон TEST / SCROLL:  Светодиодът на зона 2 мига.
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE: Светодиодът на зона 2 ще започне да  
      свети постоянно.
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон RESET:   На този етап зона 2 е изключена.

Включване на зона 2:
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE:  Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
      Светодиодът за зона 1 мига.
Натиснете бутон TEST / SCROLL:  Светодиодът на изключената зона  
      свети постоянно.
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE: Светодиодът на зона 2 мига.
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон RESET:   На този етап зона 2 е включена.
Включването и изключването на зони 3 и 4 става по аналогичен начин, като се 
натиска бутон TEST / SCROLL до достигане на съответната зона и избиране 
последователно на бутони DISABLE / ENABLE и RESET. 
‘One Man’ тест на зона:
Натиснете бутон TEST / SCROLL:   Жълтите светодиоди за зона и тест  
      мигат.  
      Зона 1 е в ТЕСТ режим.
Натиснете бутон TEST / SCROLL:   Мигането на индикатора за зона ще  
      се премести към зона 2.   
       Зона 2 е в ТЕСТ режим.
Продължете тестовия процес за зони 3 и 4 като натискате бутон TEST/SCROLL. 
Автоматично ще се излезе от този режим, като достигнете последната зона, 
или по всяко време, при натискане на бутон RESET.  
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Изключване на сирени:
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE: Светодиод  DISABLE/ ENABLE мига.
      Индикаторът за зона  1 мига.
Натиснете бутон TEST / SCROLL:  Индикаторът за зона 2 мига.
Натиснете бутон TEST / SCROLL  
още 3 пъти:    Светодиод DISABLE/ ENABLE  мига.
      Светодиод SOUNDER FAULT/   
      DISABLE мига.
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE: Светодиод SOUNDER FAULT/   
      DISABLE свети постоянно.
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон RESET:   На този етап сирените са   
      изключени.

Включване на сирени:
Натиснете бутон DISABLE/ ENABLE: Светодиод  DISABLE/ ENABLE мига.
      Индикаторът за зона  1  мига.
Натиснете бутон TEST / SCROLL:  Индикаторът за зона  2  мига.
Натиснете бутон TEST / SCROLL  
още 3 пъти :    Светодиод DISABLE/ ENABLE  мига.
      Светодиод SOUNDER FAULT/   
      DISABLE свети постоянно.
Натиснете бутона DISABLE/ ENABLE: Светодиод SOUNDER FAULT/   
      DISABLE мига. 
      Светодиод DISABLE/ ENABLE мига.
Натиснете бутон RESET:   На този етап сирените са   
      в готовност.
  

Свързване на допълнителни устройства
Функция “Училищен звънец”
Свържете ключ с нормално затворени контакти към клема CLASS CHANGE в 
долната част на основната платка.
Резултатът от това действие ще бъде работа на сирените в режим – 1сек свирят, 
1сек не свирят. 

След като приключите със свързването и тестването на централата, 
свържете и проверете заземителните връзки и затворете кутията.
Забележка: Пластмасовата кутия се затваря, чрез поставяне на 
гайките в пластмасовите държачи от вътрешната страна на капака и 
навиване на винтовете М3х16.
При металната кутия на MAG4, капака се фиксира чрез два секретни 
винта разположени от горната страна, като се използва приложеният 
инструмент в комплекта - шестограм. 

!
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 Спецификация
Максимален брой детектори на зона до 20 конвенционални детектора и  
      неограничен брой ръчни бутони.
Прагове за зоните
• 0 - 2 mA    Повреда прекъсване по линията.
• 2 - 6 mA    Нормален режим
• 6 - 110 mA    Състояние Алармен режим.
• 110 mА - късо съединение  Късо съединение.

Захранване
Мрежово захранване   230 V AC +- 10%
      0.315A предпазител

Акумулаторна батерия   1 x 12V / 7Ah
      2A предпазител

Максимално захранване на външни
устройства при напълно 
заредена батерия   0.7 A 

Консумация от батерии при 
повреда в захранването  50 mA 

Изходи
За захранване на сирени 1  24V / 0.315 A
      0.3A предпазител

За захранване на сирени 2  24V / 0.315 A
      0.3A предпазител
Реле за повреда, сухи контакти*  3A @ 120V AC
      3A @ 60V DC
Реле за пожар, сухи контакти*  3A @ 120V AC
      3A @ 60V DC
* Забележка: Тази функция не трябва да се използва при изисквания включени в “Опции и 
изисквания”, както е специфицирано в EN 54-2.
Изходи за външни устройства  24V DC 0.315A предпазител

Кабели     Максимум 2.5mm диаметър

Среда  
Работна температура   0 дo 40°C
Температура на съхранение  -20 дo 60°C
Влажност     0 дo 95%
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Схема на свързване MAG 4 метална кутия

Схема на свързване MAG 4 пластмасова кутия
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Запис на пожароизвестителна система
Адрес на инсталиране: ...............................................................................................

    ...............................................................................................

    ...............................................................................................
Лице за контакти: ...............................................................................................
Телефон / Факс:  ...............................................................................................
Дата на инсталиране: ...............................................................................................
Настройка извършена от: ...............................................................................................
Съгласно договор: ...............................................................................................
Интервали за сервиз:   месечно / на тримесечие / на полугодие / годишно.

НОМЕР 
НА 

ЗОНА МЯСТО

ТИП ДЕТЕКТОР и 
КОЛИЧЕСТВО НА ЗОНА

СИРЕНИ 
(Количество зони 
и предавателни 

кръгове)
Ion* Ph RoR F/T CP КРЪГ1 КРЪГ2

1
2
3
4

ОБЩО:

* Ion (Ionisation sensor) - Йонизационен детектор
  Ph (Photoelectric sensor) - Фотоелектрически детектор
  RoR (Rate of Rise sensor) - Диференциален детектор
  F/T (Fixed Temperature sensor) - Термичен детектор за фиксирана температура
  CP (Call Point)  - Ръчен пожарен бутон

Системата е инсталирана от:.........................................................................................
Телефон / Факс:................................................................................................................

Информация за сервиз

Дата 
ПРИКЛЮЧЕНО

Тествани 
зони

Коригирани 
повреди

Подписано от 
инженер

Следващо 
посещение

1 2 3 4 Име:

1 2 3 4 Име:

1 2 3 4 Име:

1 2 3 4 Име:
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Пожароизвестително Събитие  Log

ДАТА ВРЕМЕ ПОЖАР
да / не

ЗОНА ПОВРЕДА
да / не и 
ТИП

ПРЕДПРИЕТО 
ДЕЙСТВИЕ 

ИМЕ

Съдържание на комплекта

№

1

2

3

4

5

Елемент Описание Брой

Кабелна превръзка
2,5/100mm

Предпазител
0.315A 5x20

Гумена капачка
20mm

Ключ 10mm

1

1

2

1

1

Предпазител
A 5x202

MAG4 Метална кутия

№

1

2

3

4

5

Елемент Описание Брой

Винт рапиден
2,9х13 звезда
DIN7981F

Предпазител
0.315A 5x20

Пластмасова капачка
20mm

Ключ 10mm

4

2

2

1

1

Предпазител
A 5x202

MAG4 Пластмасова кутия



www.teletek-electronics.com
Address: 14A Srebarna Str., 1407 Sofia, Bulgaria

tel.: (+359 2) 9694 700, fax: (+359 2) 962 52 13
e-mail: info@teletek-electronics.bg

18
02

05
26

, R
ev

/Р
ев

.B
, 0

3/
20

07


