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Kullanma Kılavuzu

Nova Serisi Akıllı Adresli 
Yangın İhbar Butonları*

1. Garant� süres�,malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 (�k�) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı f�rmamızın garant�s� 

kapsamındadır.

3.Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda,tam�rde geçen süre

garant� süres�ne eklen�r.Malın tam�r süres� en fazla 30 (otuz) �ş günüdür.Bu süre,

malın serv�s �stasyonuna,serv�s �stasyonu olmaması durumunda sırasıyla,malın

satıcısı,bay��,acentası,tems�lc�l�ğ�,�thalatçısı veya �malatçısından b�r�s�ne b�ld�r�m

tar�h�nden �t�baren başlar.

4.Ürünün garant� süres� �çer�s�nde, kullanıcı hataları har�ç olmak üzere, üret�mden

kaynaklı sebeplerle arızalanması hal�nde, arızalı ürün, müşter� tarafından üret�m 

yer�m�ze tesl�m ed�lerek, ürünün tam�r� yapılarak çalışır vaz�yette alıcıya tesl�m 

ed�lecekt�r. Ürünün tam�r�n�n mümkün veya ekonom�k olmaması hal�nde yen�s�yle 

değ�şt�r�leb�l�r. Bu şartlar altında ürünün tam�r� veya değ�ş�m� �ç�n her hang� b�r ücret 

talep ed�lmez.

5. Malın

 - Tesl�m tar�h�nden �t�baren,garant� süres� �çer�s�nde kalmak kaydı �le 1(b�r) yıl

�çer�s�nde,aynı arızayı 2'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4'ten fazla 

ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın sürekl�l�k kazanması,

 - Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,

 - Serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde,sırasıyla satıcısı,bay�� acentası,

tems�lc�l�ğ�,�thalatçısı veya �malatçısından b�r�s�n�n düzenleyeceğ� raporla arıza-

nın tam�r�n�n mümkün bulunmadığının bel�rlenmes� durumlarında ücrets�z olarak

değ�şt�rme �şlem� yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-

lanan arızalar garant� kapsamı dışındadır.

7. Garant� belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Sanay� ve T�caret 

Bakanlığı,Tüket�c�n�n ve Rekabet�n Korunması Genel Müdürlüğüne başvura-

b�l�rler.

 
Bu garant� belges�n�n kullanılmasında;4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması 

Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garant�

Belges� Uygulama Esaslarına Da�r Yönetmel�k Uyarınca T.C. San. T�c.

Bakanlığı Tüket�c�n�n ve Rekabet�n  Korunması Genel Müdürlüğünden

alınan aşağıda bel�rt�len belgelere göre tanz�m ed�lm�şt�r.Tar�h 18.12.2007

Belge No. 47086
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Nova-AMCP

Nova-AMCP için hattan gelen kabloları klemens üzerinde IN+ , IN- 
OUT+, OUT- bağlantılarına dikkat ederek bağlayınız.

*EN 54-11, EN 54-17 standartlarına sahiptir.

E00585

Nova-AMCP, resetleme özell�ğ� olan, EN54-11 ve EN54-17 
standartlarına sah�p ve Eleks  protokolü kullanan s�stemlere 
göre tasarlanmıştır.Herhang� b�r yangın alarmı veya s�stem� 
test etmek amacıyla manuel olarak s�stem� devreye almak �ç�n 
kullanılır. Dah�l� ve har�c� uygulanab�l�r. Yer değ�şt�ren cam �le 
butonun alarm konumunda olduğu anlaşılır.Kırmızı led 
gösterges� ve yangın alarm s�stem� enerj�lend�r�ld�ğ� hat 
üzer�nden kontak çıkışı �le  akt�fleşt�r�l�r. 

24 VDC T�p�k

Hat üzer�ndek� IN ve OUT bağlantıları kılavuz-

dak� g�b� doğru yapılmaz �se �zolatör düzgün 

çalışmaz.!

EN 54-11, EN 54-17

İzolatörlü Akıllı Adresl� Yangın İhbar Butonu

Nova-AMCP ürünlerinin kendi bağlantı şekillerine dikkat ediniz.

Nova-AMCP’i  24V DC haricinde beslemeyiniz.

Koruma kapağı (Ops�yonel) kullanılıyorsa butonu alarma geç�rmek �ç�n
koruma kapağı kaldırılmalıdır.

Per�yod�k bakım yılda b�r kez yetk�l� serv�s tarafından bakımı 
yapılmalıdır.
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