CENTRALA ALARMOWA

POWER WAVE 4. 8. 16. 64
Instrukcja u ytkownika.

VIDICON sp. z o.o.

1. Cechy ogólne

Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mo na zaprogramowa jako: natychmiastow , opó nion (zwłoczn ), opó nion
warunkowo, wspóln , 24-godzinn , gong, przycisk napadowy, itd. Dla ka dej linii oddzielnie programowana szybko reakcji, czas
wej cia oraz opcje monitoringu.
Linie wzajemnego potwierdzenia - podwójne naruszenie – oznacza, e linia wywoła alarm je li:
zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie
zostan naruszone co najmniej dwie linie tej samej partycji w zaprogramowanym czasie
pozostaje naruszona dłu ej ni zaprogramowany czas (np. kto uszkodził czujnik)
Linie radiowe: po doł czeniu do centrali odbiornika FW RCV mo liwo obsługi max. 4/8/16/60 czujników bezprzewodowych oraz
8/8/20/80 pilotów. Centrala nadzoruje obecno czujników oraz stan ich baterii. Informuje równie o stanie baterii w pilotach
u ytkowników.
Linia Tamperów – oddzielne wej cie z nadzorem 24 godzinnym dla podł czenia wył czników kra cowych zabezpieczaj cych
obudow centrali. Wej cie mo na równie wykorzysta do podł czenia p tli tamperów czujników.
Wej cie „Key”- opcja linii Tamperów – dla doł czenia sterowania centrali dodatkowym pilotem. Po odpowiednim
zaprogramowaniu centrali wej cie mo e obsługiwa dwie partycje.
Wyj cia – 2/4/8/4 programowalne wyj cia typu Open Colector. (1x1,5A; 1x100mA), (2x1,5A;2x100mA), (2x1,5A;6x100mA).
Wyj cia mog sygnalizowa alarmy, awarie, status systemu, itd. Dodatkowo istnieje mo liwo sterowania nimi z szyfratora,
zdalnego sterowania za pomoc pilotów oraz za po rednictwem linii telefonicznej.
Podział na partycje – central mo na podzieli logicznie na 2/2/3/4 niezale ne partycje. Dodatkowo w ka dej z nich mo na
wydzieli grup linii umo liwiaj c u ytkownikowi wł czanie czuwania tylko pewnej cz ci partycji (Monitor). Linie, szyfratory,
wyj cia oraz kody u ytkowników przypisane do ka dej partycji mog działa niezale nie. Przy systemie podzielonym ka dy
szyfrator mo e obsługiwa ka d partycj . Ka da partycja mo e by raportowana jako indywidualny abonent stacji monitoruj cej.
Szyfratory: max. 8 szyfratorów z nadzorem obecno ci i kontrol poprawnej pracy. Odci cie, otwarcie lub uszkodzenie szyfratora
powoduje natychmiastow reakcj centrali. Ka dy z szyfratorów wyposa ony jest w przycisk wywołuj cy alarm napadowy. Dla
ka dego szyfratora oddzielnie programowana sygnalizacja beepera. Szyfrator informuje u ytkownika o stanie systemu i
ewentualnych usterkach.
Wł czanie czuwania jednym przyciskiem: mo liwo zaprogramowania łatwego wł czania czuwania partycji lub jej cz ci, przy
u yciu jednego przycisku, bez konieczno ci wprowadzania kodu.
U ytkownicy: 10/10/50/100 kodów u ytkowników (od 3 do 6 cyfr) i/lub 8/8/20/80 pilotów radiowych. Dla ka dego u ytkownika
definiowane uprawnienia i wa no ci kodów w partycjach.
Monitorig: Mo liwo zaprogramowania 4/4/6/6 numerów telefonicznych. Współpraca z automatyczn sekretark lub faksem.
Popularne formaty transmisji 4+2 (10pps i 20pps) oraz Contact Id. Dowolny wybór formatu, liczby prób wybierania numeru,
kolejno ci wybierania, wa no ci potwierdze itd.
Powiadomienie domowe - W wybranych indywidualnie sytuacjach System dzwoni pod zaprogramowane numery i sygnałem
akustycznym lub syntezerem mowy informuje o zaistnieniu danej sytuacji, np.: alarmie z linii, wył czeniu czuwania, spadku
temperatury, itd. Wykorzystuj c funkcj powiadomienia domowego mo liwe jest sterowanie central z klawiatury telefonu (DTMF).
Syntezer mowy - Syntezer mowy „Voice panel” umo liwia zapis do 90 sekund sumarycznej długo ci komunikatów
potwierdzaj cych wykonanie komendy lub informuj cych o stanie partycji, co ułatwia u ytkownikowi sterowanie central za
po rednictwem telefonu.
Pami zdarze (LOG): przechowywanie 128/128/256/256 ostatnich zdarze , zawieraj cych dat , godzin , opis linii, numer
u ytkownika, itp. Odczyt logu jest mo liwy z szyfratora lub z komputera po przesłaniu danych. Pomie mo na równie drukowa na
drukarce doł czonej bezpo rednio do gniazda na płycie centrali (RS232)
Nadzór linii telefonicznej: centrala kontroluje obecno linii telefonicznej i alarmuje w przypadku jej uszkodzenia.
Programowanie przez komputer: Bezpo rednio przez interfejs ze zł czem RS232 lub komunikacja przez linie telefoniczn z
komputerem wyposa onym w modem.

2. Wska niki szyfratora
Dioda
A
B
Ready/byp
Zones 1-4
Program
Ready/Excl +
Program
Trouble

Zgaszona
Partycja A nie czuwa
Partycja B nie czuwa
Naruszone linie
Linia stabilna
Stan normalny

System

Stan normalny

Stan normalny

wieci
Partycja A czuwa.
Partycja B czuwa.
Linie stabilne
Linia naruszona
Program u ytkownika

Pulsuje
Partycja A czuwa w trybie „Stay”
Partycja B czuwa w trybie „Stay”
Bypass linii w systemie
Alarm linii
Program instalatora lub aktywna funkcja Control

Tryb bypassu linii.

-

Problem w systemie nie
Nowy problem w systemie
usuni ty
Reset alarmu
Nowy alarm w systemie

3. Przyciski szyfratora LED
Memory – naci niecie uruchamia odczyt pami ci zdarze
Bypass – przycisk słu cy do wykluczenia („bypass”) linii ze stanu czuwania.
Stay – naci ni cie tego przycisku (z ew. potwierdzeniem kodem) wł cza System w tryb „Monitor”.
Arm – naci ni cie (z ew. potwierdzeniem kodem) wł cza System w stan czuwania.
Control – przycisk u ywany do sterowania wyj ciami centrali lub wł czania wył czania funkcji Gong.
Panic – naci ni cie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy wł cza alarm napadowy
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Enter – przycisk potwierdzania wprowadzanych danych
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4. Zabezpieczenia szyfratora
Alarm „Tamper szyfratora” jest generowany w przypadku otwarcia jego obudowy lub przeci cia przewodu ł cz cego
go z płyt centrali. System w zale no ci od programu aktywuje wyj cia i/lub wysyła raport.

5. Pami

zdarze

Centrala przechowuje w pami ci 128/128/256 ostatnich zdarze systemowych tj.: wł czenia, wył czenia, alarmy,
problemy i awarie. Po przekroczeniu w/w liczby zdarze , najstarsze z nich s usuwane. Pami zdarze mo na
przejrze korzystaj c z szyfratora.
W czasie odczytu pami ci dioda „Memory” wieci wiatłem ci głym. Gdy dioda „Memory” pulsuje oznacza e w
pami ci znajduje si zdarzenie nie przejrzane przez u ytkownika
Aby przejrze pami zdarze wystarczy jednokrotnie nacisn przycisk <MEMORY>. Szyfrator b dzie wy wietlał z
2-sekundowym odst pem wszystkie zdarzenia pocz wszy od najmłodszego w czasie.
Interpretacja wy wietle szyfratora według tabeli
Tabela do interpretacji wy wietle pami ci zdarze .
Power Wave 4
Zdarzenie

Urz dzenie

Dioda LED

Alarm linii
Bypass linii

Linie 1-4
Linie 1-4

Tamper czujnika
(zwarcie lub rozwarcie)
Linia „Tamper”

Linie 1-4

LED 1-4
LED 1-4
Ready-Byp
LED 1-4
Trouble
Trouble

Linia na płycie centrali
oznaczona „Tmp”
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Stan diody
LED
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje

Słaba bateria

Słaba bateria

Brak 230V

Brak 230V

Słaba bateria czujnika PIR

Linia radiowa PIR 1-4

Słaba bateria pilota

Pilot u ytkownika 1-8

Napad
(przycisk „Panic” lub „1” i „3” jednocze nie)
Po ar
(przyciski „4” i „6” jednocze nie)
Alarm dodatkowy
(przyciski „7” i „9”jednocze nie)
Napad z pilota.

Napad z szyfratora
Po ar z szyfratora

System
LED 1
System
LED 2
LED 1-4

wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje

LED 1-8
Trouble
System

Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuj
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym

Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie tryb Stay
Wł czenie tryb Stay
Przymus

Alarm dodatkowy z
szyfratora.
Napad z pilota.
U ytkownik 1-8
Partycja „A”
Partycja „B”
Partycja „A”
Partycja „B”
Przymus.

Supervisor czujnika radiowego PIR

Czujnik radiowy PIR

Brak aktywno ci czujnika na linii

Linia 1-4

Awaria linii telefonicznej

Uszkodzona linia
telefoniczna

System
A
System
B
System
LED 1-8
A
B
A
B
Trouble
A iB
System
Trouble
LED 1-4
Ready-Byp
Trouble
LED 1-4
Trouble
LED 3

Zdarzenie

Urz dzenie

Dioda LED

Alarm linii
Bypass linii

Linie 1-8
Linie 1-8

Tamper czujnika
(zwarcie lub rozwarcie)
Linia „Tamper”

Linie 1-4

LED 1-8
LED 1-8
Ready-Byp
LED 1-8
Trouble
Trouble

Stan diody
LED
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje

System
LED 1
System
LED 2
LED 1-8

wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje

LED 1-8
Trouble
System

Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje

System
A (0)
System
B (9)
System
LED 1-8
A
B
A
B
Trouble
A iB
System
Trouble

Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuj
wieci stałym
Pulsuje

Tabela do interpretacji wy wietle pami ci zdarze .
Power Wave 8

Słaba bateria

Linia na płycie centrali
oznaczona „Tmp”
Słaba bateria

Brak 230V

Brak 230V

Słaba bateria czujnika PIR

Linia radiowa PIR 1-8

Słaba bateria pilota

Pilot u ytkownika 1-8

Napad
(przycisk „Panic” lub „1” i „3” jednocze nie)
Po ar
(przyciski „4” i „6” jednocze nie)
Alarm dodatkowy
(przyciski „7” i „9”jednocze nie)
Napad z pilota.

Napad z szyfratora
Po ar z szyfratora

Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie tryb Stay
Wł czenie tryb Stay
Przymus

Alarm dodatkowy z
szyfratora.
Napad z pilota.
U ytkownik 1-8
Partycja „A”
Partycja „B”
Partycja „A”
Partycja „B”
Przymus.

Supervisor czujnika radiowego PIR

Czujnik radiowy PIR
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Brak aktywno ci czujnika na linii

Linia 1-4

Awaria linii telefonicznej

Uszkodzona linia
telefoniczna

LED 1-8
Ready-Byp
Trouble
LED 1-8
Trouble
LED 3

Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym

Tabela do interpretacji wy wietle pami ci zdarze .
Power Wave 16
Zdarzenie

Urz dzenie

Dioda LED

Alarm linii

Linie 1-8

Alarm linii

Linie 1-16

Bypass linii
Tamper czujnika
(zwarcie lub rozwarcie)
Tamper czujnika
(rozwarcie)
Linia „Tamper”

Linie 1-8

LED 1-8
LED 1-8
AUX
LED 1-8
Bypass, AUX
LED 1-8
Tamper
LED1-8,AUX
Tamper
Tamper

Linie 1-8

Słaba bateria
Brak 230V

Linie 9-16
Linia na płycie centrali
oznaczona „Tamp”
Złe kody wprowadzone na
szyfratora
Słaba bateria
Brak 230V

Słaba bateria czujnika PIR

Linia radiowa PIR 1-8

Słaba bateria czujnika PIR
Słaba bateria pilota

Linia radiowa PIR 9-16
Pilot u ytkownika 1-8

Słaba bateria pilota

Pilot u ytkownika 9-16

Nadzór pracy czujników

Linie 1-8

Supervisor czujników bezprzewodowych

Linie 9-16
Linie 1-8

Przymus

Linie 9-16
Przymus partycji „A”

Przymus

Przymus partycji „B”

Przymus

Przymus partycji „C”

Napad
Napad

Napad z szyfratora
Napad z pilota
U ytkownik 1-8
Napad z pilota
U ytkownik 9-16
Partycja „A”
Partycja „B”
Partycja „C”
Partycja „A”
Partycja „B”
Partycja „C”
Linia telefoniczna
uszkodzona

4 bł dne kody

Napad
Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie stanu czuwania
Wł czenie trybu Stay
Wł czenie trybu Stay
Wł czenie trybu Stay
Awaria linii telefonicznej

Tamper
Battery
Mains
Battery
LED 1-8
Battery
LED 1-8,AUX
Battery, Control
LED 1-8
Battery, Control
LED 1-8,AUX
LED 1-8
Temper, Control
9-19=AUX ON
LED 1-8
Temper, Bypass
9-19=AUX ON
„A”
Line
„B”
Line
„A” i „B”
Line
Line
Line
LED 1-8
Line
LED 1-8, AUX
„A”
„B”
Armed
„A”
„B”
Armed
Line

6. Wł czanie i wył czanie czuwania.
W zale no ci od wła ciwo ci kodu i programu centrali, aby wł czy czuwanie jednej lub kilku partycji:
wci nij <ARM> lub
wprowad kod i naci nij <ENTER> lub
wci nij <ARM>, wprowad kod, naci nij <ENTER>
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Stan diody
LED
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
wi ci stałym
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym
Pulsuje
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
wieci stałym
Pulsuje
Pulsuje
Pulsuje
wieci stałym

Opis.
Wł czenie czuwania jednej lub kilku partycji nast puje po wprowadzeniu kodu u ytkownika wa nego w danej partycji i naci ni ciu
<ENTER>. Je li dany kod jest wa ny w wi cej ni jednej partycji to nast pi wł czenie czuwania tych partycji. Przed wł czeniem
czuwania nale y zwróci uwag na to czy wszystkie linie systemu (partycji) s stabilne – wszystkie diody od 1 do 4/8/16 powinny
by zgaszone. Wł czanie czuwania partycji mo na wykona tylko z szyfratora, który programowo obsługuje t partycj .
Opcje
a) Wł czenie czuwania z u yciem przycisku <ARM>.
Opcja 1. Central mo na zaprogramowa w taki sposób, aby wł czenie czuwania nie wymagało wpisywania kodu u ytkownika i
nast powało po naci ni ciu przycisku <ARM> (Aby t opcje aktywowa zwró si do instalatora systemu).
Opcja 2. Central mo na zaprogramowa tak aby czuwanie wł czała sekwencja: <ARM>, kod u ytkownika, <ENTER>.
b) Wł czenie czuwania cz ci partycji – tryb „Stay”. Aby wł czy czuwanie wcze niej ustalonej cz ci partycji nale y
wprowadzi sekwencj : <STAY>, kod u ytkownika, <ENTER>. Istnieje mo liwo wł czenia trybu „Stay”, bez konieczno ci
u ycia kodu – samo naci ni cie <STAY> wł czy czuwanie cz ci partycji (Aby t opcje aktywowa zwró si do instalatora
systemu).

7. Bypass (blokowanie) linii.
Mo e si zdarzy , e chcemy wł czy System pozostawiaj c jedn lub wi cej linii bez ochrony, np. linie uszkodzone lub
pomieszczenie, w którym przebywa pies. Blokowanie linii odbywa si w nast puj cy sposób:
Naciskamy przycisk <BYPASS> – na szyfratorze zapali si dioda „Program”(na szyfratorze LCD napis BYPASS), która w tej chwili
oznacza, e weszli my tryb blokowania linii. Wybieramy linie (od 1 do 4/8/16), które chcemy zablokowa . Dla wybranych linii
zapalaj si odpowiadaj ce im diody (na wy wietlaczu LCD wy wietlane s numery linii). Zako czenie procedury blokowania linii
nast puje przez naci ni cie <ENTER>.

8. Funkcja „Control” - sterowanie wyj ciami Out
Central mo na zaprogramowa w taki sposób, aby za pomoc przycisku <CONTROL> mo na było sterowa wyj ciami centrali.
Sterowanie wybranym wyj ciem centrali odbywa si przez naci ni cie przycisku <CONTROL> i wybranie numeru wyj cia, którego
stan chcemy zmieni , np.: aby aktywowa wyj cie Out 2 nale y wcisn kolejno: <CONTROL>, <2>, <ENTER>. W zale no ci od
programu centrali wyj cie wył czy si automatycznie po zaprogramowanym czasie lub b dzie aktywne do chwili wył czenia go
przez u ytkownika. Wył czanie wyj cia przebiega tak samo jak wł czanie.
Uwaga! Po naci ni ciu przycisku <CONTROL> szyfrator wy wietla aktualny stan wszystkich wyj Out. Mo emy wybra jedno
lub kilka z nich jednocze nie, a wybór zatwierdzi przyciskiem <ENTER>.

9. Powiadomienie domowe.
a)

b)

Powiadomienie domowe – modulowany d wi k (bez doł czonego syntezera mowy) – W wybranych w programie
przypadkach, komunikator telefoniczny zadzwoni pod numer (jeden lub kilka) abonenta prywatnego i wy le d wi k w postaci:
5 sekund d wi k, 5 sekund przerwa... W czasie przerwy komunikator oczekuje na potwierdzenie odsłuchania sygnału, a jest nim
naci ni cie dowolnego, numerycznego przycisku na telefonie z wybieraniem DTMF. W przypadku braku potwierdzenia,
komunikator powtórzy jeszcze 3 razy 5-cio sekundowy d wi k z oczekiwaniem na potwierdzenie, po czym rozł czy si . Liczb
prób wybierania numeru, liczb abonentów, których trzeba powiadomi ustala si programowo.
Powiadomienie domowe – syntezer mowy. W wybranych w programie przypadkach, komunikator zadzwoni pod numer
abonenta prywatnego i odtworzy odpowiedni komunikat słowny zapisany wcze niej w syntezerze mowy. Nast pnie b dzie
oczekiwał 5 sekund na potwierdzenie odsłuchu.
Syntezer mowy, w zale no ci od wersji, mo e przechowywa od 20 do 90 sekund sumarycznej tre ci komunikatów.

10. Sterowanie central i wyj ciami Out przez lini telefoniczn .
Dzi ki wbudowanemu komunikatorowi telefonicznemu mo na w prosty sposób sterowa central przez ł cze telefoniczne, u ywaj c
aparatu telefonicznego z wybieraniem DTMF. Operacje, które w ten sposób mo na wykona to wł czenie i wył czenie czuwania
dowolnej partycji oraz wł czenie i wył czenie dowolnego wyj cia Out. Aby umo liwi i jednocze nie ułatwi u ytkownikowi
sterowanie, do centrali nale y doł czy syntezer mowy „Voice panel”.
a) Dzwonimy do centrali. Komunikator „podniesie słuchawk ” po zaprogramowanej liczbie „dzwonków”.
b) Usłyszymy ci gły sygnał trwaj cy 5 sekund. Po tym sygnale nale y wprowadzi jeden trzech kodów: dost pu do Partycji A,
dost pu do Partycji B lub dost pu do wyj Out.
c) Po wprowadzeniu jednego z kodów mo emy sterowa central . (Patrz przykład.)
Przykład
Kod Partycji A: 1111; Kod Partycji B: 2222; Kod dla wyj Out: 3333.
•
Je li po 5-ciosekundowym sygnale na klawiaturze telefonu wpiszemy 1111 usłyszymy w słuchawce wcze niej nagran
wiadomo głosow o stanie Partycji, np. „Partycja czuwa.” lub „Partycja nie czuwa.” Aby zmieni stan partycji
wciskamy „ * ”. Po ka dym wci ni ciu tego przycisku usłyszymy odpowiedni komunikat.
•
Je li chcemy zmienia stan wyj Out po sygnale wpisujemy: 3333 a nast pnie wybieramy numer wej cia, którego stan chcemy
sprawdzi , np. 1. Po naci ni ciu jedynki usłyszymy w słuchawce wcze niej nagrany komunikat przypisany do stanu danego
wej cia, np. „ wiatło wł czone”, „Ogrzewanie wł czone” itp. Aby zmieni stan wyj cia Out wciskamy „ * ”. Po ka dym
wci ni ciu tego przycisku usłyszymy odpowiedni komunikat.
•
Je li pomylimy si przy wprowadzaniu kodu, naciskamy „ # ” i wpisujemy kod jeszcze raz od pocz tku.
•
Po wykonaniu zamierzonych działa wystarczy odło y słuchawk . Centrala zwolni lini 15 sekund pó niej.
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11. Programowanie kodów u ytkowników.
Program U ytkownika umo liwia zmiany kodów poszczególnych u ytkowników. Fabrycznie, do tych zmian uprawniony jest
wył cznie U ytkownik Główny, tj. U ytkownik 1. Kod fabryczny tego u ytkownika: 123.
Pozostałym u ytkownikom mo na programowo nada uprawnienie do zmiany własnych kodów.
Wej cie do programu U ytkownika.
Naciskamy kolejno: <PROGRAM>, Kod U ytkownika 1, <ENTER>
Po tej sekwencji znajdujemy si w trybie programowania U ytkownika.
Mo emy ustawi kody (od 1 do 6 cyfr) wszystkim 10/10/50 u ytkownikom.
Cyfr „0” oznacza litera „A” , cyfr „9” litera „B”.
ytkownika 1:
ytkownika 2:
ytkownika 3:
ytkownika 4:
.
.
Zmiana kodu U ytkownika 10/10/50
Zmiana kodu U
Zmiana kodu U
Zmiana kodu U
Zmiana kodu U

<PROGRAM>, <1>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER>
<PROGRAM>, <2>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER>
<PROGRAM>, <3>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER>
<PROGRAM>, <4>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER>
.
.
.
.
<PROGRAM>,10,10,50 <ENTER>, nowy kod, <ENTER>

Aby usun (skasowa ) zaprogramowany kod u ytkownika nale y wykona :
<PROGRAM>, <numer u ytkownika>, <ENTER>, <BYPASS>, <ENTER>
Wyj cie z trybu programowania: <PROGRAM>, <ENTER>

12. Ustawienie daty i czasu.
Centrala PW 4/8
Dzie tygodnia (niedziela =1):

<PROGRAM> <403> <ENTER> <1-7> <ENTER>

Godzina :

<PROGRAM> <401> <ENTER> <GGMM> <ENTER>
Wprowadzamy 24-godzinny format godziny

Dzie miesi ca:

<PROGRAM> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER>

Miesi c:

<PROGRAM> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER>

Rok:

<PROGRAM> <407> <ENTER> <RR> <ENTER>

Centrala PW 16
Dzie tygodnia (niedziela =1):

<PROGRAM> <823> <ENTER> <1-7> <ENTER>

Godzina :

<PROGRAM> <824> <ENTER> <GGMM> <ENTER>
Wprowadzamy 24-godzinny format godziny

Dzie miesi ca:

<PROGRAM> <825> <ENTER> <1-31> <ENTER>

Miesi c:

<PROGRAM> <826> <ENTER> <1-12> <ENTER>

Rok:

<PROGRAM> <827> <ENTER> <RR> <ENTER>

13. Zmiana numerów telefonicznych dialera
Centrala PW 4/8
Zmiana numeru 1:

<PROGRAM> <501> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 2:

<PROGRAM> <502> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 3:

<PROGRAM> <503> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 4:

<PROGRAM> <504> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Centrala PW 16
Zmiana numeru 1:

<PROGRAM> <331> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 2:

<PROGRAM> <332> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 3:

<PROGRAM> <333> <ENTER> nowy numer <ENTER>
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Zmiana numeru 4:

<PROGRAM> <334> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 5:

<PROGRAM> <335> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 6:

<PROGRAM> <336> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Instrukcja obsługi szyfratora CR LCD do central Power Wave
14. Opis ogólny

Szyfrator CR16M LCD składa si z wy wietlacza ciekłokrystalicznego LCD o rozdzielczo ci 2 x 16 znaków,
klawiatury alfanumerycznej, klawiszy funkcyjnych, wska ników kontrolnych LED oraz gło niczka piezoelektrycznego.
Na wy wietlaczu mog pojawi si komunikaty systemowe, informacje o naruszonych liniach, statusie systemu,
usterkach systemowych oraz historia zdarze centrali alarmowej. W przypadku pojawienia si wi kszej ilo ci
komunikatów s one wy wietlane sekwencyjnie. W stanie stabilnej pracy, gdy nie wyst puj adne niedomagania
systemu i linie nie s naruszone na wy wietlaczu powinna by widoczna nazwa systemu oraz aktualny czas i data.

Manipulator (szyfrator) CR LCD „Du y”

Manipulator (szyfrator) CR LCD „Mały”

15. Opis klawiszy funkcyjnych
<ARM> - przycisk u ywany do uzbrajania systemu alarmowego oraz rozbrajania tylko podczas odliczania czasu
wyj cia.
<STAY> - przycisk uzbrajania i rozbrajania cz ciowego (tzw. nocnego) wybranych linii.
<MEM> - wł czenie trybu przegl dania historii zdarze . Wyj cie z tego trybu nast puje po naci ni ciu <ENTER>.
<BYPASS> - blokada linii. Po naci ni ciu tego klawisza wpisujemy numery linii, które chcemy czasowo wył czy z
systemu. Ponowne wł czenie linii do systemu nast puje po pierwszym rozbrojeniu systemu lub w sposób
analogiczny jak wył czenie linii.
<PROG> - klawisz u ywany do wej cia w tryb programowania u ytkownika lub instalatora.
<A>, <B> - Przyci ni cie i 2 sek. przytrzymanie przycisku spowoduje uzbrojenie odpowiedniej partycji.
<CHIME> - Wł czenie lub wył czenie funkcji „gong”.
<CONTROL> - Za pomoc tego przycisku mo emy wł cza i wył cza urz dzenia podł czone do wyj centrali.

16. Opis wska ników LED
TROUBLE – Wska nik naruszenia obwodu sabota owego w systemie.
READY – Gotowo systemu do uzbrojenia.
ARMED – System lub partycja uzbrojona.
STAY – System uzbrojony w trybie Stay (tzw. tryb nocny).
BYPASS – Wska nik informuj cy o zablokowaniu linii.
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17. Opis d wi ków emitowanych przez gło nik szyfratora
D wi k

Wyja nienie

Krótki, pojedynczy
3 krótkie d wi ki
Jeden długi sygnał
D wi ki powtarzane
cyklicznie

Potwierdzenie naci ni cia klawisza
Operacja zrealizowana poprawnie
Nieprawidłowy kod lub operacja niemo liwa do realizacji
Podczas odmierzania czasu wyj cia lub wej cia

Naciskaj c jednocze nie <CONTROL> + <A> lub <CONTROL> + <B> mo na zmieni ton d wi ków emitowanych
przez szyfrator.
Zestawienie funkcji
Funkcja

Przyciski

Uzbrojenie
systemu lub
partycji

CODE

Opis

ENTER

Uwagi

Pełne uzbrojenie
systemu

Pełne
uzbrojenie

ARM

Pełne uzbrojenie
systemu

Funkcja dost pna po wł czeniu
przez instalatora

Rozbrojenie w
trakcie

ARM

Rozbraja system w
trakcie czasu na wyj cie

Funkcja dost pna podczas
odliczania czasu na wyj cie

Rozbrojenie systemu

Kasowanie alarmów

Uzbrojenie partycji A lub
B

Naci nij A lub B przez 2 sekundy
aby uzbroi odpowiedni
partycj (tylko je li funkcja
zał czona przez instalatora)

Uzbraja system w trybie
“Monitor”

Funkcja dost pna po wł czeniu
przez instalatora

wyj cia
Rozbrojenie
Uzbrojenie
partycji

CODE

ENTER

A

lub
B

Uzbrojenie w
trybie “Monitor”

CODE

STAY
ENTER

Uzbrojenie w
trybie “Monitor”
Rozbrojenie
systemu
Rozbrojenie
trybu “Monitor”
Bypass linii

Uzbraja system w trybie
“Monitor”

STAY

CODE

ENTER

Rozbrojenie systemu
Rozbrojenie systemu

STAY

Bypasowanie linii

Powtórzenie procedury
spowoduje „zdj cie” linii z
funkcji Bypass

CONTROL

Aktywuje alarm
napadowy

Naci nij obydwa przyciski
równocze nie przez 2 sekundy

Zone #

BYPASS

ENTER

+

Alarm
napadowy

CHIME

Alarm
medyczny

CHIME

+

B

Aktywuje alarm
medyczny

Naci nij obydwa przyciski
równocze nie przez 2 sekundy

A

+

B

Aktywuje alarm
po arowy

Naci nij obydwa przyciski
równocze nie przez 2 sekundy

Inicjuje wy wietlanie
zdarze systemowych z
pami ci.

Wy wietla zdarzenia zapisane w
pami ci. System sam co 2,5
sek. pokazuje nowe zdarzenie.

Naci ni cie <ENTER>
przerywa edycje pami ci

Aby manualnie przejrze
pami posłu si przyciskiem
ze strzałk

Wł cza / wył cza
funkcj Gong

Przytrzymaj przycisk przez 2
sek. aby wł czy / wył czy
funkcj . Dost pne je li zezwolił
instalator.

Alarm po arowy
Pami

Gong

MEM

CHIME
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Control

CONTROL

Device#

Wł cza lub wył cza
urz dzenia podł czone
do wyj alarmowych
centrali

Naci nij <CONTROL> Przez 2
sek.

M CODE

Procedura pozwala na
wej cie w Tryb Klienta
umo liwiaj cy zmian
parametrów systemu
(kody, ustawienia daty,
zegara itp.)

Procedura programowania jest
analogiczna z procedur
wykonywan na klawiaturze
LED

Procedura umo liwia
wej cie w tryb lokalnego
programowania
klawiatury

Naci nij jednocze nie
<CONTROL> i <ARM> przez 2
sek.

ENTER

Wej cie w Tryb
Klienta

PROG
ENTER

CONTROL

+

ARM

CONTROL

+

STAY

CONTROL

+

BYPASS

CONTROL

+

CONTROL

+

Zwi kszenie
tonu buzzer-a

CONTROL

+

A

Zmniejszenie
tonu buzzer-a

CONTROL

+

B

Optymalizacja
klawiatury

Zwi kszenie
poziomu
pod wietlenia
wy wietlacza
LCD
Zmniejszenie
poziomu
pod wietlenia
wy wietlacza
LCD
Zwi kszenie
poziomu
pod wietlenia
klawiatury
Zmniejszenie
poziomu
pod wietlenia
klawiatury

MEM

Trzymaj c wci ni ty
przycisk <CONTROL>
naciskaj przycisk
<STAY>

Trzymaj c wci ni ty
przycisk <CONTROL>
naciskaj przycisk
<BYPASS>
Trzymaj c wci ni ty
przycisk <CONTROL>
naciskaj przycisk
<MEM>
Trzymaj wci ni ty
przycisk <CONTROL>
naciskaj przycisk < >
Trzymaj wci ni ty
przycisk <CONTROL>
naciskaj przycisk <A>
Trzymaj wci ni ty
przycisk <CONTROL>
naciskaj przycisk <B>

18. Zmiana nazw linii i nazwy systemu.
Po jednoczesnym naci ni ciu i przytrzymaniu klawiszy <CONTROL> + <ARM> uzyskujemy dost p do tzw. trybu
lokalnego, w którym mo na zmieni nazw dowolnej linii. Wpisanie nowych nazw odbywa si podobnie jak w
telefonie komórkowym z t ró nic , e do zmiany poło enia kursora wykorzystujemy <STAY> oraz <BYPASS>.
Zmiana du ych liter na małe nast puje po naci ni ciu <MEM>. Chc c wyj z tego trybu nale y nacisn kolejno
<PROGRAM> + <ENTER>.
Zmiana opisu linii <PROGRAM> + numer linii + nowy opis linii <ENTER>.
Aby wybra kolejn lini do opisu naci nij <PROGRAM> i wybierz numer linii.
Wprowadzanie nowego opisu odbywa si przy pomocy klawiatury numerycznej. Do ka dego przycisku numerycznego
przyporz dkowanych jest po kilka liter/znaków. Wyboru wła ciwej litery/znaku dokonuje si poprzez naci ni cie
odpowiedniego przycisku odpowiedni liczb razy (max. 4) Przyporz dkowanie znaków/liter do przycisków
przedstawia poni sza tabela.
Przycisk

1-krotne
naci ni cie

2-krotne
naci ni cie

3-krotne
naci ni cie

4-krotne
naci ni cie

1

* (‘)

# (<)

= (>)

1

2

A (a)

B (b)

C (c)

2

3

D (d)

E (E)

F (F)

3

4

G (g)

H (h)

I (i)

4

5

J (j)

K (k)

L (l)

5

6

M (m)

N (n)

O (o)

6

10

7

P (p)

Q (q)

R (r)

7

8

S (s)

T (t)

U (u)

8

9

V (v)

W (w)

X (x)

9

0

spacja

Y (y)

Z (z)

0

Zmiana opisu systemu
Aby zmieni opis systemu wykonaj nast puj c procedur :
<PROGRAM> <999> <ENTER> nowy opis (max. 16 znaków) <ENTER>
Zmiana opisu partycji
Aby zmieni opis partycji wykonaj nast puj c procedur :
<PROGRAM> <998> <ENTER> nowy opis <ENTER>
UWAGA
Aby przesła

wprowadzone dane pomi dzy klawiaturami w systemie przytrzymaj przez 2 sek. przycisk

<CHIME>

19. Programowanie systemu w Trybie Klienta
Aby wej w Tryb Klienta wykonaj poni sz procedur :
<PROGRAM> kod u ytkownika 1 (fabrycznie 123) <ENTER>
Z poziomu Trybu Klienta mamy mo liwo edycji i zmiany kodów u ytkowników. Procedura edycji i zmiany kodów
jest analogiczna jak w klawiaturze LED.
Ustawienie daty i czasu.
Centrala PW 4/8
Dzie tygodnia (niedziela =1):

<PROGRAM> <403> <ENTER> <1-7> <ENTER>

Godzina :

<PROGRAM> <401> <ENTER> <GGMM> <ENTER>
Wprowadzamy 24-godzinny format godziny

Dzie miesi ca:

<PROGRAM> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER>

Miesi c:

<PROGRAM> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER>

Rok:

<PROGRAM> <407> <ENTER> <RR> <ENTER>

Centrala PW 16
Dzie tygodnia (niedziela =1):

<PROGRAM> <823> <ENTER> <1-7> <ENTER>

Godzina :

<PROGRAM> <824> <ENTER> <GGMM> <ENTER>
Wprowadzamy 24-godzinny format godziny

Dzie miesi ca:

<PROGRAM> <825> <ENTER> <1-31> <ENTER>

Miesi c:

<PROGRAM> <826> <ENTER> <1-12> <ENTER>

Rok:

<PROGRAM> <827> <ENTER> <RR> <ENTER>

Zmiana numerów telefonicznych dialera
Centrala PW 4/8
Zmiana numeru 1:

<PROGRAM> <501> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 2:

<PROGRAM> <502> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 3:

<PROGRAM> <503> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 4:

<PROGRAM> <504> <ENTER> nowy numer <ENTER>
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Centrala PW 16
Zmiana numeru 1:

<PROGRAM> <331> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 2:

<PROGRAM> <332> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 3:

<PROGRAM> <333> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 4:

<PROGRAM> <334> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 5:

<PROGRAM> <335> <ENTER> nowy numer <ENTER>

Zmiana numeru 6:

<PROGRAM> <336> <ENTER> nowy numer <ENTER>
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