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Rozdział 1: Wiadomo ci wst pne
Na wst pie niniejszej Instrukcji pragniemy przybli y kilka poj
dalszej cz ci:

, którymi b dziemy si posługiwa w jej

Szyfratory

S elementami po rednicz cymi pomi dzy człowiekiem i central alarmow . Za pomoc szyfratorów
programujemy central , sterujemy jej działaniem, mo emy sprawdza stan systemu alarmowego oraz
sprawdza przyczyny ewentualnych usterek. Z central ORBIT-Pro mog współpracowa 4 typy
szyfratorów.

Strefy

Jedn z zalet centrali alarmowej ORBIT-Pro jest mo liwo dzielenia systemu alarmowego na wiele
niezale nie działaj cych stref alarmowych. Ka da ze stref traktowana mo e by jako oddzielny system
alarmowy.

Klawisze alarmowe

Ka dy z szyfratorów jest wyposa ony w zestaw tzw. kombinacji alarmowych – 3 pary klawiszy.
Jednoczesne wci ni cie obydwu klawiszy z zestawu powoduje uruchomienie alarmu „medycznego”,
„po arowego” b d „napadowego” (w zale no ci od u ytej pary klawiszy).

Rozbrajanie pod przymusem

W przypadku, gdy napastnicy zmuszaj kogo do rozbrojenia systemu alarmowego (lub ujawnienia
kodu), mo na tego dokona przy u yciu specjalnie zmodyfikowanego kodu. U ycie tego kodu spowoduje rozbrojenie systemu z jednoczesnym „cichym” powiadomieniem słu b interwencyjnych.

Numery telefoniczne „Follow me”

Oprócz cyfrowego powiadamiania stacji monitoruj cych, istnieje mo liwo
powiadamiania u ytkowników o alarmie w obiekcie – centrala alarmowa dzwoni pod wskazany numer telefonu i d wi kiem
modulowanym powiadamia o alarmie (inne d wi ki dla alarmów włamaniowego i po arowego).

Pami

alarmów

Pami

zdarze

Centrala ORBIT-Pro przechowuje w specjalnej pami ci zapis alarmów, które były wywołane od chwili
ostatniego uzbrojenia systemu – ł cznie z dat i godzin ich powstania.
Centrala pami ta równie ostatnie 128 zdarze systemowych (operacje na klawiaturze, uzbrajanie/
rozbrajanie, alarmy, awarie itp.) – ł cznie z dat i numerem kodu, którego u yto (identyfikacja osób
obsługuj cych).

Terminarze

U ywaj c wbudowanego w central alarmow zegara mo na programowa automatyczne uzbrajanie
i rozbrajanie systemu o okre lonych porach doby w okre lonych dniach tygodnia, jak równie o wskazanej godzinie w ci gu najbli szych 24 godzin oraz 20 pozycji z mo liwo ci wpisania dowolnej godziny i
daty.

Wyj cia programowalne

Do centrali alarmowej mo na przył czy szereg wyj programowalnych, za pomoc których mo na
sterowa dodatkowymi urz dzeniami zainstalowanymi w danym obiekcie (o wietlenie, kamery, drzwi,
bramy itp.). Sterowanie mo e by automatyczne lub „r czne” – za pomoc szyfratorów systemu
alarmowego.

Rozbudowa systemu

W miar wzrastaj cych potrzeb u ytkowych, system mo e by w łatwy sposób rozbudowywany poprzez
doł czanie kolejnych modułów rozszerzaj cych. Całkowita pojemno
systemu ORBIT-Pro (jedna
centrala) to: 96 linii alarmowych, 16 szyfratorów oraz 33 wyj cia programowalne.
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Rozdział 2: Kody dost pu i poziomy uprzywilejowania
Wst p

Ka demu u ytkownikowi systemu przyporz dkowywany jest jeden kod dost pu. Ka demu z kodów
dost pu jest przypisany okre lony poziom uprzywilejowania kodu. U ytkownicy kodów o wy szym poziomie uprzywilejowania maj dost p do wi kszej ilo ci funkcji systemowych, ni ci z ni szych poziomów. Dost pno poszczególnych funkcji ilustruje poni sza Tabela:
POZIOM UPRZYWILEJOWANIA

Wła ciciel

ZAKRES MO LIWO CI
•
•
•
•
•
•
•
•

Kierownik

•
•
•
•
•
•
•

U ytkownik
Główny

•
•
•
•
•
•
•

U ytkownik

•
•
•
•

uzbrajanie i rozbrajanie
blokowanie linii
dost p do wszystkich stref
sprawdzanie stanu systemu
zmiana kodu wła ciciela
przypisywanie, kasowanie i zmienianie
wszystkich kodów dost pu
ustawianie czasu i daty systemowej
programowanie terminarzy autouzbrajania
i autorozbrajania
uzbrajanie i rozbrajanie
blokowanie linii
dost p do wszystkich stref
sprawdzanie stanu systemu
przypisywanie, kasowanie i zmienianie
wszystkich kodów dost pu za wyj tkiem
Kodu Wła ciciela
ustawianie czasu i daty systemowej
programowanie terminarzy autouzbrajania
i autorozbrajania
uzbrajanie i rozbrajanie
blokowanie linii
dost p do wybranych stref
sprawdzanie stanu systemu
przypisywanie, kasowanie i zmienianie
wszystkich kodów dost pu za wyj tkiem
Kodu Wła ciciela i Kodu Kierownika
ustawianie czasu i daty systemowej
programowanie terminarzy autouzbrajania
i autorozbrajania
uzbrajanie i rozbrajanie
blokowanie linii
dost p do jednej (ewentualnie kilku) stref
sprawdzanie stanu systemu

Uzbrajaj cy

• tylko uzbrajanie jednej lub kilku stref

Sprz taczka

• u ywany do jednorazowego rozbrojenia
jednej lub kilku stref
• po pierwszym u yciu danego kodu do
uzbrojenia systemu, mo e by on
wykorzystany tylko raz do rozbrojenia

UWAGI

• zaprogramowany mo e by tylko jeden
kod o uprawnieniach Wła ciciela
• zmienia kod Wła ciciela mo e tylko
sam Wła ciciel
• w razie konieczno ci, jeden kod
wła ciciela mo e zna kilka osób

• zaprogramowany mo e by tylko jeden
kod o uprawnieniach Kierownika
• w razie potrzeby, jeden kod Kierownika
mo e by u ywany przez kilka osób

• mo na zaprogramowa dowoln ilo
kodów U ytkowników Głównych

• mo na zaprogramowa dowoln ilo
kodów U ytkowników
• mo na zaprogramowa dowoln ilo
kodów Uzbrajaj cych
• U ywanie tych kodów jest wygodne
w przypadku grupy pracowników, którzy
nie maj prawa rozbrajania stref, za z
racji dłu szego pozostawania na terenie
obiektu powinni go zamkn i uzbroi
• kod Sprz taczki jest kodem
jednorazowym, który zostaje
automatycznie skasowany po pierwszym
rozbrojeniu systemu
• typowo mo e słu y dla słu by,
sprz taczek czy pracowników
serwisowych, którzy musz wej do
obiektu przed przybyciem wła cicieli
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• u ywany do zał czania przypisanego mu
Zał czanie
wyj cia programowalnego
wyj cia
programowalne
go
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• zał czanie wyj cia odbywa si bez
konieczno ci wchodzenia do menu
u ytkownika

Zarz dzanie kodami dost pu

Osob zarz dzaj c pozostałymi kodami mo e by jedynie osoba znaj ca Kod Wła ciciela lub Kod
Kierownika. Niniejszy rozdział skierowany jest do Wła ciciela, jednak e wi kszo spo ród opisanych
dalej operacji mo e wykonywa równie Kierownik.
Pierwsz rzecz , któr nale y ustali jeszcze przed rozpocz ciem programowania kodów dost pu jest
długo kodów trzech najwy szych poziomów (Wła ciciel, Kierownik i U ytkownicy Główni) – mog by
to kody 4- lub 6-cyfrowe. Je eli chcesz, by kody trzech najwy szych poziomów były kodami 6-cyfrowymi,
popro instalatora aby zaprogramował w taki sposób central (standardowym ustawieniem jest 4 cyfry).

Nadawanie poziomów uprzywilejowania

Centrala ORBIT-Pro pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 31 kodów dost pu – numeracja od 00 do
98 – spo ród których tylko jeden kod (numer 00) mo e by zdefiniowany jako Kod Wła ciciela. Twoim
zadaniem jest rozdzielenie pozostałych kodów i nadanie im odpowiedniego poziomu uprzywilejowania –
U ytkownik Główny, U ytkownik, Uzbrajaj cy, Sprz taczka.
UWAGA: Je eli chcesz zdefiniowa Kod Kierownika, mo e nim by tylko kod numer 01.
Poniewa najcz ciej u ywanymi kodami s Kod Wła ciciela oraz Kod U ytkownika, w nastawach
fabrycznych dokonano wst pnie takiego wła nie przyporz dkowania. Je eli chcesz u ywa w swoim
systemie kodów o innych poziomach uprzywilejowania (Kierownik, U ytkownik Główny, Uzbrajaj cy,
Sprz taczka), przygotuj grafik poziomów uprzywilejowania, skontaktuj si z instalatorem systemu i popro o odpowiednie zaprogramowanie centrali alarmowej.
Korzystaj c z Tabeli zamieszczonej na nast pnej stronie, dokonaj podziału kodów dost pu.
Je eli w Twoim systemie jest wi cej ni jedna strefa ochrony, w tabeli umie numery stref, do których
dost p b d miały poszczególne osoby. Po wypełnieniu tabeli przeka j instalatorowi, który zaprogramuje dan konfiguracj kodów.

Programowanie poszczególnych kodów

Zanim dane kody b d mogły słu y do sterowania systemem alarmowym, musisz jeszcze zdefiniowa
kombinacje cyfrowe dla wszystkich u ywanych kodów. Pami taj, e kody powiniene zdefiniowa
i wprowadzi sam, nie zdradzaj c ich firmie instalacyjnej.
UWAGA: Instalator mo e zaprogramowa central alarmow w taki sposób, e prócz Wła ciciela kody
b dzie mógł ustala równie Kierownik oraz U ytkownicy Główni – z zachowaniem ogranicze
wynikaj cych z poziomu uprzywilejowania danego kodu.
Centrala ORBIT-Pro została wyposa ona w fabryczny Kod Wła ciciela, pozwalaj cy Ci na pierwsze
wej cie w tryb programowania kodów. Ze wzgl dów bezpiecze stwa nie zapomnij zmieni kodu fabrycznego na swój ju za pierwszym razem.
Fabryczny Kod Wła ciciela podajemy w poni szej Tabeli:
** Długo kodu
Fabryczny Kod Wła ciciela
4-cyfrowy
1-2-3-4
6-cyfrowy
1-2-3-4-0-0
** Długo kodu (omawiana w sekcji „Zarz dzanie Kodami”) okre la
ilo cyfr składowych dla kodów Wła ciciela, Kierownika oraz
U ytkowników Głównych. Kody te mog by kodami cztero- lub
sze ciocyfrowymi (wszystkie jednakowej długo ci).
W tym momencie powiniene ju wybra sobie swój Kod Wła ciciela. Je eli ju tego dokonałe , mo esz
przej
do programowania poszczególnych kodów. W tym celu post puj zgodnie z instrukcjami
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zawartymi na stronie 8 – zale nie od rodzaju szyfratora, którym dysponujesz wykonuj instrukcje z lewej
kolumny (szyfrator LCD) lub prawej (szyfrator LED).
Przed rozpocz ciem programowania sprawd , czy system jest rozbrojony (dioda ARM wył czona).
Je eli nie – rozbrój system.
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Tabela Kodów

Uwagi do Tabeli Kodów

1.Pami taj, e tylko jeden kod mo e
by zaprogramowany jako Kod Właciciela (kod nr 00); równie mo e
by tylko jeden Kod Kierownika
(je eli b dzie u ywany, musi to by
nr 01). Kody z tych dwóch poziomów uprzywilejowania b d działały
w ka dej strefie.
2.Zastanów si , ile kodów chcesz
zdefiniowa jako kody U ytkowników Głównych, Uzbrajaj ce i Sprz taczek i przydziel je pod dane
numery.
3.Nie musisz koniecznie u ywa
wszystkich 31 kodów, nie musisz
równie od razu wymy la wszystkich kombinacji cyfrowych.
4.Je eli Twój system jest systemem
chroni cym domek jednorodzinny,
wystarczy Ci jeden Kod Wła ciciela i
jeden Kod U ytkownika. W przypadku domów wielorodzinnych
i obiektów komercyjnych starannie
przemy l sposób podziału kodów
i przywilejów.
5.System, który „nie ma stref” jest tak
naprawd systemem, który ma
jedn stref – jest ni Strefa nr 1.
6.Je eli Twój system jest wielostrefowy, musisz zaznaczy , do których
stref (od 1 do 8) maj si odnosi
poszczególne kody.
7.Je eli jaki kod ma prawo działa
w obr bie tylko jednej strefy, musi
mie zdefiniowany poziom
„U ytkownik”.
8.U ytkownicy, którym zezwalamy na
dost p do wi cej ni jednej strefy
(ale nie do wszystkich) musz by
zdefiniowani jako U ytkownicy
Główni.
9.Wygodnie jest zaprogramowa co
najmniej jeden kod jako Kod
Sprz taczki – mo e by przydatny w
sytuacjach, gdy chcemy komu
umo liwi jednorazowy dost p do
obiektu.
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Nr
kodu
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Poziom
Numer(y)
Uprzywilejowania
Stref
Fabrycznie
Ustawiony
Wła ciciel
wszystkie
**U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik
U ytkownik

Ustawiony kod
(wypełnij
pó niej)

Programowanie kodów dost pu
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1. Wejd do trybu FUNKCJI U YTKOWNIKA:
Naci nij klawisz
(system musi by rozbrojony). Na wy wietlaczu zobaczysz nast puj cy
komunikat:

FUNKCJE UZYTKOW.
1)BLOKOWANIE
2. Wybierz opcj 5) KOD DOSTEPU:
a) Szybk komend :
Przewijaj c opcje:
.
Naciskaj
dot d, a
Naci nij
wy wietli si :
5) KOD DOSTEPU:
Naci nij
.
b) Gdy pojawi si napis:

PODAJ KOD:
_
wprowad aktualny Kod Wła ciciela (4- lub 6cyfrowy, fabrycznie: 1234 lub 123400).
c) Naci nij klawisz
.
• Aby zmieni Kod Wła ciciela, przejd do
punktu 3.
• Aby zaprogramowa pozostałe kody, przejd
do punktu 4.
3. Zmiana Kodu Wła ciciela:

WYBIERZ KOD:
00)1234 WLASC
a)gdy wy wietlany jest ekran WYBIERZ KOD,
pojawia si aktualny Kod Wła ciciela. Naci nij
, aby móc wprowadzi nowy Kod
Wła ciciela.
b)Wprowad nowy Kod Wła ciciela (4 lub 6 cyfr).

UWAGA: Je eli podczas wprowadzania kodu pomylisz
si , naci nij
i wró do punktu 3a).

c)Naci nij klawisz
. Je eli kod został zaakceptowany, poka e si nast puj cy napis:

KOD: 00, WLASC
ZAAKCEPTOWANY
oraz rozlegnie si długi d wi k potwierdzaj cy.
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1. Wejd do trybu FUNKCJI U YTKOWNIKA:
Naci nij klawisz
(system musi by rozbrojony). Dioda POWER zacznie powoli błyska , potwierdzaj c wej cie do trybu Funkcji U ytkownika. W pewnych sytuacjach b dziesz musiał
kilka razy (a dioda zacznie
nacisn
błyska )
2. Wybierz opcj KOD DOSTEPU:
a) Naci nij
.
b) Wprowad aktualny kod Wła ciciela (4- lub 6cyfrowy, fabrycznie: 1234 lub 123400).
.
c) Naci nij klawisz
• Aby zmieni Kod Wła ciciela, przejd do
punktu 3.
• Aby zaprogramowa pozostałe kody, przejd
do punktu 4.
3. Zmiana Kodu Wła ciciela:
, aby móc
a)Naci nij jeszcze raz
wprowadzi nowy Kod Wła ciciela.
b)Powoli i uwa nie wprowad kolejne cyfry
nowego Kodu Wła ciciela (4 lub 6 cyfr).
c)Naci nij klawisz
.
d)Je eli kod został zaakceptowany, usłyszysz
pojedynczy d wi k potwierdzaj cy.

UWAGA: Je eli podany przez Ciebie kod nie zostanie
zaakceptowany, najprawdopodobniej ma on niepoprawn długo
lub jest identyczny z innym, ju
u ywanym kodem. Je eli tak si stanie, usłyszysz
trzykrotny krótki d wi k (oznaczaj cy bł d);
naciskaj klawisz
dot d, a dioda POWER
zacznie znowu wieci na stałe. Zacznij wprowadzanie kodu od nowa – od punktu 1.

• Aby zaprogramowa pozostałe kody, przejd
do punktu 4
• Aby wyj z Programowania Kodów, przejd
do punktu 5
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UWAGA: Je eli podany przez Ciebie kod nie zostanie
zaakceptowany, najprawdopodobniej ma on niepoprawn
długo
lub jest identyczny z innym, ju
u ywanym kodem. Je eli tak si stanie, usłyszysz
trzykrotny krótki d wi k (oznaczaj cy bł d); odczekaj
chwil , a pojawi si ekran pokazany w punkcie 3a).
Zacznij wprowadzanie kodu od nowa.

• Aby wyj z Programowania Kodów, przejd
do punktu 6 LUB
d)Naci nij dwukrotnie klawisz
. Sprawd ,
czy dioda READY wieci w sposób ci gły i wywietlacz powrócił do stanu wyj ciowego.
• Aby zaprogramowa pozostałe kody, powtórz
działania opisane w punktach 1 i 2, a nast pnie
przejd do punktu 4.
4. Aby zaprogramowa pozostałe kody:
a)Gdy wy wietlacz pokazuje tekst WYBIERZ
KOD, pojawia si Kod Wła ciciela. Naci nij
klawisz
– wy wietlacz przejdzie do
pokazywania kodu nr 1:

WYBIERZ KOD:
01)0
UZYT ⋅
UWAGA: zamiast UZYT mo e si pojawi inny
poziom uprzywilejowania, zgodnie z Twoim
wyborem (KIER, U.GL).
Aby wybra inny nr zmienianego kodu, naciskaj
klawisz
dot d, a pojawi si
dany nr kodu
(lewa dolna cz
ekranu). Gdy
.
pojawi si , naci nij klawisz
b) Poka e si napis:

dany numer

KOD: 01, UZYT
WPISZ: 0
(nr kodu i poziom uprzywilejowania mog si
ró ni od pokazanych powy ej).
c) Wpisz dany kod dla wybranego numeru. Ka dy z kodów (za wyj tkiem Kierownika i U ytkowników Głównych) mo e mie dowoln długo z
zakresu od 1 do 6 cyfr.
UWAGA 1: Je eli podczas wprowadzania kodu
pomylisz si , naci nij
i powtórz
podpunkt c).
UWAGA 2: Ze wzgl dów bezpiecze stwa NIE STOSUJ kodów krótszych ni 3-cyfrowe.

d)Naci nij klawisz
. Je eli kod został zaakceptowany, poka e si nast puj cy napis:

KOD: 01, UZYT
ZAAKCEPTOWANY
oraz rozlegnie si długi d wi k potwierdzaj cy.

UWAGA: Je eli kod nie zostanie zaakceptowany, najpewniej ma on niepoprawn długo (w przypadku
Kierownika lub U ytkownika Głównego) lub jest taki,
jak inny u ywany kod. Je eli tak si stanie, usłyszysz
trzykrotny krótki d wi k (oznaczaj cy bł d); odczekaj
chwil ,
a
pojawi
si
ekran
pokazany
w punkcie 4a). Zacznij wprowadzanie kodu od nowa.
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4. Programowanie pozostałych kodów:
a)Sprawd , czy dioda POWER powoli błyska.
Je eli nie, powtórz punkty 1 i 2.
b)Podaj numer kodu, który chcesz zaprogramowa . Dla numerów mniejszych od 10 na pocz tku dodaj 0; przykładowo by zapisa :
• Kod numer 2, naci nij
• Kod numer 15, naci nij
c) Bardzo uwa nie wprowadzaj kolejne cyfry programowanego kodu (od 3 do 6 cyfr – nie zaleca
si stosowania krótszych kodów). Je eli programujesz kod Kierownika lub U ytkownika Głównego, pami taj, e musi mie 4 lub 6 cyfr (zale nie
od tego, jak zaprogramowano central – długo
kodów).
UWAGA 1: Je eli podczas wprowadzania kodu
pomylisz si , naciskaj
dot d, a dioda
POWER za wieci si na stałe. Zacznij
programowanie od nowa – od punktu 1.
UWAGA 2: Ze wzgl dów bezpiecze stwa NIE STOSUJ kodów krótszych ni 3-cyfrowe.

d)Naci nij klawisz
.
e)Je eli kod został zaakceptowany, rozlegnie si
długi d wi k potwierdzaj cy.

UWAGA: Je eli kod nie zostanie zaakceptowany, najpewniej ma on niepoprawn długo (w przypadku
Kierownika lub U ytkownika Głównego) lub jest taki
sam, jak inny u ywany kod. Je eli tak si stanie,
usłyszysz trzykrotny krótki d wi k (oznaczaj cy
bł d); naci nij kilkakrotnie klawisz
– a dioda
POWER zacznie wieci na stałe. Zacznij wprowadzanie kodu od nowa – od punktu 1.

f) Naciskaj klawisz
a dioda POWER
za wieci si na stałe. Zamiast tego, mo esz
odczeka kilka sekund – powrót do stanu
wyj ciowego nast pi automatycznie.
g)Aby zaprogramowa kolejny kod, wró do
punktu 1. W przeciwnym wypadku, przejd do
nast pnej strony (pod kolumn tekstow ).
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e) Wy wietlacz poka e nast pny numer kodu.
• Aby zaprogramowa inne kody dost pu,
przejd do punktu 5
• Aby zako czy programowanie kodów,
wykonaj instrukcje punktu 6
5. Programowanie innych kodów:
a)Aby zaprogramowa kolejny kod, przejd za
lub
do
danego
pomoc klawiszy
numeru kodu.
b)Wykonuj instrukcje z punktów 4b) do 4e)
(numery kodów b d oczywi cie inne, ni pokazane na rysunkach).
6. Koniec programowania kodów:
Po zaprogramowaniu wszystkich kodów, naci nij
dwukrotnie klawisz
. Upewnij si , czy dioda
POWER za wieciła si na stałe i czy wy wietlacz
powrócił do stanu wyj ciowego – podobnego do
pokazanego poni ej:

Kowalscy
08:32 KWI 29 NIE
Sprawdzanie zaprogramowanych kodów

Sprawdzenie poprawno ci zaprogramowania kodów dost pu jest stosunkowo proste – wystarczy uzbraja i rozbraja system za pomoc kolejnych kodów, obserwuj c reakcj centrali alarmowej na
wprowadzanie kolejnych zaprogramowanych kodów.
Sta przy szyfratorze, sprawd czy system jest rozbrojony (dioda ARM wył czona) i gotowy do
uzbrajania ( wieci si dioda READY). Nast pnie wykonaj poni sze zalecenia:
1. Wprowad 4- lub 6-cyfrowy Kod Wła ciciela i naci nij klawisz
. Dioda ARM zacznie powoli
błyska , szyfrator zacznie piszcze , odliczaj c czas opó nienia na wyj cie (patrz Rozdział 3). Po
chwili dioda ARM b dzie wieciła stale; system jest uzbrojony.
2. Rozbrój system – wprowadzaj c ten sam kod, na ko cu klawisz
.

• Po rozbrojeniu dioda ARM zacznie gwałtownie
błyska . Tak dzieje si po ka dym rozbrojeniu
systemu – centrala zwraca w ten sposób
uwag u ytkownika na wy wietlacz, na którym
mo e by
pokazana historia ostatnio
wywołanych alarmów. Tym razem, wy wietlacz powinien pokazywa :

Sprawd , czy:
• rozległ si długi d wi k
• dioda ARM wył czyła si
• dioda READY wieci si

Kowalscy
BRAK ZDARZEN
• Naci nij klawisz

, by powróci do stanu
wyj ciowego wy wietlacza. Dioda ARM powinna zgasn , READY –
wieci
ci gle.

Dodawanie, kasowanie i modyfikowanie kodów dost pu
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Kody dost pu mo na programowa w dowolnym momencie. Dla Twojej wygody istnieje mo liwo dodawania kolejnych kodów dost pu, kasowania istniej cych, jak równie zmiany kodów istniej cych.
W ka dym z omawianych przypadków nale y najpierw przej do trybu Funkcji U ytkownika. Podczas
wprowadzania zmian powiniene mie ze sob Tabel Kodów (zamieszczon na stronie Bł d! Nie
zdefiniowano zakładki.).
Je eli w danym momencie nie potrzebujesz dokonywa adnych zmian, przejd do Rozdziału 3, w razie
potrzeby w ka dej chwili mo esz si gn do poni szej instrukcji.

1. Wejd do trybu FUNKCJI U YTKOWNIKA:
Naci nij klawisz
(system musi by rozbrojony). Na wy wietlaczu zobaczysz nast puj cy
komunikat:

FUNKCJE UZYTKOW.:
1)BLOKOWANIE
2. Wybierz opcj 5) KOD DOSTEPU:
a) Szybk komend :
Przewijaj c opcje:
Naci nij
.
Naciskaj
dot d, a
wy wietli si :
5) KOD DOSTEPU:
Naci nij
.
b) Gdy pojawi si napis:

PODAJ KOD:
_
wprowad aktualny Kod Wła ciciela (4- lub 6cyfrowy, fabrycznie: 1234 lub 123400).
c) Naci nij klawisz

.

3. Wybierz numer kodu, który chcesz doda ,
skasowa lub zmieni :
a) Gdy wy wietlacz poka e ekran wyboru kodu,
wybierz numer:
Szybk komend :
Przewijaj c list :
Wprowad numer
Naciskaj
lub
kodu, który chcesz
programowa . Je eli jest on mniejszy
od 10, na pocz tku

dot d, a poka e si na
wy wietlaczu (lewy dolny róg) dany numer.
Naci nij
.

UWAGA: W poni szych przykładach ekranów wy wietlacza NR oznacza konkretny numer
kodu, za #### odpowiada bie co ustawionemu kodowi.

1. Wejd do trybu FUNKCJI U YTKOWNIKA:
Naci nij klawisz
(gdy system jest rozbrojony). Dioda POWER zacznie powoli błyska , potwierdzaj c wej cie do trybu Funkcji U ytkownika. W pewnych sytuacjach b dziesz musiał
kilka razy (a dioda zacznie
nacisn
błyska ).
2. Wybierz opcj KOD DOSTEPU:
.
a) Naci nij
b) Wprowad aktualny kod Wła ciciela, Kierownika lub U ytkownika Głównego.
c) Naci nij klawisz

.

3. Wybierz numer kodu, który chcesz doda ,
skasowa lub zmieni :
Wprowad
dany numer kodu (dla numerów
mniejszych od 10 na pocz tku dodaj zero).
Aby DODA lub ZMIENI kod, przejd do
punktu 4
Aby SKASOWA kod, przejd do punktu 5
4. DODAWANIE i MODYFIKACJA kodów:
a) Powoli i uwa nie wprowad kolejne cyfry
wybranego kodu dost pu (od 3 do 6 cyfr – nie
zaleca si stosowania krótszych kodów). Je eli
programujesz kod Kierownika lub U ytkownika
Głównego, pami taj, e musi mie 4 lub 6 cyfr
(zale nie od tego, jak zaprogramowano
central – długo kodów).

UWAGA 1: Je eli podczas wprowadzania kodu pomylisz
si , naciskaj
dot d, a dioda POWER
za wieci si na stałe. Zacznij programowanie od
nowa – od punktu 1.
UWAGA 2: Ze wzgl dów bezpiecze stwa NIE STOSUJ kodów krótszych ni 3-cyfrowe.
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WYBIERZ KOD:
NR)#### UZYT ⋅
Aby doda lub zmieni kod, przejd do punktu 4,
aby skasowa kod – patrz punkt 5.
4. DODAWANIE lub ZMIANA kodu dost pu:

KOD:
NR, UZYT
WPISZ: ####
a) Wpisz
dany kod dla wybranego numeru.
Ka dy z kodów (za wyj tkiem Kierownika
i U ytkowników Głównych) mo e mie dowoln długo z zakresu od 1 do 6 cyfr.

UWAGA 1: Je eli podczas wprowadzania kodu pomylisz si , naci nij
i powtórz podpunkt 4a).
UWAGA 2: Ze wzgl dów bezpiecze stwa NIE
ZALECA SI stosowania kodów krótszych ni 3cyfrowe.

b) Naci nij klawisz
. Je eli kod został
zaakceptowany, poka e si
nast puj cy
napis:

KOD: NR, UZYT
ZAAKCEPTOWANY
oraz rozlegnie si długi d wi k potwierdzaj cy.

UWAGA: Je eli podany przez Ciebie kod nie zostanie
zaakceptowany, najprawdopodobniej ma on niepoprawn długo
(w przypadku Kodu Kierownika lub U ytkownika Głównego) lub jest identyczny z innym, ju u ywanym kodem. Je eli tak
si stanie, usłyszysz trzykrotny krótki d wi k (oznaczaj cy bł d); odczekaj chwil , a pojawi si
ekran pokazany w punkcie 3a). Zacznij wprowadzanie kodu od nowa.

c) Wy wietlacz poka e nast pny numer kodu.

WYBIERZ KOD:
NR)####
UZYT ⋅
d) Aby doda lub zmieni nast pny kod, ponów
procedur opisan w punktach 4a) i 4b). W
przeciwnym wypadku, przejd do punktu 6
(wyj cie z Funkcji U ytkownika).
5. KASOWANIE Kodu Dost pu
a) W chwili, gdy pojawi si pokazany ni ej napis,
naci nij klawisz :

KOD:
NR, UZYT
WPISZ: ####
a nast pnie naci nij klawisz . Rozlegnie si długi
d wi k potwierdzaj cy skasowanie i pojawi si :

KOD: NR, UZYT
ZAAKCEPTOWANY
UWAGA: Nie mo na skasowa własnego kodu.

b) wy wietlacz poka e nast pny numer kodu:

WYBIERZ KOD:
NR)####
UZYT ⋅
c) Aby skasowa
podpunkt c)

nast pny

kod,

wykonaj
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b)Naci nij klawisz
.
c)Je eli kod został zaakceptowany, rozlegnie si
długi d wi k potwierdzaj cy.

UWAGA: Je eli kod nie zostanie zaakceptowany, najpewniej ma on niepoprawn długo (w przypadku
Kierownika lub U ytkownika Głównego) lub jest taki
sam, jak inny u ywany kod. Je eli tak si stanie,
usłyszysz trzykrotny krótki d wi k (oznaczaj cy
bł d); naci nij kilkakrotnie klawisz
– a dioda
POWER zacznie wieci na stałe. Zacznij wprowadzanie kodu od nowa – od punktu 1.

d) Po zapisaniu kodu, przejd do punktu 6.

5. Kasowanie kodu dost pu:
a) Naci nij klawisz
, potem
. Rozlegnie
si d wi k potwierdzaj cy skasowanie kodu.
UWAGA: Nie mo na skasowa własnego kodu.

6. Wyj cie z trybu Funkcji U ytkownika:
Naci nij klawisz
lub odczekaj kilka sekund –
dioda POWER za wieci si na stałe, co oznacza, e
szyfrator powrócił do stanu wyj ciowego.
Aby zmieni
punktu 1.

lub skasowa

kolejny kod, wró

do
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c) Gdy wy wietlacz poka e ekran wyboru kodu,
wybierz numer:
Szybk komend :
Przewijaj c list :
lub
Wprowad numer
Naciskaj
kodu, który chcesz
programowa . Je eli jest on mniejszy
od 10, na pocz tku

dot d, a poka e si na
wy wietlaczu (lewy dolny róg) dany numer.
Naci nij
.

d) W chwili, gdy pojawi si pokazany ni ej napis,
naci nij klawisz
:

KOD:
NR, UZYT
WPISZ: ####
a nast pnie naci nij klawisz
. Rozlegnie
si długi d wi k potwierdzaj cy skasowanie i
pojawi si :

KOD: NR, UZYT
ZAAKCEPTOWANY
e) wy wietlacz poka e nast pny numer kodu:

WYBIERZ KOD:
NR)####
UZYT ⋅
f) Aby skasowa
nast pny kod, wykonaj
instrukcje z podpunktów c) do e). Po
zako czeniu kasowania kodów, przejd do
punktu 6.
6. Wyj cie z trybu Funkcji U ytkownika:
Naci nij dwukrotnie klawisz
. Upewnij si ,
czy dioda POWER za wieciła si na stałe i czy
wy wietlacz powrócił do stanu wyj ciowego –
podobnego do pokazanego poni ej:

Kowalscy
08:32 KWI 29 NIE

W Rozdziale 3 omówione zostanie działanie Twojego systemu jako pewnej cało ci oraz rola, jak
w systemie alarmowym odgrywaj szyfratory. W zakresie ochrony antywłamaniowej opisane zostanie
uzbrajanie, rozbrajanie i blokowanie linii alarmowych. Nast pnie, w Rozdziale 4 omówione zostan
usterki systemowe, Rozdział 5 obja nia działanie systemów wielostrefowych. Ostatni, szósty Rozdział
wymienia i opisuje wszystkie Funkcje U ytkownika.
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Rozdział 3: Obsługa systemu alarmowego
Rodzaje uzbrajania
Szybkie uzbrajanie i uzbrajanie kodem
Uzbrojenie systemu alarmowego powoduje zał czenie dozoru linii alarmowych alarmu włamaniowego –
pobudzenie linii b dzie sygnalizowane alarmem (system nie uzbrojony nie reaguje na pobudzenia linii
włamaniowych). System mo na uzbraja w ka dej chwili, zwykle uzbrajamy system wychodz c z obiektu
(cały obiekt) lub pozostaj c w nim – gdy chcemy zał czy ochron strefy doj cia do obiektu.
Istniej dwa podstawowe sposoby uzbrajania systemu. Jeden z nich nazywamy Szybkim Uzbrajaniem,
drugi to Uzbrajanie Kodem. Szybkie Uzbrajanie pozwala uzbroi system poprzez naci ni cie tylko
lub
). Uzbrajanie kodem wymaga wprowadzenia najpierw poprawnego
jednego klawisza (
kodu dost pu.
Pełne uzbrojenie (uzbrojenie w trybie normalnym)
Pełne uzbrojenie powoduje zał czenie dozoru wszystkich linii alarmowych – u ywane wówczas, gdy
opuszczamy obiekt i nikt nie pozostaje wewn trz.
Uzbrajanie „W-DOMU”
Uzbrojenie systemu w trybie W-Domu pozwala na swobodne poruszanie si w obr bie wyznaczonych
pomieszcze , podczas gdy wybrane linie alarmowe pozostaj w dozorze. Przykładowo – w domu
jednorodzinnym – mo na porusza si na pi trze, w kuchni i łazience, podczas gdy gara , piwnica
i drzwi wej ciowe s strze one (ka de wej cie do wymienionych pomieszcze lub otwarcie drzwi
spowoduje alarm).
Zarówno Uzbrajanie Kodem, jak i Szybkie Uzbrajanie dotycz obydwu wy ej wymienionych trybów
uzbrojenia.

Opó nienia wej cia/wyj cia

Twój system alarmowy musi mie zaprogramowane Opó nienia Wej cia/Wyj cia po to, aby umo liwi
Ci wchodzenie do wewn trz chronionego obiektu i wychodzenie z niego bez wywoływania fałszywych
alarmów.
Podczas instalowania systemu, firma instaluj ca ustawiła odpowiednie długo ci czasów na wej cie do
obiektu i na wyj cie z obiektu. Sprawd , czy nie s one za krótkie ani za długie. W razie potrzeby
skontaktuj si z instalatorem – czasy te mo na w prosty sposób zmieni (wydłu y lub skróci ).

Uzbrajanie systemu gotowego do uzbrojenia

Gdy na szyfratorze wieci si dioda READY, oznacza to e adna linia alarmowa nie wykazuje pobudzenia i system jest gotowy do uzbrajania. Je eli dioda READY nie wieci – co najmniej jedna linia
alarmowa wykazuje pobudzenie – przejd do sekcji „Uzbrajanie systemu nie gotowego”.
UWAGA: W pewnych przypadkach dioda READY powoli błyska. W takim przypadku system równie
mo e zosta uzbrojony.
Uzbrajanie systemu – wyj cie poza obszar chroniony (tryb normalny)
1. Sprawd , czy dioda READY wieci (lub błyska). Je eli nie – przejd do sekcji „Uzbrajanie systemu
nie gotowego”.
2.a)Wprowad (naciskaj) kolejne cyfry swojego kodu dost pu, nast pnie naci nij klawisz
.
UWAGA: Je eli popełnisz bł d, szyfrator wyda trzy krótkie d wi ki – wówczas powtórz cał sekwencj
(tym razem poprawnie).
b) Je eli Twój system jest zaprogramowany na Szybkie Uzbrajanie, nie musisz wprowadza kodu –
.
wystarczy sam klawisz
• szyfrator zacznie wydawa krótkie d wi ki ostrzegawcze, odliczaj c czas na wyj cie
• dioda ARM błyska przez cały czas opó nienia na wyj cie
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• wy wietlacz LCD (je eli korzystasz z szyfratora LCD) pokazuje, ile pozostało czasu na wyj cie
z obiektu
3. Jak najszybciej opu obszar chroniony (przed upływem czasu opó nienia) i pozamykaj drzwi.
• po upłyni ciu czasu opó nienia dioda ARM wieci w sposób ci gły
• wy wietlacz LCD pokazuje komunikat „UZBROJONY”.
Uzbrajanie systemu – pozostanie wewn trz obszaru chronionego (tryb W-Domu)
Istnieje mo liwo
uzbrojenia systemu nawet wówczas, gdy wewn trz obiektu pozostaj ludzie –
dozorem alarmowym obj te b d wówczas tylko wybrane linie alarmowe (tzw. obwodowe). Taki tryb
uzbrojenia nazywamy uzbrojeniem „W-Domu”.
1. Sprawd , czy dioda READY wieci (lub błyska). Je eli nie – przejd do sekcji „Uzbrajanie systemu
nie gotowego”.
2.a) Wprowad (naciskaj) kolejne cyfry swojego kodu dost pu, nast pnie naci nij klawisz
.
UWAGA: Je eli popełnisz bł d, szyfrator wyda trzy krótkie d wi ki – wówczas powtórz cał sekwencj
(tym razem poprawnie).
b) Je eli Twój system jest zaprogramowany na Szybkie Uzbrajanie, nie musisz wprowadza
kodu – wystarczy sam klawisz
.
• szyfrator zacznie wydawa krótkie d wi ki ostrzegawcze, odliczaj c czas na wyj cie
• dioda ARM błyska przez cały czas opó nienia na wyj cie
• wy wietlacz LCD (je eli korzystasz z szyfratora LCD) pokazuje, ile pozostało czasu na wyj cie
z obiektu
UWAGA: Je eli pozostajesz wewn trz obiektu i nie spodziewasz si przyj cia adnych innych osób
uprawnionych, mo esz wyeliminowa opó nienia wej cia i wyj cia – wystarczy nacisn drugi
.
raz klawisz
3. Je eli przebywałe w obszarze chronionym, jak najszybciej opu go (przed upływem czasu
opó nienia) i pozamykaj drzwi.
• po upłyni ciu czasu opó nienia dioda ARM wieci w sposób ci gły
• wy wietlacz LCD pokazuje komunikat „UZBROJONY W-DOMU”.

Uzbrajanie systemu nie gotowego
Wst p
Gdy którakolwiek linia jest pobudzona (inaczej: naruszona), dioda READY na szyfratorze nie wieci si ,
system nie mo e zosta od razu uzbrojony. Najcz ciej problem spowodowany jest przez jedn (lub
kilka) linii, które chroni nie zabezpieczone wła ciwie rejony obiektu (przykładowo – nie domkni te
drzwi, na których zamontowana jest czujka, otwarte okno itp.). Czasami mo e to by powa niejsze
uszkodzenie systemu, np. przeci ty kabel lub awaria czujki. Aby móc uzbroi system, w którym s
pobudzone linie, koniecznie nale y wykona jedn z poni szych czynno ci:
• zlikwidowa przyczyn pobudzenia (metoda zalecana)
• zablokowa pobudzone linie do czasu, gdy zostan naprawione (patrz ramka z lewej strony)
Czasami, z ró nych przyczyn (np. dłu sza naprawa, przebudowa systemu itp.), jedna lub wi cej linii
musi pozosta naruszona przez dłu szy okres czasu. W takim przypadku nale y dan lini (lub kilka
linii) blokowa przed ka dym uzbrojeniem systemu. W razie takiej potrzeby, centrala ORBIT-Pro posiada wbudowane mechanizmy przyspieszaj ce proces blokowania powtarzaj cych si linii (opis w dalszej cz ci Rozdziału 3).
Szyfratory (i – je eli s zainstalowane – równie stacyjki) zawsze pokazuj , czy s jakie pobudzone
linie, zgodnie z poni sz Tabel :
SPOSÓB WYKAZYWANIA NARUSZONYCH LINII
SZYFRATORY LCD
SZYFRATORY LED
• Dioda READY nie wieci si
• nie wieci si dioda READY
• numer ka dej pobudzonej linii jest pod wietlany
błyskaj cym czerwonym wiatłem
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adna próba uzbrojenia systemu z pobudzonymi liniami nie powiedzie si , szyfrator wyda trzy krótkie
d wi ki (oznaczaj ce bł d). Na wy wietlaczu LCD po naci ni ciu klawisza
poka e si ponadto:

NIE GOT.DO UZBR.
1)Kowalscy
lub, po naci ni ciu klawisza

:

NIE GOTOW W-DOMU
1)Kowalscy
UWAGA: W drugiej linii wy wietlany jest numer strefy i jej nazwa.
Blokowa czy usun przyczyn ?
Usuni cie przyczyny pobudzenia linii wymaga sprawdzenia, która linia jest pobudzona, zlokalizowania jej
i usuni cia przyczyny pobudzenia (zwykle wystarczy zamkn okno lub drzwi, czy te usun
przedmioty z linii widzenia czujek). Blokowanie mo esz zastosowa tylko wtedy, gdy nie jeste w stanie
okre li i zlikwidowa przyczyny pobudzenia. Blokowanie jest przeprowadzane przez central alarmow
po wydaniu jej szeregu komend steruj cych.
Zawsze lepszym rozwi zaniem jest usuni cie pobudzenia czujki. Zablokowanie linii powoduje, e dana
linia zostanie wył czona z dozoru alarmowego (wej cie do danego pomieszczenia nie b dzie
powodowało alarmu). Blokowanie niektórych linii mo e zosta zabronione przez instalatora.
Blokowanie nie dozwolone?
W trakcie instalacji i programowania centrali, instalator mo e zakaza blokowania linii. W takim wypadku
zawsze trzeba usun przyczyn pobudzenia linii. Wszelkie szczegóły na ten temat musisz
przedyskutowa ze swoim instalatorem.

Identyfikacja pobudzonych linii przed uzbrojeniem

Aby uzbroi system, nale y najpierw zidentyfikowa , która (lub które) linia jest pobudzona – mo emy
wówczas zlikwidowa przyczyn pobudzenia lub zablokowa lini . Ka dy szyfrator pozwala na
okre lenie tego na kilka sposobów. Po wykryciu, które linie s pobudzone, zawsze sprawd , czy nie da
si zlikwidowa pobudzenia; blokowanie linii wykonuj zawsze w ostateczno ci.
Szyfratory LED
Pod numerami pobudzonych linii błyskaj czerwone diody. Tabela w dalszej cz ci instrukcji opisuje
dwa sposoby na to, jak okre li , które linie s pobudzone i nast pnie uzbroi system.
SPOSÓB 1: Sprawdzamy, które linie s pobudzone, likwidujemy pobudzenia i nast pnie uzbrajamy
system.
SPOSÓB 2: Konieczna jest znajomo
kodu dost pu o poziomie uprzywilejowania „U ytkownik” lub
wy szym; okre lamy, które linie s pobudzone i blokujemy je.
Szyfratory LCD
W porównaniu z szyfratorami LED, szyfratory LCD s o wiele wygodniejsze. W Tabeli w dalszej cz ci
instrukcji opisano 3 sposoby na to, jak okre li , które linie s pobudzone i nast pnie uzbroi system.
SPOSÓB 1: Sprawdzamy, które linie (identyfikacja według nazw) s pobudzone, likwidujemy pobudzenia i nast pnie uzbrajamy system.
SPOSÓB 2: Wymaga u ycia kodu dost pu; sprawdzamy stan wszystkich linii (identyfikacja według
numerów i nazw), likwidujemy przyczyny pobudzenia naruszonych linii i nast pnie
uzbrajamy system.
SPOSÓB 3: Konieczna jest znajomo
kodu dost pu o poziomie uprzywilejowania „U ytkownik” lub
wy szym; okre lamy, które linie s pobudzone i blokujemy je.
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SZYFRATORY LCD: IDENTYFIKACJA, USUWANIE POBUDZE I UZBRAJANIE
SPOSÓB 1:
SPOSÓB 2:
SPOSÓB 3:
sprawdzamy nazwy pobudzonych
wymaga u ycia kodu dost pu; je li
wymaga u ycia kodu (poziom
linii, likwidujemy pobudzenia i
jest cho jedna pobudzona linia
„U ytkownik” lub wy szy);
uzbrajamy system
mo esz sprawdzi stan wszystkich okre lamy, które linie s pobudzone,
linii (wg numerów i nazw), zlikwidomo emy je zablokowa i uzbroi
wa pobudzenia i uzbroi system
system
1. Naci nij
,
,
. 1. Wprowad kod dost pu (musi
1. Naci nij klawisz
.
mie poziom „U ytkownik” lub
2. Wy wietlacz poka e:
wy wietlacz poka e nazw
wy
szy) i naci nij klawisz
.
PODAJ KOD:
pierwszej pobudzonej linii:
2. Wy wietlacz poka e:
NIE GOTOWY:
_

Sypialnia: POB
UWAGA: znak „ ” (prawy dolny
róg) oznacza, e pobudzona jest
wi cej ni jedna linia.
2. Je eli wy wietlona jest „ ”,
nazwy kolejnych linii zobaczysz
3.
4.
5.

6.

wpisz kod dost pu i naci nij
3. Wy wietlacz poka e:

STANLINII(0:01)
01) Drzwi: G

.

BLOKUJ LINIE:(OK)
01)Drzwi N

okre la to stan linii nr 1 (Drzwi).
W górnym wierszu (OK) oznacza,
e linia nie jest pobudzona,
pobudzone linie wy wietlane s
jako (PB). Drugi wiersz zawiera
nr i nazw linii, oraz wybran
opcj blokowania (N – nie blokowa , T – blokowa ).

Nie zwracaj uwagi na stan
górnego wiersza wy wietlacza. W
.
naciskaj c klawisz
dolnym wierszu pokazane s :
numer linii alarmowej (01), jej
Zlikwiduj pobudzenia wykazanych
nazwa (Drzwi) oraz stan
linii.
(G=gotowa, N=nie gotowa).
Naci nij
, by przej do
3. Za pomoc klawisza
stanu normalnego wy wietlacza. 4. Naciskaj c klawisz
, mo esz
przechodzimy do wy wietlania
Sprawd diod READY. Je eli
stanu kolejnych linii dot d, a
sprawdza stan kolejnych linii
nie wieci, niektóre linie s wci
poka e si linia pobudzona (PB):
alarmowych. Ka da pobudzona
pobudzone. Wykonaj ponownie
linia b dzie miała literk N w
BLOKUJ LINIE: (PB)
powy sze instrukcje.
prawym dolnym rogu
Po zlikwidowaniu wszystkich
06) Sypialnia N
wy wietlacza. Na przykład:
pobudze mo esz uzbroi
4. Aby zablokowa dan lini ,
STAN LINII(0:06)
system.
naci nij klawisz
– N (dolny
06)Sypialnia:N
prawy róg) zmieni si na T.
UWAGA 1: Koniecznie sprawd stan
5. Naciskaj c klawisz
sprawd
wszystkich linii – mog by
kolejne pobudzenia.
stan pozostałych linii. Klawiszem
UWAGA 2: Zamiast przegl dania
wł czaj blokowanie pobustanu wszystkich linii, mo esz
dzonych (PB) linii.
sprawdzi linie wybrane – wpisu- UWAGA 1: Mimo, e opisujemy tu
j c ich numery (2 cyfry, np. 0 6
blokowanie linii pobudzonych, w
dla linii nr 6).
ten sposób mo na blokowa
5. Zlikwiduj pobudzenia wykazanych
wszystkie linie.
linii.
UWAGA 2: W systemach o du ej
6. Naci nij dwukrotnie
, by
liczbie linii, aby skróci czas
wróci do stanu wyj ciowego
sprawdzania stanu linii zaleca si
wy wietlacza.
wykonanie SPOSOBU 1 (lewa
7. Sprawd diod READY. Je eli
kolumna), aby szybko okre li ,
nie wieci, niektóre linie s wci
które linie s pobudzone.
pobudzone. Wykonaj ponownie
Nast pnie w punkcie 3 – zamiast
powy sze instrukcje.
u ywa klawisza
, wpisujemy
8. Po zlikwidowaniu wszystkich
kolejne numery pobudzonych linii
pobudze mo esz uzbroi
(2 cyfry) i wł czamy blokady.
system.
6. Po zako czeniu operacji naci nij
klawisz
. Diody READY i
BYPASS powinny si wieci .
Je eli nie – istniej jeszcze jakie
pobudzone i nie zablokowane
linie. Wykonaj ponownie opisane
powy ej czynno ci.
7. Mo esz uzbroi system.
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SZYFRATORY LCD: IDENTYFIKACJA, USUWANIE POBUDZE , UZBROJENIE SYSTEMU
UWAGA: Czas pomi dzy kolejnymi naci ni ciami klawiszy szyfratora nie mo e przekroczy 10 sekund – po tym
czasie szyfrator powraca do stanu wyj ciowego. Je eli zdarzy si Tobie taka sytuacja w trakcie wykonywania
opisywanej procedury, musisz zaczyna od nowa – wró do punktu 1. i wykonuj kolejne czynno ci.
SPOSÓB 1:
SPOSÓB 2:
sprawdzamy numery pobudzonych linii, likwidujemy
wymaga u ycia kodu (poziom „U ytkownik” lub wy szy);
pobudzenia i uzbrajamy system
okre lamy, które linie s pobudzone, mo emy je
zablokowa i uzbroi system
1. Numery pobudzonych linii s pod wietlone migaj c
1. Numery pobudzonych linii s pod wietlone migaj c
czerwon diod . Sprawd lokalizacj tych linii,
czerwon diod . Sprawd lokalizacj tych linii,
korzystaj c z wykazu linii Twojego systemu.
korzystaj c z wykazu linii Twojego systemu.
2. Zlikwiduj pobudzenia wskazanych linii.
2. Wprowad kod dost pu (musi mie poziom
3. Sprawd , czy wieci dioda READY. Je eli nie –
uprzywilejowania „U ytkownik” lub wy szy),
niektóre linie s wci pobudzone. Powtórz
.
nast pnie naci nij klawisz
powy sz procedur .
3. Aby zablokowa pobudzon (błyskaj c numer) lini ,
4. Po zlikwidowaniu wszystkich pobudze mo esz
wpisz jej dwucyfrowy numer (dla linii o numerze
uzbroi system.
mniejszym od 10 pierwsz cyfr b dzie 0), np.:
• aby zablokowa lini 6, naci nij 0 6
• aby zablokowa lini 12, naci nij 1 2
Rozlegnie si długi d wi k potwierdzaj cy wykonanie
operacji.
UWAGA: Mimo, e opisujemy tu blokowanie linii
pobudzonych, w ten sposób mo na blokowa
wszystkie linie.
4. Wykonaj instrukcje z punktu 3 dla wszystkich linii,
które chcesz zablokowa .
. Usłyszysz długi d wi k, diody
5. Naci nij
READY i BYPASS za wiec si . Je eli dioda
READY nie wieci si , istniej jeszcze jakie
pobudzone linie. Wykonaj instrukcje z punktów 2 do
4.
6. Mo esz uzbroi system.

Szybkie blokowanie

Je eli instalator zezwolił w programie centrali na Szybkie Blokowanie, mo esz blokowa linie bez
wprowadzania kodu dost pu na pocz tku operacji. Je eli w Twoim systemie jest dozwolone Szybkie
Blokowanie, zignoruj wszelkie odniesienia do kodu dost pu (Sposób 3 na poprzedniej stronie i Sposób 2
na stronie bie cej), wykonuj c reszt polece . Pytania dotycz ce Szybkiego Blokowania kieruj do
swojego instalatora.

Uzbrajanie systemu, w którym naruszona jest strefa wyj ciowa

Wiele systemów alarmowych uzbrajamy b d c wewn trz obszaru chronionego – w tzw. strefie wyj ciowej. Sił rzeczy, linia chroni ca ten obszar b dzie pobudzona w momencie uzbrajania. Centrala ORBITPro pozwala na uzbrojenie systemu z naruszon lini strefy wyj ciowej. Wykonujemy to w sposób
nast puj cy:
• je eli centrala wykryje pobudzenie linii przypisanej do strefy wyj ciowe, system nadal jest uwa any za
„gotowy do uzbrojenia”, w tym przypadku jednak dioda READY nie wieci stale, lecz powoli błyska
(raz na 2 sekundy). W szyfratorach LED dioda z numerem linii strefy wyj ciowej błyska
• mo esz uzbroi system w zwykły sposób i wyj z obiektu przed upłyni ciem czasu na wyj cie

Sprawdzenie stanu wszystkich linii po wykonanym blokowaniu

Istnieje mo liwo sprawdzenia stanu wszystkich linii Twojego systemu – które z nich s Gotowe, które
Nie Gotowe, które Zablokowane. Mo na to zrobi w ka dej chwili – nawet gdy system jest uzbrojony –
i z ka dego typu szyfratora (zarówno LED, jak i LCD). Szczegóły znajdziesz na stronie nast pnej, w Tabeli (patrz Sposób 1).
UWAGA: Jak ju wcze niej wspomniano, istnienie linii Nie Gotowych (pobudzonych) uniemo liwia
uzbrojenie systemu. Zatem, w uzbrojonym systemie linie mog by tylko Dozorowane lub
Zablokowane.
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Wył czanie blokad linii

Zablokowane linie mo na „odblokowa ” zarówno „r cznie” – wprowadzaj c z szyfratora odpowiednie
komendy. Blokady zostan wył czone automatycznie w chwili rozbrojenia systemu. R czne zdejmowanie blokad linii, w których zanikł stan pobudzenia najłatwiej wykona na szyfratorze LCD, mo na to
zrobi nawet w czasie, gdy system jest uzbrojony.
Sposób 2, (Tabela na tej stronie), zawiera recept na sprawdzenie stanu wszystkich linii alarmowych,
pozwalaj c jednocze nie na zdejmowanie blokad z linii nie pobudzonych – zarówno w systemie
rozbrojonym, jak i uzbrojonym.
UWAGA: NIE zdejmuj blokad z linii gdy system jest uzbrojony – chyba, e jeste pewien, e przyczyna
pobudzenia zablokowanej linii znikn ła i ju si nie powtórzy. W przeciwnym wypadku mo e si
wł czy alarm.
OKRE LANIE, KTÓRE LINIE S ZABLOKOWANE I WYŁ CZANIE BLOKAD

SPOSÓB 1:
pozwala na sprawdzenie stanu wszystkich linii i okre lenie, która jest
pobudzona, która zablokowana, a która w stanie normalnym; mo liwy do
zrealizowania zarówno na szyfratorze LED jak i LCD, niezale nie od tego,
czy system jest uzbrojony, czy te rozbrojony

SPOSÓB 2:
odnosi si wył cznie do szyfratorów LCD;
ł czy zalety Sposobu 1 z mo liwo ci
zdejmowania blokad z linii,
w których ustało pobudzenie; niezale nie
od tego, czy system jest uzbrojony, czy
te rozbrojony
Szyfrator LCD
1. Wprowad kod dost pu, nast pnie

Szyfrator LCD
Szyfrator LED
1. Gdy wy wietlacz jest w stanie spo- UWAGA: Odst p czasu pomi dzy
dwoma kolejnymi naci ni ciami
,
czynkowym, naci nij
naci nij klawisz
.
klawiszy nie mo e przekroczy
,
.
10 sekund, w przeciwnym przy- UWAGA: Je eli Twój system zaprogramowano na Szybkie Uzbrajanie, nie
2. Pojawi si napis:
padku szyfrator powraca do stamusisz wprowadza kodu dost pu.
nu spoczynkowego. Je eli
PODAJ KOD:
2. Na wy wietlaczu pojawi si napis:
zdarzy Ci si to w trakcie
_
wykonywania procedury, musisz BLOKUJ LINIE: (OK)
wpisz kod dost pu i naci nij
zaczyna od nowa – od punktu
01) Drzwi
N
klawisz
.
1.
który opisuje stan linii nr 1. W prawym
3. Na wy wietlaczu pojawi si :
1. Naci nij
,
,
.
górnym rogu pokazany jest stan linii,
STAN LINII(0:01)
2. Wpisz kod dost pu i naci nij
w dolnym wierszu wy wietlona jest
nazwa linii oraz informacja o tym, czy
01)Drzwi
:D
.
jest ona zablokowana (T), czy nie (N).
3. Za wieci si dioda linii nr 1.
Nie zwracaj uwagi na górny
Dwuliterowe kody stanu, wy wietlane
Mo esz ogl da stan kolejnych
wiersz. W dolnym wierszu pokaw prawym górnym rogu maj ró ne
zany jest numer linii, jej nazwa,
linii naciskaj c klawisz
znaczenia – w zale no ci od tego, czy
oraz stan:
system jest uzbrojony, czy rozbrojony.
(przej cie do nast pnej) lub
w systemie rozbrojonym:
Stan kolejnych linii mo emy przywoła
G=Gotowa, B=zablokowana,
(powrót do poprzedniej).
.
N=nie gotowa
naciskaj c klawisz
UWAGA: Mo na równie
w systemie uzbrojonym:
bezpo rednio wprowadza
D=dozorowana, B=zablokowana
numery (dwucyfrowe) danych SYSTEM
KOD STANU
Je eli system jest rozbrojony,
linii.
ROZBROJONY (OK): linia w stanie nordioda BYPASS za wieca si za
4. Stan danej linii zobrazowany
malnym (nie pobudzona)
ka dym razem, gdy na
jest poprzez wiecenie
(PB): linia pobudzona
wy wietlaczu pojawi si linia
odpowiednich diod szyfratora
(AL): linia wywołała
zablokowana
(READY – gotowa, ARM –
poprzednio alarm
prze4. Za pomoc klawisza
dozorowana, BYPASS –
UZBROJONY (UZ): linia w dozorze, nie
zablokowana,
nic nie wieci –
chodzimy do wy wietlania stanu
pobudzona
nie gotowa).
linii nast pnej, klawisz
słu y 5. Aby zako czy operacj , zacze(OK): linia zablokowana,
kaj
chwil
lub
naci
nij
klawisz
nie
pobudzona
do powrotu do wy wietlania linii
.
poprzedniej.
(PB): linia zablokowana,
UWAGA: Mo na równie
jest pobudzona
bezpo rednio wprowadza
(AL): linia wywołała alarm
numery (dwucyfrowe) danych
(WA): trwa alarm wywolinii.
łany przez dan lini
ci g dalszy na nast pnej stronie
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5. Aby zako czy operacj , naciskaj
klawisz
(nawet
kilkakrotnie), a pojawi si
wyj ciowy ekran wy wietlacza.
Je eli system był uzbrojony,
upewnij si , czy wieci lampka
ARM.

ci g dalszy na nast pnej stronie
3. Je eli chcesz wył czy blokad danej
dot d, a na

linii, naciskaj klawisz

wy wietlaczu pojawi si jej stan. Aby
odblokowa lini , naci nij klawisz
– T (zablokowana) zamieni si
w N (nie zablokowana):

BLOKUJ LINIE:(PB)
06)Sypialnia N ⋅
UWAGA: Gdy system jest uzbrojony, nie
zdejmuj blokady z linii – chyba e
masz pewno , e dana linia jest
sprawna (oczywi cie, nie mo e by
pobudzona). W przeciwnym razie,
wywołasz alarm.
4. Naci nij klawisz
.

Przywołanie blokad

Je eli niektóre, konkretne linie alarmowe s cz sto blokowane, istnieje mo liwo
procedury blokowania takich linii. Słu y do tego funkcja Przywołania Blokad:

1. Wejd do Funkcji U ytkownika:
Gdy system jest rozbrojony, naci nij klawisz
. Wy wietlacz poka e:
FUNKCJE UZYTKOW.
1)BLOKOWANIE
2. Wybierz funkcj Przywołania Blokad:
a) Naci nij klawisz
.
b) Szybka komenda:
Przewijaj c:
Naci nij

.

Naciskaj

klawisz

,

a pojawi si
3) PRZYW.BLOKAD
Naci nij
.
c) Szyfrator prosi o podanie kodu dost pu:
PODAJ KOD:
_
d) Wprowad kod dost pu i naci nij
.
UWAGA: Je eli Twój system zaprogramowano na
Szybkie Blokowanie, nie b dziesz musiał
wprowadza kodu dost pu.
e) Wy wietlacz poka e:
PRZYWOL.BLOKAD
POTWIERDZ KLAW #
Naci nij klawisz

.

uproszczenia

1. Wejd do Funkcji U ytkownika:
Gdy system jest rozbrojony, naci nij klawisz
Dioda POWER powinna powoli błyska , wskazuj c wej cie w tryb Funkcji U ytkownika.
2. Wybierz funkcj Przywołania Blokad:
a) Naci nij
i potem
.
b) Wprowad kodu dost pu.
c) Naci nij dwukrotnie klawisz
. Rozlegnie
si długi d wi k potwierdzaj cy przywołanie
blokad.
UWAGA: Je eli Twój system zaprogramowano
na Szybkie Blokowanie, nie b dziesz
musiał wprowadza kodu dost pu.
3. Wyjd z trybu Funkcji U ytkownika:
Naciskaj klawisz
dot d, a
POWER zacznie wieci na stałe.

dioda

.
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3. Potwierd , które linie chcesz zablokowa .
Centrala przywołała wszystkie blokady linii, które
były wykonane przed poprzednim rozbrojeniem
systemu.
a) Wy wietlacz poka e:
BLOKUJ LINIE:(OK)
01)Drzwi
N
b) Aby zablokowa te same linie, co ostatnim razem,
po prostu naci nij klawisz
. Usłyszysz długi
d wi k potwierdzaj cy.
UWAGA: Je eli chcesz zmieni stan blokad, mo esz
to zrobi przy u yciu klawiszy

i

(tak

samo, jak w przypadku wł czania blokad linii –
sposób opisany wcze niej).
4. Wyjd z Funkcji U ytkownika:
Naci nij dwukrotnie klawisz
. Upewnij si ,
czy wy wietlacz powrócił do stanu wyj ciowego.

Reset blokad

W poprzedniej cz ci rozdziału omówiono przywołanie blokad. W razie konieczno ci skasowania listy
blokad u ywanych przez funkcj Przywołania Blokad, mo esz skorzysta z funkcji Resetu Blokad:

1. Wejd do Funkcji U ytkownika:
Gdy system jest rozbrojony, naci nij klawisz
Wy wietlacz poka e:

.

FUNKCJE UZYTKOW.
1)BLOKOWANIE
2. Wybierz funkcj Reset Blokad:
a) Naci nij klawisz
.
b) Szybka komenda:
Przewijaj c:
Naci nij

.

Naciskaj klawisz

, a po-

jawi si 2) RESET BLOKAD
Naci nij
.
c) Szyfrator prosi o podanie kodu dost pu:

PODAJ KOD:
_
d) Wprowad kod dost pu i naci nij
.
UWAGA:Je eli Twój system zaprogramowano na Szybkie Blokowanie, nie wprowadzasz kodu dost pu.
e) Naci nij klawisz
gdy wy wietlacz poka e:

RESET BLOKAD
POTWIERDZ KLAW #
3. Wyjd z Funkcji U ytkownika:
Naci nij dwukrotnie klawisz
. Upewnij si , czy
wy wietlacz powrócił do stanu normalnego.

1. Wejd do Funkcji U ytkownika:
Gdy system jest rozbrojony, naci nij klawisz
. Dioda POWER zacznie powoli błyska , wskazuj c na wej cie do trybu Funkcji
U ytkownika.
2.
a)
b)
c)

Wybierz funkcj Reset Blokad:
naci nij
a nast pnie
.
wprowad kod dost pu
naci nij
. Usłyszysz długi d wi k
potwierdzenia wykonania operacji resetu.

UWAGA: Je eli Twój system zaprogramowano na Szybkie Blokowanie, nie wprowadzasz kodu dost pu.

d) nie musisz wychodzi
z trybu Funkcji
U ytkownika – odb dzie si to w sposób
automatyczny, wystarczy chwil odczeka (a
dioda POWER zacznie wieci na stałe).
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Rozbrajanie uzbrojonego systemu

Rozbrojenie systemu ORBIT-Pro powoduje wył czenie dozoru alarmowego wszystkich linii zadeklarowanych jako włamaniowe (za wyj tkiem linii Dziennych oraz całodobowych – szczegóły w dalszej
cz ci rozdziału). Pami taj o tym, e wszystkie inne rodzaje ochrony (po arowa, napadowa, medyczna
itp.) s aktywne zawsze i nie daj si „rozbraja ”.
Rozbrajanie systemu gdy wchodzimy z zewn trz obiektu
Po wej ciu do strze onego obiektu nale y jak najszybciej dotrze do szyfratora (wytyczon przez instalatora tras ) – trwa czas opó nienia wej cia. Odliczanie czasu jest oznajmiane piszczeniem szyfratora
(co sekund ) – przypomina o konieczno ci rozbrojenia systemu. Je eli nie rozbroisz systemu zanim
upłynie czas opó nienia, zostanie wywołany alarm.
Nale y pami ta o tym, e t sam drog mo e wej włamywacz. Je eli nie wejdzie on poza obszar
wej ciowy, powstanie alarmu równie b dzie opó nione o czas na wej cie – z tego powodu powinien on
by mo liwie najkrótszy. Długo czasu na wej cie mo e by ró na dla ka dego z wej danego obiektu
– w razie w tpliwo ci skonsultuj si z instalatorem.
Rozbrajanie systemu, gdy jeste wewn trz obiektu
Centrala ORBIT-Pro pozwala na uzbrajanie systemu nawet wówczas, gdy w chronionym obiekcie
pozostaj ludzie. Chroniona jest wówczas tylko tzw. cz
obwodowa obiektu – strefy doj cia do wewn trz. Taki tryb uzbrojenia systemu nazywany jest trybem W-Dzie
Zawsze nale y pami ta o tym, e je eli system uzbrojono w trybie W-Dzie nale y zawsze rozbroi
zanim ktokolwiek wyjdzie z chronionego obiektu – w przeciwnym razie wł czy si alarm. Je li chcemy,
by obiekt był chroniony, po wyj ciu danej osoby ponownie go uzbrajamy. Nie rozbrojenie systemu
uzbrojonego W-Dzie przed wyj ciem z obiektu jest cz stym bł dem popełnianym przez u ytkowników
systemów alarmowych, dlatego te przestrzegamy przed jego popełnianiem!
Rzut oka na szyfrator bezpo rednio przed rozbrojeniem systemu
Po uzbrojeniu systemu, na ka dym szyfratorze dioda ARM wieci si w sposób ci gły. Diody READY i
BYPASS pozostaj wył czone – bez wzgl du na to, czy jakie linie s zablokowane, czy nie.
Wy wietlacz LCD pokazuje:

Kowalscy
UZBROJONY
Co mo e si wydarzy w czasie, gdy system jest uzbrojony?

W idealnym przypadku – nic. Ogólnie, istniej 3 mo liwo ci:
• nic si nie wydarzyło
• wywołany został alarm, min ł tzw. „czas trwania alarmu”
• trwa alarm
Ka da z wymienionych mo liwo ci sygnalizowana jest osobie rozbrajaj cej system w inny sposób,
pozwalaj c na identyfikacj bie cego stanu centrali.
Wiedza o tym, czy co si wydarzyło w trakcie uzbrojenia systemu jest niezb dna nie tylko ze wzgl dów
bezpiecze stwa; jest równie niezb dna do poprawnej obsługi systemu.
Aby rozbroi system, nale y wprowadzi kod dost pu o odpowiednim poziomie uprzywilejowania
(Wła ciciel, Kierownik, U ytk, Główny, U ytkownik, Sprz taczka), a nast pnie nacisn klawisz
.
Co to jest „czas trwania alarmu”?
Twój system oznajmia akustycznie (sygnalizatory, szyfratory)
wyst pienie ka dego wykrytego stanu alarmowego.
Instalator okre la w programie działania centrali, jak długo pojedynczy stan alarmowy b dzie oznajmiany
przez central w przypadku, gdy aden z u ytkowników nie wył czy sygnalizacji za pomoc szyfratora.
Czas ten nazywamy wła nie „czasem trwania alarmu”. Po jego upłyni ciu wszystkie sygnalizatory
samoczynnie wył czaj si (je eli nie wyst pi kolejne pobudzenia).

Rozbrojenie uzbrojonego systemu
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1. Je eli jeste na zewn trz chronionego
obiektu, wejd
do strefy wej ciowej.
Szyfrator b dzie wydawał krótkie d wi ki,
wskazuj c, e trwa opó nienie wej cia.
2. Jak najszybciej podejd do szyfratora i
wprowad swój kod, nast pnie naci nij
.
klawisz
UWAGA: Je eli pomyliłe si podczas wprowadzania kodu, szyfrator wyda trzy krótkie
d wi ki. W takim przypadku wprowad ponownie (tym razem poprawnie) powy sz
sekwencj – musisz zd y przed upłyni ciem czasu opó nienia (w przeciwnym przypadku wł czy si alarm).
3. Popatrz na wy wietlacz szyfratora i wska nik ARM – powinien błyska . Je eli w czasie,
gdy system był uzbrojony, nie było alarmów,
wy wietlacz przez kilka sekund poka e
komunikat podobny do poni szego:

Kowalscy
ROZBROJONY
Aby wył czy ten komunikat od razu, naci nij
.
Je eli natomiast w czasie uzbrojenia systemu wyst piły jakie alarmy, przez ok. minut pokazany b dzie komunikat podobny do:

Sypialnia: ALRM
STY 13,98 19:15
UWAGA: Strzałka w prawym dolnym rogu oznacza, e
wyst pił wi cej ni jeden alarm. Przegl danie listy
wywołanych alarmów wykonujemy wówczas za
pomoc klawiszy

i

.

Po naci ni ciu klawisza
wy wietlacz
wył czy tryb pokazywania pami ci alarmów.

W przypadku alarmu
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1. Je eli jeste na zewn trz chronionego
obiektu, wejd
do strefy wej ciowej.
Szyfrator b dzie wydawał krótkie d wi ki,
wskazuj c, e trwa opó nienie wej cia.
2. Spójrz na szyfrator. Dioda ARM powinna si
wieci . Wchodz c do obiektu powodujesz
zwykle
pobudzenie
linii
wej ciowej,
odpowiednia dioda na szyfratorze b dzie wi c
migała – nie oznacza to adnego alarmu,
mo esz ten fakt zignorowa .
UWAGA: Je eli dioda którejkolwiek linii wieci na
stałe, oznacza to, e podczas uzbrojenia
systemu linia ta wywołała alarm i jest wci
pobudzona. W takim przypadku najlepiej
opu obiekt i powiadom odpowiednie słu by interwencyjne.
3. Rozbrój system – wprowad swój kod
dost pu i naci nij klawisz
.
UWAGA: Je eli pomyliłe si podczas wprowadzania kodu, szyfrator wyda trzy krótkie
d wi ki. W takim przypadku wprowad ponownie (tym razem poprawnie) powy sz
sekwencj – musisz zd y przed upłyni ciem czasu opó nienia (w przeciwnym przypadku wł czy si alarm).
4. Sprawd stan diod linii alarmowych i diody
ARM:
a) Je eli dioda ARM zga nie od razu, nie było
adnych alarmów.
b) Je eli podczas nieobecno ci u ytkowników
systemu wyst pił jaki alarm:
• szyfrator wydaje długi d wi k
• dioda ARM i diody linii, które wywołały
alarm gwałtownie błyskaj przez czas ok.
10 sekund
• je eli błyskaj ca dioda po 10 sekundach
za wieci si na stałe, oznacza to, e dana
linia jest wci pobudzona
• wynotuj numery linii, które wywołały alarm.
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Ka dy alarm, nawet ten, który uwa amy za „fałszywy” powinien by potraktowany powa nie. Wyst pienie alarmu oznacza, e twój system został pobudzony przez nieoczekiwane i potencjalnie gro ne
zjawisko. Alarmy włamaniowe spowodowane s wtargni ciem intruza do chronionego obiektu. W niektórych przypadkach włamywacz mo e po wyst pieniu alarmu zosta wewn trz obiektu.
Z tego powodu, je eli szyfrator zgłasza wyst pienie alarmu włamaniowego w czasie, gdy przebywałe poza chronionym obszarem; najlepiej nie wchod do obiektu – powiadom słu by interwencyjne
i czekaj, a przyjad i sprawdz obiekt.
Powy sze dotyczy równie innego rodzaju systemów ostrzegawczych (np. po arowych, gazowych itp.),
w które mo e by wyposa ony twój system alarmowy. W miar mo liwo ci, zawsze staraj si , aby obiekt
został sprawdzony przez odpowiednie siły fachowe po ka dy wyst pieniu alarmu.
W przypadku wyst pienia alarmu po arowego spowodowanego zadziałaniem czujki dymu, aby wył czy
alarm i przywróci stan dozoru systemu nale y przeprowadzi odpowiedni procedur (reset zasilania
czujek – opisany w skróconej instrukcji obsługi systemu).

Kilka słów o fałszywych alarmach

Fałszywe alarmy w idealnym przypadku nie powinny si wydarza w ogóle, w rzeczywisto ci (prawie
nigdy – ale jednak) mo e nast pi przypadkowe wzbudzenie systemu. Najcz ciej jednak „fałszywe”
alarmy spowodowane s niewła ciw obsług systemu, awariami zainstalowanych urz dze lub
niedopatrzeniami instalatora.
Je eli spowodujesz fałszywy alarm, jak najszybciej wył cz sygnalizacj alarmu – wprowadzaj c kod
dost pu, na ko cu klawisz
. W zale no ci od rodzaju stacji monitoruj cej, mo e zaj potrzeba
wykonania poł czenia inicjuj cego ze stacj monitoringu (o szczegóły pytaj instalatora).

Typy linii alarmowych

Aby mógł poprawnie i ze zrozumieniem obsługiwa swój system alarmowy, wa ne jest aby rozró niał
typy zainstalowanych w Twoim systemie linii i zdawał sobie spraw z istoty ró nic wyst puj cych
pomi dzy poszczególnymi typami. Pomocne w zrozumieniu b d poni sze Tabela:
TYP LINII

FUNKCJA

OPÓ NIONA

WŁAMANIOWA

WEWN TRZNA
Z OPÓ NIENIEM

OPÓ NIONA
WARUNKOWO

WEWN TRZNA+
OPÓ NIONA
WARUNKOWO

TYP LINII

WŁAMANIOWA

WŁAMANIOWA

WŁAMANIOWA

OPIS
alarm powstaj cy z danej linii
b dzie opó niony – system daje
czas na wej cie do chronionego
obiektu i rozbrojenie lub na
wyj cie z niego po uzbrojeniu
działa tak, jak linia opó niona
linia pozostaje zablokowana
(wył czona z ochrony)
wykrycie pobudzenia linii sygnalizowane jest natychmiastowym
alarmem, chyba e wcze niej
była pobudzona zwi zana z dan
lini Linia Opó niona – w tym
przypadku linia zachowa si jak
linia opó niona
wykrycie pobudzenia linii sygnalizowane jest natychmiastowym
alarmem, chyba e wcze niej
była pobudzona zwi zana z dan
lini Linia Opó niona – w tym
przypadku linia zachowa si jak
linia opó niona
linia zablokowana

FUNKCJA
OPIS
WŁAMANIOWA naruszenie linii powoduje

ODNOSI SI DO:
uzbrojenie
ZWYKŁE oraz
uzbrojenie
W-DOMU
uzbrojenie
ZWYKŁE
uzbrojenie
W-DOMU

uzbrojenie
ZWYKŁE oraz
uzbrojenie
W-DOMU

uzbrojenie
ZWYKŁE
uzbrojenie
W-DOMU

ODNOSI SI DO:
uzbrojenie

ZASTOSOWANIA
linie chroni ce obszar
wej ciowy obiektu
(najcz ciej drzwi)
zwykle u ywane w przypadku
linii chroni cych obszar
pomi dzy drzwiami
wej ciowymi a szyfratorem;
typ stosowany równie
w przypadku ochrony drzwi
przedsionka
typ zwykle stosowany do ochrony drzwi przedsionkowych,
przedsionków itp. stref, które
nie b d naruszane w trakcie
uzbrojenia w trybie W-Domu

typ zwykle stosowany do
ochrony drzwi przedsionkowych, przedsionków itp. stref,
doj cia do szyfratora, które
b d naruszane w trakcie
rozbrajania systemu z trybu
W-Domu

ZASTOSOWANIA
typ stosowany w przypadku linii
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WEWN TRZNA
+NATYCHMIASTOWA

NATYCHMIASTOWA

CAŁODOBOWA

DZIENNA

natychmiastowy alarm
linia zablokowana

WŁAMANIOWA

WŁAMANIOWA

WŁAMANIOWA

naruszenie linii powoduje
natychmiastowy alarm

naruszenie linii powoduje
natychmiastowy alarm

naruszenie linii powoduje
natychmiastowy alarm
naruszenie linii powoduje
gwałtowne błyskanie diody
POWER na szyfratorze –
wskazuj ce stan Problemu
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ZWYKŁE
uzbrojenie
W-DOMU
uzbrojenie
ZWYKŁE oraz
uzbrojenie
W-DOMU
dozorowana przez
cały czas, niezale nie od tego, czy
system uzbrojono,
czy nie
uzbrojenie
ZWYKŁE oraz
uzbrojenie
W-DOMU
gdy system jest
rozbrojony

PO AROWA

PO AROWA

natychmiastowy alarm

dozorowana
non-stop

NAPADOWA

NAPADOWA

natychmiastowy alarm

dozorowana
non-stop

MEDYCZNA

MEDYCZNA

natychmiastowy alarm

dozorowana
non-stop

znajduj cych si wewn trz
obiektu (poza stref wej ciow )
typ stosowany w przypadkach:
drzwi nie b d cych drzwiami
wej ciowymi, okien, systemów
wykrywania wstrz sów, czujek
zewn trznych
typ stosowany w przypadku
ochrony nieruchomych szyb,
mo e by u ywany dla czujek
wstrz sowych
Najcz ciej stosuje si w systemach profesjonalnych do
ochrony drzwi ewakuacyjnych,
Po arowych oraz pomieszcze
o ograniczonym dost pie
typ stosowany dla linii po arowych (czujki dymu, temperatury, ostrzegacze r czne itp.)
typ stosowany w przypadku
urz dze sygnalizacji napadu
(piloty, przyciski napadowe itp.)
typ stosowany w przypadku
urz dze przywoławczych itp.

TYPOWE ZACHOWANIA CENTRALI ALARMOWEJ W PRZYPADKU WYWOŁANIA ALARMU Z LINII RÓ NYCH TYPÓW
SYGNALIZACJA ALARMU NA
SYGNALIZATORY
ALARM ZGŁASZANY DO STACJI
KATEGORIA LINII
SZYFRATORACH
AKUSTYCZNE
MONITORINCU JAKO:
WŁAMANIOWA
gwałtowne piszczenie
d wi k ci gły
WŁAMANIE
gwałtowne piszczenie
PO AROWA
d wi k przerywany
PO AR
dioda FIRE wieci ci gle
NAPADOWA
gwałtowne piszczenie
d wi k ci gły
NAPAD
(np. przyciski napadowe)
ALARM MEDYCZNY
gwałtowne piszczenie
d wi k ci gły
ALARM MEDYCZNY
(np. przyciski przywoławcze)

Uruchamianie alarmów z szyfratora
Ka dy szyfrator zainstalowany w Twoim systemie pozwala na uruchomienie „r czne” kilku rodzajów
alarmów. Poprzez naci ni cie i przytrzymanie przez kilka sekund odpowiedniej pary klawiszy, mo esz
wezwa pomoc medyczn , wywoła alarm po arowy lub napadowy.
W zale no ci od tego, jak została zaprogramowana Twoja centrala alarmowa, dost pne s odpowiednie
opcje alarmów uruchamianych r cznie. Na nast pnej stronie przedstawiamy pełen zestaw opcji:
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ZACHOWANIE SYSTEMU W PRZYPADKU ALARMÓW URUCHOMIONYCH Z SZYFRATORA
TYP
ALARMU

NAPAD

PO AR

MEDYCZNY

OPCJE

GŁO NY
(patrz
UWAGA)
CICHY
(patrz
UWAGA)

SPOSÓB
WYZWALANIA
i
jednocze nie,
przytrzymane
przez kilka
sekund
i
jednocze nie,
przytrzymane
przez kilka
sekund
i
jednocze nie,
przytrzymane
przez kilka
sekund

SYGNALIZACJA
D WI KOWA
SZYFRASYGNALITORY
ZATORY
krótkie
pi ni cie

powtarzaj ce
si d wi ki

d wi k ci gły
BRAK

ALARM
ZGŁASZANY DO
S.M. JAKO:

WIZUALIZACJA

je eli system jest
robrojony, dioda ARM
b dzie błyska na
wszystkich szyfratorach

NAPAD
PRZYMUS

d wi k
przerywany

dioda FIRE wieci stale
na wszystkich szyfratorach (system rozbrojony); lub gwałtownie błyska (system uzbrojony)

PO AR

BRAK

je eli system jest
rozbrojony, dioda ARM
gwałtownie błyska na
wszystkich szyfratorach

MEDYCZNY

jednosekundowy
d wi k

UWAGA: Podczas programowania centrali instalator ustala, czy funkcja napadowa szyfratora b dzie wywoływa dyskretny alarm (bez sygnalizacji akustycznej, zgłaszanie tylko do stacji monitoruj cej); czy te gło ny alarm – z zadziałaniem sygnalizacji akustycznej (równie , w razie potrzeby, zgłaszany do stacji monitoruj cej). Pod uwag brane s m.in. nast puj ce przesłanki:

• SYGNALIZACJA DYSKRETNA jest korzystna w przypadku, gdy wchodzimy do obiektu, w którym s ju
włamywacze i chcemy w dyskretny sposób wezwa pomoc; jak równie w obiektach komercyjnych – do
zasygnalizowania napadu rabunkowego. W takich sytuacjach sygnalizacja gło na mo e by
niebezpieczna i pobudzi napastników do nieprzewidywalnych reakcji.
• SYGNALIZACJA GŁO NA korzystna jest w przypadku, gdy napastnicy dopiero zbli aj si do obiektu –
uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w wi kszo ci przypadków odstrasza napastników.

Wył czanie alarmów uruchomionych z szyfratora

Podobnie jak w przypadku pozostałych alarmów, do wył czenia tego typu alarmów niezb dne jest wprowadzenie kodu dost pu i naci ni cie klawisza
. Alarmy te mo na wył czy z dowolnego
szyfratora, nie musi to by szyfrator, za pomoc którego dany alarm wł czono.
Po wył czeniu alarmu szyfratory LCD pokazuj na wy wietlaczu stosowny komunikat (przykłady
poni ej). Przez cały czas wy wietlania komunikatu o alarmie dioda ARM błyska.

POLIC. SZ=01
STY 21,98 09:01
Wywołano alarm napadowy (cichy lub gło ny) na szyfratorze nr 1 o wskazanej godzinie, wskazanego
dnia.

POZAR SZ=01
STY 21,98 09:01
Wywołano alarm po arowy na szyfratorze nr 1 o wskazanej godzinie, wskazanego dnia. Przez cały czas
trwania alarmu po arowego na wszystkich szyfratorach błyskaj diody FIRE.

MED. SZ=01
STY 21,98 09:01
Wywołano alarm medyczny (cichy lub gło ny) na szyfratorze nr 1 o wskazanej godzinie, wskazanego
dnia.
Aby powróci do stanu wyj ciowego wy wietlacza wystarczy wcisn
sekund.

Przymus rozbrojenia (rozbrojenie pod presj )

klawisz

, lub odczeka 10
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Zdarzaj si sytuacje, w których napastnicy zaczajaj si na osob wchodz c do strze onego obiektu,
a nast pnie zmuszaj j do rozbrojenia systemu (lub zdradzenia kodu dost pu). W takim przypadku,
zamiast prawdziwego kodu dost pu, podaj tzw. „Kod przymusu”. Wprowadzenie takiego kodu spowoduje rozbrojenie systemu z jednoczesnym przesłaniem do stacji monitoruj cej cichego sygnału informuj cego stacj monitoruj c o zaistniałym wymuszeniu.
UWAGA: Efekt jest identyczny jak w przypadku cichego alarmu napadowego.
Aby wysła sygnał o wymuszeniu, do ostatniej cyfry kodu dost pu nale y doda 1. Dla przykładu, je eli
Twoim kodem jest 1-2-3-4, kodem przymusu b dzie 1-2-3-5. Kilka nast pnych przykładów zamieszczamy w poni szej Tabeli:
WŁA CIWY KOD
ROZBROJENIE POD PRZYMUSEM
4-3-2-1-0-0
4-3-2-1-0-1
5-5-9-9
5-5-9-0
3-4-5-6
3-4-5-7
6-2-0-5-9
6-2-0-5-0
UWAGA: Jak wida , gdy ostatni cyfr jest „9”, zamieniamy j na „0”.

Funkcja gongu

Bardzo przydatn
w niektórych przypadkach funkcj
centrali ORBIT-Pro jest gong. Je eli
zaprogramowano u ywanie tej funkcji, pobudzenie wybranych linii alarmowych b dzie sygnalizowane za
ka dym razem seri ci głych d wi ków na wybranym szyfratorze (oczywi cie tylko wtedy, gdy system
jest rozbrojony). Funkcja gongu jest szczególnie przydatna w sklepach (sygnalizowanie wej cia
klientów); mo e równie pomóc osobie zajmuj cej si dzie mi kontrolowa miejsca ich pobytu.
UWAGA 1: Je eli chcesz w swoim systemie alarmowym wykorzystywa funkcj gongu, powiadom instalatora i skonsultuj z nim szczegóły.
UWAGA 2: Wyboru, które szyfratory b d działały jako gongi mo e dokona Wła ciciel, Kierownik lub
U ytkownik Główny (patrz Rozdział 6).
UWAGA 3: Mo na zaprogramowa central w taki sposób, aby sygnalizacja gongowa trwała prze cały
czas pobudzenia wybranych linii.
UWAGA 4: Alarm spowodowany przez lini zadeklarowan do pracy gongowej nie b dzie sygnalizowany akustycznie na adnym z szyfratorów – wł cza tylko sygnalizatory akustyczne.
U ywanie funkcji gongu omówiono w Rozdziale 6.

Sygnał uzbrojenia

Wł czenie funkcji zwanej „sygnałem uzbrojenia” powoduje, e sygnalizatory akustyczne wydaj krótkie
pi ni cie za ka dym razem, gdy system został uzbrojony w trybie normalnym i upłyn ło opó nienie na
wyj cie. W ten sposób u ytkownik jest pewny, e poprawnie uzbroił system alarmowy. Funkcj t wł cza lub wył cza instalator systemu. Je eli chcesz zmieni działanie swojego systemu (wł czy lub
wył czy działanie „sygnału uzbrojenia”), skontaktuj si z instalatorem.
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Rozdział 4: Awarie systemu
Wst p

Twój system alarmowy jest w pełni sprawny dopóki dioda READY nie zacznie gwałtownie błyska .
Je eli zauwa ysz gwałtowne błyskanie diody READY, oznacza to, e centrala alarmowa wykryła awari
układów niezb dnych do poprawnego działania systemu alarmowego. Szyfratory LCD mog wy wietli
komunikaty o wszystkich mo liwych stanach awaryjnych. Szyfrator LED 8-liniowy jest zdolny wy wietli
tylko 8 najwa niejszych stanów, szyfrator LED 16-liniowy – oczywi cie, wi cej.

Sprawdzanie stanów awaryjnych

1. Wejd do trybu Funkcji U ytkownika:
Gdy system jest rozbrojony, naci nij klawisz
Na wy wietlaczu zobaczysz:

.

FUNKCJE UZYTKOW.
1)BLOKOWANIE

2. Wybierz funkcj przegl dania problemów:

2. Wybierz funkcj przegl dania problemów:
a) Szybk komend :
Przewijaj c list :
,

Naci nij
potem

Naciskaj klawisz

,

.

a pojawi si :
3) PRZEGLADANIE
Naci nij 2 razy
.
b) Gdy na wy wietlaczu pojawi si :

PODAJ KOD:
_
wprowad kod dost pu o poziomie uprzywilejowania nie ni szym ni U ytkownik.
c) naci nij klawisz
.
3. Przejrzyj wskazywane stany awaryjne:
Na wy wietlaczu pojawi si opis pierwszej usterki. Znaczenie wy wietlonego komunikatu
mo esz odczyta z Tabeli zamieszczonej na
nast pnej stronie.

UWAGA: Je eli jednocze nie wyst puje kilka usterek, w prawym dolnym rogu wy wietlacza pojawia si symbol
strzałki. Za pomoc klawiszy

i

rze poszczególne wykryte problemy.

1. Wejd do trybu Funkcji U ytkownika:
Gdy system jest rozbrojony, naci nij klawisz
.
Dioda POWER zacznie powoli błyska ; je eli nie –
naciskaj
dot d, a POWER zacznie miga .

mo esz obej-

4. Wyjd z trybu Funkcji U ytkownika:
Trzykrotnie naci nij klawisz
– wy wietlacz powróci do stanu wyj ciowego.

a) Naci nij
, potem
.
b) Wprowad kod dost pu (o poziomie nie
ni szym ni u ytkownik), na ko cu
.
3. Przejrzyj wskazywane stany awaryjne:
a) W zale no ci od rodzaju usterki, b dzie
migała odpowiednia dioda linii alarmowej (w
przypadku, gdy jednocze nie wyst puje kilka
usterek, miga kilka diod).
b) Zapisz numery migaj cych diod i sprawd
rodzaj usterek (Tabela na nast pnej stronie).
c) Pami taj o tym, e tylko szyfrator 16-liniowy
jest w stanie zasygnalizowa wszystkie typy
usterek.
4. Wyjd z trybu Funkcji U ytkownika:
Naci nij klawisz
– szyfrator powróci do
stanu wyj ciowego.
Zamiast tego mo esz równie odczeka 10
sekund (powrót nast puje automatycznie).
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Identyfikacja usterek systemowych
PROBLEM

OPIS

Rozładowany
akumulator

akumulator stanowi cy
rezerwowe ródło zasilania
centrali jest wyczerpany,
uszkodzony lub odł czony

Zanik zasilania
sieciowego

Usterka p tli
sygnalizatorów
Awaria zasilania
urz dze
współpracuj cych

Zły kod dost pu

Usterka linii
po arowej

Awaria
magistrali

Nie ustawiony
zegar
Rozładowany
akumulator
zasilacza
dodatkowego

Zanik zasilania
sieciowego

centrala wykryła zanik
zasilania w sieci
energetycznej, system
pracuje z akumulatorów
rezerwowych
obwód sygnalizatorów
akustycznych jest
uszkodzony

SZYFRATOR LCD

PROBLEM:
CA:ROZL.AKUMUL.

PROBLEM:
CA: AWARIA AC

PROBLEM:
CA:SYGNALIZATORY

PROBLEM:
CA:AWARIA AUX

obwód zasilania urz dze
współpracuj cych z central UWAGA: Stan ten nie b dzie
alarmow (czujki, szyfratory wy wietlany w przypadku,
gdy szyfratory s zasilane
itp.) został uszkodzony
je eli instalator tak zaprogramował, centrala b dzie
zgłaszała próby rozbrojenia
systemu za pomoc niewłaciwego kodu dost pu (ten
sam kod u yty dwa lub wi cej razy)
wykryto nieprawidłowe
działanie linii po arowej
UWAGA: Do chwili usuni cia usterki diody FIRE wszystkich szyfratorów gwałtownie błyskaj
wykryta została awaria
magistrali systemowej
słu cej do komunikacji
pomi dzy central a
urz dzeniami peryferyjnymi

z uszkodzonego ródła (b d
one wówczas wył czone)

PROBLEM:
ZLY KOD S=1
UWAGA: „S=” odnosi si
do numeru strefy, w której
u yto złego kodu.

PROBLEM:
Kuchnia :POZ
UWAGA: „Kuchnia” jest
przykładow nazw uszkodzonej linii po arowej
PROBLEM:
SZ=03 BRAK KOMUN.
UWAGA: W powy szym
przykładzie centrala nie mo e
nawi za komunikacji z szyfratorem nr 3

wbudowany zegar czasu
rzeczywistego przestał odPROBLEM:
mierza bie cy czas, zdaZEGAR SYSTEMOWY
rza si to w wypadku całkowitego zaniku zasilania centrali
akumulator stanowi cy
PROBLEM:
rezerwowe ródło zasilania
ZAS=1 ROZL.AKUM.
w zasilaczu dodatkowym jest
UWAGA: Wy wietlany jest
wyczerpany, uszkodzony lub numer zasilacza (ZAS=), w
odł czony
którym wykryto usterk .
centrala wykryła zanik
zasilania w sieci
energetycznej, system
pracuje z akumulatorów
rezerwowych

PROBLEM:
ZAS=1 AWARIA AC
UWAGA: Wy wietlany jest
numer zasilacza (ZAS=),
w którym wykryto usterk .

SZYFRATOR
LED

ZALECANE
DZIAŁANIE

LED linii 1
błyska

skontaktuj si
z serwisem
technicznym

LED linii 2
błyska

• sprawd bezpieczniki sieciowe
• sprawd , czy działaj inne urz dzenia
elektryczne – je li
tak, zawiadom
serwis

LED linii 3
błyska

zawiadom serwis
techniczny

LED linii 4
błyska (patrz
UWAGA z lewej strony)

zawiadom serwis

brak wskaza

po wy wietleniu
zdarzenie to jest
automatycznie
wymazywane z
rejestru centrali

LED linii 6
błyska

powiadom serwis

LED linii 7
błyska

powiadom serwis
techniczny

LED linii 8
błyska

ustaw czas i dat
systemow ; patrz
Rozdział 6

LED linii 9
błyska (tylko
szyfratory
16-liniowe)

skontaktuj si z
serwisem
technicznym

LED linii 10
błyska (tylko
szyfratory
16-liniowe)

• sprawd bezpieczniki sieciowe
• sprawd , czy działaj inne urz dzenia
elektryczne – je li
tak, zawiadom
serwis
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PROBLEM

OPIS

Usterka p tli
sygnalizatorów

obwód sygnalizatorów
akustycznych jest
uszkodzony

Awaria zasilania
urz dze
zasilanych przez
zasilacz
dodatkowy

Awaria linii
telefonicznej

Problem linii
Dziennej

obwód zasilania urz dze
podł czonych do danego
zasilacza (czujki, szyfratory
itp.) został uszkodzony

linia telefoniczna podł czona
do centrali alarmowej nie
działa lub jest odł czona

linia zadeklarowana jako
Linia Dzienna została
pobudzona w czasie, gdy
system był rozbrojony

Usuwanie usterek
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SZYFRATOR LCD
PROBLEM:
ZAS=1 AW.SYGNAL.
UWAGA: Wy wietlany jest
numer zasilacza (ZAS=),
w którym wykryto usterk .

PROBLEM:
ZAS=1 AWARIA AUX
UWAGA: Wy wietlany jest
numer zasilacza (ZAS=),
w którym wykryto usterk .

PROBLEM:
LINIA TELEFON.

PROBLEM:
Nazwa :DZIEN

SZYFRATOR
LED

ZALECANE
DZIAŁANIE

LED linii 11
błyska (tylko
szyfratory
16-liniowe)

zawiadom serwis
techniczny

LED linii 12
błyska (tylko
szyfratory
16-liniowe)

zawiadom serwis

LED linii 13
błyska (tylko
szyfratory
16-liniowe)

brak wskaza

• je eli działaj wszystkie aparaty lokalne,
zawiadom serwis
centrali alarmowej
• je eli pozostałe telefony równie nie działaj , powiadom operatora
sieci telefonicznej

Sprawd wskazan
lini

Zale nie od rodzaju wykrytej usterki, w niektórych przypadkach mo esz j zlikwidowa sam, czasami
jednak b dziesz musiał wezwa serwis techniczny – patrz powy sza Tabela. Po usuni ciu wszystkich
usterek systemowych, gwałtownie błyskaj ce diody POWER na szyfratorach zaczn wieci w sposób
ci gły, za ewidencja usterek zostanie automatycznie skasowana.
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Rozdział 5: Systemy wielostrefowe
Wst p

Jak wspomniano wcze niej, ka dy system oparty na centrali ORBIT-Pro mo e by podzielony na strefy.
Ka d stref nale y traktowa jako niezale ny system alarmowy. Przykładowe zastosowania systemów
wielostrefowych to ochrona kilku niezale nych apartamentów (ka dy tworzy jedn stref ) lub kilku
odr bnych działów jednej firmy (albo te kilku niezale nych biur w jednym budynku), itp.

Szyfratory a strefy

Podobnie jak linie alarmowe, do poszczególnych stref mo na równie przypisa wybrane szyfratory.
Niektórzy u ytkownicy (np. Wła ciciel) mog mie dost p do wszystkich stref – za pomoc dowolnego
szyfratora.

Linie (obszary) wspólne

W systemach wielostrefowych bardzo cz sto mamy do czynienia ze wspólnymi dla kilku stref liniami
alarmowymi – przykładowo, drzwi wej ciowe do obiektu s wspólne dla wszystkich stref wewn trz
obiektu.

Rozbrajanie i uzbrajanie wspólnych linii

W systemach wielostrefowych wspólne dla kilku stref linie pozostaj rozbrojone zawsze, gdy cho jedna
ze stref (do których przynale y dana linia) jest rozbrojona. Uzbrojenie linii wspólnej nast pi automatycznie w momencie uzbrajania ostatniej ze stref.
Przykładowo: w bloku mieszkalnym, w którym wspóln stref jest korytarz, b dzie on rozbrojony dot d,
a wszyscy mieszka cy opuszcz (i uzbroj ) swoje mieszkania. Uzbrojenie ostatniego mieszkania automatycznie spowoduje uzbrojenie korytarza. Odt d korytarz pozostanie uzbrojony do chwili rozbrojenia
dowolnego z mieszka .
Poni sza tabela ilustruje zachowanie wspólnych linii:
WSPÓLNA LINIA SYSTEMU WIELOSTREFOWEGO JEST:
UZBROJONA
ROZBROJONA
tylko wtedy, gdy uzbrojone s wszystkie
zawsze wtedy, gdy rozbrojona jest cho
strefy, do których nale y dana linia
jedna ze stref, do których nale y dana linia
Je eli jeste u ytkownikiem systemu wielostrefowego i masz dost p do wi cej ni jednej strefy, obowi zuj Ci inne ni wcze niej opisane procedury uzbrajania i rozbrajania.
Za ka dym razem, gdy uzbrajasz lub rozbrajasz system, musisz okre li , których stref dotyczy
wykonywana operacja:

Uzbrajanie systemów wielostrefowych

Je eli jeste u ytkownikiem systemu wielostrefowego i masz dost p do wi cej ni jednej strefy, musisz
okre li , których stref dotyczy wykonywana operacja:
a) Podejd do szyfratora i wprowad swój kod dost pu.
b) Naci nij klawisz
.
c) Poniewa masz dost p do kilku stref, musisz wskaza , która b dzie uzbrajana. Za pomoc klawiszy
i
znajd na wy wietlaczu stref , któr chcesz uzbroi . Mo esz równie od razu nacisn
klawisz z numerem strefy, któr chcesz uzbroi .
W przypadku szyfratorów LED, naci nij klawisz z numerem strefy.
d) Je eli chcesz uzbroi kilka stref naci nij klawisze z numerami tych stref.
e) Je eli chcesz uzbroi wszystkie strefy wybierz za pomoc strzałek (0) WSZ lub wci nij klawisz „0”
, by uzbroi stref (y) (lub klawisz
– dla trybu W-DZIE ). Rozpoczyna si
f) Naci nij klawisz
odliczanie czasu na wyj cie (je eli istnieje opó nienie wyj cia).
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Rozbrajanie systemów wielostrefowych

a) Podejd do szyfratora i wprowad swój kod dost pu.
b) Naci nij klawisz
.
c) Poniewa masz dost p do kilku stref, musisz wskaza , któr stref chcesz rozbroi . Za pomoc
klawiszy
i
znajd na wy wietlaczu wła ciw stref . Mo esz równie od razu nacisn klawisz
z numerem rozbrajanej strefy.
W przypadku szyfratorów LED, naci nij klawisz z numerem strefy.
d) Je eli chcesz rozbroi kilka stref wci nij klawisze z numerami tych stref
e) Je eli chcesz rozbroi wszystkie strefy wybierz za pomoc strzałek (0) WSZ lub wcisnij klawisz „0”.
, by zatwierdzi operacj . Wybrana strefa(y) zostanie( ) rozbrojona(e), na wyf) Naci nij klawisz
wietlaczu pojawi si komunikat potwierdzaj cy.
Pozostałe operacje wykonujemy w sposób identyczny, jak w przypadku systemów jednostrefowych.
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Rozdział 6: Funkcje U ytkownika

Wst p

Centrala ORBIT-Pro wyposa ona została w szereg pomocnych procedur diagnostyczno-u ytkowych,
zwanych Funkcjami U ytkownika.
Pełny dost p do wszystkich funkcji u ytkownika oraz du czytelno wykonywanych operacji zapewniaj tylko szyfratory LCD. Za pomoc szyfratora LED mo na co prawda uruchomi wi kszo niezb dnych Funkcji U ytkownika, lecz jest to działanie mniej czytelne i trudniejsze (bardziej „na lepo”).
Wej cie do trybu Funkcji U ytkownika wykonujemy nast puj co:
1. Wskazane jest, aby system był rozbrojony. Sprawd , czy dioda ARM jest wygaszona (wy wietlacz
LCD pokazuje ponadto dat i godzin ).
2. Naci nij klawisz
.
• Wy wietlacz LCD poka e:

FUNKCJE UZYTKOW.
1)BLOKOWANIE
Je eli stan wy wietlacza jest inny, naciskaj klawisz
, a b dzie taki, jak powy ej. Dioda
POWER powoli błyska.
• Szyfrator LED:
Sprawd , czy dioda POWER powoli błyska. Je eli nie, naciskaj klawisz
, a zacznie –
błyskanie diody wskazuje, e jeste w trybie Funkcji U ytkownika.
3. Je eli korzystasz z szyfratora LED, zwracaj baczn uwag na to, czy wciskasz odpowiednie klawisze.
Pomyłka spowoduje wej cie do innej funkcji, ni chciałe , co mo e spowodowa powa ne nast pstwa. Korzystaj cy z szyfratorów LCD mog zawsze sprawdzi na wy wietlaczu, gdzie si znajduj .

Ustawianie godziny, zmiana czasu

1. Naci nij klawisz
, by wej
U ytkownika.
2. Naci nij
, potem
.
Wy wietlacz poka e:

do Funkcji

PODAJ KOD:
_
wprowad swój kod dost pu i naci nij
3. Wy wietlacz prosi o podanie godziny:

.

PODAJ CZAS SYST.
12:00
wprowad godzin (2 cyfry – format 24h) i minuty
(2 cyfry). Przykładowo, dla godz. 7:45 wpisz 0745.
5.Po wpisaniu godziny i minut, naci nij klawisz
.
Rozlegnie si długi d wi k potwierdzaj cy.
Aby zmieni dat , naci nij klawisz
, potem
i wykonaj Punkt 3 (i nast pne) procedury
Zmiany Daty. Je li nie chcesz zmienia daty,
(powrót do stanu
naci nij dwukrotnie
wyj ciowego).

1. Naci nij klawisz
, by wej do Funkcji
U ytkownika (dioda POWER powoli błyska).
2. Naci nij
, potem
.
3. Wprowad kod dost pu i naci nij
.
4. Uwa nie wprowad kolejno: godzin (2 cyfry,
format 24 h) i minuty (2 cyfry) – np., aby
ustawi godzin 9:30 wpisz 0930.
5. Naci nij
. Rozlegnie si długi d wi k
potwierdzaj cy. Szyfrator automatycznie
powróci do stanu wyj ciowego.
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Zmiana daty

UWAGA: Operacji nie da si przeprowadzi za pomoc szyfratora LED.
1. Naci nij klawisz

, by wej

2. Naci nij
, potem
3. Wy wietlacz poka e:

do Funkcji U ytkownika.

.

PODAJ KOD:
_
wprowad swój kod dost pu i naci nij
4. Wy wietlacz prosi o podanie daty:

.

PODAJ DATE SYST.
STY 01 1996 (PON)
• ustaw wła ciwy miesi c: klawisz
• naci nij klawisz

w przód lub

wstecz.

, kursor przesunie si na dzie . Wprowad dwie cyfry numeru dnia (dla dni od 1

do 9 dodaj na pocz tku zero). W przypadku pomyłki, naci nij klawisz
• podaj rok, wciskaj c kolejne cyfry roku. W razie pomyłki u yj klawisza
5. Po wpisaniu całej daty, naci nij klawisz
6. Po dwukrotnym naci ni ciu klawisza

.
.

.
wy wietlacz powróci do stanu wyj ciowego.
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Po zako czeniu, wyj cie z dowolnej FUNKCJI U YTKOWNIKA wykonujemy naciskaj c (jedno- lub wielokrotnie) klawisz
• wy wietlacz szyfratora LCD powraca do stanu wyj ciowego (w dolnej linii godzina i data)
• na szyfratorze LED dioda POWER powraca do ci głego wiecenia
KATEGORIA
GŁÓWNA

FUNKCJA
1) BLOKOWANIE LINII

1) BLOKOWANIE

2) RESET BLOKAD
3) PRZYWOŁANIE BLOKAD

1) WYJ CIE PROGRAMOWALNE

2) RESET WYJ CIA AUX

2) OPERACJE

3) PRZERWANIE FM

4) ZAINICJOWANIE POŁ CZENIA

5) ZGŁOSZENIE CENTRALI DO
TELEFONU
6) ZAKAZ RAPORTOWANIA
PROGRAMOWANIA

KLAWISZE WŁ CZAJ CE
(w podanej sekwencji)

ZASTOSOWANIE

INSTRUKCJE

umo liwia zablokowanie wybranych
linii alarmowych (włamaniowych)
wył cza wszystkie uprzednio
zało one blokady
wł cza blokad najcz ciej
blokowanych linii alarmowych

opis w rozdziale 3

pozwala na sterowanie urz dzeniami
zewn trznymi zadeklarowanymi jako
sterowane z szyfratora

nast puje reset zasilania urz dze
podł czonych do resetowalnego
wyj cia zasilania (np. czujki dymu)

• je eli jest wi cej ni jedno wyj cie
steruj ce, za pomoc klawiszy
i
wybierz odpowiednie
• naci nij klawisz
• je eli chcesz dezaktywowa wyj cie,
powtórz cały proces
• naci nij
, wprowad kod
.
dost pu, nast pnie
• rozlegnie si długi d wi k
potwierdzaj cy

przerywa komunikowanie alarmu
drog telefoniczn (tryb Follow Me) – • wprowad kod dost pu i nast pnie .
• rozlegnie si długi d wi k
u ywamy w przypadku fałszywych
potwierdzaj cy
alarmów
inicjuj c poł czenie telefoniczne z
procedur zdalnego programowania
serwisem technicznym umo liwisz
omów z instalatorem
instalatorowi przeprowadzenie
zdalnego programowania centrali
funkcja podobna do „zainicjowania
instalator ustali z Tob wszelkie
poł czenia”, umo liwia przej cie
szczegóły
poł czenia telefonicznego przez
central (gdy zadzwonił instalator)
tylko do u ytku instalatora
NIE U YWA !
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KATEGORIA
GŁÓWNA

FUNKCJA

7) TELEFONY FM

2) OPERACJE
(ci g dalszy)

8) DOZWOLONY UP/DOWNLOADING
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KLAWISZE WŁ CZAJ CE
(w podanej sekwencji)

ZASTOSOWANIE

funkcja pozwala na dodawanie nowych i edycj istniej cych numerów
telefonicznych powiadamianych
w trybie Follow Me (w razie alarmu
centrala powiadamia zaprogramowane numery – modulowanym d wi kiem lub głosem – o fakcie i rodzaju
wywołanego alarmu)
gdy funkcja jest wł czona, instalator
mo e przeprowadza zdalne programowanie centrali bez konieczno ci
uzyskania Twojej zgody– w tym wypadku nie trzeba korzysta z opisanych wcze niej funkcji Inicjowania
Poł czenia ani Zgłoszenia do Telefonu. Je eli funkcja „Dozwolony U/D” jest

INSTRUKCJE
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
.
• za pomoc klawiszy
i
wybierz numer strefy, dla której
chcesz programowa telefony
• naci nij klawisz
i wprowad
(lub popraw) numer telefonu; numery mo esz zaprogramowa tylko dla
istniej cych stref; systemy „bez
stref” maj jedn stref (numer 1)

• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• rozlegnie si długi d wi k
potwierdzaj cy

nieaktywna, celem przeprowadzenia
zdalnego programowania nale y wł czy
jedn z wymienionych funkcji (Inicjowanie
lub Zgłoszenie). Informacji udzieli Ci
instalator

9) SKASUJ KOMUNIKAT ZDALNY

0)KASOWANIE RAPORTU

1) PROBLEMY (usterki)

• wprowad kod dost pu i naci nij
mo esz skasowa komunikat wy wieklawisz
tlany na wszystkich szyfratorach
• rozlegnie si długi d wi k
(zaprogramowany przez instalatora)
potwierdzaj cy
• wprowad kod dost pu i naci nij
mo esz wysła kod zdarzenia
klawisz
„kasowanie alarmu” do stacji
• rozlegnie si długi d wi k
monitoruj cej, u ywaj w przypadku
potwierdzaj cy
wywołania fałszywego alarmu
tryb u ywany wówczas, gdy centrala
zgłasza wykrycie usterki – sygnalizowane błyskaniem diody POWER

Patrz Rozdział 4
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3) PRZEGL DANIE

KATEGORIA
GŁÓWNA

2) PAMI

centrala wy wietla pi ostatnio
zarejestrowanych alarmów

ALARMÓW

FUNKCJA
3) STAN NIE-GOTÓW
4) STAN LINII

3) PRZEGL DANIE
(ci g dalszy)
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5) REJESTR ZDARZE

6) INFORMACJE SERWISOWE
7) PODGL D

1) TEST SZYFRATORÓW

KLAWISZE WŁ CZAJ CE
(w podanej sekwencji)

ZASTOSOWANIE
przegl danie nazw linii nie gotowych
do uzbrojenia
przegl danie bie cego stanu
wszystkich linii alarmowych

• wpisz kod dost pu i naci nij
• podaj, który stan alarmu chcesz
przywoła – 1 to ostatnio zarejestrowany alarm, 5 – najstarszy
• aby sprawdzi kolejny alarm,
naci nij
• w razie potrzeby, powtórz powy sze
czynno ci
INSTRUKCJE
Patrz Rozdział 3
Patrz Rozdział 3

• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
przegl danie pami ci zdarze centrali
•
za pomoc klawiszy
i
alarmowej
mo esz przegl da poszczególne
pozycje rejestru
wy wietlenie zapisanych przez
instalatora informacji
Umo liwia wybór podgl du jednej lub • wprowad kod dost pu i naci nij
wielu stref
klawisz
słu y do sprawdzenia funkcjonowania • wprowad kod dost pu i naci nij
szyfratora oraz sygnalizatorów –
klawisz
na chwil wł czaj si wszystkie diody
szyfratora oraz sygnalizatory alarmowe

• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
i
wy• za pomoc klawiszy
2) TEST AKUMULATORÓW

funkcja słu y do sprawdzania stanu
akumulatorów pracuj cych
w systemie alarmowym

bierz, który akumulator sprawdzisz
• naci nij
• zaczekaj na wynik testu
• je eli centrala wyka e, e akumulator jest rozładowany, zawiadom
serwis
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4) KONTROLA
DZIAŁANIA
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je eli funkcja gongu jest zał czona,
za pomoc tej komendy mo esz
wył czy sygnalizacj gongow dla
danego szyfratora
gdy funkcja gongu jest wył czona, za
pomoc tej komendy mo esz wł czy
sygnalizacj gongow dla danego
szyfratora

3) LOKALNE WYŁ CZENIE
GONGU
4) LOKALNE ZAŁ CZENIE
GONGU

wył czanie sygnalizacji gongowej dla
wszystkich szyfratorów danej strefy

5) WYŁ CZENIE GONGU
W STREFIE

KATEGORIA
GŁÓWNA

FUNKCJA

6) ZAŁ CZENIE GONGU
W STREFIE

7) LOKALNE WYŁ CZENIE
BUZZERA
4) KONTROLA
DZIAŁANIA
(ci g dalszy)

8) ZAŁ CZENIE LOKALNEGO
BUZZERA

9) KASUJ PAMI

ZDARZE

KLAWISZE WŁ CZAJ CE
(w podanej sekwencji)

ZASTOSOWANIE

zał czanie sygnalizacji gongowej dla
wszystkich szyfratorów danej strefy
komenda powoduje wył czenie sygnalizacji akustycznej opó nie
(wej ciowego i wyj ciowego) oraz
alarmów – dotyczy wbudowanego
w dany szyfrator brz czyka (buzzera)
komenda powoduje zał czenie
sygnalizacji akustycznej opó nie
(wej ciowego i wyj ciowego) oraz
alarmów – dotyczy wbudowanego
w dany szyfrator brz czyka (buzzera)

• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• zaczekaj na potwierdzenie operacji
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• zaczekaj na potwierdzenie operacji
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• zaczekaj na potwierdzenie operacji
• wy szy priorytet maj funkcje
gongu lokalnego
INSTRUKCJE
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• zaczekaj na potwierdzenie operacji
• wy szy priorytet maj funkcje
gongu lokalnego
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• zaczekaj na potwierdzenie operacji
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• zaczekaj na potwierdzenie operacji

• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
u ycie tej komendy spowoduje
• centrala wymaga potwierdzenia
wyzerowanie pami ci zdarze centrali
komendy – za pomoc klawisza
zmie „N” (nie) na „T” (tak)
i naci nij klawisz
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KATEGORIA
GŁÓWNA
5) KODY DOST PU

FUNKCJA
00) WYBIERZ KOD
1) CZAS SYSTEMOWY
2) DATA SYSTEMOWA

3) NAST PNE UZBROJENIE

6) ZEGARY, TIMERY

4) NAST PNE ROZBROJENIE

5) CODZIENNE UZBRAJANIE
CODZIENNE UZBRAJANIE
W-DOMU
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KLAWISZE WŁ CZAJ CE
(w podanej sekwencji)

ZASTOSOWANIE

INSTRUKCJE

wybór kodów słu cych do obsługi
systemu

szczegóły zamieszczono
w Rozdziale 2

funkcja pozwala na ustawienie zegara
patrz instrukcja na pocz tku rozdziału
czasu rzeczywistego centrali
ustawianie daty systemowej
patrz instrukcja na pocz tku rozdziału

słu y do programowania godziny,
o której system zostanie
automatycznie uzbrojony (w ci gu
najbli szych 24 godzin)
działanie tej funkcji jest jednorazowe

słu y do programowania godziny,
o której system zostanie
automatycznie rozbrojony (w ci gu
najbli szych 24 godzin)
działanie tej funkcji jest jednorazowe

funkcja u ywana do programowania
godziny, o której b dzie codziennie
nast powało automatyczne
uzbrajanie systemu

• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• za pomoc klawisza
wybierz,
czy uzbrojony b dzie cały system,
czy te tylko wybrana strefa
• naci nij klawisz
• wprowad czas autouzbrojenia
(godzina i minuty, format 24h)
• naci nij
– rozlegnie si długi
d wi k potwierdzenia
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• za pomoc klawisza
wybierz,
czy rozbrojony b dzie cały system,
czy te tylko wybrana strefa
• naci nij klawisz
• wprowad czas autorozbrojenia
(godzina i minuty, format 24h)
• naci nij
– rozlegnie si długi
d wi k potwierdzenia
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• za pomoc klawisza
wybierz,
czy uzbrajany b dzie cały system,
czy te tylko wybrana strefa
• naci nij klawisz

UWAGA: Istnieje mo liwo pomini cia
wybranych dni tygodnia (np. dni wolnych) – • wprowad czas autouzbrajania
w tej sprawie kontaktuj si z instalatorem
(godzina i minuty, format 24h)

• naci nij
– rozlegnie si długi
d wi k potwierdzenia
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KATEGORIA
GŁÓWNA

6) ZEGARY, TIMERY
(ci g dalszy)

FUNKCJA

6) CODZIENNE ROZBRAJANIE

7) TERMINARZ UZBRAJANIA

7) INSTALATOR

TYLKO DO U YTKU
INSTALATORA

8) KONTROLA
DOST PU

1) OTWÓRZ DRZWI
2) WŁASNA SEKWENCJA

9)RÓ NE

1)KONTROLA DRUKARKI

2)EDYCJA ANTYKODU
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KLAWISZE WŁ CZAJ CE
(w podanej sekwencji)

ZASTOSOWANIE

funkcja u ywana do programowania
godziny, o której b dzie codziennie
nast powało automatyczne
rozbrajanie systemu

INSTRUKCJE
• wprowad kod dost pu i naci nij
klawisz
• za pomoc klawisza
wybierz,
czy uzbrajany b dzie cały system,
czy te tylko wybrana strefa
• naci nij klawisz

UWAGA: Istnieje mo liwo pomini cia
wybranych dni tygodnia (np. dni wolnych) –
w tej sprawie kontaktuj si z instalatorem • wprowad czas autouzbrajania

funkcja umo liwia definiowanie
godziny i daty uzbrajania w trybie wdomu lub wszystkich linii dla
poszczególnych stref lub dla
wszystkich stref jednocze nie(WSZ).
Terminarz zawiera 20 pozycji.

(godzina i minuty, format 24h)
• naci nij
– rozlegnie si długi
d wi k potwierdzenia
obsługa identyczna, jak w przypadku
Codziennego Uzbrajania

wej cie w tryb programowania centrali
alarmowej, dozwolone tylko dla
instalatora systemu (konieczna jest
znajomo kodu instalatora)
funkcje steruj ce modułem kontroli
dost pu
Funkcja umo liwia wł czanie i
• wprowad kod dost pu i naci nij
wył czanie zainstalowanych drukarek
klawisz
zaczekaj na potwierdzenie operacji
Funkcja pozwala na wpisanie
• wprowad kod dost pu i naci nij
antykodu, który jest wykorzystywany,
klawisz
je li korzystamy z funkcji resetu lub zaczekaj na potwierdzenie operacji
sabota u technicznego.

