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PARAMETRY FUNKCJONALNE

Centralka �Black Orchid 8z� umo¿liwia budowê ma³ych, �rednich, du¿ych
oraz zbiorczych systemów alarmowych (do 8 podsystemów pracuj¹cych

zupe³nie niezale¿nie).
Tak¹ elastyczno�æ umo¿liwia programowany charakter wej�æ oraz

mo¿liwo�æ pracy równoleg³ej. Buduj¹c ma³e systemy (np. ochrona mieszkania)
mo¿na wykorzystaæ wej�cia jako normalne linie dozorowe lub linie steruj¹ce.

 W przypadku du¿ych obiektów lub kilku niezale¿nych podsystemów,
wej�cia mo¿na wykorzystaæ jako trójprzewodowe magistrale cyfrowe ( +12V,

MASA, SYGNA£ ), do których pod³¹cza siê czujniki poprzez dekodery adresowe
(wykonane w technice SMD, umieszczane wewn¹trz  zwyk³ych czujników).

Kontrola pracy g³ównego procesora poprzez specjalny uk³ad, nieulotna
pamiêæ eeprom, pamiêæ zdarzeñ, automatyczne blokowanie uszkodzonych linii,

izolacja galwaniczna wyj�æ za³¹czaj¹cych sygnalizatory alarmowe,
parametryzacja cyfrowa, sterowanie systemu poprzez klawiatury

( z  wy�wietlaczem ) komunikuj¹ce siê z centralk¹ w sposób cyfrowy (kodowany)
umo¿liwia budowê profesjonalnych systemów o du¿ej pewno�ci dzia³ania
i brak fa³szywych alarmów.

Programowany zegar steruj¹cy, sterowanie wyj�æ poprzez czujniki,
sterowanie wyj�æ kodami dostêpu i inne funkcje pozwalaj¹ zrealizowaæ

wiêkszo�æ, równie¿ nietypowych zadañ jakie pojawiaj¹ siê przy budowie
systemów alarmowych.
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Parametry funkcjonalne:

· 8 parametrycznych, wielostanowych wej�æ
( definiowane jako NC, NO, równoleg³e - parametryzacja cyfrowa )

· 64 linie (przy wykorzystaniu dekoderów adresowych)
(adresowalne, ka¿da oddzielnie definiowana jako natychmiastowa, opó�niona,
przej�ciowa, pracuj¹ca w ró¿nych podsystemach i wywo³uj¹ca oddzielnie ustalone rodzaje
alarmów )

· 8 dodatkowych niskopr¹dowych wyj�æ

· do 8 niezale¿nych u¿ytkowników podsystemów i 64 kody dostêpu
( 62 kody u¿ytkowników, kod  MASTER i kod instalatora )

· zegar steruj¹cy uzbrajaniem i rozbrajaniem poszczególnych podsystemów lub
w³¹czaniem i wy³¹czaniem urz¹dzeñ
( programowany do 12 miesiêcy, o pojemno�ci 20 niezale¿nych programów steruj¹cych )

· pamiêæ zdarzeñ
( nieulotna, pojemno�æ 250 zdarzeñ, format: zdarzenie - godz.min - dzieñ.mies. )

· automatyczne blokowanie uszkodzonych stref

· powiadomienie telefoniczne g³osem lub monitoring

· mo¿liwo�æ pod³¹czenia równolegle kilkana�cie klawiatur z wy�wietlaczem
(komunikuj¹cych siê z centralk¹ w sposób cyfrowy - kodowany, pod³¹czonych za pomoc¹
czterech przewodów)

· mo¿liwo�æ sterowania podsystemów pilotami

· za³¹czanie wyj�æ poprzez czujniki

· mo¿liwo�æ sterowania ryglami poprzez osobne kody

· sterowanie dodatkowymi wyj�ciami podczas uzbrajania lub rozbrajania

· programowane opisy linii ( do 16 znaków na ka¿d¹ liniê )

· wyj�cie do drukarki termicznej
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OPIS KLAWIATURY

Klawiatura sk³ada siê z pod�wietlanego alfanumerycznego wy�wietlacza LCD (2x16 znaków),
dwunastu pod�wietlanych klawiszy, dwóch diod �wiec¹cych LED oraz g³o�nika, przez który
wydawane s¹ g³osem komunikaty.

W celu w³¹czenia zasilania klawiatury nale¿y nacisn¹æ klawisz [ # ]. Je�li klawiatura jest
w³¹czona, naci�niêcie klawisza [ # ] wy³¹cza zasilanie. Zasilanie jest wy³¹czane równie¿
automatycznie, je�li nie korzysta siê z klawiatury przez oko³o 30 s.

KLAWISZ [ # ] SPE£NIA RÓWNIE¯ ROLÊ �ESC� TJ. PO JEGO NACI�NIÊCIU W CZASIE
WPROWADZANIA DANYCH MO¯EMY ZREZYGNOWAÆ Z DALSZYCH CZYNNO�CI I OPU�CIÆ DAN¥
FUNKCJÊ.

UWAGA !
Komunikaty wy�wietlane na wy�wietlaczu LCD s¹ przedstawione w instrukcji w sposób
nastêpuj¹cy:

Natomiast komunikaty wypowiadane, s¹ przedstawione jako:

UWAGA !
Klawiatura mo¿e pracowaæ w trybie: �PRACA Z G£ÓWNYM PODSYSTEMEM� lub �PRACA Z
WIELOMA PODSYSTEMAMI� ( ró¿ny jest sposób wy�wietlania stanu systemu). Tryb pracy
ustala instalator.

Podaj numer

Funkcje
Numer funkcji:_
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OBS£UGA KLAWIATURY

WY�WIETLANIE STANU SYSTEMU DLA PRACY Z G£ÓWNYM PODSYSTEMEM

Stan systemu tj. czy jest uzbrojony czy rozbrojony, jest wy�wietlany
automatycznie po w³¹czeniu zasilania klawiatury na wy�wietlaczu
LCD - �SYSTEM UZBROJONY� b¹d� �SYSTEM ROZBROJONY�.
Jednocze�nie u¿ytkownik jest informowany g³osem.

Ponadto górna dioda �wiec¹ca LED dodatkowo wskazuje stan. Je�li
�wieci na czerwono - to wskazuje na system uzbrojony, a je�li �wieci
na zielono to wskazuje na system rozbrojony.

Po w³¹czeniu zasilania wy�wietlany jest stan systemu alarmowego ( uzbrojony / rozbrojony )
dla podsystemu, którego numer jest ustalony na mikroprze³¹czniku na p³ytce wewn¹trz
obudowy klawiatury. Numer ten powinna ustaliæ osoba instaluj¹ca system alarmowy.
System alarmowy mo¿e byæ podzielony na maksimum osiem czê�ci tj. osiem niezale¿nych
podsystemów. Ka¿dy mo¿e mieæ oddzieln¹ klawiaturê.

Je�li w przesz³o�ci wywo³ano alarm, na wy�wietlaczu najpierw
pojawia siê komunikat � ALARM W SYSTEMIE� przy jednoczesnym
poinformowaniu g³osem.

Je�li ponadto na klawiaturze górna dioda �wiec¹ca LED pulsuje
kolorem czerwonym oznacza to, i¿ alarm wywo³ano u u¿ytkownika
danej klawiatury.

Pamiêæ alarmu - tj. informowanie, ¿e wywo³ano alarm, kasowana jest
w momencie rozbrajania systemu przez u¿ytkownika tej czê�ci systemu,
w której wywo³ano alarm.

Druga dioda LED �wiec¹ca kolorem ¿ó³tym je�li pulsuje, to wskazuje
na �K£OPOT� tj. na istnienie jakiej� nieprawid³owo�ci np.
roz³adowany akumulator, brak napiêcia sieciowego b¹d�
zablokowane linie ( które zosta³y zablokowane rêcznie lub
automatycznie w przypadku uszkodzenia czujnika ).

SYSTEM..

ALARM..

puls
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WY�WIETLANIE STANU SYSTEMU DLA PRACY Z WIELOMA PODSYSTEMAMI

Stan systemu ( wszystkich podsystemów) jest wy�wietlany automatycznie po w³¹czeniu
zasilania klawiatury na wy�wietlaczu LCD:

Ponadto górna dioda �wiec¹ca LED dodatkowo wskazuje stan. Je�li
�wieci na czerwono - to wskazuje, ¿e jeden (lub kilka)  z podsystemów
jest uzbrojony (oprócz jednego podsystemu zadeklarowanego przez
instalatora), a je�li �wieci na zielono to wskazuje, ¿e wszystkie s¹
rozbrojone (oprócz jednego podsystemu zadeklarowanego przez
instalatora).

Je�li w przesz³o�ci wywo³ano alarm, na wy�wietlaczu najpierw pojawia
siê komunikat � ALARM W SYSTEMIE� przy jednoczesnym
poinformowaniu g³osem.

Ponadto na klawiaturze górna dioda �wiec¹ca LED pulsuje kolorem
czerwonym.

Pamiêæ alarmu - tj. informowanie, ¿e wywo³ano alarm, kasowana jest
w momencie rozbrajania systemu przez u¿ytkownika tej czê�ci systemu,
w której wywo³ano alarm.

Druga dioda LED �wiec¹ca kolorem ¿ó³tym je�li pulsuje, to wskazuje
na �K£OPOT� tj. na istnienie jakiej� nieprawid³owo�ci np. roz³adowany
akumulator, brak napiêcia sieciowego b¹d� zablokowane linie ( które
zosta³y zablokowane rêcznie lub automatycznie w przypadku
uszkodzenia czujnika ).

Numer podsystemu

Alarm w podsys-
temie nr 6

Podsystem nr 7
rozbrojony

1=U 2=R 3=R 4=R
5=R 6=A 7=R 8=R

Stan podsystemu:
U - uzbrojony
R - rozbrojony
A - alarm

ALARM..

puls
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KODY DOSTÊPU

U¿ytkownicy ( u¿ytkownik ) systemu alarmowego maj¹ do dyspozycji 62 kody dostêpu.
Jeden kod dostêpu ( MASTER ) jest przeznaczony dla nadzorcy systemu - umo¿liwia on zmianê
kodów u¿ytkowników, zablokowanie linii, zaprogramowanie zegara itp. Osobny kod jest
przeznaczony dla instalatora. Ka¿dy kod mo¿e sk³adaæ siê od 1 do 8 dowolnych cyfr.

System alarmowy mo¿na podzieliæ na kilka czê�ci ( dalej czê�ci te s¹ nazywane
�podsystemami� ), które mo¿na potraktowaæ jako oddzielne systemy alarmowe, i które to s¹
uzbrajane i rozbrajane ró¿nymi kodami.

Numery kodów:

1 - kod u¿ytkownika nr 1
2 - kod u¿ytkownika nr 2
3 - kod u¿ytkownika nr 3
... - kod u¿ytkownika ...
62 - kod u¿ytkownika nr 62

63 - kod  MASTER - dostêpu do funkcji: zmiany kodów, blokady linii, kasowania blokady
linii, pamiêci zdarzeñ, programowania zegara, kasowania pamiêci zdarzeñ, ustawiania
czasu

64 - kod dostêpu do programowania instalacyjnego
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UZBRAJANIE DLA PRACY Z G£ÓWNYM PODSYSTEMEM

1. Za³¹czyæ zasilanie klawiatury - nacisn¹æ klawisz [ # ].
Po w³¹czeniu zasilania nale¿y chwilê odczekaæ a¿ zostanie
wy�wietlony stan systemu:

2. Wprowadziæ kod.
Po wprowadzeniu pierwszej cyfry kodu informacja na wy�wietlaczu
zmienia siê.

3. Nacisn¹æ klawisz  [ # ].
W przypadku wpisania b³êdnego kodu zostaje wy�wietlony i
wypowiedziany komunikat:

Je�li dwukrotnie kod zosta³ wpisany nieprawid³owo to klawiatura
jest blokowana na oko³o 30 s i za³¹czany jest alarm ( je�li ustawiono
tak¹ opcjê podczas programowania przez instalatora ).

POTWIERDZENIE UZBROJENIA.
W przypadku wpisania poprawnego kodu zostaje wy�wietlony i
wypowiedziany komunikat:

Ponadto dioda �wiec¹ca LED zmienia kolor na czerwony.

Uwaga ! Je�li ustawiono ( mikroprze³¹cznikiem ) klawiaturê na odmierzanie czasu wyj�cia to po
uzbrojeniu pojawia siê napis �Proszê opu�ciæ obiekt� i pocz¹wszy od 40 sekund co dziesiêæ sekund
rozbrzmiewa gong i podawany jest g³osem komunikat o pozosta³ym czasie do wyj�cia. Aby przerwaæ
odmierzanie czasu nale¿y nacisn¹æ dowolny klawisz.

KOD
NIEPRAWID£OWY

SYSTEM
UZBROJONY

SYSTEM
ROZBROJONY

System rozbrojony

Kod nieprawid³owy

System uzbrojony

SYSTEM..

*  Wy³         # W³acz
kod:
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UZBRAJANIE  DLA PRACY Z WIELOMA PODSYSTEMAMI

1. Za³¹czyæ zasilanie klawiatury - nacisn¹æ klawisz [ # ].
Po w³¹czeniu zasilania nale¿y chwilê odczekaæ a¿ zostanie
wy�wietlony stan wszystkich podsystemów:

2. Wprowadziæ kod.
Po wprowadzeniu pierwszej cyfry kodu informacja na wy�wietlaczu
zmienia siê.

3. Nacisn¹æ klawisz  [ # ].
W przypadku wpisania b³êdnego kodu zostaje wy�wietlony i
wypowiedziany komunikat:

Je�li dwukrotnie kod zosta³ wpisany nieprawid³owo to klawiatura
jest blokowana na oko³o 30 s i za³¹czany jest alarm ( je�li ustawiono
tak¹ opcjê podczas programowania przez instalatora ).

POTWIERDZENIE UZBROJENIA.
W przypadku wpisania poprawnego kodu zostaje wy�wietlony stan
wszystkich podsystemów i wypowiedziany komunikat:

1-X 2-X 3-X 4-X
5-X 6-X 7-X 8-X

KOD
NIEPRAWID£OWY

Kod nieprawid³owy

System uzbrojony1-X 2-X 3-X 4-X
5-X 6-X 7-X 8-X

*  Wy³         # W³acz
kod:
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ROZBRAJANIE  DLA PRACY Z G£ÓWNYM PODSYSTEMEM

1. Za³¹czyæ zasilanie klawiatury - nacisn¹æ klawisz [ # ].
Po w³¹czeniu zasilania nale¿y chwilê odczekaæ a¿ zostanie
wy�wietlony i wypowiedziany komunikat o stanie systemu:

2. Wprowadziæ kod.
Po wprowadzeniu pierwszej cyfry kodu informacja na wy�wietlaczu
zmienia siê.

3. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania b³êdnego kodu zostaje wy�wietlony
i wypowiedziany komunikat:

Je�li dwukrotnie kod zosta³ wpisany nieprawid³owo to klawiatura
jest blokowana na oko³o 30 s i za³¹czany jest alarm ( je�li ustawiono
tak¹ opcjê podczas programowania przez instalatora ).

POTWIERDZENIE ROZBROJENIA.
W przypadku wpisania poprawnego kodu zostaje wy�wietlony i
wypowiedziany komunikat:

Ponadto dioda �wiec¹ca LED zmienia kolor na zielony.

KOD
NIEPRAWID£OWY

SYSTEM
ROZBROJONY

SYSTEM
UZBROJONY

System rozbrojony

Kod nieprawid³owy

System uzbrojony

SYSTEM..

*  Wy³         # W³acz
kod:



Strona  13Pine  Microprocessor Engineering Enterprise    Black Orchid

Kod nieprawid³owy

ROZBRAJANIE  DLA PRACY Z WIELOMA PODSYSTEMAMI

1. Za³¹czyæ zasilanie klawiatury - nacisn¹æ klawisz [ # ].
Po w³¹czeniu zasilania nale¿y chwilê odczekaæ a¿ zostanie
wy�wietlony stan wszystkich podsystemów:

2. Wprowadziæ kod.
Po wprowadzeniu pierwszej cyfry kodu informacja na wy�wietlaczu
zmienia siê.

3. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania b³êdnego kodu zostaje wy�wietlony i
wypowiedziany komunikat:

Je�li dwukrotnie kod zosta³ wpisany nieprawid³owo to klawiatura
jest blokowana na oko³o 30 s i za³¹czany jest alarm ( je�li ustawiono
tak¹ opcjê podczas programowania przez instalatora ).

POTWIERDZENIE ROZBROJENIA.
W przypadku wpisania poprawnego kodu zostaje wy�wietlony stan
wszystkich podsystemów i wypowiedziany komunikat:

1-X 2-X 3-X 4-X
5-X 6-X 7-X 8-X

KOD
NIEPRAWID£OWY

1-X 2-X 3-X 4-X
5-X 6-X 7-X 8-X

System rozbrojony

*  Wy³         # W³acz
kod:
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FUNKCJE

1. Za³¹czyæ zasilanie klawiatury - nacisn¹æ klawisz [ # ].
Po w³¹czeniu zasilania nale¿y chwilê odczekaæ a¿ zostanie
wy�wietlony i wypowiedziany komunikat o stanie systemu.

2. Nacisn¹æ klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wpisaæ numer funkcji.

NUMERY FUNKCJI:

1  - Wy�wietlenie stanu baterii, zasilania sieciowego i stan blokady linii.
2  - Wy�wietlenie linii aktywnych.
3  - Blokada linii.
4  - Kasowanie blokady linii.
5  - Pamiêæ zdarzeñ.
8  - Wy�wietlenie stanu wszystkich podsystemów ( wszystkich czê�ci systemu ).
9  - Programowanie zegara steruj¹cego uzbrajaniem lub rozbrajaniem, b¹d� za³¹czaniem i

wy³¹czaniem dodatkowych wyj�æ.

Funkcje
Numer funkcji:_

Podaj numer
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Wy�wietlenie stanu baterii, zasilania  i stanu blokady linii

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 1.

Na wy�wietlaczu pojawiaj¹ siê komunikaty i w przypadku nieprawid³owo�ci zostan¹
dodatkowo wypowiedziane:

lub

nastêpnie

lub

i na koniec

lub

Funkcje
Numer funkcji:_

Podaj numer

STAN BATERII
PRAWID£OWY

Zasilanie 220V
za³¹czone

Zasilanie 220V
OD£¥CZONE

Wszystkie linie
czynne

Niektóre linie
ZABLOKOWANE !

STAN BATERII
NIEPRAWID£OWY!

Zablokowane linie

Roz³adowany akumulator

brak napiêcia sieciowego
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Wy�wietlenie linii aktywnych

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].

Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 2.

Na wy�wietlaczu zostan¹ wy�wietlone numery aktywnych linii:

lub podany komunikat:

3. Po ka¿dym wy�wietleniu numerów aktywnych linii nacisn¹æ dowolny klawisz.

S¹ wy�wietlane wówczas nastêpne aktywne w momencie wywo³ania funkcji linie.

Uwaga ! Je�li niektóre z linii zosta³y zablokowane nie bêdzie sprawdzana ich aktywno�æ.

Funkcje
Numer funkcji:_

Podaj numer

Aktywne linie
LIN_xx   LIN=xx

Wszystkie linie
nieaktywne
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Blokada linii

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 3.
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

4. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania prawid³owego kodu zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat:

5. Wprowadziæ numer linii do zablokowania.

6. Nacisn¹æ klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany komunikat :

                                         a nastêpnie

7. Nacisn¹æ klawisz [ * ] w celu opuszczenia funkcji lub ponownie wprowadziæ nowy numer
linii do zablokowania.

Po opuszczeniu funkcji wy�wietlane s¹ wszystkie zablokowane linie.

Funkcje
Numer funkcji:_

Podaj numer

Blokada linii
kod:_

Podaj kod

Podaj numerBlokada linii
Nr linii =

Podaj numerBlokada linii
Nr linii =

Blokada linii
L=x   ZABLOKOW.
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Kasowanie zablokowanych linii

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 4.
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

4. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania prawid³owego kodu zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat:

5. Wprowadziæ numer linii do odblokowania.

6. Nacisn¹æ klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany komunikat :

                                        a nastêpnie

7. Nacisn¹æ klawisz [ * ] w celu opuszczenia funkcji lub ponownie wprowadziæ numer linii do
odblokowania.

UWAGA !   W celu odblokowania wszystkich zablokowanych linii nale¿y wpisaæ jako numer linii do
odblokowania liczbê = 0.

Funkcje
Numer funkcji:_

Podaj numer

Kas. blok. linii
kod:_

Kas. blok. linii
Nr linii =

Kas. blok. linii
L=x  W£¥CZONA

Kas. blok. linii
Nr linii =

Podaj kod

Podaj numer

Podaj numer
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Pamiêæ zdarzeñ

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 5.
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

4. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania prawid³owego kodu zostaje wy�wietlone ostatnie zapamiêtane
zdarzenie. Pierwsza liczba ( Lp=xx ) oznacza liczbê porz¹dkow¹ zdarzenia i jednocze�nie
pierwszy raz po wy�wietleniu okre�la liczbê zapamiêtanych zdarzeñ.

5. W celu wy�wietlenia poprzedniego zdarzenia nale¿y nacisn¹æ klawisz [ 0 ] a w celu
wy�wietlenia nastêpnego zdarzenia nale¿y nacisn¹æ klawisz [ 1 ].
Maksymalna ilo�æ zdarzeñ, które mog¹ byæ zapamiêtane wynosi 250.

Podaj numer

Podaj kod

Funkcje
Numer funkcji:_

Pamiêæ zdarzeñ
kod:_

6. W celu opuszczenia pamiêci zdarzeñ nale¿y nacisn¹æ klawisz [ * ].
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Pamiêæ zdarzeñ - opis wy�wietlanej informacji:

Rodzaj zdarzenia:

Rozbr. podsys. 1 - rozbrojenie podsystemu nr 1 poprzez zegar lub zdalne sterowanie
Uzbr. podsyst. 1 - uzbrojenie pods. nr 1 poprzez zegar lub zdalne sterowanie
Kod nr 01 - wl - w³¹czono system ( lub urz¹dzenie - dodatkowe wyj�cie) kodem nr 1
Kod nr16 - wyl - wy³¹czono system ( lub urz¹dzenie - dodatkowe wyj�cie) kodem nr 16
Linia 02 - ALARM - naruszenie linii nr 2
BIURO PARTER - ALARM - naruszenie linii opisanej jako BIURO PARTER
Sabotaz centrali - ALARM - sabota¿ centrali
Sabot. We 1 - ALARM - sabota¿ (zwarcie) wej�cia nr 1
Zla bateria - niskie napiêcie baterii
220V wl - w³¹czono napiêcie sieciowe 220V
220V wyl - wy³¹czono napiêcie sieciowe 220V
Zly kod - wpisano dwukrotnie b³êdny kod podczas uzbrajania lub rozbrajania

Uwaga !
Gdy za pomoc¹ zdalnego sterowania uzbroimy lub rozbroimy równocze�nie kilka podsystemów
to w pamiêci zdarzeñ zostanie zapisana informacja o uzbrojeniu lub rozbrojeniu tylko jednego
( o najmniejszym numerze ) podsystemu.

Licznik zdarzeñ
(numer zdarzenia w pamiêci)

godz : min

Rodzaj zdarzenia dzieñ . miesi¹c

049   16:01  21.13
Sabotaz  centrali
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Wy�wietlenie stanu wszystkich podsystemów

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 8.

Na wy�wietlaczu zostan¹ wy�wietlone stany wszystkich podsystemów:

3. Nacisn¹æ dowolny klawisz w celu wy³¹czenia funkcji.

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Numer podsystemu

Alarm w
podsystenie nr 6

Podsystem nr 7
rozbrojony

1=U 2=R 3=R 4=R
5=R 6=A 7=R 8=R

Stan podsystemu:
U - uzbrojony
R - rozbrojony
A - alarm
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Programowanie zegara

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wprowadziæ numer funkcji = 9.
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

4. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania prawid³owego kodu zostaje na chwilê wy�wietlony numer programu
zegara.

Nastêpnie jest wy�wietlany program zegara o danym numerze.

Dostêpnych jest 20 niezale¿nych programów steruj¹cych zegara tj. mo¿na ustaliæ 20 sposobów
sterowania b¹d� jednej czynno�ci lub wielu, o ró¿nych porach i datach ( np. pierwszy program
bêdzie sterowa³ automatycznym uzbrajaniem i rozbrajaniem podsystemu nr 1 codziennie o
tej samej porze, drugi program bêdzie sterowa³ automatycznym uzbrojeniem i rozbrojeniem
podsystemu nr 2 okre�lonego dnia, trzeci program za³¹czy o�wietlenie pokoju, itd ).

5. W celu wy�wietlenia poprzedniego programu zegara nale¿y nacisn¹æ klawisz [ 0 ] a w
celu wy�wietlenia nastêpnego programu zegara nale¿y nacisn¹æ klawisz [ 1 ].
Najpierw zostanie wy�wietlony numer programu a po chwili zawarto�æ programu.

6. W celu wej�cia do programowania tj. ustalenia programu zegara, nale¿y nacisn¹æ klawisz
[ * ].
Po wej�ciu do programowania zaczyna pulsowaæ kursor. Naciskaj¹c klawisze numeryczne
nale¿y ustaliæ: rodzaj czynno�ci, czas w³¹czenia, datê w³¹czenia, czas wy³¹czenia i datê
wy³¹czenia.

7. W celu opuszczenia funkcji nale¿y nacisn¹æ klawisz [ # ].

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj kodProgram. zegara
kod:_

Lp = 01
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Program zegara - opis wy�wietlanej informacji:

Uwaga !
Je�li data w³¹czenia bêdzie ustalona jako 00.00 oznaczaæ to bêdzie w³¹czanie (uzbrajanie)
codzienne. To samo dotyczy daty wy³¹czenia (rozbrojenia).

Je�li miesi¹c bêdzie ustalony jako zero ( np. 02.00 ) to wpisany dzieñ bêdzie oznacza³
dzieñ w cyklu tygodniowym tj.  oznaczaæ to bêdzie w³¹czanie (uzbrajanie) co tydzieñ w
odpowiedni dzieñ. To samo dotyczy wy³¹czenia (rozbrojenia).

Liczby wpisane w miejsce �dzieñ� przy zerowym miesi¹cu oznaczaj¹:
1 - poniedzia³ek
2 - wtorek
3 - �roda
4 - czwartek
5 - pi¹tek
6 - sobota
7 - niedziela

Rodzaj czynno�ci:
00 - program pusty
01 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 1
02 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 2
03 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 3
04 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 4
05 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 5
06 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 6
07 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 7
08 - uzbrojenie i rozbrojenie podsystemu nr 8
11 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 1
12 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 2
13 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 3
14 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 4
15 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 5
16 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 6
17 - w³¹czenie i wy³¹czenie wyj�cia nr 7

W celu skasowania danego programu nale¿y jako rodzaj czynno�ci wpisaæ liczbê 00.

Rodzaj czynno�ci

#01  20:10 23.08
        07:00 24.08

Godzina i data w³¹czenia
(uzbrojenia)

Godzina i data wy³¹czenia
(rozbrojenia)
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FUNKCJE SPECJALNE

1. Za³¹czyæ zasilanie klawiatury - nacisn¹æ klawisz [ # ].
Po w³¹czeniu zasilania nale¿y chwilê odczekaæ a¿ zostanie wy�wietlony i wypowiedziany
komunikat o stanie systemu.

2.  Nacisn¹æ klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3.  Powtórnie nacisn¹æ klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

4.  Wpisaæ numer funkcji.

NUMERY FUNKCJI SPECJALNYCH:

1  - Zmiana kodu.
2  - Kasowanie licznika pamiêci zdarzeñ.
3  - Wy�wietlenie aktualnego czasu i daty.
4  - Ustawianie zegara.
5  - Programowanie instalacyjne.
6  - Wydruk pamieci zdarzeñ.

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj numerFunkcje specjal.
Numer funkcji:_
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Zmiana kodu

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wywo³aæ funkcje specjalne ponownie naciskaj¹c klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat:

3. Wprowadziæ numer funkcji = 1.
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat:

4. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

5. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania prawid³owego kodu zostaje uruchomiona procedura zmiana kodu.
Jest wy�wietlany komunikat:

6.  Wybraæ numer kodu naciskaj¹c klawisz [ 1 ] ( zmiana na nastêpny ) lub  klawisz [0]
(zmiana na poprzedni).

7. W celu zmiany kodu nacisn¹æ  klawisz [ * ].
Wówczas wy�wietlany jest dany kod i pojawia siê pulsuj¹cy kursor.

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj numerFunkcje specjal.
Numer funkcji:_

Podaj kodZmiana kodu
kod:_

Kod=01

Podaj kodKod=16
kod:1612
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8.  Przy pomocy klawiszy numerycznych nale¿y wpisaæ nowy kod i nacisn¹æ  klawisz [ * ] ,
b¹d� od razu naciskaj¹c  klawisz [ * ] zaakceptowaæ wcze�niej wpisany.
Po wpisaniu prawid³owo nowego kodu jest wy�wietlany komunikat :

Je�li wpisany kod sk³ada siê z tych samych cyfr co inny, wcze�niej wpisany, to nie zostanie
on przyjêty i pojawi siê komunikat:

9. W celu wyj�cia z funkcji zmiany kodu nale¿y nacisn¹æ  klawisz [ # ].

Numery kodów:

1 - kod u¿ytkownika nr 1
2 - kod u¿ytkownika nr 2
3 - kod u¿ytkownika nr 3
... - kod u¿ytkownika ...
62 - kod u¿ytkownika nr 62

63 - kod  MASTER - dostêpu do funkcji: zmiany kodów, blokady linii, kasowania blokady
linii, pamiêci zdarzeñ, programowania zegara, kasowania pamiêci zdarzeñ, ustawiania
czasu

NOWY KOD
ZATWIERDZONY

Kod nieprawid³owyKOD JUZ JEST
POD NR xx
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Kasowanie licznika pamiêci zdarzeñ

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wywo³aæ funkcje specjalne ponownie naciskaj¹c klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ numer funkcji = 2.
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

4. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

5. Nacisn¹æ klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany komunikat :

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj numerFunkcje specjal.
Numer funkcji:_

Kasow. pamiêci
kod:_

PAMIÊÆ
SKASOWANA

Podaj kod
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Wy�wietlenie aktualnego czasu i daty

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wywo³aæ funkcje specjalne ponownie naciskaj¹c klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ numer funkcji = 3.
Na wy�wietlaczu przez kilka sekund zostaje wy�wietlony aktualny czas, data oraz dzieñ w
cyklu tygodniowym:

Dzieñ tygodnia: 1  -  poniedzia³ek
2  -  wtorek
3  -  �roda
4  -  czwartek
5  -  pi¹tek
6  -  sobota
7  -  niedziela

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj numerFunkcje specjal.
Numer funkcji:_

Czas i data
08:14   12.05   dz 2
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Ustawianie zegara

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wywo³aæ funkcje specjalne ponownie naciskaj¹c klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat:

3. Wprowadziæ numer funkcji = 4.
Na wy�wietlaczu pojawia siê komunikat :

4. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

5. Nacisn¹æ klawisz [ * ].
Na wy�wietlaczu zostaje wy�wietlony aktualny czas, data, oraz  dzieñ w cyklu tygodniowym.
Jednocze�nie zaczyna pulsowaæ kursor sygnalizuj¹c tryp ustawiania:

6. Wpisaæ czas, datê i dzieñ tygodnia naciskaj¹c klawisze numeryczne.
Po wpisaniu czasu i daty pojawia siê komunikat:

Dzieñ tygodnia: 1  -  poniedzia³ek
2  -  wtorek
3  -  �roda
4  -  czwartek
5  -  pi¹tek
6  -  sobota
7  -  niedziela

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj numerFunkcje specjal.
Numer funkcji:_

Podaj kodUstaw. zegara
kod:_

Ustaw. zegara
_8:14   12.05    dz 1

ZEGAR
USTAWIONY
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Wydruk pamiêci zdarzeñ

1. Wywo³aæ funkcje naciskaj¹c klawisz [ * ].
Zostaje wy�wietlony i wypowiedziany komunikat :

2. Wywo³aæ funkcje specjalne ponownie naciskaj¹c klawisz [ * ].
Jest wy�wietlany i wypowiadany komunikat :

3. Wprowadziæ kod (kod nr 63 - MASTER).

4. Nacisn¹æ klawisz  [ * ].
W przypadku wpisania prawid³owego kodu zostaje uruchomiona procedura wydruku
wszystkich zapisanych zdarzeñ ( 250) oraz jest wy�wietlany komunikat:

Podaj numerFunkcje
Numer funkcji:_

Podaj numerFunkcje specjal.
Numer funkcji:_

Wydruk pamieci
wykonano
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INNE FUNKCJE URZ¥DZENIA

STEROWANIE WYJ�Æ POPRZEZ CZUJNIKI

Podczas programowania instalacyjnego mo¿na przyporz¹dkowaæ linie wyj�ciom. W przypadku
uaktywnienia danej linii zostaje za³¹czone odpowiednie wyj�cie, które zostaje wy³¹czone
gdy linia przestanie byæ aktywna oraz up³ynie okre�lony czas ( ustalony podczas
programowania ).  Fukcja ta mo¿e s³u¿yæ np. do automatycznego za³¹czania o�wietlenia w
przypadku wej�cia do pomieszczenia, za³¹czania ogrzewania itp.

MONITORING

Urz¹dzenie pozwala na sygnalizacjê stanu alarmowego oraz sygnalizacjê zmiany stanów
systemu (uzbrojenie, rozbrojenie) drog¹ telefoniczn¹ do stacji monitoruj¹cej. Przekazywany
jest kod obiektu (adres) oraz dok³adny kod stanu alarmowego b¹d� wykonanej czynno�ci.

STEROWANIE ZAMKAMI

Podczas programowania instalacyjnego mo¿na zdefiniowaæ sterowanie zamkami
elektromagnetycznymi lub innymi urz¹dzeniami, kodem wprowadzanym z klawiatury.

POWIADOMIENIE TELEFONICZNE G£OSEM

Urz¹dzenie pozwala na sygnalizacjê stanu alarmowego drog¹ telefoniczn¹ pod wskazane
numery. Centrala alarmowa ³¹czy siê po kolei pod zapisane numery telefoniczne tyle razy ile
ustalono podczas programowania instalacyjnego ( 0 ... 255 ).
W s³uchawce telefonicznej s³ychaæ sygna³ alarmowy a nastêpnie przyk³adowo komunikat:
�ALARM ZERO JEDEN�, krótki sygna³ dzwiêkowy i komunikat: �OBIEKT JEDEN CZTERY SZE�Æ�.
Sygna³ alarmowy i komunikaty s¹ powtarzane przez ok. 1min.
Liczba podana po komunikacie �ALARM� informuje o rodzaju alarmu.
Liczba podana po komunikacie �OBIEKT� informuje o numerze obiektu nadanym poprzez
instalatora.

LICZBA RODZAJ ALARMU
01 alarm wywo³any przez czujnik numer 1
02 alarm wywo³any przez czujnik numer 2
...
64 alarm wywo³any przez czujnik numer 64
65 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 1
66 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 2
67 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 3
68 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 4
69 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 5
70 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 6
71 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 7
72 sabota¿ - zwarcie magistrali (we) nr 8
73 �le wprowadzony kod na klawiaturze
74 sabota¿ centrali
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