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Wprowadzenie
Konstrukcja centrali alarmowej CA-10 oraz jej elastyczno programowa, daje instalatorowi
pe
swobod okre lania funkcji i sposobu dzia ania systemu alarmowego. Oprócz tego,
pozwala przypisa centrali dodatkowe funkcje (na przyk ad sterowanie o wietleniem, zamkami,
kamerami).
Wszystkie parametry centrali mo na zaprogramowa przy pomocy manipulatora lub komputera
(w trybie lokalnym przez RS-232 lub zdalnie poprzez modem). Programowanie przy pomocy
manipulatora jest mo liwe po uruchomieniu trybu serwisowego.

Tryb serwisowy

[HAS O SERWISOWE][#] lub [HAS O SERWISOWE][*]

Tryb serwisowy mo na uruchomi w manipulatorze w dowolnej nieczuwaj cej i niealarmuj cej
strefie. Aby wej w tryb serwisowy nale y poda has o serwisowe (fabrycznie=[1][2][3][4][5])
i potwierdzi je klawiszem [#] lub [*]. Tryb serwisowy sygnalizuj migaj ce na przemian dioda
LED
[ALARM] i
[CZUWANIE] odpowiadaj ca strefie, w której znajduje si manipulator oraz
generowany co 3 sekundy jeden krótki d wi k. Pozosta e strefy dzia aj normalnie, alarmy s
sygnalizowane tylko w manipulatorach i do stacji monitoruj cej. W trybie serwisowym nie s
kontrolowane sabota e i adresy manipulatorów. Tryb serwisowy pozostaje aktywny do czasu
jego zako czenia funkcj serwisow (FS0) lub poleceniem z komputera z programu DLOAD10.

Wywo ywanie funkcji serwisowych centrali
Wywo anie funkcji serwisowej sygnalizowane jest wieceniem diody LED
[AWARIA].
W zale no ci od typu manipulatora (LED lub LCD) uruchamianie funkcji serwisowych mo e
odbywa si w ró ny sposób.

Wywo ywanie funkcji serwisowych w manipulatorach typu LED
Po uruchomieniu trybu serwisowego wywo anie funkcji odbywa si przez wpisanie z klawiatury
numeru funkcji i naci ni cie klawisza [#].

Wywo ywanie funkcji serwisowych w manipulatorach typu LCD
Po uruchomieniu trybu serwisowego na wy wietlaczu pojawi si nast puj cy komunikat:

Tryb serwisowy
Menu:
Poruszanie si po menu mo liwe jest przy u yciu klawiszy ze strza kami. Naci ni cie
dowolnego klawisza ze strza
spowoduje przywo anie na wy wietlacz hierarchicznego menu
trybu serwisowego, u atwiaj cego dost p do funkcji serwisowych. Menu zbudowano w taki
sposób, aby zgrupowa poszczególne funkcje serwisowe centrali tematycznie.
Klawisze
umo liwiaj przewijanie menu.
Wej cie do podmenu lub uruchomienie funkcji wskazywanej na wy wietlaczu przez strza
nast puje zarówno po przy
ci ni ciu klawisza , jak i [#].
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Wyj cie z podmenu lub z funkcji mo liwe jest po naci ni ciu klawisza
albo [*], lub te
kombinacji klawiszy [*] i [#]. Zale y to od typu funkcji – w niektórych funkcjach klawisze [*] i
do edycji.
Dla przyk adu, je li strza ka na wy wietlaczu wskazuje Monitoring, to kolejne naci ni cia
strza ki
lub klawisza [#] spowoduje przej cie do pierwszej funkcji z bloku funkcji
programuj cych parametry monitoringu, natomiast klawisze
lub [*] umo liwiaj powrót do
kolejnych poziomów menu:

Monitoring
Stacje i opcje
Telefon st. 1
Stacje i opcje
Monitoring
W manipulatorze typu LCD wywo anie funkcji mo liwe jest tak e przez wpisanie w trybie
serwisowym z klawiatury numeru funkcji i naci ni cie klawisza [#], podobnie jak to ma miejsce
w manipulatorach typu LED.
Na kolejnych stronach pokazano, w jaki sposób zgrupowane s funkcje programuj ce central .
Funkcje programuj ce manipulator LCD opisane zosta y w dalszej cz ci instrukcji.

CA-10

Menu trybu serwisowego:
Par. podstawowe
1. Has o serwis.
2. Ident. centr.
3. Ident.komput.
4. Tel.komputera
5. Opcje systemu
6. Czasy global.
7. Licz.l.licz.
123. Czasy liczn
Podzia -strefy
8. Wej cia str.1
9. Wej cia str.2
10. Wej cia str3
11. Wej cia str4
12. We.wy w.str1
13. We.wy w.str2
14. We.wy w.str3
15. We.wy w.str4
16. We.blok.str1
17. We.blok.str2
18. We.blok.str3
19. We.blok.str4
20. Opcje str. 1
21. Opcje str. 2
22. Opcje str. 3
23. Opcje str. 4
127. WeBlokNoWy1
128. WeBlokNoWy2
129. WeBlokNoWy3
130. WeBlokNoWy4
Wej cia
24. Czu
wej.
25. Typ linii
26. Typ reakcji
27. Opcje wej
28. Czasy na wej.
29. Max.czas nar
30. Brak narusz.
Wyj cia
31. Wyj cie OUT1
32. Lista OUT1
33. Wyj cie OUT2
34. Lista OUT2
35. Wyj cie OUT3
36. Lista OUT3
37. Wyj cie OUT4
38. Lista OUT4
39. Wyj cie OUT5
40. Lista OUT5
41. Wyj cie OUT6
42. Lista OUT6
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(Has o serwisowe)
(Identyfikator centrali)
(Identyfikator komputera)
(Telefon komputera)
(Czasy globalne)
(Liczniki linii licz cych)
(Czasy liczników)
(Wej cia strefy 1)
(Wej cia strefy 2)
(Wej cia strefy 3)
(Wej cia strefy 4)
(Wej cia wy wietlane w manipulatorze strefy 1)
(Wej cia wy wietlane w manipulatorze strefy 2)
(Wej cia wy wietlane w manipulatorze strefy 3)
(Wej cia wy wietlane w manipulatorze strefy 4)
(Wej cia automatycznie blokowane w strefie 1)
(Wej cia automatycznie blokowane w strefie 2)
(Wej cia automatycznie blokowane w strefie 3)
(Wej cia automatycznie blokowane w strefie 4)
(Opcje strefy 1)
(Opcje strefy 2)
(Opcje strefy 3)
(Opcje strefy 4)
(We. aut. blok. w strefie 1 przy braku wyj cia ze strefy)
(We. aut. blok. w strefie 2 przy braku wyj cia ze strefy)
(We. aut. blok. w strefie 3 przy braku wyj cia ze strefy)
(We. aut. blok. w strefie 4 przy braku wyj cia ze strefy)
(Czu

wej )

(Czasy na wej cie)
(Maksymalny czas naruszenia wej )
(Maksymalny czas braku naruszenia wej )
(Programowanie wyj cia OUT1)
(Lista wej

steruj cych wyj ciem OUT1)

(Programowanie wyj cia OUT2)
(Lista wej

steruj cych wyj ciem OUT2)

(Programowanie wyj cia OUT3)
(Lista wej

steruj cych wyj ciem OUT3)

(Programowanie wyj cia OUT4)
(Lista wej

steruj cych wyj ciem OUT4)

(Programowanie wyj cia OUT5)
(Lista wej

steruj cych wyj ciem OUT5)

(Programowanie wyj cia OUT6)
(Lista wej

steruj cych wyj ciem OUT6)
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Stacje i opcje

Identyfikatory

Kody z wej

Kody zd. stref

Kody systemowe

136. Pref.TELIM
137. Kody TELIM

43. Telefon st.1
44. Telefon st.2
45. Format st.1
46. Format st.2
47. Opcje monit
48. Id.we.stac.1
49. Id.str1.st.1
50. Id.str2.st.1
51. Id.str3.st.1
52. Id.str4.st.1
53. Id.syst.st.1
54. Id.we.stac.2
55. Id.str1.st.2
56. Id.str2.st.2
57. Id.str3.st.2
58. Id.str4.st.2
59. Id.syst.st.2
138. Adr. VISONIC
139. Test VISON.
60. Alarmy wej
61. Sabot.wej
62. Awarie wej
63. Narusz.wej
64. Kon.nar.wej.
65. Kon.sab.wej.
66. Kon.aw.wej
134. Blokowanie
135. Odblokowanie
67. Przydz. st.1
68. Przydz. st.2
69. Kody zd.str1
70. Kody zd.str2
71. Kody zd.str3
72. Kody zd.str4
73. Przydz.s1.s1
74. Przydz.s2.s1
75. Przydz.s3.s1
76. Przydz.s4.s1
77. Przydz.s1.s2
78. Przydz.s2.s2
79. Przydz.s3.s2
80. Przydz.s4.s2
81. Kody sys.cz1
82. Kody sys.cz2
83. Przydz.st.1
84. Przydz.st.2
85. Tr. test. o
86. Czas aw.230V
126. Kody wart.
133. Tr. test co
140. T.tst.w cz.

CA-10
(Nr tel. do stacji monitoruj cej 1)
(Nr tel. do stacji monitoruj cej 2)
(Format stacji monitoruj cej 1)
(Format stacji monitoruj cej 2)
(Opcje monitoringu)
(Identyfikator zdarze z wej

dla stacji 1)

(Ident. zdarze ze strefy 1 dla stacji 1)
(Ident. zdarze ze strefy 2 dla stacji 1)
(Ident. zdarze ze strefy 3 dla stacji 1)
(Ident. zdarze ze strefy 4 dla stacji 1)
(Ident. zdarze systemowych dla stacji 1)
(Identyfikator zdarze z wej

dla stacji 2)

(Ident. zdarze ze strefy 1 dla stacji 2)
(Ident. zdarze ze strefy 2 dla stacji 2)
(Ident. zdarze ze strefy 3 dla stacji 2)
(Ident. zdarze ze strefy 4 dla stacji 2)
(Ident. zdarze systemowych dla stacji 2)
(Adres systemu radiowego VISONIC)
(Okres trans. test. syst. rad. VISONIC)
(Sabota e wej

)

(Naruszenia wej )
(Koniec naruszenia wej

)

(Koniec sabota u wej )
(Koniec awarii wej )
(Blokowanie wej

)

(Odblokowanie wej

)

(Przydzia zdarze z wej

dla stacji 1)

(Przydzia zdarze z wej

dla stacji 2)

(Kody zdarze ze strefy 1)
(Kody zdarze ze strefy 2)
(Kody zdarze ze strefy 3)
(Kody zdarze ze strefy 4)
(Przydzia zdarze ze strefy 1 dla stacji 1)
(Przydzia zdarze ze strefy 2 dla stacji 1)
(Przydzia zdarze ze strefy 3 dla stacji 1)
(Przydzia zdarze ze strefy 4 dla stacji 1)
(Przydzia zdarze ze strefy 1 dla stacji 2)
(Przydzia zdarze ze strefy 2 dla stacji 2)
(Przydzia zdarze ze strefy 3 dla stacji 2)
(Przydzia zdarze ze strefy 4 dla stacji 2)
(Kody zdarze systemowych cz
1)
(Kody zdarze systemowych cz
2)
(Przydzia zdarze syst. do stacji 1)
(Przydzia zdarze syst. do stacji 2)
(Wys anie transmisji testowej o godz...)
(Czas opó n. wys . zd. „aw. zas. 230V”)
(Kody wartownika kontroli stref)
(Transmisja testowa co...)

(transmisja testowa w czuwaniu co…)
(Prefiksy rozszerzaj ce identyfikatory w formacie transmisji TELIM)
(Kody wysy ane w formacie transmisji TELIM)

CA-10
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Nr telefonów

Komunik. PAGER

Komunik. HEX

Parametry pow.

Timery
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
124.
125.
131.
132.
113.
114.
115.
116.

87. Telefon nr 1
88. Telefon nr 2
89. Telefon nr 3
90. Telefon nr 4
91. Telefon nr 5
92. Telefon nr 6
93. Telefon nr 7
94. Telefon nr 8
95. Str-komunik.
96. Komunikat 1
97. Komunikat 2
98. Komunikat 3
99. Komunikat 4
119. Komun.HEX1
120. Komun.HEX2
121. Komun.HEX3
122. Komun.HEX4
100. Kolejk/powt
101. Ilo dzwon
117. Brak l.tel.
118. Param.PAGER

(Numer telefonu 1)
(Numer telefonu 2)
(Numer telefonu 3)
(Numer telefonu 4)
(Numer telefonu 5)
(Numer telefonu 6)
(Numer telefonu 7)
(Numer telefonu 8)
(Przydz. stref i komunikat. do numerów)
(Komunikat 1 dla pagera – POLAPGER)
(Komunikat 2 dla pagera – POLAPGER)
(Komunikat 3 dla pagera – POLAPGER)
(Komunikat 4 dla pagera – POLAPGER)
(Komunikat 1 dla pagera – HEX)
(Komunikat 2 dla pagera – HEX)
(Komunikat 3 dla pagera – HEX)
(Komunikat 4 dla pagera – HEX)
(Ilo

kolejek i powtórze telefonowania)

(Ilo

dzwonków przed odpowiedzi )

(Dopuszczalny czas braku nap. na l. tel.)
(Parametry sygna u centrali pagera)

Timer 1
Timer 2
Timer 3
Timer 4
F-cje timer
(Funkcje timerów)
F-cje. specjalne
RST ustwie
(Przywrócenie ustawie )
Kas.pam.zd.
(Kasowanie pami ci zdarze )
Ident.prod.
(Przywrócenie identyfikatorów producenta)
RST hase
(Przywrócenie hase )
Adr. manip.
(Programowanie adresów manipulatorów)
Prog. RS232
(Start programowania przez RS-232)
Konfig.adr.
(Automatyczna konfiguracja adresów manipulatorów)
Test wyj
(Testowanie wyj )
Opc.dodatk.
(Opcje dodatkowe)
Kor. zegara
(Korekta zegara)
Pami zdarze
Druk zdarz.
(Drukowanie pami ci zdarze )
Druk alarm.
(Drukowanie pami ci alarmów)
Druk awarii
(Drukowanie pami ci awarii)
Druk zd.str
(Drukowanie zdarze ze stref)
Przegl. zdarze (Przegl d zdarze )
Manipulator LCD (patrz: „Funkcje serwisowe manipulatora”)
0 Koniec serwisu
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Programowanie funkcji serwisowych przy u yciu
manipulatora
W manipulatorach typu LED programowane parametry wskazywane s przez diody LED.
W manipulatorach typu LCD programowane parametry pokazywane s na wy wietlaczu.
Sposób programowania i wy wietlania danych zale y od typu danych wprowadzanych funkcj
serwisow . Central programuje si w oparciu o trzy typy funkcji: bitow (BIT), dziesi tn
(DEC) i szesnastkow (HEX). Funkcje bitowe wykorzystywane s do programowania
parametrów o charakterze dwustanowym: TAK i NIE (np. funkcje przydzia u wej do stref,
opcje). Funkcje dziesi tne u ywane s do programowania danych o postaci kilku cyfr
(przyk adowo czas transmisji testowej – 4 cyfry, indywidualne czasy na wej cie – 16 x 2 cyfry).
Funkcje szesnastkowe wykorzystywane s do programowania danych szesnastkowych (na
przyk ad kody monitoringu).

Funkcje bitowe (BIT) w manipulatorach typu LED
W trakcie programowania funkcj bitow , diody od 1 do 8 pokazuj aktualne ustawienie
poszczególnych parametrów (dioda zapalona – TAK, zgaszona – NIE). Przyci ni cie jednego
z klawiszy od 1 do 8 zmienia stan odpowiadaj cej mu diody. Po zaprogramowaniu 8 opcji
klawiszem [#] zapisuje si je w centrali. Je li w danej funkcji dost pna jest wi ksza liczba opcji,
centrala zasygnalizuje dwoma krótkimi d wi kami zapami tanie ustawie pierwszych o miu,
po czym przejdzie do kolejnego zestawu opcji, wy wietlaj c ich stan na diodach od 1 do 8. Na
diodach od 9 do 12 centrala pokazuje, który zestaw opcji jest programowany. Po
zaprogramowaniu wszystkich parametrów, centrala zasygnalizuje wyj cie z funkcji czterema
krótkimi i jednym d ugim d wi kiem.
Klawisz [*] umo liwia wycofanie si z funkcji w dowolnym momencie. Zmiany wprowadzone
w aktualnie wy wietlanych danych s wówczas pomijane.

Funkcje bitowe (BIT) w manipulatorach typu LCD
Po wywo aniu funkcji tego typu klawisze
zmieniaj po enie kursora, a klawisze
zmieniaj ustawienie bitu wskazywanego przez kursor. Mo liwe jest te podanie numeru bitu,
który ma zmieni warto przy pomocy klawiszy numerycznych. Bity od 10 do 16 wskazuje si
naciskaj c kolejno klawisz [*] i klawisz z cyfr . Kombinacja klawiszy [*] i [#] przerywa funkcj .

Funkcje bitowe z list (BIT) w manipulatorach typu LCD
Po wywo aniu funkcji tego typu w pierwszym wierszu wy wietlacza pojawia si nazwa funkcji,
natomiast w drugim – pierwsza opcja z dost pnych w danej funkcji (np. Opcje systemu). Znak
wskazuje, czy dana opcja jest w czona, czy nie. Zmian stanu prze cznika uzyskuje si
poprzez przyci ni cie dowolnego klawisza numerycznego. Klawisze
umo liwiaj
„przewijanie” listy prze czników. Klawisz [*] umo liwia wycofanie si z funkcji w dowolnym
momencie bez wprowadzenia zmian.

Funkcje dziesi tne (DEC) w manipulatorach typu LED
W trakcie programowania funkcji dziesi tnych, diody 1–4 pokazuj binarnie pierwsz cyfr ,
diody 5–8 drug cyfr , a na diodach 9–12 wy wietlany jest binarnie licznik par cyfr (patrz
rysunek 1). Programowanie polega na wpisaniu dwucyfrowej liczby i zatwierdzeniu
klawiszem [#]. Nale y kontrolowa poprawno
wpisywanych danych, gdy centrala nie
weryfikuje wprowadzanych parametrów i zaprogramowanie b dnych ustawie mo e
skutkowa wadliwym dzia aniem centrali. Przyj cie danych centrala potwierdza dwoma
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krótkimi d wi kami. Po zaprogramowaniu wszystkich par nast puje wyj cie z funkcji,
sygnalizowane czterema krótkimi i jednym d ugim d wi kiem.
Klawisz [*] umo liwia wycofanie si z funkcji w dowolnym momencie. Zmiany w danych
aktualnie wy wietlanych s pomijane.

Funkcje dziesi tne (DEC) w manipulatorach typu LCD
W funkcjach, które programuj kilka parametrów liczbowych, klawisze
wybieraj
programowany parametr, klawisz
kasuje znak przed kursorem, natomiast klawisz
wycofuje zmian bie cego parametru. Now warto
parametru podaje si przy pomocy
klawiszy numerycznych.
Klawisz [*] umo liwia wycofanie si z funkcji w dowolnym momencie bez wprowadzenia zmian.

Funkcje szesnastkowe (HEX) w manipulatorach typu LED
W trakcie programowania funkcji
szesnastkowych, diody 1–4 pokazuj
binarnie pierwsz cyfr HEX, diody 5–8
drug cyfr , natomiast na diodach 9–12
wy wietlany jest licznik par cyfr (patrz
rysunek 1).
Programowanie przy pomocy tego typu
funkcji polega na wpisaniu parametru
(dwóch cyfr HEX) i zatwierdzeniu
klawiszem [#]. Dla warto ci cyfr 0–9
wystarczy przyci ni cie odpowiedniego
klawisza, cyfry A-F wprowadza si przy
pomocy kombinacji klawiszy [*] i [0]–[5]
(czyli A=[*][0], B=[*][1] i tak dalej).
Przyci ni cie klawisza [*] powoduje
miganie diod wy wietlaj cych cyfr ,
która
zostanie
zmieniona
po
przyci ni ciu jednego z klawiszy [0]–[5].
Kombinacja klawiszy [*][#] umo liwia
przerwanie programowania, z pomini ciem zmian wprowadzonych w aktualnie wy wietlonych danych.

waga bitu

1 cyfra

2 cyfra

licznik

Rysunek 1. Sposób odczytywania danych z diod
LED na przyk adzie manipulatora typu
CA-10 KLED. Programowany jest
szósty parametr (licznik = 6), diody 1–
8
wskazuj
aktualn
warto
parametru równ A2 (HEX).

Uwaga: W manipulatorach typu LED przy programowaniu zarówno funkcji dziesi tnej, jak
i szesnastkowej, kolejne przyci ni cia klawiszy numerycznych powoduj jedynie
wpisanie odpowiedniej cyfry na diody (na przemian zmieniany jest stan diod 1–4 i 5–
8). Dopiero przyci ni cie klawisza [#] powoduje zapami tanie stanu parametru
wy wietlanego na diodach.

Funkcje szesnastkowe (HEX) w manipulatorach typu LCD
Programowanie dwucyfrowych kodów szesnastkowych HEX (np. kodów zdarze z wej przy
pomocy funkcji FS60–FS66 i FS134–FS135) odbywa si w sposób opisany dla kodów
dziesi tnych, przy czym znaki A ... F uzyskuje si poprzez kombinacj klawisza [*] i jednej
z cyfr 0 ... 5.
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Przy programowaniu wielocyfrowych kodów szesnastkowych (np. identyfikatorów w funkcjach
FS48–FS59) klawisze
i
s
do przesuwania kursora, klawisz
kasuje znaki przed
kursorem, a klawisz
zmienia tryb z dopisywania znaków na ich zast powanie i odwrotnie.
Nowe warto ci wprowadza si przy pomocy klawiszy numerycznych, przy czym znaki A ... F
uzyskuje si poprzez kombinacj klawisza [*] i jednej z cyfr 0 ... 5.
Kombinacja klawiszy [*][#] umo liwia wycofanie si z funkcji w dowolnym momencie bez
wprowadzenia zmian.

Tablica kodowania znaków dla manipulatorów typu LED
Dziesi tnie-(DEC)

Binarnie-(BIT)

Szesnastkowo-(HEX)

0

0000

0

1

0001

1

2

0010

2

3

0011

3

4

0100

4

5

0101

5

6

0110

6

7

0111

7

8

1000

8

9

1001

9

10

1010

A

11

1011

B

12

1100

C

13

1101

D

14

1110

E

15

1111

F

Stan diod LED
1–4 lub 5–8

Edycja napisów w manipulatorach typu LCD
Podczas programowania tekstów klawisze
zmieniaj po enie kursora. Klawisz [*]
prze cza tryb pracy funkcji (mi dzy trybem numerycznym i tekstowym), a klawisz [#]
zatwierdza ca y tekst. Pozosta e klawisze maj funkcje zale ne od trybu pracy.
Tryb tekstowy sygnalizowany jest znakiem *, umieszczonym w prawym górnym rogu
wy wietlacza. Klawisze numeryczne w trybie tekstowym wprowadzaj na pozycj kursora litery,
zgodnie z tabel . Ma e litery uzyskuje si naciskaj c dwukrotnie klawisz z cyfr . Gdy funkcja
jest w trybie numerycznym, mo liwe jest przerwanie programowania napisu po przyci ni ciu
kolejno klawiszy [*] i [#].
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Klawisz

Tryb numeryczny
kasuje znak przed kursorem

Tryb tekstowy
zamienia znak na poprzedni w alfabecie

prze cza tryby: zmiana – dopisywanie

zamienia znak na nast pny w alfabecie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

.
A
D
G
J
M
P
T
W
spacja

,
a
d
g
j
m
p
t
w
-

Opis funkcji serwisowych centrali
Przy wielu funkcjach w nawiasach umieszczono informacj o sposobie wprowadzania danych:
bitowym (BIT), dziesi tnym (DEC) lub szesnastkowym (HEX). Je li w opisie funkcji nie podano
szczegó owych informacji na temat programowania, dane do centrali wprowadza si w sposób
opisany w poprzednim rozdziale dla okre lonego typu funkcji.
FS0 – wyj cie z trybu serwisowego
Funkcja ko czy prac centrali w trybie serwisowym. Centrala zaczyna dzia
zgodnie
z nowymi ustawieniami. Wykonywany jest restart centrali – je li w tym momencie w innej
strefie wykonywano jakie operacje z klawiatur (na przyk ad wywo ano jak
funkcj
ytkownika), centrala przerywa wykonywan funkcj i przechodzi do stanu spoczynkowego.
Wyj cie z trybu serwisowego sygnalizowane jest we wszystkich strefach czterema krótkimi
i jednym d ugim d wi kiem.

Funkcje programuj ce parametry podstawowe
FS1 – zmiana has a serwisowego
Has o serwisowe umo liwia w czenie trybu serwisowego. Mo e ono mie od 4 do 6 cyfr.
PRZYK AD:
zmiana has a serwisowego z 12345 na 78901
[12345] [#] – wej cie w tryb serwisowy
[1] [#] – wywo anie funkcji serwisowej 1
[78901] [#] – wprowadzenie cyfr nowego has a i ich akceptacja, po której nast puje automatyczne
wyj cie z funkcji.

FS2 – programowanie identyfikatora centrali (HEX)
FS3 – programowanie identyfikatora komputera (HEX)
Przy DOWNLOADING-u telefonicznym (patrz: Instrukcja instalatora) centrala, po po czeniu
si z komputerem, podaje sze cioznakowy identyfikator centrali i oczekuje na identyfikator
zg aszaj cego si komputera. Po otrzymaniu poprawnego identyfikatora mo e by
rozpocz ta transmisja do komputera.
W manipulatorach typu LED programowanie identyfikatorów polega na wpisaniu trzech par
znaków szesnastkowych (cyfry od 0 do 9 oraz znaki A, B, C, D, E, F – patrz tabela kodów).
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Na diodach LED najpierw pojawia si b
dotychczasowe ustawienia, a po zmianie –
warto ci wprowadzonych znaków (binarnie, pierwszy znak to diody od 1 do 4, drugi znak
diody od 5 do 8, numer pary programowanych znaków – diody 9–12). Po wprowadzeniu
ostatniej pary znaków centrala automatycznie wychodzi z funkcji.
PRZYK AD (dla manipulatora LED):
zaprogramowanie identyfikatora centrali 23C4D5
[2] [#] – wywo anie danej funkcji.
[2][3] [#] – wprowadzenie dwóch pierwszych znaków
[*2][4] [#] – wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
[*3][5] [#] – wprowadzenie dwóch ostatnich znaków, po zaakceptowaniu których centrala wychodzi
z funkcji

FS4 – programowanie numeru telefonu komputera (HEX)
Numer telefonu do komputera jest niezb dny aby centrala mog a po czy si
z komputerem. Je li numer telefonu do komputera nie zostanie zaprogramowany,
mo liwe b dzie nawi zanie czno ci inicjowane z komputera, przy czym centrala nie
dzie roz cza si i oddzwania .
Numer telefonu mo e mie
cznie szesna cie cyfr i znaków specjalnych. Znaki specjalne
do sterowania procesem wybierania numeru. W manipulatorze LED numer telefonu
programuje si podaj c kolejne cyfry i znaki parami. Ka
par nale y zatwierdzi
klawiszem [#] (zobacz przyk ad ni ej). Diody 9–12 pokazuj (binarnie), która para znaków
jest programowana, a diody 1–4 i 5–8 pokazuj (równie binarnie) warto ci programowanych
znaków.
PRZYK AD:
[4]
[0][*3]
[5][5]
[6][4]
[0][3]
[1][*0]
[*0]
[*]

[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]

–
–
–
–
–
–
–
–

zaprogramowanie numeru 0 - 556 40 31 (0D 55 64 03 1AA) w manipulatorze LED
wywo anie danej funkcji
wprowadzenie dwóch pierwszych znaków
wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
wprowadzenie kolejnego znaku i cz ci kodu ko ca numeru telefonu AA
wprowadzenie drugiej cz ci kodu AA
wyj cie z funkcji po wprowadzeniu 11 znaków.

Znaki specjalne:
Sygna Opis

Sposób wprowadzania Sposób wy wietlania (HEX)

A

znak steruj cy

[*][0]

A

B

prze cz na wybieranie impulsowe

[*][1]

B

C

prze cz na wybieranie tonowe

[*][2]

C

D

oczekiwanie na sygna ci

[*][3]

D

E

pauza krótka (3 sekundy)

[*][4]

E

F

pauza d uga (10 sekund)

[*][5]

F

[*][0][0]

A0

sygna

w systemie DTMF

y

#

sygna # w systemie DTMF

[*][0][1]

A1

a

sygna a w systemie DTMF

[*][0][2]

A2

b

sygna b w systemie DTMF

[*][0][3]

A3

c

sygna c w systemie DTMF

[*][0][4]

A4

d

sygna d w systemie DTMF

[*][0][5]

A5

CA-10
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Uwagi:
Przed numerem telefonu nie nale y programowa znaków steruj cych B, C i D
(ustawia si to w opcjach FS5).
Czekanie na sygna ci y (kod D) nie zmniejsza licznika kolejek i prób
w przypadku sygna u zaj to ci (np.: gdy centrala do czona jest do linii
wewn trznej i wyj cie na miasto jest zaj te, centrala wybiera numery do skutku).
Dopiero po wybraniu ca ego numeru zaj to lub brak odebrania zmieniaj te liczniki.
Przy programowaniu z manipulatora LED, numer telefonu krótszy ni 16 znaków,
musi by zako czony kodem specjalnym AA ( „AA” oznacza koniec numeru).
Specjalne sygna y generowane w systemie DTMF wymagaj zaj cia dwóch znaków
w numerze telefonu (A i odpowiednia cyfra).
FS5 - programowanie opcji systemu (BIT)
Funkcja programuje 24 opcje okre laj ce sposób dzia ania centrali alarmowej.
W manipulatorze LED zosta y one podzielone na trzy zestawy po 8 opcji.
Zamieszczone ni ej tabele zawieraj nast puj ce informacje:
pierwsza kolumna – numeracja opcji dla manipulatorów typu LED,
druga kolumna – numeracja opcji dla manipulatorów typu LCD,
trzecia kolumna – opis opcji,
czwarta kolumna – sposób sygnalizowania opcji w manipulatorze typu LED (przez
diod o numerze odpowiadaj cym numerowi danej opcji),
pi ta kolumna – sposób sygnalizowania opcji dla manipulatora typu LCD
(wy wietlanie lub brak znaku ).
PIERWSZY ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda z numerem 12)
Nr opcji

Opcja

LED LCD
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

telefonowanie za czone
telefonowanie wy czone
monitoring za czony
monitoring wy czony
odpowiadanie na telefon za czone
odpowiadanie na telefon wy czone
drukowanie za czone
drukowanie wy czone
tryb CR+LF (drukarka) za czone
tryb CR+LF wy czone
szybko

transmisji do drukarki 2400 Bps (RS-232)

szybko

transmisji do drukarki 1200 Bps

transmisja do drukarki z parzysto ci (RS-232)
transmisja bez parzysto ci
transmisja do drukarki z parzysto ci EVEN
transmisja z parzysto ci ODD

Sygnalizacja
LED
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Uwaga: Opcje 4 do 8 pierwszego zestawu dotycz wspó pracy centrali z drukark .

LCD
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DRUGI ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda numer 11)
Nr opcji
Opcja
LED LCD
1

9

2

A

3

B

4

5

wywo anie DOWNLOADINGU z zewn trz mo liwe

Sygnalizacja
LED
LCD
WIECI

wywo anie DOWNLOADINGU z zewn trz niemo liwe
system wybierania TONOWY

NIE WIECI
WIECI

system wybierania IMPULSOWY

NIE WIECI

komunikat z syntezera odtworzony dwukrotnie

WIECI

komunikat o alarmie odtworzony jednokrotnie

NIE WIECI

C

sygna GROUND-START generowany przed
(obs uga specjalnych linii telefonicznych)

D

NIE WIECI
sygna GROUND-START zablokowany
wy czony test sygna u zg oszenia centrali telefonicznej przed
WIECI
wybraniem numeru

6

E

7

F

8

G

wybieraniem

WIECI

NIE WIECI
dialer czeka na sygna centrali przed wybraniem numeru
wy czony test odebrania telefonu (komunikat z syntezera
WIECI
emitowany po 15 sek. od wybrania numeru)
za czony test odebrania telefonu (dialer w cza komunikat po
NIE WIECI
wykryciu odebrania telefonu)

wyj cia OUT5, OUT6 steruj powiadamianiem radiowym
wyj cia OUT5, OUT6 realizuj przypisane im funkcje
podwójne wywo anie odpowiadania na telefon
pojedyncze wywo anie odpowiadania na telefon

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

TRZECI ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED migaj diody numer 11 i 12)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

H

2

I

tryb serwisowy niedost pny gdy która ze stref czuwa
tryb serwisowy zawsze dost pny
DWNL niedost pny, gdy która ze stref czuwa
komunikacja z komputerem zawsze mo liwa
alarm, je li po up ywie czasu na wyj cie s naruszone wej cia

3

J

4

K

5

L

centrala nie alarmuje, je li po up ywie czasu na wyj cie s
naruszone wej cia w strefie
alarm po arowy sygn. tylko w tej strefie, w której go wywo ano
alarm po arowy sygnalizowany we wszystkich strefach
alarm z manipulatora (PANIC, AUX, sabota ) sygnalizowany
tylko w tej strefie, w której go wywo ano
alarm z manipulatora sygnalizowany we wszystkich strefach

6

M

w przypadku problemów z transmisj do stacji zawieszenie
monitorowania do czasu wyst pienia nowego zdarzenia
zawieszanie monitorowania na 30 min.
wyj cia OUT5 i OUT6 pracuj w formacie „UA”

7

N

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI

wyj cia OUT5 i OUT6 pracuj w formacie PC16OUT (wy czona
NIE WIECI
opcja 7 i 8)

CA-10

wyj cia OUT5 i OUT6 pracuj w formacie „LV&BY”
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O

WIECI

wyj cia OUT5 i OUT6 pracuj w formacie PC16OUT (wy czona
NIE WIECI
opcja 7 i 8)

Uwaga: Opcje 7 i 8 trzeciego zestawu s istotne tylko przy za czonej opcji 7 drugiego
zestawu – „wyj cia OUT5, OUT6 steruj powiadamianiem radiowym NOKTON”.
Formaty danych „UA” i „LV” s wykorzystywane zagranic .
FS6 – programowanie czasów globalnych (DEC)
Ustawienia dotycz czasu wej cia, czasu wyj cia i czasu alarmowania. Obowi zuj dla tych
wej i wyj , którym nie okre lono czasów indywidualnych. Czas na wyj cie jest wspólny
dla wszystkich stref. Czas alarmu programowany w tej funkcji dotyczy równie sygnalizacji
w manipulatorach.
Uwaga: Okre lony funkcj FS6 czas alarmu okre la równie czas blokady alarmów z wej
– po w czeniu alarmu, kolejne naruszenia wej nie b
powodowa kolejnych
alarmów, a do up yni cia czasu blokady.
Czasy programuje si w zakresie od 1 do 99 sekund.
W manipulatorach typu LED wprowadza si kolejno czas na wej cie, czas na wyj cie i czas
alarmowania, wpisuj c po dwie cyfry.
PRZYK AD (dla manipulatora LED):
zaprogramowanie czasów: TWE = 30 s, TWY = 60 s, TAL = 90 s
[6] [#] – wywo anie danej funkcji
[3][0] [#] – wprowadzenie czasu na wej cie (dwie cyfry) – miga dioda 12
[6][0] [#] – wprowadzenie czasu na wyj cie (dwie cyfry) – miga dioda 11
[9][0] [#] – wprowadzenie czasu alarmu – migaj diody 11 i 12 – po zaakceptowaniu ostatniego czasu
centrala automatycznie wychodzi z funkcji.

Przy programowaniu z manipulatora LCD naci ni cie klawisza [#] zatwierdza wszystkie trzy
wprowadzone czasy.
FS7 – programowanie liczników linii licz cych (DEC)
Centrala jest wyposa ona w trzy niezale ne liczniki narusze , z którymi mo na zwi za
dowolne wej cia. Naruszenie tych wej powoduje alarm po osi gni ciu zaprogramowanej
warto ci narusze , zwi zanego z wej ciem licznika. Ka dy z liczników mo e liczy
naruszenia z jednego lub z kilku wej , zdefiniowanych jako licznikowe (przyk adowo licznik
1 mo e zlicza naruszenia wej cia 2, licznik 2 naruszenia wej 4, 5, 6). Alarm zostaje
wygenerowany z wej cia, które zosta o naruszone jako ostatnie.
Programuje si trzy warto ci liczników od 01 do 07 w kolejno ci: licznik 1, licznik 2, licznik 3.
Je li w centrali nie ma wej licznikowych, zaprogramowane warto ci nie maj znaczenia.
- Zaprogramowanie liczby „0” – alarm po 8 naruszeniach.
- Zaprogramowanie liczby „1” – alarm po drugim naruszeniu.
- Zaprogramowanie liczby „2” i wi kszej – alarm po ilo ci narusze równej
zaprogramowanej liczbie.
Czasy naliczania pobudze odpowiadaj ce licznikom programowane s w FS123.
PRZYK AD (dla manipulatora LED):
zaprogramowanie liczników: pierwszy – na 2 naruszenia, drugi – 5 narusze , trzeci –
niewykorzystany
[7]
[#] –
wywo anie funkcji
[0][2] [#] –
zaprogramowanie pierwszego licznika (miga dioda 12)
[0][5] [#] –
zaprogramowanie drugiego licznika (miga dioda 11)
[*] –
wyj cie z funkcji – pomini cie programowania trzeciego licznika
Gdy programowane s trzy liczniki, po zaprogramowaniu trzeciego licznika nast puje
automatyczne wyj cie z funkcji.
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Funkcje programuj ce podzia i strefy
FS8 – przypisywanie wej

do strefy 1 (BIT)

FS9 – przypisywanie wej

do strefy 2 (BIT)

FS10 – przypisywanie wej

do strefy 3 (BIT)

FS11 – przypisywanie wej do strefy 4 (BIT)
Funkcje FS8 do FS11 s
do podzia u systemu alarmowego na strefy. Opis podzia u
centrali na strefy znajduje si w INSTRUKCJI INSTALATORA.
W manipulatorach typu LED przypisywanie wej do strefy odbywa si w dwóch etapach.
W pierwszym etapie (miga dioda 12) programuje si wej cia od 1 do 8, w drugim etapie
(miga dioda 11) programuje si wej cia od 9 do 16 (dioda 1 wskazuje wówczas wej cie 9,
dioda 2 wej cie 10 itd.). Przej cie do drugiego etapu nast puje po naci ni ciu klawisza [#].
Przypisywanie wej
do strefy odbywa si przez naci ni cia klawiszy od 1 do 8, co
ilustrowane jest zapaleniem si
diody oznaczaj cej odpowiednie wej cie. Po
zaprogramowaniu wszystkich wej
naci ni cie klawisza [#] spowoduje zapisanie
wprowadzonych danych i wyj cie z funkcji.
W manipulatorach typu LCD wej cia mo na przypisa do stref wpisuj c numer
odpowiedniego wej cia (wej cia 1–9 przez naci ni cie klawisza z cyfr , wej cia 10–16 przez
naci ni cie kolejno klawisza [*] oraz klawisza z cyfr od 0 do 6, przy czym wej cia 10–16
wy wietlane s przy pomocy liter od A do G) lub pos uguj c si klawiszami ze strza kami
(strza ki
i
umo liwiaj przesuwanie kursora, strza ka
s y do przypisywania do
strefy lub do usuwania z niej, a strza ka
pozwala wy wietli nazw wej cia, na które
najecha kursor). Naci ni cie klawisza [#] spowoduje zapisanie wprowadzonych danych
i wyj cie z funkcji.
FS12 – programowanie wej

wy wietlanych w manipulatorze strefy 1 (BIT)

FS13 – programowanie wej

wy wietlanych w manipulatorze strefy 2 (BIT)

FS14 – programowanie wej

wy wietlanych w manipulatorze strefy 3 (BIT)

FS15 – programowanie wej wy wietlanych w manipulatorze strefy 4 (BIT)
Centrala posiada mo liwo
dowolnego okre lenia, które wej cia b
wy wietlane
w danym manipulatorze. Opcja ta dotyczy przede wszystkim manipulatorów typu LED:
manipulatora CA-10 KLED i CA-10 KLED-S produkowanego do lutego 2006 roku (mo liwe
jest wy wietlanie stanu 12 z 16 wej ). W nowszych manipulatorach typu CA-10 KLED-S
(wersja laminatu 2.2 i pó niejsze) niezale nie od ustawienia funkcji wy wietlany jest stan
wszystkich wej od 1 do 16. Dla manipulatorów typu LCD dzia anie tej opcji ograniczone
jest do trybu wy wietlania w formacie CA-10. Wej cia, które maj by pokazywane
w manipulatorze wy wietlane s w kolejno ci od najni szego do najwy szego, przy czym
pomijane s wej cia, które nie maj by wy wietlane. Przyk adowo, je eli do wy wietlania
w manipulatorze wybrane zosta y wej cia 2, 3, 5 i 7, to stan wej cia 2 wy wietlany jest na
pierwszej diodzie, stan wej cia 3 na drugiej, wej cia 5 na trzeciej, wej cia 7 na 4,
a pozosta e diody pozostan niewykorzystane.
Programowanie przebiega identycznie jak w FS8–FS11 (przypisywanie wej do stref).
FS16 – programowanie wej

blokowanych w strefie 1 (BIT)

FS17 – programowanie wej

blokowanych w strefie 2 (BIT)

FS18 – programowanie wej

blokowanych w strefie 3 (BIT)

CA-10
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FS19 – programowanie wej blokowanych w strefie 4 (BIT)
Funkcje 16 do 19 (AUTO-BYPASS) dotycz wej automatycznie blokowanych w strefie
przy w czeniu czuwania cichego lub czuwania g nego has em o uprawnieniu 7 (funkcja
uzbrojenia cz ciowego). Programowanie przebiega tak jak w FS8–FS11.
Uwaga: Wej cia blokowane przy braku wyj cia ze strefy programuje si
serwisowymi FS127 130 (EXIT-BYPASS).

funkcjami

FS20 – programowanie opcji strefy 1 (BIT)
W celu zwi kszenia elastyczno ci systemu, niektóre funkcje manipulatorów s opcjonalne.
Centrala CA-10 realizuje je tylko w tych strefach, w których nie s one zablokowane. Dla
ka dej strefy programuje si dwa zestawy opcji. Pierwszy zestaw (miga dioda 12) okre la
dost pno funkcji wywo ywanych przez d sze naci ni cie jednego klawisza. Drugi zestaw
(miga dioda 11) okre la jakie sygna y d wi kowe generuje manipulator strefy.
Ustalenie opcji w ka dym zestawie nale y zaakceptowa klawiszem [#].
Uwaga: Opcje 1, 2 i 3 pierwszego zestawu w funkcjach serwisowych FS20 do FS23
odnosz si do manipulatorów LED i nie maj znaczenia, gdy w systemie
zainstalowane s tylko manipulatory LCD. Uruchomienie funkcji GOTO dla
manipulatorów LCD wymaga osobnego zaprogramowania ustawie w samym
manipulatorze (patrz: Tryb serwisowy Manipulator LCD Ustawienia Funkcja
GOTO).
PIERWSZY ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda z numerem 12)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

funkcja GOTO do strefy 2 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 2 dost pna
funkcja GOTO do strefy 3 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 3 dost pna
funkcja GOTO do strefy 4 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 4 dost pna
szybkie w czanie czuwania (QUICKARM) [0][#] zablokowane
szybkie w czanie czuwania [0][#] odblokowane
blokada alarmu po trzech b dnych has ach
alarm po trzech b dnych has ach
blokada alarmu napadowego (PANIC)
alarm PANIC z klawiatury odblokowany
blokada alarmu pomocniczego (AUX)
alarm AUX z klawiatury odblokowany
blokada alarmu po arowego (FIRE)
alarm FIRE z klawiatury odblokowany

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
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DRUGI ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda numer 11)
Nr opcji
Opcja
LED LCD
1

9

2

A

3

B

4

C

5

D

6

E

sygnalizacja alarmu w manipulatorze do skasowania za czona
sygnalizacja alarmu w manipulatorze do skasowania wy czona
sygnalizacja alarmu przez czas alarmu (globalny) za czona
sygnalizacja alarmu przez czas alarmu (globalny) wy czona

F

sygnalizacja GONG (CHIME) w czona (pi

krótkich d wi ków)

sygnalizacja GONG (CHIME) wy czona
sygnalizacja awarii w czona (dwa krótkie d wi ki co 3 sek.)
sygnalizacja awarii w manipulatorze wy czona
sygnalizacja czasu na wyj cie w czona (jeden d ugi co trzy
sekundy)
sygnalizacja czasu na wej cie w czona (jeden krótki co trzy
sekundy)
sygnalizacja czasu na wej cie wy czona

8

G

Sygnalizacja
LED

LCD

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

naruszenie wej cia CICHE/G
NE lub LICZNIKOWE
WIECI
sygnalizowane w manipulatorze (5 d ugich d wi ków)
brak sygnalizacji naruszenia linii CICHE/G
NE lub
NIE WIECI
LICZNIKOWE

sygnalizacja czasu na wyj cie wy czona

7
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sygnalizacja przyci ni cia klawisza w czona
brak sygnalizacji przyci ni cia klawisza

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Uwaga: Je eli za czone zostan równocze nie dwie pierwsze opcje drugiego zestawu,
pierwsze stwo ma opcja pierwsza, tzn. alarm w manipulatorze b dzie
sygnalizowany do skasowania.
FS21 – programowanie opcji strefy 2 (BIT)
Funkcja okre la jakie funkcje dost pne s w manipulatorze strefy 2 oraz jakie zdarzenia
sygnalizowane s d wi kiem.
PIERWSZY ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda z numerem 12)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

1

2

2

3

3

funkcja GOTO do strefy 1 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 1 dost pna
funkcja GOTO do strefy 3 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 3 dost pna
funkcja GOTO do strefy 4 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 4 dost pna

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Pozosta e opcje jak w FS20.
FS22 – programowanie opcji strefy 3 (BIT)
Funkcja okre la jakie funkcje dost pne s w manipulatorze strefy 3 oraz jakie zdarzenia
sygnalizowane s d wi kiem.

CA-10
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PIERWSZY ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda z numerem 12)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

1

2

2

3

3

funkcja GOTO do strefy 1 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 1 dost pna
funkcja GOTO do strefy 2 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 2 dost pna
funkcja GOTO do strefy 4 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 4 dost pna

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Pozosta e opcje jak w FS20.
FS23 – programowanie opcji strefy 4 (BIT)
Funkcja okre la jakie funkcje dost pne s w manipulatorze strefy 4 oraz jakie zdarzenia
sygnalizowane s d wi kiem.
PIERWSZY ZESTAW OPCJI (dla manipulatora LED miga dioda z numerem 12)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

1

2

2

3

3

funkcja GOTO do strefy 1 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 1 dost pna
funkcja GOTO do strefy 2 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 2 dost pna
funkcja GOTO do strefy 3 zablokowana
funkcja GOTO do strefy 3 dost pna

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Pozosta e opcje jak w FS20.

Funkcje programuj ce parametry wej
FS24 – programowanie czu ci wej
Ka de wej cie centrali CA-10 mo e mie indywidualny czas reakcji. Naruszenia trwaj ce
krócej ni zaprogramowany czas reakcji, s przez central pomijane.
Programowanie czu ci wej w manipulatorach typu LED realizowane jest odmiennie, ni
programowanie pozosta ych parametrów. Wpisuje si warto od 1 do 255 co odpowiada
czasom od 16 ms do 4080 ms wed ug wzoru:
CZAS REAKCJI = WARTO
ZAPROGRAMOWANA x 16 ms
Po wprowadzeniu jednej, dwóch lub trzech cyfr dla pierwszego wej cia i zatwierdzeniu
klawiszem [#] centrala przechodzi do programowania czasu reakcji kolejnego wej cia. Po
wprowadzeniu ostatniego z parametrów i jego akceptacji centrala wychodzi z funkcji. Diody
od 9 do 12 wskazuj , którego wej cia parametr dotyczy (dla wej 1–15 binarnie – patrz
rozdzia : TABLICA KODOWANIA ZNAKÓW DLA MANIPULATORÓW TYPU LED; dla wej cia 16 diody 9–
12 s zgaszone).
Przerwanie programowania umo liwia klawisz [*].
PRZYK AD
zmiana czasu reakcji wej 1, 3 i 6 na 800 ms, wej cia 8 na 100 ms, pozosta e wej cia bez
zmian
800 ms/16 ms = 50 (tak warto trzeba wpisa dla wej 1,3 i 6)
100 ms/16 ms = 6.25 (dla wej cia 8 nale y wpisa 6, co zapewni czas reakcji = 96 ms)

22

Programowanie centrali
[2][4] [#] –
[5][0] [#] –
[#] –
[5][0] [#] –
[#] –
[#] –
[5][0] [#] –
[#] –
[6] [#] –
[*] –

wywo anie funkcji
czas reakcji dla pierwszego wej cia
akceptacja czasu drugiego wej cia
czas reakcji dla trzeciego wej cia
akceptacja czasu czwartego wej cia
akceptacja czasu pi tego wej cia
czas reakcji szóstego wej cia
akceptacja czasu siódmego wej cia
czas reakcji ósmego wej cia
wyj cie z funkcji

CA-10

(diody 9–12 = 0001)
(diody 9–12 = 0010)
(diody 9–12 = 0011)
(diody 9–12 = 0100)
(diody 9–12 = 0101)
(diody 9–12 = 0110)
(diody 9–12 = 0111)
(diody 9–12 = 1000)
(diody 9–12 = 1001) (poniewa pozosta e wej cia
bez zmian)

Na diodach od 1 do 8 centrala wy wietla poprzednio zaprogramowane ustawienie parametru
w postaci binarnej. Nowe znaczenie mo na odczyta dopiero po ponownym wej ciu
w funkcj . Dioda zgaszona oznacza zero, natomiast zapalona oznacza warto
zgodnie
z poni sz tabel :
Numer diody
1
2
3
4
5
6
7
8
Waga bitu

128

64

PRZYK AD:
Zapalone diody 1,3,6,8 oznaczaj warto
Stan diod od 1 do 8 :

32

8

4

2

1

165:

:

128+32 + 4+1 = 165
CZAS REAKCJI (ms): ZAPROGRAMOWANA WARTO
WARTO

16

(165) X 16 ms = 2640 ms

W manipulatorach typu LCD programuje si bezpo rednio czas w milisekundach: od 16 do
4080 (warto jest automatycznie zaokr glana do wielokrotno ci liczby 16).
W ustawieniach fabrycznych wszystkie wej cia centrali maj taki sam czas reakcji (480 ms).
W wi kszo ci wypadków, zmiana tego czasu nie b dzie wymagana.
Funkcja przeznaczona jest dla zaawansowanych instalatorów. Umo liwia dobranie czu ci
wej cia w przypadku stosowania specyficznych czujek (przyk adowo mechaniczne czujki
zbicia szyby lub czujki o ma ej histerezie, nieposiadaj ce monowibratora na wyj ciu).
Uwaga: Minimalna czu
wej
manipulatorów i wej
ekspandera wynosi
(4 x 16 ms). Rzeczywista czu
tych wej mo e przyjmowa warto ci n x
(n=1,2,3,...). Jest to spowodowane sposobem obs ugi manipulatorów
central – stan tych wej
jest odczytywany dok adnie w odst pach
wynosz cych 64 ms.

64 ms
64 ms
przez
czasu

FS25 – programowanie typu linii (DEC)
Wybór typu linii uzale niony jest od typu czujki i konfiguracji, w jakiej ma ona zosta
pod czona do centrali. Mo liwe s nast puj ce typy czujek i konfiguracji: NC, NO, EOL,
2EOL/NC, 2EOL/NO. Okre lenie typu czujki i konfiguracji jest konieczne, poniewa od tego
uzale niona jest interpretacja informacji, któr otrzymuje centrala. Przyk adowo: rozwarte
wej cie mo e oznacza poprawny stan czujki NO lub naruszenie czujki NC (lub EOL), jak
te naruszenie styku sabota owego przy konfiguracji dwuparametrycznej.
W manipulatorach typu LED programowanie polega na wpisaniu odpowiedniej liczby
dwucyfrowej (okre laj cej typ czujki i konfiguracji) dla poszczególnych wej . Po
zaakceptowaniu typu czujki i konfiguracji jednego wej cia, centrala przechodzi do
programowania typu nast pnego wej cia, a do przyporz dkowania wszystkim 16 wej ciom
okre lonych parametrów. Poprawne s nast puj ce liczby:
00 – brak czujki (dla wej niewykorzystanych)
01 – czujka NC (normalnie zwarty)
02 – czujka NO (normalnie otwarty)
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03 – czujka EOL (parametryczny – warto ustalana fabrycznie)
04 – czujka 2EOL/NC (dwa parametry – czujka NC)
05 – czujka 2EOL/NO (dwa parametry – czujka NO)
Podczas programowania na diodach od 1 do 8 centrala wy wietla aktualne ustawienie
parametru (w postaci binarnej). Diody od 9 do 12 pokazuj , dla którego wej cia
programowany jest typ czujki (dla wej 1–15 binarnie – patrz: TABLICA KODOWANIA ZNAKÓW
DLA MANIPULATORÓW TYPU LED; dla wej cia 16 diody 9–12 s zgaszone).
PRZYK AD:
[2][5]
[0][3]
[0][3]
[0][3]
[0][3]
[0][3]
[0][3]
[0][1]
[0][1]
[0][1]
[0][1]
[0][1]
[0][1]
[0][0]
[0][0]
[0][0]
[0][0]

[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

programowanie wej od 1 do 6 typu EOL, wej od 7 do 12 typu NC, pozosta e wej cia (od
13 do 16) niewykorzystane
wywo anie funkcji
typ czujki dla pierwszego wej cia
(diody 9–12 = 0001)
typ czujki dla drugiego wej cia
(diody 9–12 = 0010)
typ czujki dla trzeciego wej cia
(diody 9–12 = 0011)
typ czujki dla czwartego wej cia
(diody 9–12 = 0100)
typ czujki dla pi tego wej cia
(diody 9–12 = 0101)
typ czujki dla szóstego wej cia
(diody 9–12 = 0110)
typ czujki dla siódmego wej cia
(diody 9–12 = 0111)
typ czujki dla ósmego wej cia
(diody 9–12 = 1000)
typ czujki dla dziewi tego wej cia
(diody 9–12 = 1001)
typ czujki dla dziesi tego wej cia
(diody 9–12 = 1010)
typ czujki dla jedenastego wej cia
(diody 9–12 = 1011)
typ czujki dla dwunastego wej cia
(diody 9–12 = 1100)
brak czujki na wej ciu 13
(diody 9–12 = 1101)
brak czujki na wej ciu 14
(diody 9–12 = 1110)
brak czujki na wej ciu 15
(diody 9–12 = 1111)
brak czujki na wej ciu 16
(diody 9–12 = 0000)

W manipulatorach typu LCD programowanie typu linii mo liwe jest na dwa sposoby: przez
naci ni cie klawiszy od 0 do 5 (0 – brak czujki; 1 – NC; 2 – NO; 3 – 2EOL; 4 – 2EOL/NC; 5 –
2EOL/NO) lub przy pomocy klawiszy
i , które umo liwiaj przewijanie listy typu linii.
Klawisze
i
pozwalaj przewija kolejne wej cia. Po zaprogramowaniu typu linii dla
wszystkich wej
zatwierdzamy je przy pomocy klawisza [#], co jest równoznaczne
z wyj ciem z funkcji. Przerwanie programowania umo liwia klawisz [*].
FS26 – programowanie typu reakcji wej (DEC)
Sposób reakcji centrali na naruszenie wej cia zale y do przypisanej temu wej ciu funkcji
(przyk adowo inaczej reaguje centrala na naruszenie wej cia „24-godzinne po arowe”,
a inaczej na naruszenie wej cia w czaj cego czuwanie).
Ka de wej cie centrali CA-10 mo e pe ni jedn z 21 funkcji:
00 – wej cia/wyj cia (ENTRY/EXIT)
01 – opó nione (DELAY)
02 – opó nione wewn trzne (INTERIOR DELAY)
03 – natychmiastowe (INSTANT)
04 – ciche/g ne (DAY/NIGHT)
05 – licznikowe L1
06 – licznikowe L2
07 – licznikowe L3
08 – 24H g ne
09 – 24H pomocnicze (AUXILIARY)
10 – 24H ciche (SILENT)
11 – 24H po arowe (FIRE)
12 – w czaj ce czuwanie
13 – w czaj ce czuwanie ciche
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14 – wy czaj ce czuwanie
15 – bez akcji alarmowej
16 – za czaj ce/wy czaj ce czuwanie
17 – opó nione z sygnalizacj
18 – za czaj ce czuwanie z automatyczn blokad wej
19 – obwodowe
20 – wej cia/wyj cia finalne
Zarówno w manipulatorach typu LED, jak i LCD, programowanie polega
ka dego wej cia odpowiedniej liczby dwucyfrowej, okre laj cej typ
W manipulatorach typu LCD ustawianie typu reakcji wej cia mo liwe jest
pomocy klawiszy
i
, które przewijaj list typu reakcji. Klawisze
przewija kolejne wej cia.

na wpisaniu dla
reakcji wej cia.
dodatkowo przy
i
pozwalaj

FS27 – programowanie opcji wej (BIT)
Z ka dym wej ciem centrali zwi zanych jest osiem opcji, okre laj cych dodatkowe
ciwo ci wej cia. Opcje te wykorzystywane s w zale no ci od typu wej cia. Centrala
testuje ustawienie tylko tych opcji, które dla danego wej cia maj sens. Przyk adowo dla
wej typu "w czaj cych czuwanie" nie ma sensu w czenie opcji "blokada po pierwszym
alarmie" lub te opcji "PRIORITY". W czenie takich opcji nie wp ywa na dzia anie wej cia.
Pozycjom od 1 do 8 przypisano nast puj ce opcje:
Sygnalizacja
Nr
Opcja
opcji
LED
LCD
1

nie mo e by naruszenia lub sabota u wej cia przy za czaniu czuwania
(PRIORITY)
wej cie mo e by naruszone lub sabotowane podczas za czania czuwania

2
3
4
5
6

wej cie generuje sygna gongu (CHIME), gdy nie czuwa

7

8

NIE WIECI
WIECI

wej cie nie generuje sygna u gongu

NIE WIECI

wej cie blokuje si po jednym alarmie (AUTO-RESET 1)

WIECI

wej cie zawsze alarmuje (gdy wy czone obie opcje 3 i 4)

NIE WIECI

wej cie blokuje si po trzech alarmach (AUTO-RESET 3)

WIECI

wej cie zawsze alarmuje (gdy wy czone obie opcje 3 i 4)

NIE WIECI

blokada wys ania kodu naruszenia w "czasie na wej cie" (ABORT DELAY)
wysy anie kodu naruszenia w "czasie na wej cie"

WIECI
NIE WIECI

wej cie nie b dzie obserwowane przez 120 sekund od za czenia zasila
(POWER UP DELAY)
wej cie obserwowane natychmiast po za czeniu zasila

WIECI

WIECI
NIE WIECI

komunikat o powrocie wej cia do stanu normalnego b dzie wys any do stacji
WIECI
dopiero po zako czeniu alarmu (RESTORE AFTER BELL)
komunikat o powrocie wej cia do stanu normalnego wysy any natychmiast
NIE WIECI
(gdy wy czona te opcja 8)
komunikat o powrocie wej cia do stanu normalnego b dzie wys any do stacji
WIECI
dopiero po wy czeniu czuwania (RESTORE AFTER DISARM)
komunikat o powrocie wej cia do stanu normalnego wysy any natychmiast
NIE WIECI
(gdy wy czona te opcja 7)

Podczas programowania diody od 9 do 12 pokazuj
programowane s opcje.

numer wej cia, dla którego
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Uwaga: Opcja nr 1 jest fabrycznie za czona dla wszystkich wej , oznacza to, e
w momencie za czania czuwania nie mo e by naruszenia lub sabota u adnego
z wej .
FS28 – programowanie indywidualnego czasu na wej cie (DEC)
Dla ka dego wej cia mo liwe jest zaprogramowanie indywidualnego "czasu na wej cie"
(opó nienia alarmu).
Indywidualne czasy na wej cie nale y programowa tylko wtedy, gdy konieczny jest
ró ny czas opó nienia dla ró nych wej . W przeciwnym wypadku czasy te powinny by
równe zeru, a czas opó nienia dla wszystkich wej programuje si w FS6.
Programowanie polega na wpisaniu dla wej
opó nionych czasu od 00 (wówczas
obowi zuje czas globalny) do 99 sekund.
Programowane czasy dotycz tylko wej pe ni cych funkcj "wej cia/wyj cia", "opó nione",
"opó nione wewn trzne" i "opó nione z sygnalizacj ".
PRZYK AD (dla manipulatora LED):
zaprogramowanie czasu na wej cie (opó nienia alarmu) dla nast puj cych wej : wej cie 4
opó nienie 30 sekund, wej cie 7 opó nienie 45 sekund, wej cie 8 opó nienie 60 sekund.
[2][8] [#] – wywo anie funkcji
[#] – pomini cie programowania czasu dla wej cia 1
[#] – pomini cie programowania czasu dla wej cia 2
[#] – pomini cie programowania czasu dla wej cia 3
[3][0] [#] – zaprogramowanie czasu dla wej cia 4
[#] – pomini cie programowania czasu dla wej cia 5
[#] – pomini cie programowania czasu dla wej cia 6
[4][5] [#] – zaprogramowanie czasu dla wej cia 7
[6][0] [#] – zaprogramowanie czasu dla wej cia 8
[*] – wyj cie z funkcji – pomini cie programowania czasu dla pozosta ych wej

FS29 – programowanie maksymalnego czasu naruszenia wej
Funkcja FS29 okre la graniczn warto
czasu naruszenia wej cia, której przekroczenie
oznacza awari czujki do czonej do wej cia . Informacja o awarii wpisywana jest do pami ci
zdarze centrali i wysy ana jest do stacji monitoruj cej, mo e by sygnalizowana na wyj ciu
pe ni cym funkcj „wska nik awarii” wej cia.
Programowanie przebiega podobnie jak w funkcji FS24 (programowanie czu ci wej ).
Czas naruszenia okre la si w zakresie od 0 do 255 sekund. Przy zaprogramowaniu
czasu 0 funkcja jest nieaktywna.
PRZYK AD:
zaprogramowanie maksymalnego czasu naruszenia dla wej cia 2 (60 sek.) i 4 (180 sek.)
[2][9] [#] – wywo anie funkcji
[0] [#] – blokada kontroli awarii dla wej cia 1 (fabrycznie dla wszystkich wej kontrola awarii jest
zablokowana, mo na wi c omija wej cia, dla których nie programuje si tego parametru
przyciskaj c klawisz [#])
[60] [#] – okre lenie czasu dla wej cia 2
[#] – pomini cie programowania wej cia 3
[180] [#] – okre lenie czasu dla wej cia 4
[*] – wyj cie z funkcji – pomini cie programowania czasu dla pozosta ych wej .

Uwaga: Czas naruszenia kontrolowany jest tylko dla wej
11; 17; 19–20)

"alarmowych" (typ reakcji: 00 –

FS30 – programowanie czasu braku narusze wej
Funkcja ta okre la, po jakim czasie brak naruszenia danego wej cia zostanie uznany przez
central za stan awaryjny (np. niesprawna lub zas oni ta czujka). Czas braku naruszenia
liczony jest tylko wtedy, gdy wej cie nie czuwa.
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Informacja o awarii wej cia jest zapami tywana w pami ci zdarze , mo e by wys ana do
stacji monitoruj cej i na wyj cie pe ni ce funkcj „wska nik awarii” wej cia.
Parametr ten mo na okre la dla ka dego wej cia indywidualnie, w sposób
analogiczny jak w FS24, w zakresie od 0 do 255 godzin. Zaprogramowanie 0 oznacza
blokad kontroli czasu braku naruszenia dla wej cia.
Uwaga: Czas braku naruszenia kontrolowany jest tylko dla wej
00–11; 17; 19–20).

"alarmowych" (typ reakcji:

Funkcje programuj ce parametry wyj
FS31 – programowanie wyj cia OUT1
Funkcja pozwala okre li trzy parametry zwi zane z wyj ciem OUT1:
funkcj wyj cia (DEC) – w jakich sytuacjach wyj cie zostanie w czone,
czas dzia ania wyj cia (DEC),
opcje dzia ania (BIT).
Ka de z wyj mo e pe ni jedn z nast puj cych funkcji:
00 – wyj cie niewykorzystane
01 – sygnalizacja alarmu w amaniowego (BURGLARY)
02 – sygn. alarmów w amaniowego i po arowego (FIRE/BURGLARY)
03 – sygnalizacja alarmu po arowego (FIRE)
04 – sygnalizacja alarmu z klawiatury
05 – sygnalizacja alarmu po arowego z klawiatury
06 – sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury
07 – sygnalizacja alarmu pomocniczego z klawiatury
08 – sygnalizacja alarmu sabota owego manipulatorów
09 – sygnalizacja narusze wej "ciche/g ne" i "licznikowe"
10 – sygnalizacja alarmu DURESS
11 – sygnalizacja gongu (CHIME)
12 – prze cznik monostabilny
13 – prze cznik bistabilny (ON/OFF)
14 – wska nik czuwania
15 – wska nik czuwania cichego
16 – wska nik "czasu na wyj cie"
17 – wska nik "czasu na wej cie"
18 – wska nik telefonowania
19 – sygna GROUND START
20 – sygna potwierdzenia
21 – wska nik BYPASS
22 – wska nik READY
23 – sygnalizacja naruszenia wej cia
24 – wska nik awarii linii telefonicznej
25 – wska nik awarii sieci 230 V
26 – wska nik awarii (niskiego napi cia) akumulatora
27 – wyj cie zasilaj ce
28 – wyj cie zasilaj ce czujniki po arowe
29 – wyj cie zasilaj ce z funkcj RESET
30 – TIMER
31 – wska nik czuwania g nego
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32 – wska nik czuwania ca ci
33 – sygnalizacja w czenia / wy czenia czuwania i kasowania alarmu
34 – wska nik sygnalizacji alarmu w manipulatorze
35 – wyj cie za czaj ce zasilanie w czuwaniu
36 – sygnalizacja stanu (LED)
37 – sygnalizacja stanu (przeka nik)
38 – sygnalizacja awarii wej cia
39 – sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika
40 – sygnalizacja trybu serwisowego
41 – wska nik niena adowanego akumulatora
Czas dzia ania wyj cia programuje si od 00 do 99. Odpowiednia opcja (patrz ni ej)
okre la, czy czas dzia ania podano w sekundach czy w minutach.
Zestaw o miu opcji okre la m.in. przydzia wyj cia do stref i inne szczegó y dzia ania
wyj cia. Opcje programowane s podobnie jak inne funkcje bitowe (BIT).
OPCJE WYJ
Nr opcji
LED LCD
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

:
Opcja

wyj cie nale y do strefy 1
wyj cie nie przyporz dkowane do strefy 1
wyj cie nale y do strefy 2
wyj cie nie przyporz dkowane do strefy 2
wyj cie nale y do strefy 3
wyj cie nie przyporz dkowane do strefy 3
wyj cie nale y do strefy 4
wyj cie nie przyporz dkowane do strefy 4
sygnalizacja pulsuj ca
sygnalizacja ci a
czas dzia ania w minutach
czas dzia ania w sekundach
wyj cie o czasie dzia ania do momentu skasowania (czas
dzia ania nieistotny)
wyj cie dzia aj ce czasowo
polaryzacja +12V w stanie aktywnym
polaryzacja 0V w stanie aktywnym

Sygnalizacja
LED

LCD

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Uwaga: Opcje przyporz dkowania wyj do strefy nale y u ywa wtedy, gdy konieczne jest
wyznaczenie odr bnych sygnalizatorów dla poszczególnych stref. Wyj cie
alarmowe nie przypisane do adnej strefy b dzie sygnalizowa ka dy alarm.
W manipulatorach typu LED po wywo aniu funkcji diody od 1 do 8 pokazuj ustawienie
odpowiedniego parametru, natomiast diody od 9 do 12 informuj , który parametr jest
wprowadzany.
Ustawianie pierwszego parametru, czyli funkcji wyj cia, sygnalizuje miganie diody 12.
Programowanie funkcji wyj cia polega na wpisaniu dwucyfrowej liczby (DEC)
odpowiadaj cej numerowi funkcji i zatwierdzeniu wyboru klawiszem [#], po czym funkcja
przechodzi automatycznie do programowania kolejnego parametru.
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Wprowadzanie czasu dzia ania wyj cia sygnalizuje miganie diody 11. Czas dzia ania wyj cia
ustala si wpisuj c dwucyfrow liczb od 00 do 99 (DEC). Nale y pami ta o tym, aby
w kolejnym etapie programowania, przy ustawianiu opcji, okre li , czy czas dzia ania zosta
podany w sekundach, czy minutach. Po ustaleniu czasu dzia ania wyj cia i zatwierdzeniu go
klawiszem [#] funkcja przechodzi automatycznie do programowania kolejnego parametru.
Ustawianie opcji wyj cia sygnalizowane jest miganiem diod 11 i 12. Opcje programowane s
podobnie jak inne funkcje bitowe (BIT), tzn. naci ni cie klawisza od 1 do 8 powoduje
za czenie lub wy czenie opcji, co sygnalizowane jest odpowiednio wieceniem lub brakiem
wiecenia diod od 1 do 8. Po ustawieniu opcji i ich zatwierdzeniu klawiszem [#] nast puje
wyj cie z funkcji.
PRZYK AD:

[3][1] [#] –
[0][2] [#] –
[0][5] [#] –
[6]
–
[8] [#] –

zaprogramowanie wyj cia OUT1 jako "sygnalizacja alarmów w amaniowych i po arowych",
przez czas 5 minut, z polaryzacj 0 V w stanie aktywnym
wywo anie funkcji. Na diodach zostanie pokazany numer funkcji pe nionej aktualnie przez
wyj cie (diody od 1 do 4 poka binarnie pierwsz cyfr , diody od 5 do 8 drug ). Miganie
diody 12 sygnalizuje programowanie funkcji wyj cia.
wprowadzenie numeru funkcji wyj cia oraz jego akceptacja (zaczyna miga dioda 11
sygnalizuj ca programowanie czasu dzia ania)
zaprogramowanie czasu i zaakceptowanie go (zaczynaj miga diody 11 i 12 sygnalizuj ce
programowanie opcji wyj cia)
zapalenie diody 6 – w czenie opcji "czas w minutach"
zgaszenie diody 8 – ustalenie "polaryzacji" = 0 V i wyj cie z funkcji.

W manipulatorach typu LCD po wybraniu funkcji programowania wyj cia OUT1 na
wy wietlaczu pojawi si menu umo liwiaj ce ustawienie parametrów wyj cia. Poruszanie si
po menu odbywa si przy pomocy klawiszy ze strza kami
i . Pierwszy parametr, czyli
funkcj wyj cia, wybiera si przy pomocy klawiszy ze strza kami
i
lub wpisuj c
dwucyfrowy numer funkcji (DEC). Drugi parametr, czyli czas dzia ania wyj cia, okre la si
wpisuj c dwucyfrow liczb od 00 do 99 (DEC). Nale y pami ta o tym, aby w kolejnym
etapie programowania, przy ustawianiu opcji, okre li , czy czas dzia ania zosta podany
w sekundach, czy minutach. Trzeci parametr, czyli opcje wyj cia, programuje si przewijaj c
list opcji przy pomocy klawiszy ze strza kami
oraz
i prze czaj c ich stan przy pomocy
dowolnego klawisza numerycznego, co ilustruje na wy wietlaczu pojawienie si lub
znikni cie znaku
przy danej opcji. Po okre leniu wszystkich parametrów i ich
zatwierdzeniu klawiszem [#] nast puje wyj cie z funkcji.
FS32 – programowanie listy wej OUT1 (BIT)
Funkcja programuje wej cia steruj ce wyj ciem. Okre lenie wej
ogranicza dzia anie
wyj cia tylko do reakcji na naruszenie tych wej . Wyboru wej nale y dokonywa tylko
wtedy, gdy konieczna jest odr bna sygnalizacja zdarze z konkretnego wej cia lub
grupy wej . Gdy nie wska e si listy konkretnych wej , centrala domy lnie przyjmuje, e
wyj cie reaguje na zdarzenie z dowolnego z wej – na przyk ad wyj cie pe ni ce funkcj
alarmow (BURGLARY) sygnalizuje alarm z ka dego wej cia alarmowego w centrali.
Oczywi cie brana jest pod uwag funkcja wej cia (typ reakcji), np.: wyj cie sygnalizuj ce
alarmy nie zareaguje na zmian stanu wej cia w czaj cego czuwanie.
Zaprogramowanie listy wej powoduje pomini cie przez central zaprogramowanego
wyboru stref przy wyznaczaniu, które wej cia uaktywniaj wyj cie.
Dla wyj reaguj cych na zdarzenia z manipulatora brana jest pod uwag lista stref, a lista
wej nie ma znaczenia (np.: sygnalizacja trzykrotnego podania b dnego has a).
Programowanie przebiega identycznie jak w funkcjach FS8–FS11.
FS33 – programowanie wyj cia OUT2
Funkcja pozwala okre li
podstawowe
Programowanie przebiega tak, jak w FS31.

parametry

zwi zane

z

wyj ciem

OUT2.
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FS34 – programowanie listy wej OUT2 (BIT)
Funkcja programuje list wej zwi zanych z wyj ciem OUT2. Programowanie przebiega
identycznie jak w FS32
FS35 – programowanie wyj cia OUT3
Funkcja pozwala okre li
podstawowe
Programowanie przebiega tak, jak w FS31.

parametry

zwi zane

z

wyj ciem

OUT3.

FS36 – programowanie listy wej OUT3 (BIT)
Funkcja programuje list wej zwi zanych z wyj ciem OUT3. Programowanie przebiega
identycznie jak w FS32.
FS37 – programowanie wyj cia OUT4
Funkcja pozwala okre li
podstawowe
Programowanie przebiega tak, jak w FS31.

parametry

zwi zane

z

wyj ciem

OUT4.

FS38 – programowanie listy wej OUT4 (BIT)
Funkcja programuje list wej zwi zanych z wyj ciem OUT4. Programowanie przebiega
identycznie jak w FS32
FS39 – programowanie wyj cia OUT5
Funkcja pozwala okre li
podstawowe
Programowanie przebiega tak, jak w FS31.

parametry

zwi zane

z

wyj ciem

OUT5.

FS40 – programowanie listy wej OUT5 (BIT)
Funkcja programuje list wej zwi zanych z wyj ciem OUT5. Programowanie przebiega
identycznie jak w FS32
FS41 – programowanie wyj cia OUT6
Funkcja pozwala okre li
podstawowe
Programowanie przebiega tak, jak w FS31.

parametry

zwi zane

z

wyj ciem

OUT6.

FS42 – programowanie listy wej OUT6 (BIT)
Funkcja programuje list wej zwi zanych z wyj ciem OUT6. Programowanie przebiega
identycznie jak w FS32.

Monitoring – programowanie stacji i opcji
FS43 – programowanie numeru stacji 1 (HEX)
FS44 – programowanie numeru stacji 2 (HEX)
W FS43 – 44 programuje si do 16 znaków (cyfr i kodów steruj cych), w sposób identyczny
jak przy programowaniu numeru telefonu komputera (FS4).
FS45 - programowanie formatu stacji 1 (HEX)
FS46 - programowanie formatu stacji 2 (HEX)
Funkcje FS45–FS46 okre laj standard transmisji zdarze do stacji monitoruj cych.
Programowanie polega na wpisaniu dwuznakowego numeru formatu zgodnie z wykazem
ni ej i zatwierdzeniu klawiszem [#].
FORMATY TRANSMISJI:
00 – Silent Knight, Ademco slow (1400Hz, 10Bps)
01 – Sescoa, Franklin, DCI, Vertex (2300Hz, 20Bps)
02 – Silent Knight fast (1400Hz, 20Bps)
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03 – Radionics 1400Hz
04 – Radionics 2300Hz
05 – Radionics with parity 1400Hz
06 – Radionics with parity 2300Hz
07 – Ademco Express (DTMF)
08 – Silent Knight, Ademco slow, extended
09 – Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, extended
0A – Silent Knight fast, extended
0B – Radionics 1400Hz, extended
0C – Radionics 2300Hz, extended
0D – Telim z tonem zg oszenia – bez testu sygnalizacji po czenia
8D – Telim bez tonu zg oszenia – z pe nym testem sygnalizacji po czenia
0E – Contact ID wybrane kody
0F – Contact ID wszystkie kody
FS47 – programowanie opcji monitoringu (BIT)
Opcje te okre laj sposób nawi zywania czno ci ze stacjami monitoruj cymi i sposoby
przekazywania kodów zdarze .
OPCJE MONITORINGU:
Sygnalizacja
Nr
Opcja
opcji
LED
LCD
1
2
3
4

5

transmisja do 1 stacji, bez uwzgl dnienia rozdzia u zdarze *
transmisja do 1 stacji lub 2 bez uwzgl dnienia rozdzia u zdarze **
transmisja do 2 stacji, bez uwzgl dnienia rozdzia u zdarze *
transmisja do 1 stacji lub 2 bez uwzgl dnienia rozdzia u zdarze **
sortowanie zdarze wed ug identyfikatorów podczas transmisji do stacji 1
sortowanie wy czone dla stacji 1
sortowanie zdarze wed ug identyfikatorów podczas transmisji do stacji 2
sortowanie wy czone dla stacji 2
rozszerzenie wysy anego kodu zdarzenia ze stref o numer u ytkownika
– numer has a (szesnastkowo, u ytkownik g ówny strefy – MASTER – "F",
pozostali u ytkownicy "1"..."C"; szybkie za czenie – „D”; TIMER – „E”)
automatyczne rozszerzanie o numer u ytkownika wy czone

6

rozszerzenie wysy anego kodu zdarzenia z wej
o numer wej cia
(szesnastkowo, przy czym dla wej cia 16 kod nie jest uzupe niany)
rozszerzenie o numer wej cia wy czone

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

7

centrala rezygnuje z przes ania kodu zdarzenia je li STACJA 1 nie
potwierdzi odebrania informacji po 16 po czeniach.

8

NIE WIECI
centrala nie pomija adnych kodów dla STACJI 1.
centrala rezygnuje z przes ania kodu zdarzenia je li STACJA 2 nie
WIECI
potwierdzi odebrania informacji po 16 po czeniach

centrala nie pomija adnych kodów dla STACJI 2
*

WIECI

NIE WIECI

Je li równocze nie wybrano transmisj do 1 i 2 stacji, odbywa si ona z rozdzia em zdarze . Rozdzia
zdarze programowany jest odpowiednimi funkcjami serwisowymi, osobno dla ka dej grupy zdarze .
** Je li nie wybrano transmisji do adnej stacji, powiadamiana jest jedna ze stacji – ta, z któr pierwsz
uzyskano po czenie.
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Uwagi:
opcje 3 i 4 wykorzystuje si wtedy, gdy dla poszczególnych grup zdarze przypisano
oddzielne identyfikatory, a stacja do której przekazywane s komunikaty identyfikuje
system na podstawie pierwszego odebranego identyfikatora. W takim przypadku
centrala mo e dla ka dej grupy zdarze inicjowa nowe po czenie. Zdarzenia z bufora
centrali s wtedy sortowane tak, by przy jednym po czeniu wys
wszystkie zdarzenia
tej samej grupy (czyli posiadaj ce taki sam identyfikator).
opcje 5 i 6 maj sens jedynie, gdy wysy ane s kody dwuznakowe (przy formatach 4/2
lub 3/2). Programuje si wtedy kody zdarze jednoznakowe (jako drugi znak wpisuje si
0, które nie jest wysy ane), a centrala przy w czonej opcji rozszerzania, jako drugi znak
doda odpowiednio numer wej cia lub u ytkownika. Je li wpisze si dwuznakowy kod
zdarzenia, a oba znaki b
ró ne od 0, b dzie on wysy any bez rozszerzenia o numer
wej cia lub u ytkownika. Rozszerzenie kodów zdarze o numer wej cia lub u ytkownika
pozwala na wprowadzenie identycznych kodów dla zdarze jednego typu dla wszystkich
wej lub stref, a nast pnie ich rozró nienie na podstawie dodanego znaku.

Monitoring – programowanie identyfikatorów
Funkcje od FS48 do FS59 programuj identyfikatory przekazywane do stacji monitoruj cych.
W zale no ci od potrzeb, centrala mo e przesy
do stacji bardzo szczegó owe dane
o zdarzeniach zachodz cych w systemie, lub tylko podstawowe. Przy kodach dwuznakowych
mo liwe jest przes anie informacji o 225 zdarzeniach.
W celu obej cia ogranicze wprowadzanych przez formaty transmisji, w centrali CA-10 przyj to
rozwi zanie polegaj ce na grupowaniu zdarze (zdarzenia z wej , zdarzenia ze strefy 1 itd.)
i przypisaniu ka dej grupie oddzielnego identyfikatora.
W przypadku przesy ania ma ej ilo ci informacji (mniej ni 225 ró nych zdarze ),
wszystkie identyfikatory dla danej stacji nale y zaprogramowa jednakowo, a w opcjach
monitoringu zablokowa tryb sortowania zdarze .
W manipulatorach typu LED programowanie odbywa si w sposób typowy dla funkcji
szesnastkowych (HEX). Przy programowaniu pierwszych dwóch znaków miga dioda 12, przy
kolejnych dwóch dioda 11. W manipulatorach typu LCD programowanie odbywa si w sposób
typowy dla wieloparametrowych funkcji szesnastkowych (HEX).
Dla formatów danych 3/1 i 3/2 ostatnim znakiem powinno by 0 – centrala wysy a znaki od 1
do F, a 0 nie jest wysy ane.
Uwaga: Je li stacja monitoruj ca wymaga identyfikatora zawieraj cego cyfr zero, nale y
zamiast zera wpisa znak „A” (np.: identyfikator „1203” wpisa jako „12A3”).
PRZYK AD (dla manipulatora typu LED):
zaprogramowanie identyfikatora zdarze z wej dla stacji 1 = A243
[4][8] [#] – wywo anie funkcji
[*0][2] [#] – wprowadzenie dwóch pierwszych znaków identyfikatora (miga dioda 12)
[4][3] [#] – wprowadzenie kolejnych dwóch znaków identyfikatora (miga dioda 11) i ich zaakceptowanie
– wyj cie z funkcji

FS48 – programowanie identyfikatora zdarze wej

dla stacji 1 (HEX)

FS49 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 1 dla stacji 1 (HEX)
FS50 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 2 dla stacji 1 (HEX)
FS51 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 3 dla stacji 1 (HEX)
FS52 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 4 dla stacji 1 (HEX)
FS53 – programowanie identyfikatora zdarze systemowych stacji 1 (HEX)
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dla stacji 2 (HEX)

FS55 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 1 dla stacji 2 (HEX)
FS56 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 2 dla stacji 2 (HEX)
FS57 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 3 dla stacji 2 (HEX)
FS58 – programowanie identyfikatora zdarze strefy 4 dla stacji 2 (HEX)
FS59 – programowanie identyfikatora zdarze systemowych stacji 2 (HEX)

Monitoring - programowanie kodów zdarze z wej
Kody dotycz ce zdarze z wej programowane s w funkcjach od FS60 do FS66 oraz FS134
i FS135. Ka da z nich programuje kod jednego zdarzenia dla ka dego z 16 wej centrali.
Kody zdarze z wej
mog by jedno lub dwuznakowe. Je li wprowadzamy kod
jednoznakowy (dla formatów danych 4/1 i 3/1 oraz gdy korzysta si z trybu rozszerzania kodu
o numer wej cia – patrz: FS47 "Opcje monitoringu") jeden ze znaków musi by równy 0. 0 nie
jest wysy ane.
Zaprogramowanie 00 powoduje pomini cie zdarzenia przy wysy aniu zdarze do stacji.
Programowanie polega na wprowadzeniu dla ka dego wej cia dwóch znaków (od 0 do F) i ich
zaakceptowaniu.
W manipulatorze LED podczas programowania diody manipulatora pokazuj warto
wprowadzonego znaku (od 1 do 4 – Pierwszy znak i od 5 do 8 drugi znak kodu) oraz numer
wej cia, dla którego programowany jest kod (diody od 9 do 12).
PRZYK AD:

[6][0]
[4][1]
[4][2]
[4][3]
[4][4]
[4][5]
[4][6]
[4][7]
[0][0]
[4][8]
[4][9]
[4][*0]
[4][*1]
[4][*2]
[4][*3]
[4][*4]
[4][*5]

[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]
[#]

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

zaprogramowanie kodów alarmu dla wej od 1 do 7 (kody od 41 do 47) i od 9 do 16 (kody
od 48 do 4F), wej cie 8 nie jest alarmowym.
wywo anie funkcji
programowanie kodu dla wej cia 1
programowanie kodu dla wej cia 2
programowanie kodu dla wej cia 3
programowanie kodu dla wej cia 4
programowanie kodu dla wej cia 5
programowanie kodu dla wej cia 6
programowanie kodu dla wej cia 7
programowanie kodu dla wej cia 8 (brak zdarzenia dla wej cia 8)
programowanie kodu dla wej cia 9
programowanie kodu dla wej cia 10
programowanie kodu dla wej cia 11 (kod 4A)
programowanie kodu dla wej cia 12 (kod 4B)
programowanie kodu dla wej cia 13 (kod 4C)
programowanie kodu dla wej cia 14 (kod 4D)
programowanie kodu dla wej cia 15 (kod 4E)
programowanie kodu dla wej cia 16 (kod 4F), wyj cie z funkcji.

FS60 – programowanie kodów alarmu wej (HEX)
Programowane funkcj kody wysy ane s po wykryciu przez central
które powoduje alarm. Programuje si kolejno kody 16 wej centrali.

naruszenia wej cia,

FS61 – programowanie kodów alarmów sabota owych wej (HEX)
Programowane funkcj kody wysy ane s po wykryciu przez central naruszenia styku
sabota owego wej typu 2EOL/NC i 2EOL/NO, które powoduje alarm sabota owy.
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FS62 – programowanie kodów awarii wej (HEX)
Programowane funkcj kody wysy ane s po wykryciu przez central awarii czujki
do czonej do wej cia (zbyt d ugie naruszenie oraz zbyt d ugi brak narusze wej cia).
FS63 – programowanie kodów naruszenia wej (HEX)
Funkcja s y do programowania kodów narusze wej . Kod naruszenia wej cia jest
przesy any do stacji monitoruj cej je li:
naruszono czuwaj ce wej cie opó nione (typu wej cie/wyj cie, opó nione
wewn trzne, opó nione) i centrala zacz a odliczanie czasu na wej cie,
naruszono czuwaj ce wej cie licznikowe, ale jeszcze nie wywo o ono alarmu,
naruszono wej cie typu DAY/NIGHT (ciche/g ne) w czasie, gdy ono nie czuwa,
naruszono czuwaj ce wej cie w czasie, kiedy ju trwa alarm w strefie – w czasie
alarmu nie s sygnalizowane nast pne alarmy, a kolejne pobudzenia czujek s
odnotowywane w pami ci zdarze
jako „naruszenie wej cia”; po zako czeniu
alarmowania ka de nast pne naruszenie czujki wywo a alarm.
Uwaga: Niezaprogramowanie kodów alarmów i narusze dla wszystkich wej
mo e
spowodowa , e stacja nie zostanie powiadomiona o alarmie. Je li jedno z wej
centrali nie b dzie mia o przypisanego kodu alarmu, a spowoduje alarm, to
pobudzenia kolejnych czujek, pojawiaj ce si w czasie trwania alarmu, b
traktowane jak naruszenia wej cia, a nie alarmy. W zwi zku z tym, je li w systemie
wej cia powoduj ce alarm, o którym nie jest powiadamiana stacja monitoruj ca,
to dla wej
monitorowanych nale y wpisa kody narusze takie same jak dla
alarmów.
FS64 – programowanie kodów ko ca naruszenia (RESTORE) wej (HEX)
Programowane funkcj kody wysy ane s po powrocie wej cia do stanu normalnego
(zgodnie z ustawieniem odpowiednich opcji wej ).
FS65 – programowanie kodów ko ca sabota u (TAMPER RESTORE) wej (HEX)
Programowane funkcj kody wysy ane s po powrocie do stanu normalnego styku
sabota owego czujki, do czonego do wej 2EOL/NC i 2EOL/NO.
FS66 – programowanie kodów ko ca awarii (TROUBLE RESTORE) wej (HEX)
Programowane funkcj kody wys ane b
po zako czeniu awarii (czyli gdy wej cie wróci
do stanu normalnego po zbyt d ugim naruszeniu oraz gdy wyst pi naruszenie po "zbyt
ugim braku naruszenia").
FS67 – programowanie przydzia u zdarze wej

dla stacji 1 (BIT)

FS68 – programowanie przydzia u zdarze wej dla stacji 2 (BIT)
Funkcje wskazuj , które zdarzenia wej maj by wys ane do stacji 1, a które do stacji 2,
je li w funkcji FS47 wybrana zosta a transmisja do obydwu stacji.
Sygnalizacja
Nr
Opcja
opcji
LED
LCD
1
2
3

wy lij kod "alarm z wej cia"
nie wysy aj kodu "alarm z wej cia"
wy lij kod "alarm sabota owy wej cia"
nie wysy aj kodu "alarm sabota owy wej cia"
wy lij kod "awaria wej cia"
nie wysy aj kodu "awaria wej cia"

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
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4
5
6
7
8

wy lij kod "naruszenie wej cia"
nie wysy aj kodu "naruszenie wej cia"
wy lij kod "koniec naruszenia wej cia"
nie wysy aj kodu "koniec naruszenia wej cia"
wy lij kod "koniec sabota u wej cia"
nie wysy aj kodu "koniec sabota u wej cia"
wy lij kod "koniec awarii wej cia"
nie wysy aj kodu "koniec awarii wej cia"
wy lij kody "zablokowano wej cie" i "odblokowano wej cie"
nie wysy aj kodów "zablokowano wej cie" i "odblokowano wej cie"

CA-10
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI

Uwaga: Dokonanie przydzia u zdarze jest konieczne dla trybu powiadamiania do obu stacji
z podzia em zdarze . Zdarzenia nie przydzielone nie s wysy ane, pomimo
poprawnego zaprogramowania kodów.

Monitoring – programowanie kodów zdarze ze stref
FS69 – programowanie kodów zdarze ze strefy 1 (HEX)
FS70 – programowanie kodów zdarze ze strefy 2 (HEX)
FS71 – programowanie kodów zdarze ze strefy 3 (HEX)
FS72 – programowanie kodów zdarze ze strefy 4 (HEX)
W ka dej strefie centrala rozró nia pi tna cie zdarze , których kody dla ka dej strefy
programuje si osobno (funkcje od FS69 do FS72). Zasady programowania kodów zdarze
ze stref s identyczne jak dla kodów zdarze z wej . Kody zdarze ze stref mog zosta
uzupe nione o numer u ytkownika (patrz: FS47) wed ug analogicznych zasad, jak kody
zdarze z wej mog zosta uzupe nione o numer wej cia.
Programowanie polega na przypisaniu ka demu zdarzeniu dwóch znaków (od 0 do F) i ich
zaakceptowaniu.
W manipulatorach typu LED podczas programowania diody od 1 do 8 manipulatora pokazuj
zaprogramowany kod (diody 1–4 pierwszy znak, diody 5–8 drugi znak). Diody od 9 do 12
pokazuj numer programowanego kodu, zgodnie z podan list :
Numer
Stan diod 9-12 Zdarzenie
1
Za czenie czuwania
*
2
Za czenie czuwania cichego
*
3
Za czenie czuwania z blokad
*
4
Kasowanie alarmu
*
5
Wy czenie czuwania
*
6
nieu ywany
7
Programowanie czasu
*
8
Blokowanie wej
*
9
Alarm po arowy z manipulatora
10
Alarm NAPAD z manipulatora
11
Alarm POMOC z manipulatora
12
Alarm sabota owy manipulatora
13
Alarm po 3 b dnych has ach
14
Alarm "wy czenie pod przymusem"
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15
16
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Za czenie czuwania strefy wewn trznej
Wy czenie czuwania strefy wewn trznej

Uwaga:
Kody zdarze oznaczonych * mog by przez central uzupe nione o numer
ytkownika (patrz: OPCJE MONITORINGU).
Kod "za czenie czuwania z blokad " wysy any jest, gdy w momencie w czenia
czuwania cz
wej strefy by a zablokowana
Kody o numerach 15 i 16 wysy ane s , gdy czuwanie strefy za czone zosta o poprzez
ytkownika strefy nadrz dnej (odpowiedni kod zdarzenia, z numerem tego
ytkownika, wysy any jest w ramach obs ugi zdarze strefy nadrz dnej).
FS73 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 1 dla stacji 1 (BIT)
FS74 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 2 dla stacji 1 (BIT)
FS75 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 3 dla stacji 1 (BIT)
FS76 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 4 dla stacji 1 (BIT)
Funkcje od FS73 do FS76 okre laj , które zdarzenia z danej strefy b
przekazane do
pierwszej stacji monitoruj cej, gdy w czony jest tryb powiadamiania obu stacji.
W manipulatorach typu LED programowanie odbywa si w dwóch etapach. W pierwszym
(miga dioda 12) programuje si zdarzenia 1–8, w drugim (miga dioda 11) zdarzenia 9–16.
FS77 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 1 dla stacji 2 (BIT)
FS78 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 2 dla stacji 2 (BIT)
FS79 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 3 dla stacji 2 (BIT)
FS80 – programowanie przydzia u zdarze ze strefy 4 dla stacji 2 (BIT)
Funkcje od FS77 do FS80 okre laj , które zdarzenia stref b
przekazane do drugiej stacji
monitoruj cej, gdy w czony jest tryb powiadamiania obu stacji.

Monitoring – programowanie kodów systemowych
Oprócz zdarze z wej i stref, centrala CA-10 mo e te przekaza informacj o zdarzeniach
dotycz cych ca ego systemu (g ównie s to zdarzenia zwi zane z wykrytymi awariami). Zasady
programowania kodów zdarze systemowych s identyczne jak dla kodów zdarze z wej .
FS81 – programowanie kodów zdarze systemowych – cz
I (HEX)
Funkcja umo liwia zaprogramowanie kodów pierwszych szesnastu zdarze
Programowanie przebiega tak, jak w FS69–FS72.
Lista zdarze oraz sygnalizacja diod w manipulatorach typu LED:
Numer
Stan diod 9–12 Zdarzenie
1
Awaria zasilania sieciowego 230 V
2
Powrót zasilania sieciowego 230V
3
Awaria akumulatora
4
Powrót akumulatora
5
Awaria wyj cia OUT1
6
Powrót wyj cia OUT1
7
Awaria wyj cia OUT2
8
Powrót wyj cia OUT2

systemowych.
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Awaria wyj cia OUT3
Powrót wyj cia OUT3
Awaria drukarki
Powrót drukarki
Tryb serwisowy – start
Tryb serwisowy – koniec
DOWNLOADING – start
DOWNLOADING – koniec

FS82 – programowanie kodów zdarze systemowych – cz
II (HEX)
Funkcja umo liwia zaprogramowanie kodów zdarze systemowych cz
II. Programowanie
przebiega tak, jak w FS69–FS72.
Lista zdarze oraz sygnalizacja diod w manipulatorach typu LED:
Numer
Stan diod 9–12 Zdarzenie
1
Awaria wyj cia OUT4
2
Powrót wyj cia OUT4
3
Problemy z transmisj do stacji monitoruj cej
4
Przepe nienie bufora zdarze
5
Utrata zegara
6
d pami ci RAM systemu (przek amanie)
7
Restart centrali
8
Transmisja testowa
9
Awaria zasilania manipulatora
10
Powrót zasilania manipulatora
Uwagi:
Kod 3 wpisywany jest do pami ci zdarze , gdy centrala nie mo e nawi za
czno ci ze
stacj . W takim przypadku, po 120 sekundach, centrala ponawia prób nawi zania
czno ci. Po dodzwonieniu si do stacji centrala przeka e wszystkie zdarzenia
z pami ci. Pozycja kodu zdarzenia "problemy z transmisj do stacji" pozwoli oszacowa
jak dawno wyst pi o najstarsze zdarzenie. Centrala wysy a zdarzenia w takiej kolejno ci,
jak powstawa y (najpierw wysy ane jest zdarzenie najstarsze), chyba e w czony jest
tryb sortowania zdarze . Wtedy najpierw przesy ane s zdarzenia z wej , potem ze
stref, a systemowe jako ostatnie.
Kod 4 wpisywany jest do pami ci, gdy brak czno ci ze stacj trwa tak d ugo, e
zapisano ca pami przeznaczona na zdarzenia (255 zdarze ) i najstarsze zdarzenia
uleg y zatarciu.
FS83 – programowanie przydzia u zdarze systemowych dla stacji 1 (BIT)
Gdy w czony jest tryb powiadamiania obu stacji, zdarzenia programowane funkcj FS82
przekazywane s do obu stacji. Dla pozosta ych zdarze systemowych (programowanych
funkcj FS81) mo liwe jest okre lenie, czy b
przekazane do stacji 1, do stacji 2, czy do
obu. Funkcj FS83 wybiera si zdarzenia wysy ane do stacji 1.
W manipulatorach typu LED programowanie przebiega w dwóch etapach.
Diody od 1 do 8 w pierwszym etapie pokazuj nast puj ce zdarzenia:
1 – Awaria sieci
2 – Powrót sieci
3 – Awaria akumulatora
4 – Powrót akumulatora
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5 – Awaria wyj cia OUT1
6 – Powrót wyj cia OUT1
7 – Awaria wyj cia OUT2
8 – Powrót wyj cia OUT2
Diody od 1 do 8 w drugim etapie pokazuj nast puj ce zdarzenia:
1 – Awaria wyj cia OUT3
2 – Powrót wyj cia OUT3
3 – Awaria drukarki
4 – Powrót drukarki
5 – W czenie serwisu
6 – Wy czenie serwisu
7 – Start DOWNLOADINGU
8 – Stop DOWNLOADINGU
FS84 – programowanie przydzia u zdarze systemowych dla stacji 2 (BIT)
Funkcja umo liwia wybranie zdarze systemowych wysy anych do stacji 2, gdy w czony
jest tryb powiadamiania obu stacji. Programowanie przebiega identycznie jak w FS83.
FS85 – programowanie czasu transmisji testowej (DEC)
Centrala mo e wysy
transmisj testow co 24 godziny. Funkcja FS85 ustala godzin
i minut wysy ania kodu testu do stacji monitoruj cej. Programowanie polega na wpisaniu
dwóch liczb dwucyfrowych: godzin (od 00 do 23) i minut (od 00 do 59). Po zatwierdzeniu
minut centrala wychodzi z funkcji. Wpisanie warto ci 99:99 wy cza funkcj transmisji
testowej.
PRZYK AD (dla manipulatora typu LED):
zaprogramowanie wys ania kodu testowego o 1:45
[8][5] [#] – wywo anie funkcji
[0][1] [#] – wpisanie godziny wys ania komunikatu
[4][5] [#] – wpisanie minut i wyj cie z funkcji

FS86 – programowanie czasu opó nienia wys ania kodu zdarzenia "awaria zasilania"
(DEC)
Funkcja okre la, po jakim czasie od zaniku zasilania sieciowego centrala wy le do stacji
monitoruj cej komunikat "utrata sieci". Czas opó nienia programuje si w minutach,
w zakresie od 01 do 99 minut. Sygnalizacja braku zasilania sieciowego w manipulatorach
i na wyj ciach pe ni cych funkcj wska nika awarii nast puje bez opó nienia.

Powiadamianie – programowanie numerów telefonów
FS87 – programowanie numeru telefonu 1 (HEX)
FS88 – programowanie numeru telefonu 2 (HEX)
FS89 – programowanie numeru telefonu 3 (HEX)
FS90 – programowanie numeru telefonu 4 (HEX)
FS91 – programowanie numeru telefonu 5 (HEX)
FS92 – programowanie numeru telefonu 6 (HEX)
FS93 – programowanie numeru telefonu 7 (HEX)
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FS94 – programowanie numeru telefonu 8 (HEX)
Funkcje od FS87 do FS94 programuj numery telefonów, pod które centrala wysy a
komunikaty alarmowe. Ka dy numer telefonu mo e mie
cznie szesna cie cyfr i znaków
specjalnych. Numery programuje si identycznie jak w funkcji FS4.
FS95 – programowanie przyporz dkowania stref i komunikatów (BIT)
Przekazywanie komunikatów o alarmie zale y od tego, która strefa alarmuje. Funkcja FS95
wi e numery telefonów ze strefami i okre la jaki komunikat ma by przes any.
Programowanie polega na wskazaniu, dla ka dego numeru telefonu, numerów stref
i numeru komunikatu, który ma by wys any.
W manipulatorach typu LED programowanie odbywa si
przy pomocy klawiszy
numerycznych i sygnalizowane jest zapalaniem lub gaszeniem odpowiednich diod LED. Przy
wprowadzaniu danych na diodach pokazywane s nast puj ce informacje:
diody 9–12 – kolejny numer telefonu (od 1 do 8, binarnie)
diody 1–4 –przydzia stref do kolejnych numerów:
1 – numer telefonu dla strefy 1
2 – numer telefonu dla strefy 2
3 – numer telefonu dla strefy 3
4 – numer telefonu dla strefy 4
diody 5–8 – przydzia komunikatów wysy anych pod kolejny numer:
5 – komunikat 1 do systemu przywo awczego
6 – komunikat 2 do systemu przywo awczego
7 – komunikat 3 do systemu przywo awczego
8 – komunikat 4 do systemu przywo awczego
Uwaga: Je li nie przydzieli si
do numeru
adnego komunikatu
przywo awczego, centrala wysy a komunikat s owny z syntezera.

do

systemu

PRZYK AD:

[9][5] [#] –
[1][2][3]
–
[#] –
[1] –
[6] –
[#] –
[3] –
[#] –
[3] –
[#] –
[*] –

zaprogramowanie nast puj cych ustawie (przy za eniu, e dla wszystkich numerów
wszystkie diody od 1 do 8 s zgaszone)
- pod pierwszy numer telefonu – komunikat owny z syntezera, gdy alarm w strefach 1, 2 i 3,
- pod drugi numer telefonu – komunikat nr 2 (pager), gdy alarm w strefie 1,
- pod trzeci i czwarty numer – komunikat s owny z syntezera, po alarmie w strefie 3
- pozosta e numery niewykorzystane
wywo anie funkcji (miga dioda 12 – pierwszy numer)
zapalenie diody 1, 2 i 3 (przydzielenie numeru 1 do strefy 1, 2 i 3) pozosta e diody zgaszone
zatwierdzenie przydzia u dla numeru 1 (miga dioda 11 – drugi numer)
zapalenie diody 1 (przydzielenie numeru 2 do strefy 1)
zapalenie diody 6 (przydzielenie komunikatu 2 dla numeru 2)
zatwierdzenie przydzia u dla numeru 2 (migaj diody 11 i 12 – 3 numer)
zapalenie diody 3 (przydzielenie numeru 3 do strefy 3)
zatwierdzenie przydzia u dla numeru 3 (miga dioda 10 – 4 numer)
zapalenie diody 3 (przydzielenie numeru 4 do strefy 3)
zatwierdzenie przydzia u dla numeru 4 (migaj diody 10 i 12 – 5 numer)
wyj cie z funkcji. Poniewa dla pozosta ych numerów wszystkie diody od 1 do 8 s
zgaszone, centrala nie b dzie tych numerów wybiera .

W manipulatorach typu LCD programowanie odbywa si przy pomocy klawiszy ze strza kami
oraz klawiszy numerycznych. Klawisze
i
przewijaj list numerów telefonów, klawisze
numeryczne 1–4 pozwalaj na wybór strefy, która b dzie przypisana do danego numeru
telefonu, klawisze
i
przypisuj danemu numerowi telefonu odpowiedni komunikat
(przypisane komunikatu mo liwe jest równie przy pomocy klawiszy numerycznych 5–9 i 0).
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Powiadamianie – programowanie komunikatów PAGER
FS96 – programowanie komunikatu 1 (format POLPAGER)
FS97 – programowanie komunikatu 2 (POLPAGER)
FS98 – programowanie komunikatu 3 (POLPAGER)

Q.Z

ABC

DEF

1

2

3

FS99 – programowanie komunikatu 4 (POLPAGER)
GHI
JKL
MNO
Komunikat programuje si identycznie, jak przy wysy aniu
4
5
6
komunikatu bezpo rednio do odbiornika POLPAGERA
przez telefon. Centrala zapami tuje kolejno przyciskane
PRS
TUV
W XY
klawisze, a przy przekazywaniu komunikatu generuje
7
8
9
odpowiadaj ce im sygna y dwutonowe, zgodnie ze
standardem telefonicznym.
#
0
*
Po wywo aniu funkcji centrala jest w trybie numerycznym
(identycznie jak centrala POLPAGER). Ka dy naci ni ty
klawisz oznacza wpisanie odpowiadaj cej mu cyfry do
Rysunek 2.
komunikatu.
W manipulatorach typu LED prze czenie na tryb tekstowy nast puje po dwukrotnym
przyci ni ciu klawisza [*]. W trybie tekstowym ka demu klawiszowi numerycznemu (od 1 do
9) odpowiadaj trzy litery (Rys. 2). Naci ni cie klawisza oznacza wybór rodkowej litery.
Naci ni cie kolejno klawisza i [*] oznacza wybór litery z lewej. Liter z prawej strony
uzyskamy naciskaj c ten klawisz oraz [#]. Aby uzyska spacj (odst p), nale y nacisn
klawisz [0]. My lnik uzyskuje si naciskaj c klawisze [0][*]. Prze czenie z trybu tekstowego
na numeryczny nast puje po przyci ni ciu klawiszy [0][#].
Zako czenie programowania komunikatu nast puje po przyci ni ciu klawisza [#], gdy
centrala jest w trybie numerycznym, kolejne naci ni cie [#] powoduje wyj cie z funkcji.
Centrala zapami tuje 80 naci ni
klawiszy. Przy próbie wpisania d szego komunikatu,
centrala wychodzi z funkcji (dopisuj c # lub 0## je li by a w trybie tekstowym).
PRZYK AD:
[9][6]
[*]
[2]
[5]
[2]
[7]
[6]
[0]

[#]
[*]
[*]
[#]
[*]
[*]
[*]
[#]
[#]
[#]

zaprogramowania komunikatu ALARM
– wywo anie funkcji (miga dioda 9 – programowanie pierwszego kom.)
– w czenie trybu tekstowego
– A
– L
– A
– R
– M
– przej cie do trybu numerycznego
– zako czenie komunikatu
– wyj cie z funkcji.

W manipulatorach typu LCD prze czenie w tryb tekstowy nast puje po jednokrotnym
naci ni ciu klawisza [*] (szczegó y programowania patrz: „Edycja napisów w manipulatorach
typu LCD”).

Powiadamianie – programowanie parametrów powiadamiania
FS100 – programowanie liczby kolejek i powtórze w kolejce (DEC)
Funkcja programuje dwa parametry komunikatora telefonicznego, dotycz ce skuteczno ci
powiadamiania (telefonowania). Tymi parametrami s :
ilo kolejek telefonowania, od 1 do 7 (ustalenie wi kszej liczby daje wi ksz pewno
powiadamiania)
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ilo
ponawianych prób dodzwonienia si , w ramach jednej kolejki (od 1 do 9,
w przypadku wpisania 0 – do skutku). Parametr ten wprowadzono, by mo liwe by o
unikni cie sytuacji zablokowania linii telefonicznej przez ci e wybieranie numeru, pod
który nie mo na si dodzwoni (gdy nikt nie odbiera telefonu, lub te centrala dostaje
ca y czas sygna zaj to ci, itp.).
W manipulatorach typu LED programowanie polega na wpisaniu dwóch cyfr. Pierwsza
dotyczy ilo ci ponawianych prób, a druga ilo ci kolejek telefonowania.
W manipulatorach typu LCD po uruchomieniu funkcji wy wietla si ilo powtórze w kolejce
telefonowania, któr okre la si wpisuj c wybran cyfr . Przej cie do programowania
drugiego parametru odbywa si przy pomocy klawisza
lub .
FS101 – programowanie ilo ci dzwonków przed odpowiedzi (DEC)
Funkcja okre la, po ilu dzwonkach CA-10 odbiera telefon w celu przekazania informacji
o stanie systemu alarmowego lub nawi zania czno ci z komputerem. Programowanie
polega na wpisaniu liczby od 00 do 07.
W zale no ci od ustawienia opcji funkcji odpowiadania (funkcja FS5, drugi zestaw opcji),
centrala odbiera telefon natychmiast po wykryciu zaprogramowanej ilo ci dzwonków, lub te
po pierwszym dzwonku wykrytym po przerwie trwaj cej krócej ni ok. 5 minut od wykrycia
zaprogramowanej ilo ci dzwonków ("podwójne wywo anie").
Uwagi:
Po odebraniu telefonu w trybie "wywo ania pojedynczego", centrala blokuje funkcj
odpowiadania na oko o 5 minut, umo liwiaj c odebranie telefonu urz dzeniom
do czonym za central (automatyczna sekretarka, fax/modem).
Gdy zablokowana jest mo liwo
nawi zania czno ci z central przez komputer,
a w czone jest odpowiadanie na telefon, centrala odpowiada tylko wtedy, gdy wszystkie
zdefiniowane strefy czuwaj .

Funkcje programuj ce TIMERY
Centrala CA-10 wyposa ona jest w cztery TIMERY, które na bie co porównuj czas
wskazywany przez zegar centrali, z czasami zaprogramowanymi w TIMERACH. W przypadku
zgodno ci czasów, wykonuj przypisane im funkcje.
FS102 – programowanie TIMERA 1 (DEC)
Funkcja okre la godzin i minut za czenia oraz wy czenia TIMERA 1. Timer mo e
wykonywa funkcj tylko za czenia lub tylko wy czenia – jako godzin za czenia lub
wy czenia nale y wówczas wpisa 99:99. Je eli timer ma tylko wy cza czuwanie,
konieczne jest ponadto za czenie opcji „priorytet timera strefy...” (FS131, pierwszy zestaw
opcji).
W manipulatorach typu LED programowanie polega na wpisaniu czterech liczb
dwucyfrowych, przy czym pierwsze dwie oznaczaj czas za czenia (godzina, minuta),
a pozosta e dwie czas wy czenia (godzina, minuta).
PRZYK AD:
[1][0][2]
[1][6]
[3][0]
[0][6]
[3][0]

[#]
[#]
[#]
[#]
[#]

–
–
–
–
–

zaprogramowania TIMERA 1 – za czenie 16:30, wy czenie 06:30
wywo anie funkcji
zaprogramowanie godziny za czenia (w trakcie miga dioda 12)
zaprogramowanie minut za czenia (w trakcie miga dioda 11)
zaprogramowanie godziny wy czenia (w trakcie migaj diody 11 i 12)
zaprogramowanie minut wy czenia i wyj cie z funkcji (w trakcie miga dioda 10).
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W manipulatorach typu LCD po uruchomieniu funkcji wy wietla si czas za czenia timera,
który okre la si wpisuj c wybrany czas. Przej cie do programowania czasu wy czenia
odbywa si przy pomocy klawisza
lub .
FS103 – programowanie TIMERA 2 (DEC)
FS104 – programowanie TIMERA 3 (DEC)
FS105 – programowanie TIMERA 4 (DEC)
FS106 – programowanie funkcji TIMERÓW (DEC)
Timery mog pe ni jedn z 12 funkcji. Mog sterowa wyj ciami (wskazane w tej funkcji
wyj cie musi by typu TIMER), lub strefami.
Funkcje timerów:
0 – TIMER niewykorzystany
1 – steruje wyj ciem OUT1
2 – steruje wyj ciem OUT2
3 – steruje wyj ciem OUT3
4 – steruje wyj ciem OUT4
5 – steruje wyj ciem OUT5
6 – steruje wyj ciem OUT6
7 – timer kontroli strefy (kontrola wartowników)
8 – steruje stref 1
9 – steruje stref 2
10 – steruje stref 3 (w manipulatorach typu LED wprowadzany przez [*0])
11 – steruje stref 4 (w manipulatorach typu LED wprowadzany przez [*1])
Gdy timer steruje stref lub wyj ciem, istotne s obydwa czasy: za czenia i wy czenia
timera. Gdy realizowana jest funkcja kontroli wartowników, tylko pierwszy czas
programowany w funkcjach jest wykorzystany. Godzina i minuta „za czenia”
zaprogramowana dla tego timera okre la maksymalny czas, jaki mo e up yn od ostatniego
wprowadzenia kodu wartownika – je li zostanie on przekroczony zapisane zostanie do
pami ci zdarzenie „brak kodu kontroli”, wys ana zostanie informacja do stacji monitoruj cej
i za czone wyj cie pe ni ce funkcj „sygnalizacja braku kontroli strefy”.
W manipulatorach typu LED programowanie polega na przypisaniu kolejno czterem timerom
okre lonych funkcji poprzez ich wpisanie z klawiatury numerycznej.
PRZYK AD:
zaprogramowanie funkcji: TIMER1 – steruje stref 1, TIMER 2 – steruje wyj ciem OUT4,
TIMER 3 – steruje wyj ciem OUT5, TIMER 4 – steruje stref 4.
[1][0][6] [#] – wywo anie funkcji
[8][4] [#] – zaprogramowanie funkcji timerów 1 i 2 (w trakcie miga dioda 12)
[5][*1] [#] – zaprogramowanie funkcji timerów 3 i 4 (w trakcie miga dioda 11) i wyj cie z funkcji.

W manipulatorach typu LCD numer funkcji timera wprowadza si przy pomocy klawiatury
numerycznej lub klawiszy ze strza kami
. Przewijanie listy timerów, których funkcje
okre lamy, odbywa si przy pomocy klawiszy
i .

Funkcje specjalne
FS107 – przywrócenie ustawie producenta
Wywo anie tej funkcji skutkuje przywróceniem ustawie producenta dla wszystkich
parametrów centrali (patrz: Lista ustawie ) oraz automatyczne zaprogramowanie aktualnych
adresów manipulatorów (i ekspandera). Funkcja nie zmienia hase u ytkowników.
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FS108 – kasowanie pami ci zdarze
Wywo anie tej funkcji spowoduje skasowanie pami ci zdarze .
FS109 – przywrócenie identyfikatorów producenta
Wywo anie tej funkcji spowoduje przywrócenie identyfikatorów centrali i komputera
wymaganych dla po czenia si z komputerem producenta. Ustawienia te wykorzystywane
przy testowaniu centrali.
FS110 – przywrócenie hase domy lnych
Wywo anie tej funkcji spowoduje skasowanie wszystkich hase i przywrócenie hase
fabrycznych:
serwisowe
=12345
MASTER strefy1 =1234
MASTER strefy2 =2345
MASTER strefy3 =3456
MASTER strefy4 =4567.
FS111 – programowanie adresów manipulatorów (BIT)
Manipulatory centrali CA-10 maj indywidualny adres (w manipulatorach typu LED
ustawiany zworkami, w manipulatorach typu LCD ustawiany programowo). Centrala
odczytuje ten adres razem z pozosta ymi danymi manipulatora (stan wej , przyci ni te
klawisze, stan styku sabota owego) i porównuje z adresem zaprogramowanym dla ka dego
manipulatora. Wykrycie ró nicy powoduje alarm sabota owy.
Manipulator z b dnym adresem nie jest przez central obs ugiwany. Adresy nie s
kontrolowane, gdy centrala znajduje si w trybie serwisowym.
Adresy manipulatorów ustawiane s automatycznie po odczytaniu funkcj serwisow FS124
lub przy przywracaniu ustawie fabrycznych FS107. Funkcja FS111 umo liwia sprawdzenie
i r czne zaprogramowanie adresów z manipulatorów.
Uwaga: W systemie wyposa onym w manipulatory LCD nie nale y wykonywa r cznej
modyfikacji adresów manipulatorów funkcj FS111.

manipulator 1

manipulator 2

licznik

Rysunek 3. Ustawienie zworek w manipulatorze typu LED pierwszej strefy i sygnalizacja
diod na przyk adzie manipulatora typu CA-10 KLED
W manipulatorach typu LED programowanie polega na zapalaniu diod odpowiadaj cych
za onym zworkom. Realizowane jest w dwóch krokach. W pierwszym diody od 1 do 4
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pokazuj adres manipulatora strefy 1 (CLK1), a diody od 5 do 8 adres manipulatora 2
(CLK2). W drugim kroku ustawia si adresy manipulatora 3 (CLK3, diody od 1 do 4)
i manipulatora 4 (CLK4, diody od 5 do 8). Ustawienia akceptuje si klawiszem [#].
Klawisz [*] umo liwia wyj cie z funkcji.
Uwagi:
Centrala nie obs uguje manipulatorów typu LED, w których za one s wszystkie zworki
lub te zworek nie ma wcale oraz manipulatorów typu LCD, w których zaprogramowany
zosta adres 0000 lub 1111.
Przy programowaniu adresów manipulatorów nale y zachowa szczególn uwag ,
poniewa zaprogramowanie b dnych adresów powoduje alarm sabota owy
w momencie wyj cia z trybu serwisowego i utrat mo liwo ci sterowania centrali
z manipulatora. Konieczne staje si wtedy wej cie w tryb serwisowy „z ko ków”
i odczytanie nowych adresów (patrz: INSTRUKCJA INSTALATORA).
Nowe adresy (podobnie jak wi kszo
programowanych parametrów centrali),
zaczynaj obowi zywa po wyj ciu z trybu serwisowego lub gdy centrala programowana
jest z komputera – po przes aniu danych.
FS112 – start programowania przez RS-232
Funkcja uruchamia tryb programowania centrali poprzez cze RS-232.
Przed wywo aniem funkcji nale y:
po czy central z komputerem (patrz: Instrukcja instalatora);
uruchomi program DLOAD10 w komputerze i wybra numer portu komunikacyjnego
(COM);
wywo
tryb serwisowy w centrali i uruchomi funkcj FS112.
Wywo anie funkcji FS112 centrala zasygnalizuje za wieceniem diody
[AWARIA]. Je li
w ci gu 10 sekund centrala nie uzyska sygna u gotowo ci komputera (niepoprawny kabel
cz cy z komputerem lub numer portu) funkcja automatycznie wy czy si .
Oczekiwanie na polecenia komputera, podczas aktywnego po czenia, sygnalizowane jest
jednym krótkim d wi kiem co 10 sekund. Gdy przerwane zostanie po czenie, centrala
wychodzi z funkcji do trybu serwisowego.
Po wej ciu w funkcj FS112 manipulator nie przyjmuje polece z klawiatury – centrala
odbiera polecenia z komputera. Wyj cie z funkcji nast puje po wys aniu przez komputer
odpowiedniego polecenia (jednocze nie nast puje wyj cie z trybu serwisowego). Mo liwe
jest przerwanie funkcji przez naci ni cie klawisza [*] na czas ok. 3 sek.
Mo liwe jest programowanie centrali z komputera bez wywo ania w manipulatorze
funkcji FS112 (patrz: Instrukcja instalatora).

Funkcje programuj ce pami

zdarze

FS113 – wydruk pami ci zdarze (ca
)
Pami
zdarze centrali mo na wydrukowa po pod czeniu do centrali drukarki
wyposa onej w port RS-232. Wywo anie funkcji rozpoczyna wydruk. Brak sygna u DTR
drukarki powoduje wyj cie z funkcji z sygnalizacj b du (dwa d ugie d wi ki). D sze
naci ni cie klawisza [*] powoduje przerwanie wydruku.
Uwaga: Nie jest potrzebne w czenie opcji "drukowanie" – dotyczy ona sytuacji, gdy
drukarka do czona jest na sta e.
FS114 – wydruk pami ci alarmów
Dzia a identycznie jak FS113 z tym, e drukowane s tylko same alarmy.
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FS115 – wydruk pami ci awarii
Dzia a identycznie jak FS113 z tym, e drukowane s tylko same awarie.
FS116 – wydruk zdarze stref (za czenia i wy czenia)
Dzia a identycznie jak FS113 z tym, e drukowane s tylko same za czenia i wy czenia
czuwania.

Powiadamianie – programowanie parametrów powiadamiania
FS117 – dopuszczalny czas braku napi cia na linii telefonicznej (DEC)
Funkcja okre la ile minut mo e up yn od momentu zaniku napi cia na linii telefonicznej do
momentu zg oszenia awarii. Programowanie polega na wpisaniu liczby dwucyfrowej od 00
do 99 minut. Je li zaprogramuje si 00 to awaria nigdy si nie pojawi.
PRZYK AD (dla manipulatora typu LED):
zaprogramowanie dwudziestominutowego opó nienia
[1][1][7] [#] – wywo anie funkcji
[2][0] [#] – zaprogramowanie opó nienia

FS118 – parametry sygna ów centrali pagera (HEX)
Funkcja okre la parametry sygna ów, jakimi zg asza si automatyczna centrala pagera.
Poniewa ka dy system stosuje inne tony zg oszenia, konieczne jest podanie parametrów
systemu, do którego centrala przekazuje komunikaty. Je li parametry tych sygna ów ulegn
zmianie, wystarczy podanie nowych danych.
W manipulatorach LED programowanie polega na wpisaniu sze ciu par znaków,
odpowiednich dla danego systemu przywo awczego.

Powiadamianie – programowanie komunikatów HEX
FS119 – programowanie komunikatu 1 (HEX)
FS120 – programowanie komunikatu 2 (HEX)
FS121 – programowanie komunikatu 3 (HEX)
FS122 – programowanie komunikatu 4 (HEX)
Funkcje FS119–FS122 umo liwiaj zaprogramowanie komunikatu alfanumerycznego do
dowolnego systemu przywo awczego. Programowanie polega na wpisaniu do 84 znaków
komunikatu (w manipulatorach LED parami po dwa znaki), w konwencji obowi zuj cej
w danym systemie.
Niektóre systemy wymagaj dodatkowych znaków:
A
– #
B
– *
C
– koniec komunikatu
E
– pauza (wymagana w niektórych systemach do oddzielenia numeru pagera od
komunikatu)
D i F – tak samo jak C.
Uwaga: Funkcje FS119–FS122 stanowi alternatyw dla funkcji FS96–FS99. Ka dy
komunikat mo na programowa na dwa sposoby (w trybie HEX lub w konwencji
odbiornika systemu POLPAGER).
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Funkcje programuj ce parametry podstawowe
FS123 – czasy naliczania liczników (DEC)
Funkcja umo liwia zaprogramowanie przedzia ów czasowych zwi zanych z licznikami 1, 2
i 3 wej
licz cych (patrz: FS7). Alarm zostanie wygenerowany tylko wówczas, gdy
w przedziale czasu okre lonym funkcj FS123 nast pi liczba narusze wej licznikowych
zaprogramowana w FS7. Czas naliczania liczników mo e zosta zaprogramowany
w przedziale od 1 do 255 sekund (domy lnie ustawiony jest na 30 sekund). Je li
w okre lonym w funkcji czasie nie nast pi zaprogramowana w FS7 liczba narusze , to po
jego up ywie liczniki wej licz cych ulegn skasowaniu.
Programowanie czasu naliczania liczników polega na wpisaniu dla ka dego licznika liczby
z zakresu od 1 do 255.
W manipulatorach typu LED po uruchomieniu funkcji nale y wprowadzi jedn , dwie lub trzy
cyfry dla pierwszego licznika. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] centrala przechodzi do
programowania czasu naliczania kolejnego licznika. W trakcie programowania diody 9–12
wskazuj binarnie, którego licznika parametr dotyczy. Na diodach od 1 do 8 centrala
wy wietla poprzednio zaprogramowane ustawienie parametru w postaci binarnej.
Przerwanie programowania umo liwia klawisz [*].
PRZYK AD

[1][2][3] [#] –
[6][0]
–
[#] –
[1][5][0]
–
[#] –
[2][5][5]
–
[#] –

zmiana czasu naliczania liczników: pierwszego na 60 sekund, drugiego na 150 sekund,
trzeciego na 255 sekund
wywo anie funkcji
wprowadzenie czasu naliczania licznika 1 (w trakcie programowania miga dioda 12)
zatwierdzenie czasu naliczania licznika 1 i przej cie do programowania licznika 2
wprowadzenie czasu naliczania licznika 2 (w trakcie programowania miga dioda 11)
zatwierdzenie czasu naliczania licznika 2 i przej cie do programowania licznika 3
wprowadzenie czasu naliczania licznika 3 (w trakcie programowania migaj diody 11 i 12)
zatwierdzenie czasu naliczania licznika 3 i wyj cie z funkcji

W manipulatorach typu LCD klawisze
i
przewijaj
z klawiatury numerycznej wprowadza si okre lony czas.

list

liczników, dla których

Funkcje specjalne
FS124 – automatyczne odczytanie adresów manipulatorów
Funkcja umo liwia automatyczne odczytanie adresów manipulatorów bez zmiany
pozosta ych parametrów.
W manipulatorze LCD funkcja FS124 wykonuje dodatkowe operacje konfiguracyjne i dlatego
przy uruchamianiu systemu i po ka dej zmianie konfiguracji (do enie lub usuni cie
manipulatora czy ekspandera) konieczne jest wywo anie FS124 w ka dym pod czonym do
centrali manipulatorze LCD.
FS125 – testowanie wyj
Funkcja pozwala sprawdzi poprawno
pod czenia przewodów do wyj
steruj cych
sygnalizatorami lub innymi urz dzeniami. Aby sprawdzi dzia anie wyj cia nale y wywo
funkcj i nacisn
klawisz z numerem danego wyj cia (1–6). Za czenie wyj cia
potwierdzone jest dwoma krótkimi sygna ami, a ponadto w manipulatorach typu LED
zapaleniem si diody z numerem wyj cia, a w manipulatorach typu LCD wy wietleniem
numeru wyj cia. Wy czenie wyj cia nast puje po ponownym naci ni ciu klawisza z jego
numerem (jeden krótki sygna oraz wygaszenie diody w manipulatorach typu LED lub
znikni cie z wy wietlacza numeru wyj cia w manipulatorach typu LCD).
Wywo anie funkcji wy cza wszystkie wyj cia aktywne (o ile by y za czone), a wyj cie
z funkcji przywraca ich pierwotny stan. Je eli wyj cia OUT5 i OUT6 pracuj w trybie
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„sterowania powiadamianiem radiowym” (FS5 opcja 7 drugiego zestawu), to funkcja nie
udost pnia tych wyj do testu.

Monitoring – programowanie kodów systemowych
FS126 – programowanie kodów wartownika kontroli stref (HEX)
Funkcj FS126 programuje si kody zdarze systemowych cz
III.
one wysy ane do
stacji monitoruj cej z identyfikatorem zdarze systemowych. Zasady programowania kodów
obchodu stref przez wartownika s identyczne jak dla kodów zdarze z wej . Kody mog
zosta uzupe nione o numer u ytkownika (patrz: FS47) wed ug analogicznych zasad, jak
kody zdarze z wej mog zosta uzupe nione o numer wej cia.
Lista zdarze oraz sygnalizacja diod w manipulatorach typu LED:
Numer
Stan diod 9–12 Zdarzenie
1
ycie prze . monostabilnego strefy 1 (obchód strefy 1)
2
ycie prze . monostabilnego strefy 2 (obchód strefy 2)
3
ycie prze . monostabilnego strefy 3 (obchód strefy 3)
4
ycie prze . monostabilnego strefy 4 (obchód strefy 4)
5
Brak wartownika w strefie 1 (brak obchodu strefy 1)
6
Brak wartownika w strefie 2 (brak obchodu strefy 2)
7
Brak wartownika w strefie 3 (brak obchodu strefy 3)
8
Brak wartownika w strefie 4 (brak obchodu strefy 4)
Programowanie przebiega tak, jak w przypadku funkcji FS69-72.

Funkcje programuj ce podzia i strefy
FS127 – wej cia blokowane przy braku wyj cia ze strefy 1 (BIT)
FS128 – wej cia blokowane przy braku wyj cia ze strefy 2 (BIT)
FS129 – wej cia blokowane przy braku wyj cia ze strefy 3 (BIT)
FS130 – wej cia blokowane przy braku wyj cia ze strefy 4 (BIT)
Funkcje FS127–FS130 (EXIT-BYPASS) pozwalaj na zaprogramowanie dla ka dej strefy
wej , które zostan automatycznie zablokowane, je li po za czeniu czuwania, w czasie na
wyj cie, nie nast pi naruszenie wej cia typu „WEJ CIE/WYJ CIE” (u ytkownik po
czeniu czuwania nie wyszed z obiektu i nie naruszy czujki na wej ciu typu
WEJ CIE/WYJ CIE).
Programowanie przebiega identycznie jak w funkcjach FS8–FS11.

Funkcje specjalne
FS131 – programowanie opcji dodatkowych (BIT)
PIERWSZY ZESTAW OPCJI (dla manipulatora typu LED miga dioda z numerem 12)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

1

2

2

blokada trybu serwisowego
bez blokady trybu serwisowego
dozwolona obs uga modu u sterowania DTMF (MST-1)
bez obs ugi modu u sterowania DTMF (MST-1)

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
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3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

impulsowanie z wype nieniem 1:1,5
impulsowanie z wype nieniem 1:2

WIECI
NIE WIECI

has a globalne

WIECI

has a indywidualne dla ka dej ze stref
priorytet timera 1

NIE WIECI
WIECI

priorytet timera 1 wy czony

NIE WIECI

priorytet timera 2

WIECI

priorytet timera 2 wy czony

NIE WIECI

priorytet timera 3

WIECI

priorytet timera 3 wy czony

NIE WIECI

priorytet timera 4

WIECI

priorytet timera 4 wy czony

NIE WIECI

Opcja 1 dotyczy blokady tzw. wej cia w tryb serwisowy „z ko ków”. Po wybraniu tej opcji
wej cie w tryb serwisowy jest mo liwe tylko przy pomocy has a serwisowego. Procedura
wej cia w tryb serwisowy w przypadku utraty has a serwisowego przy zablokowanej
mo liwo ci uruchomienia trybu serwisowego „z ko ków” zosta a opisana w rozdziale
„Przywrócenie ustawie producenta, restart hase ”.
Opcja 2 dotyczy wspó pracy centrali z modu em MST-1 umo liwiaj cym obs ug centrali
poprzez telefon generuj cy sygna y DTMF. Aby wspó praca by a mo liwa, konieczne jest
za czenie opcji 3 pierwszego zestawu w FS5 („odpowiadanie na telefon”).
Opcja 3 dotyczy dialera centrali alarmowej i ustala wspó czynnik impulsowania podczas
impulsowego wybierania numeru telefonu. Wybranie opcji ustala jego warto
na 1:1,5,
natomiast gdy opcja nie jest wybrana wspó czynnik wynosi 1:2.
UWAGA: W Polsce norma telekomunikacyjna wymaga ustawienia wspó czynnika
impulsowania na 1:2.
Wybranie opcji 4 sprawia, e has a wprowadzone w jednej ze stref s równie akceptowane
w pozosta ych strefach. W pami ci zdarze nie jest odnotowywany numer konkretnego
ytkownika – zawsze jest numer 1, a na wydruku pami ci zdarze zamiast numeru
ytkownika widnieje adnotacja (U YTK.).
Opcje 5–8 ustalaj priorytet timera strefy podczas wy czania czuwania. Gdy opcja jest
wybrana, to timer zawsze wy czy czuwanie – o ile funkcja timera jest uruchomiona. Je eli
opcja nie jest wybrana, to timer wy czy czuwanie strefy tylko wtedy, gdy sam je za czy .

DRUGI ZESTAW OPCJI (dla manipulatora typu LED miga dioda z numerem 11)
Nr opcji
Sygnalizacja
Opcja
LED LCD
LED
LCD
1

9

2

A

3

B

4

C

nie za czaj czuwania przy awarii akumulatora
zezwalaj na za czenie czuwania, gdy awaria akumulatora
kasuj automatyczn blokad wej
nie kasuj blokady wej

o pó nocy (00:00)

AUTORESET 1/3

Tryb Serwisowy dost pny tylko w jednej strefie
Tryb Serwisowy dost pny we wszystkich strefach
wy wietlaj komunikat serwisowy po alarmie sabota owym
bez komunikatu serwisowego po alarmie sabota owym

WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
WIECI
NIE WIECI
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D

6

E

7

F

8

G
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sygnalizacja awarii w manipulatorze do skasowania

WIECI

sygnalizacja tylko w czasie trwania awarii

NIE WIECI

ny alarm sabota owy tylko w czuwaniu
alarm sabota owy zawsze g
ogranicz ilo

WIECI

ny

NIE WIECI

alarmów z jednego wej cia do 3

WIECI

alarm nie pojawi si je li manipulator alarmuje

NIE WIECI

monitorowanie radiowe VISONIC za czone

*

monitorowanie radiowe VISONIC wy czone

* NIE WIECI

WIECI

* Opcja dotyczy wy cznie central alarmowych z p yt elektroniki oznaczon symbolem „VC-10P”

Wybranie opcji 2 powoduje, e o godzinie 00:00 zostan odblokowane zablokowane
wej cia, a liczniki wej blokuj cych si po 1 lub 3 alarmach wyzerowane.
Opcja 4 uaktywnia funkcj wy wietlania komunikatu serwisowego po alarmie sabota owym
do czasu interwencji serwisu (u ycia has a serwisowego).
Wybranie opcji 5 sprawia, e po wyst pieniu awarii dioda LED w manipulatorze sygnalizuje
awari nawet po jej usuni ciu, a do momentu wywo ania funkcji przegl du awarii (klawisz
[7]) i zako czenia tego przegl du klawiszem [#].
Opcja 6 dotyczy wy czenia g nej sygnalizacji alarmu sabota owego, je li strefa ród a
alarmu nie czuwa – alarm sygnalizowany jest tylko w manipulatorze.
Opcja 7 dotyczy ograniczenia ilo ci wywo anych alarmów do 3 przez jedno wej cie
w odst pach czasu mniejszych ni 1 minuta. Je eli centrala podczas czuwania strefy
odbierze 3 naruszenia jednego wej cia w odst pach krótszych ni 1 minuta, to po ka dym
naruszeniu wygeneruje alarm, natomiast kolejne naruszenia tego wej cia b
ignorowane,
o ile od poprzedniego nie up ynie co najmniej jedna minuta. Gdy opcja ta jest wy czona, to
naruszenie wej cia w czasie czuwania strefy generuje alarm o ile manipulator nie jest ju
w trakcie sygnalizacji poprzedniego alarmu. Je eli manipulator ju sygnalizuje alarm, to
naruszenie wej cia nie wywo a kolejnego alarmu.
FS132 – programowanie korekty zegara (DEC)
Pomiar czasu przez zegar wewn trzny centrali mo e odbiega od warto ci rzeczywistej,
dlatego umo liwiono wprowadzenie dobowej korekty wskazania czasu. Funkcja pozwala na
skorygowanie pomiaru czasu o ±19 sekund w ci gu doby. Aby zaprogramowa korekt
nale y wprowadzi funkcj FS132 warto
dobowego przesuni cia czasu zegara
wewn trznego.
W manipulatorach typu LED programowanie polega na wpisaniu dwóch cyfr stosownie do
wielko ci oczekiwanej korekty (patrz tabela ni ej).
Korekta zegara [s]
Programowanie LED

-19
99

-18
98

-17
97

...
...

-2
82

-1
81

0
00

1
01

2
02

...
...

17
17

18
18

19
19

PRZYK AD:
zaprogramowa korekt czasu o -12 sekund.
[1][3][2] [#] – wywo anie funkcji
[9][2] [#] – wprowadzenie warto ci korekty (minus 12 sekund)

W manipulatorach typu LCD korekt programuje si przy pomocy klawiszy ze strza kami:
klawisz
wprowadza ujemn korekt , klawisz
dodatni .
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Monitoring – programowanie kodów systemowych
FS133 – programowanie czasu wys ania transmisji testowej do stacji monitoruj cej
(DEC)
Dla systemu alarmowego mo na ustali maksymalny odst p czasu mi dzy transmisjami
kodów zdarze . Je eli od ostatniego monitorowanego zdarzenia minie zaprogramowany
odst p czasu, to centrala wy le kod transmisji testowej. Parametr funkcji (trzy liczby
dwucyfrowe: ilo dni, ilo godzin, ilo minut) okre la czas odliczany od ostatniej transmisji
do stacji. Gdy w systemie wyst pi dowolne zdarzenie, którego kod zostanie wys any,
centrala zaczyna odliczanie czasu od nowa. Blokad tego mechanizmu uzyskuje si
programuj c 00,00,00.
PRZYK AD (dla manipulatora typu LED):
zaprogramowanie wys ania kodu testowego po dwóch i pó godzinie od ostatniej transmisji
(test czno ci).
[1][3][3] [#] – wywo anie funkcji,
[0][0]
– wpisanie ilo ci dni (w trakcie programowania miga dioda 12),
[#] – zatwierdzenie wprowadzonego parametru i przej cie do programowania godzin
[0][2]
– wpisanie ilo ci godzin (w trakcie programowania miga dioda 11),
[#] – zatwierdzenie wprowadzonego parametru i przej cie do programowania minut
[3][0]
– wpisanie ilo ci minut (w trakcie programowania migaj diody 11 i 12)
[#] – zatwierdzenie wprowadzonego parametru i wyj cie z funkcji

Uwaga: Do pami ci zdarze centrali zapisywane s tylko 3 nast puj ce po sobie zdarzenia
transmisji testowej, pozosta e pomimo, e transmisja zosta a wykonana, nie s
zapisywane w pami ci centrali. Dopiero pojawienie si nowego zdarzenia kasuje t
blokad , umo liwiaj c zapis kolejnych 3 zdarze transmisji testowej.

Monitoring – programowanie kodów zdarze z wej
FS134 – programowanie kodów zablokowania wej centrali (HEX)
Programowane funkcj
kody wysy ane s
po wywo aniu funkcji 4 u ytkownika
i zablokowaniu wej centrali. Kody programuje si identycznie jak pozosta e kody zdarze
z wej (FS60–FS66).
FS135 – programowanie kodów odblokowania wej centrali (HEX)
Programowane funkcj
kody wysy ane s
po wywo aniu funkcji 4 u ytkownika
i odblokowaniu wej centrali. Kody programuje si identycznie jak pozosta e kody zdarze
z wej (FS60–FS66).

Monitoring
FS136 – programowanie prefiksu rozszerzaj cego identyfikatory w formacie transmisji
TELIM
(Format transmisji u ywany w Niemczech.)
FS137 – programowanie kodów wysy anych do stacji monitoruj cej w formacie
transmisji TELIM
(Format transmisji u ywany w Niemczech.)

Monitoring - programowanie identyfikatorów
FS138 – programowanie adresu systemu radiowego VISONIC (DEC)
Adres mo e przyj warto ci od 0 do 7.
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Przy programowaniu w manipulatorach typu LED nale y poda dwie cyfry – pierwsza równa
0, druga odpowiadaj ca adresowi.
PRZYK AD (dla manipulatora typu LED):
zaprogramowanie adresu „5”.
[1][3][7] [#] – wywo anie funkcji,
[0][5] [#] – wpisanie adresu i wyj cie z funkcji.

FS139 – programowanie okresu transmisji testowej systemu radiowego VISONIC
(DEC)
Funkcja programuje odst py czasu pomi dzy kolejnymi autotestami transmitowanymi drog
radiow . Programuje si najpierw liczb godzin, a nast pnie liczb minut. Maksymalna
warto zaprogramowanego odst pu czasu to 99 godzin i 99minut.
PRZYK AD (dla manipulatora typu LED):
zaprogramowanie odst pu czasu wynosz cego 1 godzin i 15 minut.
[1][3][8] [#] – wywo anie funkcji,
[0][1] [#] – wpisanie liczby godzin,
[1][5] [#] – wpisanie liczby minut i wyj cie z funkcji.

Uwaga: Funkcje serwisowe FS138 i FS139 dotycz
oznaczon symbolem „VC-10P”.

wy cznie central z p yt

elektroniki

Monitoring – programowanie kodów systemowych
FS140 – programowanie okresu transmisji testowej podczas czuwania systemu
Funkcja umo liwia ustawienie oddzielnego czasu transmisji testowej, obowi zuj cego
podczas czuwania systemu. Parametr okre la czas odliczany od ostatniej transmisji do
stacji, gdy system czuwa, po którym centrala wy le kod testu. Je eli w systemie wyst pi
dowolne zdarzenie, którego kod zostanie wys any, centrala zaczyna odliczanie czasu od
nowa. Zaprogramowanie warto ci 00, 00, 00 powoduje, e niezale nie od tego czy centrala
czuwa, czy nie, wybierany jest czas zaprogramowany w funkcji FS133.
Do pami ci zdarze centrali zapisywane s tylko 3 kolejne zdarzenia transmisji testowej.
Pojawienie si nowego zdarzenia kasuje blokad i umo liwia zapis kolejnych trzech zdarze
transmisji testowej.

Funkcje serwisowe manipulatora LCD
Programowanie manipulatora LCD mo liwe jest w trybie serwisowym centrali alarmowej.
Dost p do odpowiednich funkcji uzyskuje si wybieraj c w menu pozycj Manipulator LCD.
Struktura podmenu zosta a ukazana ni ej.
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Podmenu MANIPULATOR LCD:
Nazwy
Nazwy stref

Nazwy u . str. 2

Nazwa strefy 1
Nazwa strefy 2
Nazwa strefy 3
Nazwa strefy 4
Naz.u . 1 str.1
Naz.u . 2 str.1
Naz.u . 3 str.1
Naz.u . 4 str.1
Naz.u . 5 str.1
Naz.u . 6 str.1
Naz.u . 7 str.1
Naz.u . 8 str.1
Naz.u . 9 str.1
Naz.u .10 str.1
Naz.u .11 str.1
Naz.u .12 str.1
Naz.MASTER str1
Naz. u . 1 str.2

(Nazwa u ytkownika 1 strefy 2)

Nazwy u . str. 3

Naz.MASTER str2
Naz. u . 1 str.3

(Nazwa u ytkownika 1 strefy 3)

Nazwy u . str. 4

Naz.MASTER str3
Naz. u . 1 str.4

Nazwy u . str. 1

Nazwy wej

Nazwy wyj

Naz.MASTER str4
Nazwa wej cia 1
Nazwa wej cia 2
Nazwa wej cia 3
Nazwa wej cia 4
Nazwa wej cia 5
Nazwa wej cia 6
Nazwa wej cia 7
Nazwa wej cia 8
Nazwa wej cia 9
Nazwa wej cia10
Nazwa wej cia11
Nazwa wej cia12
Nazwa wej cia13
Nazwa wej cia14
Nazwa wej cia15
Nazwa wej cia16
Nazwa wyj cia 1
Nazwa wyj cia 2
Nazwa wyj cia 3
Nazwa wyj cia 4
Nazwa wyj cia 5
Nazwa wyj cia 6

(Nazwa u ytkownika 1 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 2 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 3 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 4 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 5 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 6 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 7 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 8 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 9 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 10 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 11 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika 12 strefy 1)
(Nazwa u ytkownika MASTER strefy 1)

(Nazwa u ytkownika MASTER strefy 2)

(Nazwa u ytkownika MASTER strefy 3)
(Nazwa u ytkownika 1 strefy 4)
(Nazwa u ytkownika MASTER strefy 4)
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Napisy

Znaki
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System ok
Czuwanie
Czuwanie ciche
Start czuwania
Start cz. cich.
Koniec czuwania
we. blokowane
Alarm !
Alarm po arowy
By alarm
By alarm po .
Alarm skasowany
Awaria systemu
Czas na wej cie
Czas na wyj cie
Pozosta o:
Czek. na dane
Znaki wg CA-10

Znaki wg LCD

Ustawienia

Par.standardowe

Test

Format czasu
Format stanu
Pod w.wy wietl.
Pod w. klawiat.
Adres manipul.
Funkcja GOTO
Opcje
Nazwy std.
Napisy std.
Ustawienia std.

CA-10

(Start czuwania cichego)
(S wej cia zablokowane)

(By alarm po arowy)

(Czekanie na dane)

Dioda zgaszona
Dioda zapalona
Ile wej wy w. (Ile wej
Wej cie ok
Blokada
Naruszenie
Sabota
Pami alarmu
Pami sabota u
Wybór wej s. 1
Wybór wej s. 2
Wybór wej s. 3
Wybór wej s. 4

(Pod wietlenie wy wietlacza)
(Pod wietlenie klawiatury)
(Adres manipulatora)

(Nazwy standardowe)
(Napisy standardowe)
(Ustawienia standardowe)

wy wietla )

(Wybór wej

strefy 1)

(Wybór wej

strefy 2)

(Wybór wej

strefy 3)

(Wybór wej

strefy 4)
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Nazwy
Funkcje umo liwiaj zmian
wej i wyj na inne.

wy wietlanych standardowo opisów stref, u ytkowników stref,

Napisy
Funkcje umo liwiaj zmian standardowych komunikatów systemu (np. „alarm”, „czuwanie”
itd.), na komunikaty zgodne z upodobaniami odbiorcy lub lepiej dostosowane do konkretnego
zastosowania systemu.

Znaki
Funkcje umo liwiaj zmian wy wietlanych standardowo znaków sygnalizuj cych stany wej
w trybach pracy wed ug CA-10 lub wed ug LCD (patrz: Ustawienia Format stanu).
Znaki wg CA-10
Funkcje umo liwiaj zmian symbolów diody zgaszonej i zapalonej oraz okre lenie ile wej
ma by wy wietlanych w manipulatorze danej strefy (analogicznie jak funkcje serwisowe
centrali FS12 – FS15).
Znaki wg LCD
Funkcje umo liwiaj zmian znaków sygnalizuj cych ró ne stany wej oraz okre lenie,
stan których wej ma by wy wietlany dla danej strefy (odbywa si to analogicznie jak przy
przypisywaniu wej do stref w funkcjach serwisowych FS8 – FS11).
Uwaga: Wybór wej
wykorzystywany jest te
pokazywane w funkcjach sprawdzania
alarmuj cych.

do okre lenia, które wej cia b
wej
naruszonych lub aktualnie

Ustawienia
Format czasu
Funkcja umo liwia okre lenie, jak wy wietlany ma by czas. Domy lnie czas wy wietlany
jest wed ug schematu: dd mmm, gg:mm:ss, czyli wy wietlane s kolejno: dzie , miesi c
(trzy pierwsze litery nazwy miesi ca), godziny, minuty i sekundy. Dost pne s nast puj ce
schematy:
dd mmm, gg:mm:ss
dd.mm.rr, gg:mm
dd.mm.rrrr,gg:mm
bez daty i czasu
gg:mm
gg:mm:ss
dd mmm rr, gg:mm
Format stanu
Funkcja pozwala na wybór trybu pracy manipulatora:
tryb tekstowy – stan systemu jest sygnalizowany komunikatami tekstowymi („napisami”)
tryb „wej cia wed ug CA-10” – wy wietlanie stanu maksymalnie 12 wej analogicznie jak
w manipulatorze CA-10 KLED wed ug listy zaprogramowanej w funkcjach serwisowych
centrali FS12 – FS15 lub okre lonej funkcj „Ile wej wy wietla ” (Znaki Znaki wg CA10 Ile wej wy wietla ),
tryb „wej cia wed ug LCD” – wy wietlanie stanu wybranych wej , z rozró nieniem stanu
naruszenia, sabota u, pami ci alarmów itp.,
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Pod wietlenie wy wietlacza
Funkcja umo liwia wybór wariantu pod wietlania wy wietlacza. Mo liwe s
ustawienia:
niepod wietlony (0)
sta e s abe (1/2)
sta e silne (1)
auto 0 – 1/2
auto 0 – 1
auto 1/2 – 1

nast puj ce

Pod wietlenie klawiatury
Funkcja umo liwia wybór wariantu pod wietlania klawiatury. Mo liwe s nast puj ce
ustawienia:
auto – pod wietlenie w czane z chwil naci ni cia klawisza i gaszone po czasie
ustalonym opcj „D ugie pod wietlenie” (40 lub 140 sekund)
pod wietlona
niepod wietlona
Adres manipulatora
Funkcja s y do okre lenia adresu sprz towego manipulatora.
Funkcja GOTO
Aby u ytkownik systemu alarmowego móg korzysta z funkcji GOTO, nale y okre li , które
strefy maj by dost pne z danego manipulatora. Po zatwierdzeniu wyboru stref,
manipulator wykona funkcj serwisow 124, która zaprogramuje w centrali adresy
manipulatorów odpowiednie dla aktualnej konfiguracji centrali.
UWAGI:
Je eli w systemie jest zainstalowanych wi cej manipulatorów LCD, to ustawienia funkcji
GOTO nale y zaprogramowa osobno w ka dym z manipulatorów.
Przy konfiguracji: manipulator LCD + ekspander wej , nale y u ywa ekspanderów
przystosowanych do wspó pracy z manipulatorem LCD (wersja oprogramowania 2,
produkowane od II’98). Starsze wersje ekspandera mog
wspó pracowa
z manipulatorem LCD, ale nie pozwalaj na obs ug systemów wielostrefowych.
Opcje
Funkcja ustala dodatkowe parametry pracy manipulatora
Opcja
wy wietlanie czasu na wyj cie za czone
wy wietlanie czasu na wyj cie wy czone
sygnalizacja d wi kowa czasu na wyj cie za czona
sygnalizacja d wi kowa czasu na wyj cie wy czona
priorytet stanów za czony
priorytet stanów wy czony
wi ki przy naciskaniu klawiszy za czone
wi ki przy naciskaniu klawiszy wy czone
opcja nieaktywna
opcja nieaktywna

Sygnalizacja
na wy wietlaczu
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SATEL

55

ugie pod wietlenie za czone (czas pod wietlenia 140s)
ugie pod wietlenie wy czone (czas pod wietlenia 40s)
sta e pod wietlenie klawiatury i wy wietlacza za czone
sta e pod wietlenie klawiatury i wy wietlacza wy czone
alternatywny tryb menu za czony
alternatywny tryb menu wy czony
uruchamianie funkcji przypisanych do klawiszy ze strza kami za czone
uruchamianie funkcji przypisanych do klawiszy ze strza kami wy czone

Parametr „Priorytet stanów” okre la, jak pokazywany jest stan systemu w trybie tekstowym.
Gdy jest on wy czony, przy kilku komunikatach do wy wietlenia b
one kolejno
wy wietlane cyklicznie. Gdy w czony jest tryb pokazywania stanu z priorytetem, na
wy wietlaczu pokazywany jest najwa niejszy komunikat. Poszczególnym komunikatom
nadano nast puj ce priorytety (od najwy szego):
1. czas na wej cie,
2. alarm po arowy,
3. alarm w amaniowy,
4. czuwanie (lub czuwanie ciche),
5. by alarm po arowy,
6. by alarm w amaniowy,
7. czas na wyj cie.
Opcja „Alternatywny tryb menu” pozwala okre li , czy przy przewijaniu menu manipulatora
przy pomocy klawiszy
i
zmienia si tak e pozycja strza ki na wy wietlaczu, czy nie.

Parametry standardowe
Funkcja ta przywraca standardowe ustawienia manipulatora.

Test
Funkcja ta umo liwia przeprowadzenie testu poprawno ci dzia ania manipulatora
i jednocze nie przywraca standardowe ustawienia manipulatora. Aby zachowa w asne
ustawienia nale y je przed przeprowadzeniem testu wczyta do komputera, a po wykonaniu
testu ponownie zapisa w manipulatorze.
Po uruchomieniu funkcji w pierwszej kolejno ci testowany jest wy wietlacz, na którym powinny
zosta za czone wszystkie punkty. Naci ni cie klawisza [*] spowoduje przej cie do testu
pod wietlenia wy wietlacza i poprawno ci wiecenia diod. Kolejne naci ni cie klawisza [*]
uruchomi test klawiatury. Po naci ni ciu wszystkich klawiszy testowana jest pami
manipulatora, co sygnalizowane jest na wy wietlaczu komunikatem: „Czekaj, ko cz test PCFki”. Nast pnie testowane s : stan wej manipulatora, sabota i transmisja danych. W trakcie
testów mo na zwiera i rozwiera wej cia oraz styk sabota owy, aby sprawdzi poprawno
ich dzia ania. Po przeprowadzeniu wszystkich testów na wy wietlaczu pojawi si komunikat:
„Manipulator ok, naci nij *”. Naci ni cie klawisza [*] lub od czenie i ponowne pod czenie
zasilania skutkuje restartem manipulatora.
Uwaga: po zako czeniu testu niezb dne jest uruchomienie funkcji FS124.
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Przywrócenie ustawie producenta, restart hase
Przywrócenie ustawie po wej ciu w tryb serwisowy przy pomocy has a
serwisowego
W wypadku konieczno ci przywrócenia ustawie producenta nale y wej w tryb serwisowy
i wywo
funkcje serwisowe FS107 (dla przywrócenia wszystkich parametrów fabrycznych
oprócz hase u ytkownika) i FS110 (dla przywrócenia domy lnych hase g ównych stref,
pozosta e has a s kasowane). Mo na równie wykona funkcj FS108 (dla skasowania
zawarto ci pami ci zdarze ).

Przywrócenie ustawie po wej ciu w tryb serwisowy „z ko ków”
Je li wej cie w tryb serwisowy przy pomocy has a serwisowego jest niemo liwe (na przyk ad
z powodu b dnego programowania centrala przesta a reagowa na polecenia z manipulatora),
aby przywróci ustawienia fabryczne nale y post powa nast puj co:
1. Wy czy kolejno zasilanie sieciowe i zasilanie awaryjne.
2. Za
zwor na ko ki J19 RESET.
3. W czy kolejno zasilanie awaryjne i zasilanie sieciowe.
4. Po us yszeniu jednego d wi ku zdj
zwor z J19 (manipulator strefy pierwszej
wejdzie w tryb serwisowy).
5. Wykona funkcj FS107 (restart ustawie ).
6. Wykona funkcj FS110 (restart hase ).
7. Wyj z trybu serwisowego lub kontynuowa programowanie centrali.
Dzia anie tej procedury mo e by programowo zablokowane (patrz: FS131, pierwsza opcja
pierwszego zestawu).
Uwaga: Podobnie jak w innych centralach SATEL, samo zwarcie ko ków i w czenie zasilania
nie przywraca adnych parametrów, natomiast powoduje przej cie centrali do pracy
w trybie serwisowym. Dzi ki temu mo liwe jest sprawdzenie jak zaprogramowana jest
centrala i zanalizowanie b dów programowania.

Przywrócenie ustawie przy zablokowanym trybie serwisowym „z ko ków”
i braku mo liwo ci wej cia w tryb serwisowy przy pomocy has a
serwisowego
Je li zablokowany zosta tryb serwisowy z ko ków (FS131, pierwsza opcja pierwszego zestawu)
i równocze nie centrala nie rozpoznaje has a serwisowego, nale y:
1. Wy czy kolejno zasilanie sieciowe i zasilanie awaryjne.
2. Za
zwor na ko ki J19 RESET.
3. W czy kolejno zasilanie awaryjne i zasilanie sieciowe.
4. Odczeka ok. 60 sekund (±5 sekund) i zdj zwork ,
5. Wpisa z manipulatora has o serwisowe: [1][2][3][4][5]
(has o
to
nale y
wprowadzi w ci gu 15 sekund) i potwierdzi klawiszem [#] lub [*].
Po przeprowadzeniu tych operacji centrala automatycznie wraca do ustawie fabrycznych oraz
uruchamia tryb serwisowy.

Historia zmian tre ci instrukcji.
Opis zmian odnosi si do instrukcji przeznaczonej dla centrali z oprogramowaniem w wersji 4.10

Data

lipiec
2006

Wersja
Opis wprowadzonych zmian
programu

5.11

Przy za czeniu czuwania nie mo e by naruszenia ani sabota u wej cia z aktywn
opcj PRIORITY (s. 24).
Dodano funkcj FS140 „Transmisja testowa w czuwaniu” (s. 50).
W pami ci zdarze centrali zapisywane s tylko 3 nast puj ce po sobie zdarzenia
transmisji testowej (s. 49).

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gda sk
tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl

