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ПРОГРАМНИ ТАБЛИЦИ
Тези Програмни таблици включват всички програмни секции и подразбиращи се 
(фабрично програмирани) стойности за PowerSeries PC1616, PC1832 и PC1864.
Тези Програмни таблици трябва да бъдат използвани заедно с ръководствата за 
инсталиране на PowerSeries PC1616, PC1832 и PC1864, които могат да бъдат 
получени от вашия местен дилър на DSC, или даунлоудвани от сайта на DSC 
www.dsc.com. Ръководствата за инсталиране включват подробно описание 
на всяка програмна опция. Програмните опции на PC1616/PC1832/PC1864 са 
идентични с изключение на броя на зоните, разпределенията и вградените на 
платката програмируеми изходи PGM. Вижте таблицата по-долу за достъпни във 
всеки модел опции.

PC�6�6 PC�832 PC�864
Вградени зони (на платката) 6 8 8

Жични зони 16 (1xPC5108) 32 (3xPC5108) 64 (7xPC5108)

Безжични зони 16 (RF5108) 32 (PC5132) 32 (PC5132)

Вградени PGM изходи 2 2 4

Клавиатури 8 8 8

Разпределения 2 4 8

Как да програмирате:
DSC препоръчва попълването на необходимата програмна информация преди програмирането 
на системата. Това ще намали времето, необходимо за програмиране и ще помогне за 
елиминиране на грешки.
За да влезете в режим на програмиране от инсталатора, въведете [][8][555555]. Светлинният 
индикатор Program на светодиодните (LED) клавиатури ще МИГА. На LCD клавиатурите 
дисплеят ще покаже съобщението "Enter Section".
Едно бипкане за грешка индикира, че въведеният код на инсталатора е грешен. Натиснете [#], 
за да изчистите въвеждането и въведете отново кода на инсталатора. Индикаторите Armed и 
Ready показват състоянието на програмирането:

СВЕТИ Armed Панелът очаква 3-цифрен номер на секция
СВЕТИ Ready Панелът очаква въвеждане на данни
МИГА Ready Панелът очаква въвеждане на шестнадесетични (HEX) данни

Програмиране на превключваеми (ON-OFF) опции:
Въведете 3-цифрен номер на програмната секция. Индикаторът Armed ще изгасне, а индикаторът 
Ready ще светне. Клавиатурата ще покаже състоянието на опцията както следва:

Тип на клавиатурата Включена (ON) опция Изключена (OFF) опция
LED	 Светещ	индикатор	на	зона	 Несветещ	индикатор	на	зона
Символ	на	фиксирано	съобщение	 Показва	индикатор	#	 Не	показва	индикатор	#
LCD	програмируемо	съобщение	 Показва	индикатор	#	 Показва	тире	(-)

За да превключите опцията (ON, или OFF), натиснете съответната цифра на клавиатурата. 
Промяната ще бъде показана на дисплея. Когато всички превключваеми опции са конфигурирани 
както се изисква:
Натиснете бутона [#], за да излезете от програмната секция. Индикаторът Ready ще изгасне, 
а индикаторът Armed ще светне.
БЕЛЕЖКА: Ако панелът е локална система, натиснете [#], за да прескочите тази стъпка.
БЕЛЕЖКА: В добавка към десетичните цифри 0-9, ако е необходимо, в телефонните номера 
могат да бъдат програмирани шестнадесетични (НЕХ) цифри, ако е необходимо.

HEX [A] Не се поддържа
HEX [B] Симулиран [] бутон Натиснете [][2][]
HEX [C] Симулиран [#] бутон Натиснете [][3][]
HEX [D] Търсене на избиращ тон Натиснете [][4][]
HEX [E] Пауза от две секунди Натиснете [][5][]

Как да излезете от режим на програмиране от инсталатора:
За да излезете от режима на програмиране от инсталатора, натиснете бутона [#], когато панелът 
изчаква въвеждането на 3-цифрен номер на секция (Armed свети).

Преглед на програмирането
Светодиодни и символни (иконни) клавиатури
От светодиодни и символни клавиатури могат да бъдат прегледани всички програмни секции.
Когато бъде въведена програмна секция, клавиатурата веднага ще покаже първата цифра от 
информацията, програмирана в тази секция. Клавиатурата показва информацията в двоичен 
формат, който е показан по-долу:
Вижте инструкциите за въвеждане на шестнадесетични (HEX) данни

Стойност 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4

 Индикаторът не свети                          Индикаторът свети
Използвайте бутоните-стрелки (< >), или натискайте някой от аварийните бутони (Fire, Auxiliary, 
или Panic), за да се преместите на следващата цифра. Когато са прегледани всички цифри от 
секцията, панелът ще излезе от тази секция:
  Индикаторът Ready ще изгасне, а индикаторът Armed ще светне.
Системата ще очаква да бъде въведен номера на следващата програмна секция.
Натиснете бутона [#], за да излезете от секцията.

LCD клавиатури
Когато бъде въведена някоя програмна секция, клавиатурата ще покаже цялата информация, 
която е програмирана в тази секция.
Използвайте бутоните-стрелки (< >), за да видите всички данни на дисплея.
За да излезете от секцията, скролирайте до края на показаните данни, или натиснете бутона [#].
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DLS ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ (Даунлоуд)

Прехвърляне на данни
Панел Фабрично Код за достъп [403] Идентификационен код на панела [404]

РС1616 161600 Въведете 6 шестнадесетични цифри

РС1832 183200 Въведете 6 шестнадесетични цифри

РС1864 186400 Въведете 6 шестнадесетични цифри

[405] Таймер за двойно повикване на тел. секретар Фабрично 060  (001-255) секунди

[406] Брой на позвъняванията за отговор Фабрично 000  (001-255) позвънявания

[499] Иницииране на PC-Link прехвърляне на данни                        Въведете [499][Код на инсталатора][499]

[402] Телефонен номер за DLS (Прехвърляне на данни) (32 цифри)

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТАЛАТОРА

Опционални кодове за DLS [401]
Опция Фабр. Включена (ON) Изключена (OFF)

�  Разрешено повикване на телефонен секретар/ двойно повикване   Забранено повикване на телефонен секретар/ двойно повикване

2   Потребителят може да разрешава DLS прозорец  Потребителят НЕ може да разрешава DLS прозорец

3  Разрешено обратно повикване   Забранено обратно повикване

4  Разрешено инициирано от потребителя повикване   Забранено инициирано от потребителя повикване

5  Разрешено прехвърлянето на автоматичния буфер за събития   Забранено прехвърлянето на автоматичния буфер за събития

6  За бъдеща употреба   

7  За бъдеща употреба   

8  За бъдеща употреба   

[900] Показване на версията на панела Въведете [][8][Код	на	инсталатора][900] [990] Разрешено блокиране на инсталатора Въведете [990][Код	на	инсталатора][990]
[901] Разрешаване/Забрана на режим на тест с ходене Въведете [][8][Код	на	инсталатора][901] [991] Забранено блокиране на инсталатора Въведете [991][Код	на	инсталатора][991]
[902] Ресет на наблюдението на модул Въведете [][8][Код	на	инсталатора][902] [992] За бъдеща употреба
[903] Поле на наблюдението на модул Въведете [][8][Код	на	инсталатора][903] [993] Ресет на алтернативния комуникатор към фабр. програмиране Въведете [993][Код	на	инсталатора][993]
[904] Тест за монтирането на безжичен модул Въведете [][8][Код	на	инсталатора][904] [994] За бъдеща употреба
[905] За бъдеща употреба [995] Ресет на Escort5580 към фабричното програмиране Въведете [995][Код	на	инсталатора][995]
[906] Локален тест на дистанционен тригер на Downlook Въведете [][8][Код	на	инсталатора][906] [996] Ресет на РС5132 към фабричното програмиране Въведете [996][Код	на	инсталатора][996]
[907] За бъдеща употреба [997] Ресет на РС5400 към фабричното програмиране Въведете [997][Код	на	инсталатора][997]
[908] За бъдеща употреба [998] Ресет на РС5936 към фабричното програмиране Въведете [998][Код	на	инсталатора][998]
[909] За бъдеща употреба [999] Ресет на РС1616/1832/1864 към фабричното програмиране Въведете [999][Код	на	инсталатора][999]

Продължава на стр. 3
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Индикации на теста за монтаж на безжични устройства (Вижте Ръководството за инсталиране на РС5132)                                                 (Продължение от стр. 2)
 Изберете модул/предавател (зони 01-32).        Натиснете [#] за отменяне.

МЯСТО НА МОНТИРАНЕТО LED КЛАВИАТУРА LCD КЛАВИАТУРА СИРЕНА/ЗУМЕР
Добро Светодиод 1 свети постоянно "GOOD" 1 бипкане/свирване на сирената
Лошо Светодиод 3 свети постоянно "BAD" 3 бипкания/свирвания на сирената

ПРОГРАМИРАНЕ ОТ КЛАВИАТУРА
[000] РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛАВИАТУРИТЕ БЕЛЕЖКА: Трябва да бъде изпълнено на всяка  

клавиатура, изискваща програмиране.
[0]  Адрес на слот (Валидни стойности са 0-8 за разпределение, 1-8 за слот)
[1]-[08] Назначеване на функционален бутон (Валидни стойности са --32)

ОПЦИИ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ БУТОНИ

00 Не се използва �� [][5] Програмиране на код за достъп 22 Избор на наблюдение на активна камера

01 Избор на Разпределение 1 �2 [][6] Потребителски функции 23 Извикване на прескочените зони

02 Избор на Разпределение 2 �3 Команден изход #1 [][7][�] 24 Извикване на прескочените групи

03 Активиране с оставане �4 Команден изход #2 [][7][2] Ресет на датчиците 25 За бъдеща употреба

04 Активиране с излизане �5 Обща помощ със синтезиран глас 26 Програмиране на часа

05 [][9] Активиране без влизане �6 [][0] Бързо излизане 27 Избор на Разпределение 3

06 [][4] Включване/Изключване на звънче за врата �7 [][�] Повторно активиране на зоните Оставане/Излизане 28 Избор на Разпределение 4

07 [][6][----][4] Тест на системата �8 Идентифицирана помощ със синтезиран глас 29 Избор на Разпределение 5

08 [][�] Режим на прескачане на зони �9 Команден изход #3 [][7][3] 30 Избор на Разпределение 6

09 [][2] Преглед на проблемите 20 За бъдеща употреба 3� Избор на Разпределение 7

10 [][3] Памет за алармите 2� Команден изход #4 [][7][4] 32 Избор на Разпределение 8

Разпределение/
слот

[020] назначение
на зоната Бутон 1 Бутон 2 Бутон 3 Бутон 4 Бутон 5

Фабрични стойности за LED/ICON клавиатури �     � 0     0 0     3 0     4 0     6 �     4 �     6
Фабрични стойности за LCD клавиатури �     8 0     0 0     3 0     4 0     6 �     4 �     6
КЛАВИАТУРА 1 0     0
КЛАВИАТУРА 2 0     0
КЛАВИАТУРА 3 0     0
КЛАВИАТУРА 4 0     0
КЛАВИАТУРА 5 0     0
КЛАВИАТУРА 6 0     0
КЛАВИАТУРА 7 0     0
КЛАВИАТУРА 8 0     0

Програмните опции, индикирани със СИВО са изисквани за системите със стандарти EN50131-1 и TS50131-3.
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ОПЦИИ НА ИЗХОДИТЕ PGM АТРИБУТИ НА ИЗХОДИТЕ PGM
 � 2 3 4 5 6 7 8 ОПЦИИ НА ИЗХОДИТЕ PGM АТРИБУТИ НА ИЗХОДИТЕ PGM

 � 2 3 4 5 6 7 8
АТРИБУТИ НА ИЗХОДИТЕ PGM

(Дефиниции)

01 Изход за домашна охрана и пожарна сирена 	 	  �7 Състояние на активиране с излизане 	 	  1	 Използван	само	за	опция	9	(необходим	е	
ремонт)	и	опция	10	(охранително	събитие)

2	 Използван	само	за	опция	9	(липса	на	
мрежово	захранване)	и	опция	10	(пожарно	
събитие)

3	 Прав	изход	(разрешен)	и	инвертиран	изход	
(забранен).	Опция	9	(Повреда	в	TLM)	и	
опция	10	(паник	събитие)

4	 Повтаря	таймера	(разрешен)	и	НЯМА	
(забранен).	Опция	9	(FTC)	и	опция	10	
(медицинско	събитие)

5	 Изизсква	се	код	(разрешен)	и	Не	се	изисква	
код	(забранен).	Опция	9	(повреда	в	зона)	и	
опция	10	(супервайзерско	събитие)

6	 Използван	само	за	опция	9	(тампер	на	зона)	
и	опция	10	(приоритетно	събитие)

7	 Използван	само	за	опция	9	(слаба	батерия	
на	зона)	и	опция	10	(holdup)

8	 Използван	само	за	опция	9	(неточен	
часовник)	и	опция	10	(повторител	на	
таймера)

БЕЛЕЖКА:	Ако	атрибут	8	е	ON,	то	атрибутите	
от	1	до	7	също	трябва	да	бъдат	ON.

02 За бъдеща употреба 	 	 �8 Състояние на активиране с оставане 	 	 

03 Ресет на датчиците [][7][2] 	 	  �9 Команден изход #1 [][7][�] 	 	 	 	 

04 Поддръжка на 2-проводни пожарни (само PGM2) 	 	  20 Команден изход #2 [][7][2] 	 	 	 

05 Състояние на системата (активирана, или не) 	 	  2� Команден изход #3 [][7][3] 	 	 	 

06 Готовност за активиране (Ready to Arm) 	 	  22 Команден изход #4 [][7][4] 	 	 	 

07 Повторител на зумера на клавиатурата 	 	  23 24-ч. беззвучен вход 	 	 

08 Специален импулс (за осветление на входа) 	 	  24 24-ч. вход със звук 	 	 

09 Изход за проблеми в системата (с опции) 	 	 	 	 	 	 	  25 Закъснителен изход за пожар и охрана 	 	 

10 Строб за системно събитие (с опции) 	 	 	 	 	 	  26 За бъдеща употреба 	 	 

�� Тампер (всичко: зони, клавиатури, модули) 	 	  27 За бъдеща употреба 	 	 

�2 Наблюдение на тел. линия (TLM) и аларма 	 	  28 За бъдеща употреба 	 	 

�3 Изход Kissoff 	 	 	  29 Повторител на зони 	 	

�4 Импулс за Ground Start 	 	 	  30 Състояние на разпределение Памет за аларми 	 	 

�5 Дистанционна операция (поддръжка на DLS) 	 	  3� За бъдеща употреба 	 	

�6 За бъдеща употреба 	 	  32 Отваряне след аларма (код за прекратяване) 	 	 

ОПЦИИ НА ИЗХОДИТЕ PGM АТРИБУТИ НА ИЗХОДИТЕ PGM
 � 2 3 4 5 6 7 8

НАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА НА PGM
 � 2 3 4 5 6 7 

БЕЛЕЖКИ

[009] PGM 1   Фабр. 19  Главен панел [501]        [55�] 	        Изходите от типове 
[03] и [020] НЕ МОГАТ 
да бъдат използвани 
едновременно в една и 
съща система.

РС1616 има 2 PGM 
изхода на платката.

РС1832 има 2 PGM 
изхода на платката.

РС1864 има 4 PGM 
изхода на платката.

[009] PGM 2   Фабр. 10  Главен панел [502]        [552] 	        
[010] PGM 3   Фабр. 01  Главен панел и РС5208 [503]        [553] 	        
[010] PGM 4   Фабр. 01  Главен панел и РС5208 [504]        [554] 	        
[010] PGM 5   Фабр. 01  РС5208 [505]        [555] 	        
[010] PGM 6   Фабр. 01  РС5208 [506]        [556] 	        
[010] PGM 7   Фабр. 01  РС5208 [507]        [557] 	        
[010] PGM 8   Фабр. 01  РС5208 [508]        [558] 	        
[010] PGM 9   Фабр. 01  РС5208 [509]        [559] 	        
[010] PGM 10 Фабр. 01  РС5208 [510]        [560] 	        
[011] PGM 11 Фабр. 01  РС5204 [5��]        [56�] 	        
[011] PGM 12 Фабр. 01  РС5204 [5�2]        [562] 	        
[011] PGM 13 Фабр. 01  РС5204 [5�3]        [563] 	        
[011] PGM 14 Фабр. 01  РС5204 [5�4]        [564] 	        

ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗХОДИТЕ (PGM)
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Атрибути на зоните
Разрешен "" Забранен Разрешен "" Забранен
1 Със звук Без звук 6 Прекъсване при нестабилни данни Няма прекъсване
2 Непрекъсващ звук Пулсиращ звук 7 Закъснение за предаване Няма закъснение
3 Със звънче Без звънче 8 Безжична зона Жична зона
4 Прескачане Няма прескачане 9 Cross зона (пресичаща) Няма
5 Принудително активиране Няма
БЕЛЕЖКИ: За 24-часова зона със зумер се изискват клавиатури. 

РС 1864/ РС1832 поддържат 32 безжични зони, РС 1616 поддържа 16 безжични зони.

Дефиниция на зона АТРИБУТИ НА ЗОНАТА
 � 2 3 4 5 6 7 8 9

Дефиниция на зона АТРИБУТИ НА ЗОНАТА
 � 2 3 4 5 6 7 8 9

Дефиниция на зона АТРИБУТИ НА ЗОНАТА
 � 2 3 4 5 6 7 8 9

00	Нулева	зона	(неизползвана) �3	24	ч.	За	газ 	 26	24-ч.	не-алармена 	 	 	 	 

01	Закъснителна	1 			 	 	  �4	24	ч.	За	отопление 	 29	Автоматично	потвърден	пожар 

02	Закъснителна	2 			 	 	  �5	24	ч.	Допълнителна/Медицинска 	 30	Пожарно	наблюдение

03	Моментална 			 	 	  �6	24	ч.	Паник 	 3�	Дневна	зона 		 	 		 	

04	Вътрешна 		 	 	 	  �7	24	ч.	Аварийна 	 32	Моментална	с	Оставане/Излизане 		 	 

05	Вътрешна,	Оставане/Излизане* 		 	 		  �8	24	ч.	За	спринклер 	 33	За	бъдеща	употреба

06	Закъснителна,	Оставане/Излизане* 		 	 		  �9	24	ч.	За	вода 	 34	За	бъдеща	употреба

07	Закъснителна	24-ч.	Пожарна	жична  20	24	ч.	За	фризер 	 35	24-ч.	Сирена/Зумер 		 	 	 	 

08	Стандартна	24-ч.	Пожарна	жична 	 2�	24	ч.	Запомнящ	тампер 	 36	За	бъдеща	употреба 	 	 	 	 	 

09	24	ч.	Наблюдение 	 	 	 	  22	Активиране	с	моментен	контакт	(ключ) 	 	 	 	  37	Нощна	зона 		 	 		 

10	24	ч.	Наблюдение	Зумер 	 	 	  23	Активиране	с	постоянен	контакт	(ключ) 	 	 	 	  87 Закъснителна	24-ч.	пожарна	(безжична) 	 	 	 	 	 	 	 

��	24	ч.	Охранителна 		 	  24	Не	се	използва 88 Стандартна	24-ч.	пожарна	(безжична) 	 	 	 	 	 	 	 

�2	24	ч.	Нападение 	  25	Вътрешна	закъснителна 		 	 	 	 

*Бележка: Да не се използва  за инсталации Incert (Белгия) и NCP (Холандия).
Продължава на стр. 6

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ
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ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ   (Продължение от стр. 5)

ЗОНА
№ Запишете тук етикета на зоната, ако е приложимо (Вижте ръководството за инсталиране на клавиатурата)

ТИП НА
ЗОНАТА

АТРИБУТИ НА ЗОНАТА
 � 2 3 4 5 6 7 8 9

[804] [01 - 32]  Сериен №
(Безжични)

� [001] 0      1 [101]  

2 [001] 0      3 [102]  

3 [001] 0      3 [103]  

4 [001] 0      3 [104]  

5 [001] 0      4 [105]  

6 [001] 0      4 [106]  

7 [001] 0      4 [107]  

8 [001] 0      4 [108]  

9 [001] 0      0 [109]  

10 [001] 0      0 [110]  

�� [001] 0      0 [���]  

�2 [001] 0      0 [��2]  

�3 [001] 0      0 [��3]  

�4 [001] 0      0 [��4]  

�5 [001] 0      0 [��5]  

�6 [001] 0      0 [��6]  

�7 [002] 0      0 [��7]  

�8 [002] 0      0 [��8]  

�9 [002] 0      0 [��9]  

20 [002] 0      0 [120]  

2� [002] 0      0 [�2�]  

22 [002] 0      0 [�22]  

23 [002] 0      0 [�23]  

24 [002] 0      0 [�24]  

25 [002] 0      0 [�25]  

26 [002] 0      0 [�26]  

27 [002] 0      0 [�27]  

28 [002] 0      0 [�28]  

29 [002] 0      0 [�29]  

30 [002] 0      0 [130]  

3� [002] 0      0 [�3�]  

32 [002] 0      0 [�32]  

Продължава на стр. 7
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ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ   (Продължение от стр. 6)

ЗОНА
№

Назначаване на разпределенията
 � 2 3 4 5 6 7 8

КОДОВЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ЗОНИТЕ (Фабрично: FF)
 АЛАРМА ВЪЗСТ. АЛАРМА ТАМПЕР ВЪЗСТ. ТАМПЕР 

� [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

2 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

3 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

4 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

5 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

6 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

7 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

8 [202]   [210]  [2�8]  [226]  [234]  [242]  [250]  [258] [320]   [324]   [330]   [334]  

9 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

10 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�� [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�2 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�3 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�4 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�5 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�6 [203]  [2��]  [2�9]  [227]  [235]  [243]  [25�]  [259] [320]   [324]   [330]   [334]  

�7 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

�8 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

�9 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

20 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

2� [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

22 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

23 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

24 [204]  [2�2]  [220]  [228]  [236]  [244]  [252]  [260] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

25 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

26 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

27 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

28 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

29 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

30 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

3� [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

32 [205]  [2�3]  [22�]  [229]  [237]  [245]  [253]  [26�] [32�]   [325]   [33�]   [335]  

Продължава на стр. 8
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ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ   (Продължение от стр. 7)

ЗОНА
№ Запишете тук етикета на зоната, ако е приложимо (Вижте ръководството за инсталиране на клавиатурата)

ТИП НА
ЗОНАТА

АТРИБУТИ НА ЗОНАТА
 � 2 3 4 5 6 7 8 9

[804] [01 - 32]  Сериен №
(Безжични)

33 [003] 0      0 [�33]  

34 [003] 0      0 [�34]  

35 [003] 0      0 [�35]  

36 [003] 0      0 [�36]  

37 [003] 0      0 [�37]  

38 [003] 0      0 [�38]  

39 [003] 0      0 [�39]  

40 [003] 0      0 [140]  

4� [003] 0      0 [�4�]  

42 [003] 0      0 [�42]  

43 [003] 0      0 [�43]  

44 [003] 0      0 [�44]  

45 [003] 0      0 [�45]  

46 [003] 0      0 [�46]  

47 [003] 0      0 [�47]  

48 [003] 0      0 [�48]  

49 [004] 0      0 [�49]  

50 [004] 0      0 [150]  

5� [004] 0      0 [�5�]  

52 [004] 0      0 [�52]  

53 [004] 0      0 [�53]  

54 [004] 0      0 [�54]  

55 [004] 0      0 [�55]  

56 [004] 0      0 [�56]  

57 [004] 0      0 [�57]  

58 [004] 0      0 [�58]  

59 [004] 0      0 [�59]  

60 [004] 0      0 [160]  

6� [004] 0      0 [�6�]  

62 [004] 0      0 [�62]  

63 [004] 0      0 [�63]  

64 [004] 0      0 [�64]  

Продължава на стр. 9



9

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ   (Продължение от стр. 8, Край на секцията)

ЗОНА
№

Назначаване на разпределенията
 � 2 3 4 5 6 7 8

КОДОВЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ЗОНИТЕ (Фабрично: FF)
 АЛАРМА ВЪЗСТ. АЛАРМА ТАМПЕР ВЪЗСТ. ТАМПЕР 

33 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

34 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

35 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

36 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

37 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

38 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

39 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

40 [206]  [2�4]  [222]  [230]  [238]  [246]  [254]  [262] [322]   [326]   [332]   [336]  

4� [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

42 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

43 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

44 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

45 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

46 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

47 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

48 [207]  [2�5]  [223]  [23�]  [239]  [247]  [255]  [263] [322]   [326]   [332]   [336]  

49 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

50 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

5� [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

52 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

53 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

54 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

55 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

56 [208]  [2�6]  [224]  [232]  [240]  [248]  [256]  [264] [323]   [327]   [333]   [337]  

57 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

58 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

59 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

60 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

6� [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

62 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

63 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  

64 [209]  [2�7]  [225]  [233]  [24�]  [249]  [257]  [265] [323]   [327]   [333]   [337]  
Програмните опции, индикирани със СИВО са изисквани за системите със стандарти EN50131-1 и TS50131-3.
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[201] Избор на маска
за разпределението Време 1 за влизане* Време 2 за влизане* Време за излизане

�   [005] [01] Фабр.  030   045   120  

2 [005] [02] Фабр.  030   045   120  

3 [005] [03] Фабр.  030   045   120  

4 [005] [04] Фабр.  030   045   120  

5 [005] [05] Фабр.  030   045   120  

6 [005] [06] Фабр.  030   045   120  

7 [005] [07] Фабр.  030   045   120  

8 [005] [08] Фабр.  030   045   120  

Прекъсване на 
сирената

[005] [09] Фабр.  004     Валидни стойности са 001 до 255 минути

*БЕЛЕЖКА: За съответствие с EN времето за влизане не трябва да бъде по-дълго от 45 секунди

[201] Избор на маска
за разпределението

Времена за автоматично активиране

 Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък  Събота

Време за 
предупреждение 

при активиране без 
активност

Обектен код на 
разпределението

�

П
ро

гр
ам

ир
ан

ет
о 

в 
та

зи
 к

ол
он

а 
е 

съ
щ

от
о,

 к
ат

о 
в 

го
рн

ат
а 

та
бл

иц
а

[�8�]  :  :  :  :  :  :  : [�9�]  [3��]  

2 [�82]  :  :  :  :  :  :  : [�92]  [3�2]  

3 [�83]  :  :  :  :  :  :  : [�93]  [3�3]  

4 [�84]  :  :  :  :  :  :  : [�94]  [3�4]  

5 [�85]  :  :  :  :  :  :  : [�95]  [3�5]  

6 [�86]  :  :  :  :  :  :  : [�96]  [3�6]  

7 [�87]  :  :  :  :  :  :  : [�97]  [3�7]  

8 [�88]  :  :  :  :  :  :  : [�98]  [3�8]  

ПРОГРАМИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА



��

НАСОЧВАНЕ НА ПОВИКВАНЕТО НА КОМУНИКАТОРА
[201] Избор на маска
за разпределението

Насочване на повикванията за 
аларми/възстановяване

Насочване на повикванията за 
тампер/възстановяване

Насочване на повикванията за 
Отваряне/Затваряне

Насочване на повикванията за 
поддръжка на системата

	 1-ви	 2-ри	 Алтернативен
	 телефон	 телефон	 комуникатор

	 1-ви	 2-ри	 Алтернативен
	 телефон	 телефон	 комуникатор

	 1-ви	 2-ри	 Алтернативен
	 телефон	 телефон	 комуникатор

	 1-ви	 2-ри	 Алтернативен
	 телефон	 телефон	 комуникатор

�

П
ро

гр
ам

ир
ан

ет
о 

в 
та

зи
 к

ол
он

а 
е 

съ
щ

от
о,

 к
ат

о 
в 

та
бл

иц
ат

а 
на

 с
тр

. 1
0 [35�]        [359]        [367]    			   						 [375]       

2 [352]        [360]        [368]    			   						

3 [353]        [36�]        [369]    			   						 Насочване на предаванията за тест на 
системата4 [354]        [362]        [370]    			   						

5 [355]        [363]        [37�]    			   						 	 1-ви	 2-ри	 Алтернативен
	 телефон	 телефон	 комуникатор6 [356]        [364]        [372]    			   						

7 [357]        [365]        [373]    			   						 [376]       

8 [358]        [366]        [374]    			   						

[380]  Кодове на опциите на първия комуникатор
Опция Фабр. ON OFF

�    Комуникациите са разрешени 				    Комуникациите са забранени

2 				    Възстановявания във времето за таймаут на сирената    Възстановяванията повтарят зоните

3 				    Импулсно набиране на телефонни номера    DTMF избиране на телефонни номера

4 				    Превключване към импулсно набиране на телефонни номера на 6-тия опит    DTMF избиране на телефонни номера за всички опити

5 				    Разрешен е трети телефонен номер    Третият телефонен номер е забранен

6 				    Алтернативно избиране (1-ви и трети)    Повикване на първия тел. номер, резервиране до третия

7 				    За бъдеща употреба    

8 				    Неизпълнението следва активността на зоните (в часове)    Неизпълнението следва активирането (в дни)



�2

МЕЖДУНАРОДНО ПРОГРАМИРАНЕ
[701]  Първи международен опционален код

Опция Фабр. ON OFF

�    50 Hz честота на мрежовото захранване 				    60 Hz честота на мрежовото захранване

2 				    Синхронизация на времето от вградения кварцов резонатор    Синхронизация на времето от мрежовото захранване

3 				    Разрешена опция "Активиране без AC/DC проверка"    Забранена опция "Активиране без AC/DC проверка"

4 				    Всички системни тампери изискват ресет от инсталатора    Всички системни тампери повтарят възстановяването

5 				    6-цифрени потребителски кодове за достъп    4-цифрени потребителски кодове за достъп

6 				    Разрешено детектиране на тон "Заето"    Забранено детектиране на тон "Заето"

7 				    Зареждане на акумулатора със силен ток    Зареждане на акумулатора със стандартен ток

8     Стандартен приоритет на комуникациите 				   Приоритет на UL комуникациите

[702]  Втори международен опционален код
Опция Фабр. ON OFF

� 				   Отношението Make/Break за импулсно избиране е 33/67     Отношението Make/Break за импулсно избиране е 40/60

2     Принудителното избиране е разрешено 				   Принудителното избиране е забранено

3 				    Предаване на тест по наземна линия в минути    Предаване на тест по наземна линия в дни

4 				    1600 Hz handshake    Стандартен handshake

5 				    Разрешен ИД тон    Забранен ИД тон

6 				    2100 Hz ИД тон    1300 Hz ИД тон +

7 				    Еднократен 1 час разрешен от потребителя DLS прозорец    Пълен 6-часов разрешен от потребителя DLS прозорец

8 				    Сирена при неуспешна комуникация при активиран панел    Само проблем при неуспешна комуникация при активиран панел

       [700]  Автоматично сверяване на часовника [703] Закъснение между опитите за избиране на номера

       Фабр. 60     Валидни стойности са 00 до 99 (секунди) Фабр. 003     Валидни стойности са 000 до 255 (секунди)
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СИСТЕМНИ КОДОВЕ И ТАЙМЕРИ
[006]  Код на инсталатора Фабр. 555555      
[007]  За бъдеща употреба
[008]  Код на поддръжката Фабр. АААААА   
[012]  Опции на блокирането на клавиатурата
Брой на невалидните кодове преди блокиране

Продължителност на блокирането

Фабр. 000     Валидни стойности са 001 до 255

Фабр. 000     Валидни стойности са 001 до 255 минути

[030] Реакция на веригите на зони 1-8
Опция Фабр. ON OFF

� 				   Веригата на зона 1 е с бърза реакция    Веригата на зона 1 е с нормална реакция

2 				   Веригата на зона 2 е с бърза реакция    Веригата на зона 2 е с нормална реакция

3 				   Веригата на зона 3 е с бърза реакция    Веригата на зона 3 е с нормална реакция

4 				   Веригата на зона 4 е с бърза реакция    Веригата на зона 4 е с нормална реакция

5 				   Веригата на зона 5 е с бърза реакция    Веригата на зона 5 е с нормална реакция

6 				   Веригата на зона 6 е с бърза реакция    Веригата на зона 6 е с нормална реакция

7 				   Веригата на зона 7 е с бърза реакция    Веригата на зона 7 е с нормална реакция

8 				   Веригата на зона 8 е с бърза реакция    Веригата на зона 8 е с нормална реакция

[165]  Максимален брой опити за връзка с всеки телефонен номер Фабр. 005     Валидни стойности са 001 до 005

[166]  Изчакване за handshake след избирането (всички формати) Фабр. 040     Валидни стойности са 001 до 255 секунди

[167]  Закъснение на T-Link комуникациите за изчакване на потвърждение Фабр. 020     Валидни стойности са 001 до 255 секунди

[170]  Таймер на PGM изходите Фабр. 005     Валидни стойности са 001 до 255 секунди

[171]  За бъдеща употреба Фабр. 004   

[172]  За бъдеща употреба Фабр. 010   

[173]  Закъснение за сирената Фабр. 000     Валидни стойности са 001 до 255 минути (000 - Забрана)

[175]  Таймер за отлагане на автоматично активиране Фабр. 000     Валидни стойности са 001 до 255 минути (000 - Забрана)

[176]  Таймер за кръстосана зона/полицейски код Фабр. 060     Валидни стойности са 001 до 255 секунди/минути

[177]  Таймер за вода Фабр. 000     Валидни стойности са 001 до 090 секунди

[178]  Верифицирана аларма за вербална аларма Фабр. 015     Валидни стойности са 001 до 255 секунди

[190]  Време за предизвестяване при липса на активност Фабр. 001     Валидни стойности са 001 до 255 минути (000 - Няма предизвестяване)

[199]  Време за предизвестяване при автоматично активиране Фабр. 004     Валидни стойности са 001 до 255 минути
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КОДОВЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА
[381]  Опционални кодове на втория комуникатор

Опция Фабр. ON OFF

� 				   Разрешено позвъняване на клавиатурата при отваряне след аларма     Забранено позвъняване на клавиатурата при отваряне след аларма

2 				    Разрешено свирване на сирената при отваряне след аларма    Забранено свирване на сирената при отваряне след аларма

3 				    SIA изпраща програмирани кодове за съобщаване    SIA изпраща автоматични кодове за съобщаване

4 				    Разрешено е потвърждаване на затварянето    Забранено е потвърждаване на затварянето

5     Говорене/Слушане по телефонни линии 1/3 				   Няма Говорене/Слушане по телефонни линии 1/3

6     Говорене/Слушане по телефонна линия 2 				   Няма Говорене/Слушане по телефонна линия 2

7 				    Contact ID използва програмирани кодове за съобщаване    Contact ID използва автоматични кодове за съобщаване

8 				    Разрешен е локален режим    Забранен е локален режим

[382]  Опционални кодове на третия комуникатор
Опция Фабр. ON OFF

� 				   Идентификаторът на Contact ID за частично затваряне е "5"     Идентификаторът на Contact ID за частично затваряне е "4"

2 				    Алармените комуникации са разрешени при тест с ходене    Алармените комуникации са забранени при тест с ходене

3 				    Разрешено съобщение за отменена комуникация    Забранено съобщение за отменена комуникация

4 				    Разрешена е отмяна на изчакването за повикване    Забранена е отмяна на изчакването за повикване

5 				    T-Link интерфейсът е разрешен    T-Link интерфейсът е забранен

6 				    Закъснението за предаване на липса на 220 V е в часове    Закъснението за предаване на липса на 220 V е в минути

7 				    За бъдеща употреба    

8 				    Ограничение на комуникациите на тампер при дезактивиран панел    Тампер алармите се комуникират винаги
*
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СИСТЕМНИ КОДОВЕ
[013]  Първи системен код

Опция Фабр. ON OFF

� 				   Линии с нормално затворени контакти     Линии с крайни резистори

2     Линии с двойни крайни резистори    Линии с единични крайни резистори

3     Панелът показва всички проблеми, когато е активиран 				   Панелът показва само пожарните проблеми, когато е активиран

4 				    Тампери/Повреди не се показват като отворени    Тампери/Повреди се показват като отворени

5     График за автоматично активиране в [*][6] и програмиране от инсталатора 				   График за автоматично активиране само в програмиране от инсталатора

6     Разрешен звук при грешно излизане 				   Забранен е звук при грешно излизане

7     Буферът за събития повтаря изключването от нестабилни данни 				   Буферът за събития записва след изключване от нестабилни данни

8 				    Разрешен е временен троен пожарен сигнал    Стандартен прекъсващ пожарен сигнал

[014]  Втори системен код
Опция Фабр. ON OFF

� 				   Разрешено е кратко свирване на сирената при активиране/дезактивиране     Разрешено е краткото свирване на сирената при активиране/дезактивиране

2 				    Кратко свирване на сирената при автоматично активиране    Няма свирване на сирената при автоматично активиране

3 				    Кратко свирване на сирената при закъснение за излизане    Няма свирване на сирената при закъснение за излизане

4 				    Кратко свирване на сирената при закъснение за влизане    Няма свирване на сирената при закъснение за влизане

5 				    Кратко свирване на сирената при проблем    Няма свирване на сирената при проблем

6     Озвучено излизане с настойчивост 				   Беззвучно закъснение за излизане

7 				    Разрешено е прекратяването на закъснението за излизане    Забранено е прекратяването на закъснението за излизане

8 				    Домашната пожарна сирена не се прекъсва    Домашната пожарна сирена се прекъсва

[015]  Трети системен код
Опция Фабр. ON OFF

�    Бутонът за пожар е разрешен 				    Бутонът за пожар е забранен

2 				    Паник бутонът е озвучен (Сирена/Бипкане)    Паник бутонът е беззвучен

3 				    Разрешено е бързо излизане    Бързо излизане е забранено

4     Разрешено е бързо активиране (не се изисква код)    Бързото активиране е забранено (изисква се код)

5     Изисква се код за прескачане на зони    Не се изисква код за прескачане на зони

6 				    Главният код НЕ МОЖЕ да бъде променян    Главният код може да бъде променян

7     TLM (наблюдение на телефонните линии) е разрешено 				   TLM (наблюдение на телефонните линии) е забранено

8 				    TLM (наблюдение на телефонните линии) със звук (сирена) при активиран панел    TLM с бипкане при активиран панел

Програмните опции, индикирани със СИВО са изисквани за системите със стандарти EN50131-1 и TS50131-3.
Продължава на стр. 16
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СИСТЕМНИ КОДОВЕ  (продължение от стр. 15)

[016]  Четвърти системен код
Опция Фабр. ON OFF

�     Проблемите с мрежовото захранване се показват 				    Проблемите с мрежовото захранване НЕ се показват

2 				    Индикаторът Trouble мига, ако липсва мрежово захранване     Индикаторът Trouble НЕ следва състоянието на мрежовото захранване

3     Изгасване на клавиатурата, когато не се използва     Клавиатурата е винаги активна

4     Изисква се код за активиране на клавиатурата     Не се изисква се код за активиране на клавиатурата

5     Осветявянето на клавиатурата е разрешено 				    Осветявянето на клавиатурата е забранено

6 				    Разрешен е икономичен режим     Икономичният режим е забранен

7 				    Показване на прескочените зони при активиран панел     Прескочените зони не се показват при активиран панел

8 				    Тамперите на клавиатурата са разрешени *     Тамперите на клавиатурата са забранени
                            * Бележка: Трябва да бъдат разрешени за съответствие с EN

[017]  Пети системен код
Опция Фабр. ON OFF

�     Безжичните ключове НЕ използват кодове за достъп 				    Безжичните ключове използват кодове за достъп

2 				    ВЧ смущения (заглушаване) се записват след 5 минути     ВЧ смущения (заглушаване) се записват след 30 секунди

3 				    Бипкане при проблем с ВЧ смущения (заглушаване)     Без бипкане при проблем с ВЧ смущения (заглушаване)

4 				    Double Hit разрешен     Double Hit забранен

5 				    Късно за затваряне разрешено     Късно за затваряне забранено

6     Лятно часово време разрешено     Лятно часово време забранено

7 				    Разрешен периодичен тест на камерите 				    Забранен периодичен тест на камерите

8     Кратък звук на сирената само при активиране с излизане/дезактивиране с ключ     Кратък звук на сирената при всяко активиране/дезактивиране

[018]  Шести системен код
Опция Фабр. ON OFF

� 				    Разрешено изключение за предаване на тест     Забранено изключение за предаване на тест

2 				    Разрешена вербална сигнализация за отваряне на врата     Забранена вербална сигнализация за отваряне на врата

3 				    Разрешена вербална аларма (с глас)     Забранена вербална аларма

4 				    Разрешена забрана на беззвучно пускане на вода     Забранена забрана на беззвучно пускане на вода

5 				    Разрешено бипкането на клавиатурата да повтаря сирената     Забранено бипкането на клавиатурата да повтаря сирената

6 				    Разрешено кръстосването на зони     Разрешен полицейски код

7 				    Разрешено рестартирането на времето за излизане     Забранено рестартирането на времето за излизане

8 				    Разрешено бипкане при липса на мрежово захранване     Забранено бипкане при липса на мрежово захранване
Програмните опции, индикирани със СИВО са изисквани за системите със стандарти EN50131-1 и TS50131-3.

Продължава на стр. 17
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СИСТЕМНИ КОДОВЕ  (продължение от стр. 16)

[019]  Седми системен код
Опция Фабр. ON OFF

� 				    Звуково известяване на повреда на безжична зона при активиран панел     При повреда на безжична зона сирената не звучи

2     Проблемите се запомнят     Проблемите следват възстановяванията

3 				    Първата зона в аларма е разрешена     Първата зона в аларма е забранена

4 				    За бъдеща употреба     

5 				    При повреда в Keybus звучи сирената     Сирената не звучи при повреда в Keybus

6 				    За бъдеща употреба     

7 				    За бъдеща употреба     

8 				    За бъдеща употреба     

[021]  Осми системен код
Опция Фабр. ON OFF

� 				    За бъдеща употреба     

2     EN процедура за влизане     Стандартна процедура за влизане

3 				    За бъдеща употреба     

4 				    За бъдеща употреба     

5 				    За бъдеща употреба     

6 				    За бъдеща употреба     

7     Достъпът на инсталатори следва DLS прозореца     Инсталаторите винаги имат достъп

8     Забрана на активиране за всички проблеми     Проблемите НЕ забраняват активирането

[022]  Девети системен код
Опция Фабр. ON OFF

�     Изисква се код за достъп за [*][1], [*][2], [*][3]     Не се изисква код за достъп за [*][1], [*][2], [*][3]

2     Гасене на клавиатурата при активиран панел     Клавиатурата не се гаси при активиран панел

3 				    За бъдеща употреба     

4     Само главният (мастер) код прескача зоните за нападение     Всеки код прескача зоните за нападение

5 				    Разрешено е ограничение на времето за PGM 05, 06, 17, 18     Забранено е ограничение на времето за PGM 05, 06, 17, 18

6 				    ВЧ неизпълнение разрешено     ВЧ неизпълнение забранено

7     Отворени зони отменят активирането     Забранено е отворени зони да отменят активирането

8     Озвучено време за излизане при активиране с оставане     Време за излизане при активиране с оставане без звук
Програмните опции, индикирани със СИВО са изисквани за системите със стандарти EN50131-1 и TS50131-3.

Продължава на стр. 18
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СИСТЕМНИ КОДОВЕ  (продължение от стр. 17)

[023]  Десети системен код
Опция Фабр. ON OFF

� 				    При натискане на пожарни бутони бипка само клавиатурата     При натискане на пожарни бутони бипка клавиатурата и свири сирената
2 				    200 Baud идентификатор за Отваряне/Затваряне включен (ON)     200 Baud идентификатор за Отваряне/Затваряне изключен (OFF)
3 				    Предаване на тест само при активиран панел     Предаване на тест при активиран/дезактивиран панел
4 				    Предаване на тест в часове     Предаване на тест в дни
5 				    Забранено е превключването от ИЗЛИЗАНЕ на ОСТАВАНЕ     Разрешено е превключването от ИЗЛИЗАНЕ на ОСТАВАНЕ
6 				    Двупосочната звукова връзка НЯМА да прекъсне за ново събитие     Двупосочната звукова връзка ще прекъсне за ново събитие
7 				    Няма бипкане за проблеми     Бипканията за проблеми звучат на всеки 10 секунди
8 				    За бъдеща употреба     

[301]  Първи телефонен номер (32 цифри)

D
[302]  Втори телефонен номер (32 цифри)

D
[303]  Трети телефонен номер (32 цифри)

D
[304]  Низ за отмяна на изчакването при повикване (6 цифри) [310]  Обектен код на системата (6 цифри)

     Фабр. BD70EF 

[377]  Променливи на комуникациите

1 Фабр. 003  Изключване	от	нестабилни	данни	(аларми	и	възстановявания) (001-014) предавания

2 Фабр. 003  Изключване	от	нестабилни	данни	(тампери	и	възстановявания) (001-014) предавания,	000	=	Забранено

3 Фабр. 003  Изключване	от	нестабилни	данни	(поддръжка	и	възстановявания) (001-014) предавания,	000	=	Забранено

4 Фабр. 000 0   6   0  Закъснение	на	комуникацията (001-255) секунди

5 Фабр. 030  Закъснение	на	комуникацията	за	липса	на	мрежово	захранване (001-255) минути

6 Фабр. 002  Закъснение	за	TLM	проблем (001-255) брой	на	изискваните	проверки

7 Фабр. 030  Цикъл	на	предаване	на	тест	(наземна	линия) (001-255) минути/дни/минути

8 Фабр. 030  Не	се	използва

9 Фабр. 007  Закъснение	за	предаване	за	слаба	батерия	на	зона (001-255) дни

10 Фабр. 030  Закъснение	за	предаване	за	неизпълнение (001-255) дни/часа

11 Фабр. 000  Прозорец	за	отменени	комуникации (001-255) минути

КОМУНИКАЦИИ
[350]  Опции на формата на комуникатора
3-ят	телефонен	номер	повтаря	формата	на	1-вия	номер

1-ви/3-ти тел. номер Фабр. 04 

2-ри тел. номер Фабр. 04 

01 20BPS, 1400 HZ Handshake
02 20BPS, 2300 HZ Handshake
03 DTMF CONTACT ID
04 SIA FSK
05 Pager
06 Residential Dial
07 10BPS, 1400 HZ Handshake
08 10BPS, 2300 HZ Handshake
09 Private Line
10 Scantronics
�� За бъдеща употреба
�2 Robofon
�3 CESA200

[378]  Час на деня за предаване на тест
3-ят	телефонен	номер	повтаря	формата	на	1-вия	номер

Фабр. 9999 :
[379]  Час на деня за периодичен DLS (предаване на 
данни)
3-ят	телефонен	номер	повтаря	формата	на	1-вия	номер

Фабр. 9999 :



�9

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ  (Фабрично е програмирано FF, ако не е указано друго)

[328] Разни кодове за съобщаване на аларми [346] Кодове за съобщаване на възстановявания по поддръжката

 Аларма за принуда  Възстановен проблем с батерия

 Отваряне след аларма  Възстановен проблем в мрежовото захранване

 Скорошно затваряне  Възстановен проблем във веригата на сирената

 Аларма от наблюдение на зонов разширител  Възстановен пожарен проблем

 Възстановяване на наблюдение на зонов разширител  Възстановен проблем с допълнително захранване

 Аларма от полицейски код  Възстановен проблем в наблюдението на телефонна линия (TLM)

 Охранителна аларма НЕ е потвърдена  Възстановен общ системен проблем

 Алармата е отменена  Възстановено общо наблюдение на системата

[329] Приоритетни аларми и възстановявания [347] Разни кодове за съобщаване по поддръжката

 Аларма от клавиатурен бутон за пожар  Възстановяване на проблем с неуспешна комуникация (FTC) на телефонен номер 1

 Аларма от клавиатурен допълнителен бутон  Възстановяване на проблем с неуспешна комуникация (FTC) на телефонен номер 2

 Аларма от клавиатурен паник бутон  Буферът за събития 75% след последното прехвърляне на данните

 Аларма от допълнителен вход 0    0  DLS Lead IN

 Възстановяване от клавиатурен бутон за пожар 0    0  DLS Lead OUT

 Възстановяване от клавиатурен допълнителен бутон  Аларма за повреда в зона

 Възстановяване от клавиатурен паник бутон  Възстановяване след повреда в зона

 Възстановяване от допълнителен вход  Код за неизпълнение (Delinquency)

 Аларма за слаба батерия в обща зона

[338]  Разни кодове за съобщаване на тампери
 Възстановяване на слаба батерия в обща зона

0    0  Installer's Lead OUT

 Общ системен тампер 0    0  Installer's Lead IN

 Възстановен общ системен тампер

 Блокиране на клавиатура

Продължава на стр. 20
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ  (Фабрично е програмирано FF, ако не е указано друго) (продължение от стр. 19)

[341] Разни кодове за съобщаване на затваряне (активиране) [348] Кодове за съобщаване на предаване на тест

 Затваряне с код по принуда 33  Край на тест с ходене

 Затваряне с код по принуда 34  Начало на тест с ходене

 Затваряне с главен (мастер) код 40  Предаване на периодичен тест с проблем

 Затваряне със супервайзорски код 41  Предаване на периодичен тест

 Затваряне със супервайзорски код 42  Тест на системата

 Частично затваряне  Не се използва

 Специално затваряне

 Късно за затваряне

 Неуспешно излизане

[344] Разни кодове за съобщаване на отваряне (дезактивиране) [349] Кодове за съобщаване по поддръжката на РС5700

 Отваряне с код по принуда 33  Проблем със заземяването (маса) на РС5700

 Отваряне с код по принуда 34  Възстановяване на заземяването (маса) на РС5700

 Отваряне с главен (мастер) код 40  Проблем с наблюдението (TLM) на телефонна линия 1 на РС5700

 Отваряне със супервайзорски код 41  Възстановяване на наблюдението (TLM) на телефонна линия 1 на РС5700

 Отваряне със супервайзорски код 42  Проблем с наблюдението (TLM) на телефонна линия 2 на РС5700

 Отмяна на автоматично активиране  Възстановяване на наблюдението (TLM) на телефонна линия 2 на РС5700

 Специално отваряне

[345] Кодове за съобщаване на аларми по поддръжката

 Аларма от проблем с батерията  Аларма от проблем с допълнителното захранване

 Аларма от проблем с липса на мрежово захранване  Код за проблем в наблюдението (TLM) на телефонна линия

 Аларма от проблем във веригата на сирената  Общ системен проблем

 Аларма от пожарен проблем  Общо наблюдение на системата

Програмните опции, индикирани със СИВО са изисквани за системите със стандарти EN50131-1 и TS50131-3. (Продължава на стр. 21)



2�

Зимно/Лятно часово време

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ  (Фабрично е програмирано FF, ако не е указано друго) (продължение от стр. 20)

Затваряне (Активиране)

[339] �  [340] 17 
  2    �8 
  3    �9 
  4    20 
  5    2� 
  6    22 
  7    23 
  8    24 
  9    25 
  10    26 
  ��    27 
  �2    28 
  �3    29 
  �4    30 
  �5    3� 
  �6    32 

Отваряне (Дезактивиране)

[342] �  [343] �7 
  2    �8 
  3    �9 
  4    20 
  5    2� 
  6    22 
  7    23 
  8    24 
  9    25 
  10    26 
  ��    27 
  �2    28 
  �3    29 
  �4    30 
  �5    3� 
  �6    32 

Кодове за достъп 1-32
Кодове за съобщаване

Преместване на часовника напред

Месец Фабр. 003  Валидни стойности са 001-012
Седмица Фабр. 005  Валидни стойности са 001-005 

(Въведете 000, за да програмирате точни дата и час)
Ден Фабр. 000  Валидни стойности са 001-031 дена 

(Ако в предишната секция сте програмирали 000)
Час Фабр. 001  Валидни стойности са 001-023 часа
Нарастване Фабр. 001  Валидни стойности са 001-002 (Един,	или	два	часа	напред)
БЕЛЕЖКА:	Ако	Седмица	е	програмирана	001-005,	то	валидни	въвеждания	за	Ден	са	000-006	(неделя-събота)

Връщане на часовника назад

Месец Фабр. 010  Валидни стойности са 001-012
Седмица Фабр. 005  Валидни стойности са 001-005 

(Въведете 000, за да програмирате точни дата и час)
Ден Фабр. 000  Валидни стойности са 001-031 дена 

(Ако в предишната секция сте програмирали 000)
Час Фабр. 001  Валидни стойности са 001-023 часа
Разлика Фабр. 001  Валидни стойности са 001-002 (Един,	или	два	часа	назад)
БЕЛЕЖКА:	Ако	Седмица	е	програмирана	001-005,	то	валидни	въвеждания	за	Ден	са	000-006	(неделя-събота)

ПРОГРАМИРАНЕ НА МОДУЛИ

Вижте асоциираните Ръководства за инсталиране
за инструкции относно инсталиране и инструкции за програмиране

[801] Програмиране на модул Принтер РС5400
[803] Алтернативен комуникатор
[805] РС5100

[802] Звуков интерфейс РС5900
[804] Безжично разширение РС5132
[851] T-Link (за да разрешите T-Link, секция [382], опция 5 трябва да бъде ON).


