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Cerber C62 este o centralã modernã, controlatã de microprocesor,
proiectatã pentru sisteme de semnalizare a efracþiei, atacului ºi incendiului. Centrala
controleazã un sistem de alarmã, rãspunde la informaþiile venite de la detectorii
sistemului ºi semnaleazã evenimentul de efracþie. Centrala este proiectatã sã opereze
cu tastaturi de control echipate cu led-uri.

Principalele funcþii ale centralei Cerber C62:
- semnalizeazã alarme de efracþie, panicã ºi foc;
- transmite alarme prin mesaje telefonice sau pe pager;
- posibilitatea de a rãspunde apelurilor telefonice ºi ale utilizatorului pentru

informaþii despre starea sistemului (dacã a existat o condiþie de alarmã de
la armare);

- MONITORIZAREA - transmisia pe linia telefonicã a unor informaþii detaliate
despre evenimente din spaþiul protejat cãtre staþii de monitorizare.

Caracteristicile centralei Cerber C62
- operare prin maxim 4 tastaturi de control echipate cu led-uri;
- afiºare în timp real a stãrii celor 8 zone;
- jurnal de evenimente de alarmã ºi jurnal de defecte cu vizualizare la
tastaturã (total de maxim 255 de evenimente);

- maxim 2 partiþii;
- maxim 13 coduri de utilizator independente cu 11 nivele de autoritate, a

cãror folosire va fi înregistratã în jurnalul de evenimente;
- posibilitate de comandã la distanþã pentru automatizãri (yale

electromagnetice, sisteme de iluminat etc);
- alarme de la tastaturã: PANICÃ, FOC ºi AUX;
- proceduri multiple de armare a sistemului;
- armare ºi dezarmare automatã a sistemului dupã un orar prestabilit;
- diagnoza automatã a elementelor de bazã ale sistemului.

INSTRUCÞIUNI DE OPERARE

Operarea sistemului de alarmã constã în principal în armarea ºi dezarmarea
sistemului (alegerea modului de supraveghere). De asemenea, constã în acþiunea
corespunzãtoare a utilizatorului relativ la informaþiile pe care centrala le
semnalizeazã la tastaturã. Tastatura afiºeazã informaþii despre starea sistemului de
alarmã prin intermediul a 15 led-uri de control ºi a semnalelor acustice.

INDICAÞIILE LED-URILOR :

- REÞEA (verde) � indicã starea sursei de alimentare:
- aprins - sursa de alimentare OK;
- stins - lipsã tensiune de reþea;



Cerber® C62 ver.2
Manual de utilizare

6

- clipeºte - acumulator descãrcat.

- TELEFON (roºu) - aprins când comunicaþia telefonicã se deruleazã
(aparatele telefonice sunt deconectate).

- AVARIE (galben) - clipeºte când centrala detecteazã probleme tehnice în
sistem, sau defecte la transmiterea mesajelor telefonice.

- A ALARMÃ, B ALARMÃ - clipeºte când semnalizeazã alarmã în partiþia A,
respectiv B.

- A ARMAT, B ARMAT - indicã starea unei zone:
- clipeºte - (când led-urile de alarmã sunt stinse) indicã derularea

timpului de ieºire;
- aprins - indicã modul armat.

- LED-urile 1-8 - indicã starea zonelor:
- led stins - zona este liberã (securizatã, gata de armare);
- led aprins - zona este ocupatã (violatã);
- led-ul clipeºte des - zona a cauzat alarmã;
- led-ul aprins se stinge scurt din 2 în 2 s - sabotaj de zonã;
- led-ul clipeºte la fiecare 2 s - sabotajul zonei a cauzat alarmã;
- led-ul clipeºte rar - zonã izolatã.

SEMNALE ACUSTICE LA TASTATURA DE CONTROL

Semnale pentru confirmarea operãrii pe tastaturã:
- trei semnale scurte � confirmare sistem armat/dezarmat;
- douã semnale lungi � cod de utilizator greºit, anularea unei funcþii, sau

datã incorectã pentru o funcþie;
- trei semnale lungi � o încercare de armare a sistemului cînd nu este gata

de armare (activarea opþiunii de prioritate a zonelor � vezi �Armarea�);
- patru semnale scurte, unul lung � confirmarea programãrii corecte a

funcþiei utilizator.

Semnalizarea evenimentelor de sistem:
- semnal continuu - condiþie de alarmã;
- semnal intermitent  - alarmã de foc;
- un singur semnal scurt la fiecare 3 secunde - numãrãtoare inversã

perioadã de intrare;
- un singur semnal lung la fiecare 3 secunde - numãrãtoare inversã

perioadã de ieºire;
- douã semnale scurte la fiecare 3 secunde - avarie;
- cinci semnale scurte - zona CLOPOÞEL violatã;
- cinci semnale lungi - zona ZI/NOAPTE violatã.
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Instalatorul determinã care evenimente sunt semnalate acustic.

CODURILE DE UTILIZATOR

Pentru operarea curentã, utilizatorilor de sistem le sunt asignate coduri de
utilizator. Centrala are implicit un cod presetat din fabricã (codul �master�):

1234 pentru ambele partiþii A ºi B.

Este posibil sã se programeze încã 12 coduri de utilizator asignate partiþiei
A,B sau ambelor partiþii. Utilizatorul care deþine codul �master�, atunci când creazã
noi coduri utilizator, asigneazã codului un nivel de autoritate specific. Se determinã
astfel care din funcþiile centralei sunt disponibile pentru fiecare utilizator ºi care sunt
excluse. Codul poate avea o lungime de la 4 la 6 cifre.

ARMAREA TOTALÃ [COD DE UTILIZATOR] [ # ]

Stare a sistemului în care detectorii conectaþi la centralã supraveghezã
întreaga arie protejatã. Violarea zonelor protejate este semnalizatã de centralã cu
toate mijloacele disponibile (sirene, raportare telefonicã la staþii de monitorizare,
mesaje telefonice).

Armarea este posibilã doar când zonele partiþiei sunt securizate (libere) ºi
led-urile ARMAT ºi ALARMÃ sunt stinse.

Pentru a arma sistemul, trebuie introdus codul de utilizator ºi confirmat prin
apãsarea tastei [ # ]. Dacã, în timpul introducerii codului, utilizatorul face o greºealã,
atunci se apasã tasta [ * ]  ºi se reia introducerea codului. Trebuie avut grijã la
tastarea codului, deoarece introducerea greºitã de 3 ori la rând a codului poate
activa alarma, care va fi înregistratã în jurnalul de evenimente ca �alarmã la 3 coduri
greºite�.

Dacã codul este introdus corect ºi armarea este posibilã, tastatura de control
va confirma cu 3 semnale acustice scurte. În acelaºi timp led-ul ARMAT începe sã
clipeascã indicând scurgerea timpului de ieºire.

Instalatorul determinã durata timpului de ieºire ºi modul de semnalizare
acusticã a acestuia.

Centrala nu poate fi armatã dacã :
- sistemul nu este pregãtit : în centralã sunt programate anumite zone

care nu pot fi violate în timp ce sistemul se armeazã, ºi una din ele
este violatã la momentul armãrii � centrala semnalizeazã situaþia cu 3
semnale acustice lungi. În acest caz se recomandã o întârziere pânã
când zonele vor fi pregãtite (led-urile 1-8 se sting) ºi se încearcã din nou
armarea sistemului. Dacã una din zone rãmâne totuºi violatã (unul din
led-urile 1-8 este aprins) sistemul poate fi armat dupã izolarea zonei
respective (funcþia 4);

- codul de utilizator este introdus incorect � centrala semnalizeazã
evenimentul cu 2 semnale acustice lungi.
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ARMAREA SILENÞIOASÃ [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 5 ]

Stare a sistemului în care alarmele sunt semnalizate doar la tastaturile
centralei. Instalatorul poate decide care dintre detectori sunt izolaþi automat la
intrarea în acest mod de armare; el poate, de asemenea, alege elementele de
semnalizare care vor fi folosite în acest mod de armare.

Armarea în acest mod se poate face în 2 feluri:
- [cod de utilizator] [*] [5];
- dintr-o zonã de armare silenþioasã.

ARMAREA PARÞIALÃ [COD DE UTILIZATOR CU NIVEL 7] [ # ]

Instalatorul poate determina zonele din sistem care vor fi excluse de la
supraveghere prin armarea sistemului cu codulul de utilizator cu nivel de autoritate 7.
Utilizatorul poate, prin introducerea unui cod corespunzãtor, sã armeze complet
sistemul sau doar o parte prestabilitã a lui.

ARMAREA �STAY� [COD DE UTILIZATOR] [ # ]

În acest mod centrala permite izolarea automatã a unor zone
predeterminate. Sistemul se va arma în acest mod dacã, dupã armare, utilizatorul nu
pãrãseºte aria supravegheatã ºi nu violeazã zona de intrare/ieºire.

ARMAREA RAPIDÃ [ 0 ] [ # ]

Apãsând secvenþa de taste [ 0 ] [ # ] utilizatorul poate, fãrã tastarea codului
de utilizator, sã armeze sistemul în modul rapid (ambele partiþii). Apãsând [ 1 ] [ # ]
se armeazã rapid partiþia 1. Apãsând [ 2 ] [ # ] se armeazã rapid partiþia 2. Fiecare
din cele 3 funcþii de armare rapidã poate fi inhibatã de cãtre instalator. Armarea nu
este influenþatã de starea unei zone la momentul armãrii. Instalatorul poate programa
o cheie specialã pentru armarea rapidã a sistemului.

DEZARMAREA SI STERGEREA MEMORIEI DE ALARMÃ [COD DE UTILIZATOR] [ # ]

Când o partiþie este armatã (led-ul �ARMAT� este aprins sau clipeºte) sau
semnalizeazã o alarmã, aceasta nu poate accepta decât o comandã � dezarmarea
sistemului sau ºtergerea alarmei. Tastând codul de utilizator ºi confirmând cu [ # ]
sau [ * ], se dezarmeazã sistemul sau se opreºte alarma. Dacã în timpul introducerii
codului de utilizator, utilizatorul face o greºealã, va trebui sã apese tasta [ * ] ºi sã
reia introducerea codului.

Centrala confirmã validarea acestei funcþii cu 3 semnale acustice scurte ºi
stingerea led-urilor ALARMÃ/ARMAT.

Centrala nu va permite dezarmarea sau ºtergerea alarmei, dacã :
- codul de utilizator este introdus incorect;
- codul de utilizator nu este asignat respectivei partiþii armate sau

alarmate;
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- nivelul de autoritate al codului utilizat nu permite dezarmarea (de ex.,
nivel de autoritate 3 sau 9 � vezi  �Funcþii utilizator� � �Adãugarea unui
cod de utilizator�).

Este posibilã anularea unei alarme fãrã dezarmarea sistemului cu un cod de
utilizator cu nivel de autoritate �0�.

Dacã sistemul este împãrþit în douã partiþii, este posibilã armarea/
dezarmarea unei partiþii când cealaltã este în alarmã.

Dacã la tastaturã este introdus un cod asignat ambelor partiþii, când oricare
partiþie este armatã (sau în alarmã), partiþia respectivã va fi dezarmatã (sau alarma
ºtearsã). Dacã ambele partiþii sunt dezarmate sau nu sunt în alarmã, introducerea
acestui cod le va arma pe amândouã simultan.

ARMAREA SI DEZARMAREA DUPÃ UN ORAR PRESTABILIT

Armarea ºi dezarmarea sistemului poate fi fãcutã de un ceas de timp real al
centralei. Instalatorul poate programa ora ºi minutul de armare, respectiv de
dezarmare a sistemului. Armarea ºi dezarmarea va avea loc în fiecare zi la aceeaºi
orã. De asemenea, centrala poate fi armatã automat de cãtre ceasul de timp real al
centralei ºi apoi dezarmatã manual de utilizator.

TRANSMITEREA STÃRII SISTEMULUI PE LINIA TELEFONICÃ (NUMAI CU MODUL MPV4)

Proprietarul unei clãdiri protejate la efracþie de o centralã de tip Cerber C62
poate verifica dacã a existat o condiþie de alarmã în aria protejatã cu ajutorul unei
legãturi telefonice. Pentru aceasta el trebuie sã �apeleze� centrala de efracþie -
aceasta va rãspunde ºi va transmite un raport asupra stãrii sistemului. Centrala va
rãspunde apelurilor telefonice numai când sistemul este armat.

Centrala poate primi apelul telefonic în douã moduri :
- mod apel unic - centrala rãspunde dupã un numãr programat de apeluri

(similar unui robot telefonic).
Dupã recepþia acestui apel telefonic centrala nu va mai rãspunde nici unui
apel telefonic timp de 5 minute;

- mod dublu apel - pentru a recepþiona un mesaj de la centralã,
utilizatorul trebuie sã apeleze centrala ºi dupã ce a ascultat un numãr
specificat de semnale de apel va închide receptorul ºi va forma din nou
numãrul de telefon al centralei (în maxim 5 min de la primul apel) -
centrala va rãspunde imediat, conform celor explicate mai jos.

La recepþia apelului telefonic, centrala �rãspunde�:
- un semnal sonor timp de o secundã, la fiecare 4 s - dacã, de la

ultima armare, nu a apãrut nici o condiþie de alarmã.
- mesaj vocal (daca este instalat modulul opþional MPV4) - dacã a

apãrut o alarmã în ultima orã. Dacã nu este montat modulul MPV4, în
decurs de o orã dupã alarmã nu se �rãspunde� nimic!;
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- secvenþe de 5 semnale sonore scurte - dacã a apãrut o alarmã, dar
cu mai mult de o orã în urmã.

Instalatorul decide dacã aceastã funcþie va fi activã ºi modul în care centrala
va rãspunde apelurilor telefonice (numãr de apeluri, mod dublu apel etc.).

FUNCÞII UTILIZATOR

Dacã centrala nu este armatã ºi nu semnalizeazã nici o alarmã, utilizatorii cu
nivele de autoritate adecvate pot accesa anumite funcþii pentru operarea curentã a
sistemului de alarmã.

Funcþiile utilizator sunt activate prin introducerea codului de utilizator ºi
confirmate prin tasta [ * ]. Centrala confirmã operaþia prin clipirea simultanã a led-
urilor �REÞEA�, �TELEFON� ºi �AVARIE�. Dupã intrarea în meniul funcþiilor utilizator
trebuie introdus numãrul de funcþie, dupã cum urmeazã :

Funcþii utilizator :
- schimbarea propriului cod de utilizator [ cod de utilizator ] [ * ] [ 1 ]
- adãugarea unui cod de utilizator [ cod de utilizator ] [ * ] [ 2 ]
- ºtergerea unui cod de utilizator [ cod de utilizator ] [ * ] [ 3 ]
- izolarea unei zone [ cod de utilizator ] [ * ] [ 4 ]
- activarea modului de armare silenþios [ cod de utilizator ] [ * ] [ 5 ]
- programarea ceasului de timp real [ cod de utilizator ] [ * ] [ 6 ]
- activarea comutatorului MONOSTABIL [ cod de utilizator ] [ * ] [ 7 ]
- activarea comutatorului BISTABIL [ cod de utilizator ] [ * ] [ 8 ]
- iniþializarea ieºirilor programate ca surse resetabile [ cod de utilizator ] [ * ] [ 9 ]
- iniþierea de la tastaturã a programãrii centralei [ cod de utilizator ] [ * ] [ 0 ]
de la distanþã (UPLOAD/DOWNLOAD)

Funcþiile *2 ºi *3 sunt disponibile numai utilizatorului master.

SCHIMBAREA PROPRIULUI COD DE UTILIZATOR [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 1 ]

Aceastã funcþie valideazã schimbarea propriului cod de acces al utilizatorului
care a activat funcþia. Dupã apelarea funcþiei se introduce noul cod ºi se confirmã cu
tasta [#]. Funcþia este disponibilã utilizatorului master ºi utilizatorilor cu nivel de
autoritate 1, 2 sau 7.

Exemplu : schimbarea codului de utilizator din [ 1234 ] în [ 7890 ]. Se va
introduce [1234] [*] [1] [7890] [#] unde:

[ 1234 ] [ * ] - se intrã în modul de funcþionare utilizator, confirmat cu un
semnal acustic scurt ºi led-urile �REÞEA�, �TELEFON� ºi
�AVARIE� clipesc;

  [ 1 ] - se apeleazã funcþia �schimbarea propriului cod de utilizator�,
confirmatã de 2 semnale acustice scurte;
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[ 7890 ] [ # ] - se introduce noul cod ºi se confirmã cu 4 semnale acustice
scurte ºi unul lung.

NOTA:
Schimbarea unui cod de utilizator (altul decât codul master) de cãtre

utilizatorul master se face doar prin ºtergerea lui cu funcþia [cod master] [*] [3] ºi
adãugarea noului cod cu funcþia [cod master] [*] [2].

ADÃUGAREA UNUI COD DE UTILIZATOR [COD DE UTILIZATOR MASTER] [ * ] [ 2 ]

Funcþia este disponibilã numai utilizatorului master. Utilizatorul master poate
adãuga utilizatori noi la sistem, sã le asigneze coduri de utilizator, nivele de autoritate
ºi partiþiile în care sunt valabile.

Pe mãsurã ce se adaugã noi utilizatori, centrala le va asigna numere noi de
utilizator, consecutive. Numãrul utilizatorului care se programeazã este indicat prin
clipirea unui led (1-8 pentru utilizatorii 1-8 ºi led-urile AB-AB pentru utilizatorii 9-12).
Led-urile aprinse indicã utilizatorii curenþi, iar cele stinse utilizatorii neprogramaþi. Pot
fi programaþi maxim 12 utilizatori (în afarã de utilizatorul master).

Dupã apelarea funcþiei, centrala aºteaptã introducerea noului cod de
utilizator (4, 5 sau 6 cifre dupã care se tasteazã [ # ]), apoi o cifrã (între 0 ºi 9) pentru
nivelul de autoritate corespunzãtor ºi încã o cifrã (1, 2 sau 3) reprezentând partiþia în
care este valabil noul cod.

Un cod de utilizator poate avea unul din urmãtoarele nivele de autoritate :
1 - toate funcþiile disponibile exceptând adãugarea ºi ºtergerea de coduri

de utilizatori (funcþii: *1, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *0);
2 - funcþiile de armare ºi dezarmare ºi schimbarea propriului cod de

utilizator (funcþii: *1, *5);
3 - funcþiile de armare ºi dezarmare - dezarmarea cu condiþia ca acelaºi

cod sã ºi armeze anterior sistemul (funcþii:  *5);
4 - cod utilizator tip capcanã: funcþiile de armare ºi dezarmare sunt

disponibile, dar dupã dezarmare se transmite un mesaj de
�CONSTRÂNGERE (AMBUSH)� cãtre staþia centralã de monitorizare
(funcþii: *5);

5 - activeazã ieºirea de tip �monostabil� (utilizarea ieºirii este determinatã
de instalator) sau este cod de gardã, în funcþie de programarea
fãcutã de instalator (vezi nota de la sfârºitul paragrafului);

6 - comutã ieºirea de tip �bistabil� (utilizarea ieºirii este determinatã de
instalator);

7 - armarea parþialã a sistemului: codul armeazã sistemul cu izolarea
simultanã a unui grup de zone (definit de instalator în funcþiile de
programare); acest cod are acelaºi nivel de autoritate cu orice cod de
nivel 2 (funcþii: *1, *5);

8 - armarea ºi dezarmarea sistemului fãrã posibilitatea de schimbare a
codului de utilizator (funcþii: *5);
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9 - numai armare (funcþii: *5);
0 - numai ºtergere alarmã.

NOTA: Codul de nivel 5 poate avea 2 funcþii dupã cum urmeazã:
1. Va activa ieºirile 1-5, dacã acestea sunt programate ca monostabil.
2. Va funcþiona ca un cod de gardã, dacã temporizatoarele sunt

programate corespunzãtor. Codul de gardã este codul alocat
persoanei care asigurã paza obiectivului. El trebuie introdus la
tastaturã la intervale de timp prestabilite pentru a confirma prezenþa
în postul de pazã.

Asignarea partiþiilor este urmãtoarea:
1 � partiþia A
2 � partiþia B
3 � ambele partiþii.

ªTERGEREA UNUI COD DE UTILIZATOR [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 3 ]

Funcþia este disponibilã numai utilizatorului deþinãtor de cod master ºi constã
în ºtergerea unui cod de utilizator.

Exemplu: ºtergerea celui de al treilea cod de utilizator (cod master 1234)
[1234] [*] [3] [3] [#] unde:

[ 1234 ] [ * ] - activarea modului �Funcþii utilizator� de cãtre utilizatorul
master,

  [ 3 ] - activarea funcþiei �ªtergerea unui cod de utilizator�, led-urile
de zone indicã numerele utilizatorilor din partiþie.

  [ 3 ] - selectarea codului care trebuie ºters; led-ul corespunzãtor
codului ales începe sã clipeascã

  [ # ] - codul ales este ºters; confirmarea ieºirii din meniul funcþiei
este dat de patru semnale acustice scurte ºi unul lung.

Dupã introducerea numãrului utilizatorului al cãrui cod urmeazã sã fie ºters,
centrala aºteaptã confirmarea ºtergerii. Dacã nu se doreºte ºtergerea se apasã tasta
[ * ], dacã da, se apasã [ # ].

IZOLAREA ZONELOR [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 4 ]

Aceastã funcþie programeazã zonele care pot fi izolate pentru a arma parþial
sistemul sau pentru a scoate temporar din sistem detectorii defecþi.

Numai zonele dezarmate pot fi izolate. Dupã ce izolarea este realizatã, led-
urile zonelor izolate încep sã clipeascã. Zonele rãmân izolate pânã la urmãtoarea
dezarmare a sistemului sau pânã la anularea manualã a funcþiei de izolare.

Exemplu: izolarea zonelor 3 ºi 5 (cod de utilizator master 1234)
[1234] [*] [4] [3] [5] [#] unde:
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[ 1234 ] [ * ] - activarea modului �Funcþii utilizator� de cãtre utilizatorul
master;

  [ 4 ] - activarea funcþiei �Izolarea zonelor din partiþie�;
      [ 3 ] [ 5 ] - se selecteazã zonele 3 ºi 5; dupã introducerea fiecãrui

numãr, centrala confirmã izolarea cu douã semnale acustice
scurte;

  [ # ] - se acceptã datele introduse ºi se pãrãseºte funcþia.

În timp ce funcþia este activã, la introducerea numerelor de zonã, centrala
semnalizeazã izolarea acestora cu douã semnale acustice scurte, respectiv anularea
izolãrii cu un semnal scurt. Douã semnale acustice lungi înseamnã cã zona
respectivã aparþine altei partiþii sau este armatã ºi izolarea sa nu este posibilã.

Aceastã funcþie este disponibilã numai utilizatorului master sau utilizatorilor
cu nivel de autoritate 1.

ARMAREA SILENÞIOASÃ [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 5 ]

În acest mod de armare, alarmele sunt semnalizate doar la tastatura de
control ºi prin transmiterea mesajului corespunzãtor la staþia centralã de
monitorizare. Instalatorul decide dacã armarea silenþioasã este activã în întreaga arie
protejatã, sau numai pe o parte a sistemului.

Aceastã funcþie nu este disponibilã utilizatorilor cu nivel de autoritate 5, 6, 0.

PROGRAMAREA CEASULUI DE TIMP REAL [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 6 ]

Aceastã funcþie permite programarea ceasului de timp real al centralei.
Procedura de programare este urmãtoarea
[cod de utilizator] [*] [6] [H] [H] [M] [M] [#] [Z] [Z] [L] [L] [#] [Y] [Y] [Y] [Y] [#]
unde:

- ORE, MINUTE, acceptare ([ H ] [ H ] [ M ] [ M ] [ # ]);
- ZI, LUNÃ, acceptare ([ Z ] [ Z ] [ L ] [ L ] [ # ]);
- AN (dacã este 1998, 1999 ultimele douã cifre sunt de ajuns), acceptare ([Y]

[Y] [Y] [Y] [#]).

Este posibilã pãrãsirea funcþiei dupã programarea ceasului sau a datei prin
apãsarea tastei [ # ] de douã ori.

Funcþia este disponibilã numai pentru utilizatorul master sau un utilizator cu
nivel de autoritate 1.

ACTIVAREA COMUTATORULUI DE TIP MONOSTABIL [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 7 ]

Scopul acestei funcþii este activarea unei ieºiri programate de cãtre instalator
ca monostabil. Poate, de exemplu, sã activeze yale, sirene, lãmpi de semnalizare
sau orice alt echipament. Folosirea funcþiei este echivalentã cu folosirea unui cod de
utilizator cu nivel de autoritate 5 ºi este înregistratã în jurnalul de evenimente ca
�intrare/ieºire�.
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Aceastã operaþie va fi raportatã ca cod de gardã la dispecerat.
Funcþia este disponibilã numai utilizatorului master sau unui utilizator cu nivel

de autoritate 1.

ACTIVAREA COMUTATORULUI DE TIP BISTABIL [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 8 ]

Scopul acestei funcþii este activarea unei ieºiri programate de cãtre
instalator ca bistabil. Poate activa lumina exterioarã sau orice alt echipament electric.

Funcþia este disponibilã numai utilizatorului master sau unui utilizator cu
nivel de autoritate 1.

INIÞIALIZAREA IESIRILOR DEFINITE CA SURSE RESETABILE [COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 9 ]

Funcþia este folositã la detectorii speciali, echipaþi cu memorie
individualã de alarmã care se ºterge prin oprirea alimentãrii (de exemplu detectorii
de fum, detectori de geam spart). Aceastã funcþie deconecteazã temporar tensiunea
de alimentare pentru aceºti detectori.

Funcþia este disponibilã numai utilizatorului master sau unui utilizator cu
nivel de autoritate 1.

INIÞIEREA DE LA TASTATURÃ A PROGRAMÃRII CENTRALEI DE LA DISTANÞÃ (UPLOAD/DOWNLOAD)
[COD DE UTILIZATOR] [ * ] [ 0 ]

Funcþia poate fi activatã de cãtre utilizatorul master sau un utilizator cu nivel
de autoritate 1.  Aceastã funcþie stabileºte legãtura telefonicã centralã - calculator
când o încercare de stabilire a conexiunii de la calculator eºueazã.

La activarea funcþiei, centrala apeleazã computerul prin intermediul liniei
telefonice. Dacã centrala nu reuºeºte sã se conecteze de prima oarã ea va încerca
încã de 3 ori. Pe timpul procesului de programare a centralei linia telefonicã va fi
ocupatã. În caz de service se poate elibera temporar linia telefonicã, suspendându-
se programarea ºi dupã un timp se încearcã restabilirea legãturii pentru continuarea
transmiterii datelor. Instalatorul ar trebui sã atenþioneze utilizatorii sã nu rãspundã
apelurilor telefonice pentru a permite restabilirea legãturii cu calculatorul ºi
completarea transferului de date.

FUNCÞIILE  UTILIZATOR DE TIP �TASTÃ ÞINUTÃ APÃSATÃ (HOLD DOWN)�
Aceste funcþii sunt valabile pentru toþi utilizatorii (fãrã cod de utilizator). Ele

sunt activate prin apãsarea prelungitã (3 secunde) a tastei corespunzãtoare funcþiei.

CITIREA MEMORIEI DE ALARME [ 5 ]

Þinând apãsatã tasta [ 5 ], centrala afiºeazã informaþia despre cea mai
recentã condiþie de alarmã. Apãsând orice tastã (cu excepþia tastei [ * ], cu care se
pãrãseºte memoria de alarme), se afiºeazã precedenta condiþie de alarmã
înregistratã, pânã apare o nouã condiþie de alarmã.
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Centrala semnalizeazã 3 tipuri de alarme :
- alarme de zone � unul din led-urile 1- 8 este aprins (alarme de efracþie,

panicã, foc etc. depinzând de modul de programare a zonelor);
- alarme de sabotaj (tamper) � unul din led-urile 1-8 clipeºte (acest tip

de alarmã semnalizeazã o încercare de deschidere a capacului
centralei, unui detector sau defectarea unui cablu);

- alarme activate de la tastaturã � led-rile 1-8 sunt aprinse cu unul din
primele 5 led-uri clipind.

Semnificaþia led-urilor este urmãtoarea :
1 � alarmã de foc
2 � alarmã auxiliarã
3 � alarmã de panicã
4 � alarmã sabotaj tastaturã
5 � alarmã 3 coduri de utilizator greºite

CITIREA MEMORIEI DE DEFECTE [ 6 ]

Aceastã funcþie permite utilizatorului de sistem sã revadã informaþiile despre
condiþiile de defect din memoria centralei.

La activarea funcþiei, led-urile REÞEA ºi TELEFON se aprind, iar led-ul
AVARIE începe sã clipeascã. În acelaºi timp unul din led-urile 1-8 sau AB-AB se
aprinde indicând tipul de alarmã (vezi descrierea funcþiei �VERIFICAREA
DEFECTELOR CURENTE�).

La apãsarea oricãrei taste sunt afiºate defectele anterioare.

Tasta [ * ] anuleazã funcþia.

VERIFICAREA DEFECTELOR CURENTE [ 7 ]

Când centrala semnalizeazã apariþia unui defect (led-ul AVARIE clipeºte),
apãsând tasta [ 7 ] se activeazã aceastã funcþie. La activarea acestei funcþii, led-ul
AVARIE ºi led-urile care indicã condiþiile curente de defect se aprind.

Semnificaþia acestor led-uri este urmãtoarea:
1 - defect ieºire 1 (OUT 1);
2 - defect ieºire 2 (OUT 2);
3 - defect ieºire 3 (OUT 3)

- sarcinã deconectatã (de ex. firele de la sirenã sunt tãiate) sau ieºirea
este supraîncãrcatã (scurtcircuit) - necesitã de obicei un service
specializat;

4 - pierderea tensiunii alternative (AC loss) - centrala este echipatã cu
acumulator de rezervã cu viaþã limitatã pentru alimentare în cazul pierderii
tensiunii alternative de la reþea;
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5 - pierderea tensiunii de acumulator (battery failure) - tensiunea
acumulatorului este prea micã (sub 12V la sarcinã nominalã); aceastã
stare poate dura mai multe ore dupã pierderea tensiunii alternative (sau
dupã conectarea unui acumulator descãrcat); timpul de încãrcare a
acumulatorului depinde de capacitatea lui (curentul de încãrcare este
limitat la 350mA; intervalul de timp pentru testarea acumulatorului este
de 12 min.);

6 - pierderea tensiunii de alimentare a tastaturii de control - semnalizeazã o
eroare de instalare; este necesarã depanarea (defectul este afiºat
numai la citirea memoriei de defecte ºi dupã depanare);

7 - pierderea ceasului de timp real al centralei - mesajul apare la deconectarea
ºi reconectarea centralei de la/la alimentare. Ceasul trebuie programat
cu funcþia utilizator: [cod de utilizator] [*] [6];

8 - defect de raportare - mesajul apare când centrala nu poate comunica cu
staþia centralã de monitorizare ºi evenimentele nu pot fi raportate;
necesitã service imediat;

A ARMAT- linie telefonicã deconectatã - mesajul indicã faptul cã linia telefonicã
la care a fost conectatã centrala este întreruptã;

B ARMAT - linie telefonicã deranjatã - semnal de �linie ocupatã� la ridicarea
receptorului;

A ALARMÃ - linie telefonicã deranjatã - nu existã semnal de ton la ridicarea
receptorului

- amândouã indicã motivul imposibilitãþii transmiterii de mesaje telefonice.
Semnalizarea defectelor B ARMAT ºi A ALARMÃ rãmâne activã pânã la
realizarea urmãtoarei legãturi telefonice reuºite. Aceastã condiþie poate fi
ºtearsã cu ajutorul funcþiei �Verificarea defectelor� ºi validatã cu tasta [ # ];

B ALARMÃ - eroare memorie sistem - mesajul apare la o funcþionare
defectuoasã a memoriei sistemului (poate fi cauzatã de interferenþe
electromagnetice puternice produsã de fulgere); în cele mai multe
cazuri este necesarã depanarea centralei.

Apãsarea oricãrei taste opreºte realizarea funcþiei. Dacã instalatorul a
programat semnalizarea acusticã a defectului, activarea funcþiei �Verificarea
defectelor curente� invalideazã semnalizarea.

VALIDAREA / INVALIDAREA FUNCÞIEI DE �CLOPOÞEL� [ 8 ]

Aceastã funcþie dã posibilitatea utilizatorului sã valideze / invalideze
�clopoþelul � (semnalizarea acusticã a violãrii unor zone specificate) din tastaturã. Trei
semnale acustice scurte la tastaturã confirmã invalidarea �clopoþelului�. Patru
semnale acustice scurte ºi unul lung confirmã validarea �clopoþelului�.

Instalatorul decide care zone folosesc funcþia de �CLOPOÞEL� pentru a-ºi
semnaliza starea.

ALARMÃ DE FOC [ * ]

Funcþia declanºeazã alarma de foc.
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ALARMÃ AUXILIARÃ

[ 0 ]

Scopul acestei alarme depinde de necesitãþile curente. Poate fi, de exemplu,
un apel de urgenþã pentru ajutor. Funcþia poate transmite un mesaj la staþia centralã
de monitorizare ºi un mesaj vocal (dacã se foloseºte modulul opþional MPV4).

ALARMÃ DE PANICÃ

[ # ]

Funcþia declanºeazã alarma de panicã.
Alarmele activate de la tastaturã pot fi inhibate de cãtre instalator.

SIGURANÞA ÎN FUNCÞIONARE A SISTEMULUI DE ALARMÃ

Elementele unui sistem de alarmã sunt supuse diferitelor influenþe, de
exemplu condiþii de mediu (pentru dispozitivele ce se monteazã în aer liber), câmpuri
electromagnetice (linii telefonice, linii de forþã, dispozitive ce se monteazã în aer
liber), avarii mecanice (la elementele componente ale sistemului: tastaturi, detectori).
Numai testarea periodicã a modului de operare a sistemului de alarmã asigurã
menþinerea unui înalt nivel de protecþie.

Centrala de alarmã are un numãr de funcþii de autodiagnosticare pentru
testarea siguranþei sistemului. Centrala semnalizeazã defectele prin aprinderea led-
ului de �AVARIE� de pe tastaturã. Defectul ar trebui remediat imediat � dacã este
necesar se consultã ºi instalatorul.

Este necesarã testarea periodicã a bunei funcþionãri a sistemului de alarmã.
Pentru aceasta, se va verifica capacitatea fiecãrui detector de a semnaliza violarea
zonei, dacã câmpul de supraveghere al detectorului nu este obturat sau blocat etc.
Este necesar, de asemenea, sã se verifice dispozitivele de semnalizare acusticã ºi
opticã ºi transmisia pe linie telefonicã.

Instalatorul dã instrucþiuni specifice despre modul de verificare a sistemului.
Se recomandã chemarea periodicã a instalatorului pentru activitatea de întreþinere a
sistemului de alarmã.

În interesul utilizatorului este bine sã se anticipeze condiþiile de alarmã
neaºteptatã ºi sã se stabileascã anumite reguli. Este vital sã se verifice tipul de
alarmã declanºatã, sã se determine cu exactitate sursa de declanºare a alarmei pe
baza informaþiilor de la tastatura de control ºi sã se ia mãsurile necesare, de
exemplu organizarea evacuãrii.
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REÞEA
aprins - reþeaua de curent alternativ 
             ºi acumulatorul sunt OK
clipeºte -  acumulator descãrcat
stins - lipsã tensiune de reþea

TELEFON aprins - comunicaþia telefonicã 
se deruleazã  (telefoanele interne
 deconectate)

AVARIE clipeºte  - indicã existenþa
 condiþilor de defect - apãsaþi tasta 7 pentru 
3 secunde pentru a vedea pe afiºaj 
defectul

ARMAT 
aprins - partiþie  armatã
clipeºte - derularea timpului de ieºire
stins - partiþie  dezarmatã 

ALARMÃ - clipeºte la apariþia 
unei alarme în partiþia respectivã
 (A sau B)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

7   - apãsând pentru 3 secunde se 
activeazã funcþia de afiºare a condiþiilor
de defect curente.

AFIªAREA  DEFECTELOR:
1 - Defect ieºirea 1 (OUT1)
2 - Defect ieºirea 2 (OUT2)
3 - Defect ieºirea 3 (OUT3)
4 - Pierdere tensiune alternativã
5 - Pierderea tensiunii de acumulator
6 - Pierderea tensiunii de 
     alimentare tastaturi
7 - Pierderea ceasului de
       timp real al centralei
8 - Defect de raportare

A 

B 

A 

ARMAT

ARMAT - 

ALARMÃ - 

 - linie telefonicã deconectatã

linie telefonicã deranjatã
                (semnal de �ocupat�)

linie telefonicã deranjatã 
               (nu existã semnal)

B ALARMÃ - eroare memorie sistem

    apãsând timp de 3 secunde se 
    activeazã  ALARMÃ FOC

COD + [*] - Funcþii Utilizator:

COD * 1 - schimbarea propriului  cod de
                utilizator
COD * 2 - adãugare cod de utilizator
COD * 3 - ºtergere cod de utilizator
COD * 4 - izolare zone
COD * 5 - armare silenþioasã
COD * 6 - programare ceas de timp real
COD * 7 - comutare MONOSTABIL
COD * 8 - comutare BISTABIL
COD * 9 - iniþializarea ieºirilor programate
                ca surse resetabile
COD * 0 - iniþierea de la tastaturã a
                programãrii centralei de la distanþã
                (UPLOAD/DOWNLOAD) 

8   - apãsând pentru 3 secunde 
se activeazã/dezactiveazã
funcþia CLOPOÞEL

6   - apãsând pentru 3 secunde 
se activeazã citirea memoriei
de defecte

*

5   - apãsând pentru 3 secunde 
se activeazã citirea memoriei
de alarme
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