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INTRODUCERE
CARACTERISTICI GENERALE
Cerber C41 este un sistem de avertizare la efracþie, cu operare prin
tastaturã, cu monitorizarea bunei funcþionãri, memorie de alarmã,
comunicator telefonic digital, 1 cod de instalator, 4 coduri de utilizator.
Multiplele facilitãþi ale sistemului sunt programabile folosind tastatura.
Centrala este proiectatã într-o concepþie modernã, în jurul unui microprocesor
RISC. Schema electricã include ºi o memorie EEPROM, astfel încât
configuraþia programatã a centralei este nevolatilã.
Sistemul prezintã urmãtoarele caracteristici generale:
 4 zone EOL programabile de tip Intrare/Ieºire, Instantanee, Cu urmãrire sau
24 ore;
 1 zonã "Keyswitch/Tamper";
 programare de la tastaturã;
 1 cod de instalator;
 4 coduri de utilizator: 1 cod Master ºi 3 coduri de acces programabile;
 opþional, un cod de Ambuscadã (codul 4);
 opþiune de armare rapidã, stay, instant stay;
 opþiune de armare forþatã pentru zonele de Intrare/Ieºire ºi Cu urmãrire;
 opþiune de izolare a zonelor;
 funcþie Chime (clopoþel) programabilã;
 tip de alarmare pe sirenã programabil: Continuã, Pulsatorie sau Silent;
 temporizare pentru intrare ºi ieºire programabilã;
 opþional, armare/dezarmare prin cheie;
 2 ieºiri programabile cu 9 opþiuni, care pot fi: Alarmã cu memorare, Armare/
Dezarmare, Temporizare intrare, Temporizare ieºire, Avarie, Sirenã continuã,
Sirenã pulsatorie, Sirenã "silent" ºi Panicã;
 memorie tampon de 128 evenimente care se transmit la dispecerat;
 primele 9 evenimente tip alarmã, care au avut loc dupã ultima armare, sunt
afiºabile pe tastaturã;
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 comunicator digital cu transmisie programabilã la viteza de 10pps, în format
4x2 cu paritate, "handshake" 1400/2300Hz sau DTMF 4x2 Ademco Expres;
 opþional, modul vocal cu un mesaj;
 2 numere de telefon programabile;
 monitorizarea stãrii sistemului, a bateriei ºi a tensiunii de reþea;
 memorie EEPROM care pãstreazã configuraþia programatã, în cazul întreruperii
alimentãrii cu tensiune;
 pânã la 4 tastaturi pot fi cuplate în paralel pe o unitate centralã, prin legare pe
4 fire;
 opþiune de protecþie a tastaturii la sabotaj, prin microîntrerupãtor;
 LED-uri individuale de stare a zonelor cu indicarea stãrii de alarmã;
 LED-uri de stare a sistemului: PREGÃTIT, SISTEM, ARMAT.

SPECIFICAÞII TEHNICE
Alimentare


acumulator: 12V/4Ah;



consum de curent în "stand-by": 50mA;



consum maxim de curent pe sursa auxiliarã: 500mA.

Intrãri


4 zone complet programabile, cu rezistenþã EOL de valoare 2K2;



1 zonã "Keyswitch/Tamper", cu rezistenþã EOL de valoare 2K2.

Ieºiri


2 ieºiri "open-collector" cu comandã la masã, consum max. 100mA;



1 ieºire de sirenã, "open-collector" cu comandã la (+), consum max. 1A.
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INSTALARE ªI PUNERE ÎN FUNCÞIUNE
MONTAREA CENTRALEI
Locul de montare a centralei trebuie sã fie aproape de o dozã telefonicã ºi de
o prizã de reþea de 220Vca, care sã permitã împãmântarea.
Placa de circuit se scoate din cutia de tablã, iar aceastã cutie se fixeazã pe
perete cu 4 ºuruburi. Se monteazã la loc placa de circuit. Se introduc în
cutie cablurile venite din sistem, printr-unul din orificiile special prevãzute a fi
practicate pentru acest lucru (pe partea superioarã ºi pe partea inferioarã a
cutiei). Se pregãtesc cablurile pentru conexiuni.

MONTAREA TASTATURII
Tastatura de control a centralei va fi aºezatã în apropierea zonei de Intrare/
Ieºire din sistem. Montarea se va face pe perete, la o înãlþime convenabilã
pentru toþi utilizatorii.
Partea din spate a carcasei se fixeazã pe perete, în ºuruburi, dupã ce în
prealabil s-a scos tastatura. Se introduce cablul de legãturi în cutia tastaturii
ºi se pregãtesc firele pentru conectare.

CABLAREA
NOTÃ: Se realizeazã toate conexiunile înainte de alimentarea
centralei de la baterie sau de la reþeaua de curent alternativ 220Vca.
Cablarea se va face conform diagramei urmãtoare:
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BORNELE DE CONEXIUNI
Bornele de conexiuni de pe placa centralei sunt dupã cum urmeazã:
AUX - , AUX +
Bornele de conexiuni ale sursei de alimentare auxiliare.
De la aceste borne se alimenteazã tastatura, detectoarele de prezenþã PIR ºi
alte dispozitive din sistem care necesitã alimentare la 12Vcc.
Sarcina maximã pe aceste borne nu poate depãºi 500mA. Se va respecta
polaritatea la conectare!
YEL, GRN
Bornele de conexiuni pentru comunicaþia cu tastatura.
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PGM 1, PGM 2
Ieºiri de comandã programabile tip "open collector", active prin punere la
masã. Curentul maxim absorbit nu trebuie sã depãºeascã 100mA.
BELL +, BELL Ieºirea de comandã a sirenei.
Sarcina maximã pe aceste borne nu poate depãºi 1A. Se va respecta
polaritatea la conectare!
KEY
Bornele de conexiuni pentru zona tip KEY (vezi diagrama de montaj de la
pagina 7).
Dacã nu se foloseºte aceastã zonã, bornele se vor închide cu rezistenþã
EOL, de valoare 2K2.
Z1, COM, Z2, Z3, COM, Z4
Bornele de conexiuni pentru zonele de efracþie (vezi diagrama de montaj).
Conectorii corespunzãtori zonelor nefolosite se vor închide cu rezistenþã
EOL, de valoare 2K2.
SET
De la aceste borne se face legãtura cu aparatul telefonic.
LINE
La aceste borne se conecteazã linia telefonicã.

PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE
Dupã efectuarea tuturor conexiunilor se trece mai întâi prin procedura de
iniþializare descrisã mai jos, dupã care sistemul intrã în regimul normal de
funcþionare.
Iniþializarea sistemului la valorile implicite:
1. Se scoate centrala de alarmã de sub tensiune, atât de la reþea cât ºi de la
baterie.
2. Se conecteazã jumperul JP10 de pe placa sistemului de alarmã.
3. Se alimenteazã centrala ºi se aºteaptã 2s.
4. Dacã sistemul a fost adus la valorile implicite, LED-urile zonelor vor clipi
succesiv, iar LED-ul verde PREGÃTIT va fi aprins.
5. Se scoate centrala de alarmã de sub tensiune, atât de la reþea cât ºi de la
baterie.
6. Se scoate jumperul JP10 de pe placa sistemului de alarmã.
7. Se alimenteazã centrala de alarmã. Acum toþi parametrii sistemului sunt
stabiliþi la valorile implicite, iar sistemul este dezarmat.
8
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OPERARE

Operarea sistemului se va face folosind tastatura ºi indicaþiile LED-urilor de
pe partea frontalã.
Tastatura are 4 LED-uri de zonã ºi 3 LED-uri de stare ºi anume: PREGÃTIT,
SISTEM ºi ARMAT.
Indicaþiile LED-urilor vor fi detaliate pe parcursul acestui manual.

CODURILE DE OPERARE
Sistemul permite programarea a 4 coduri de operare a sistemului. Implicit
este preprogramat numai primul cod, codul Master, care are valoarea
1234. Codul Master este folosit atât pentru operarea sistemului, cât ºi
pentru programarea celorlalte coduri de utilizator.
Codul al 4-lea, dacã este programat, este cod de Ambuscadã. Dacã
centrala este legatã la linia telefonicã, dezarmarea sistemului cu acest cod
va avea ca efect transmiterea unui cod special care va atenþiona dispecerul
cã dezarmarea a fost fãcutã sub ameninþare.
Modificarea codurilor, inclusiv a codului "Master", se face cu comanda
[*][7][Cod Master].

CODUL DE INSTALATOR
Sistemul este preprogramat cu un cod de instalator cu valoarea 0269.
Codul de instalator este folosit pentru a realiza programarea parametrilor
centralei de alarmã prin comanda [*][8][Cod de instalator].
Dupã programarea sistemului acest cod trebuie schimbat!

ARMAREA
[COD DE UTILIZATOR]
Înainte de a arma sistemul, se închid toate zonele protejate (uºi, ferestre,
PIR, etc.).
Dacã LED-ul SISTEM este aprins, atunci trebuie verificate urmãtoarele:
- memoria de alarmã (comanda[*][5]). Dacã sunt memorate alarme, memoria
9
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se va ºterge odatã cu armarea sistemului;
- zonele izolate (comanda [*][3] [Cod de utilizator]). Se verificã faptul cã
zonele izolate sunt izolate în mod intenþionat;
- avarii în sistem (comanda [*][4]). Dacã sunt probleme cu bateria sau cu
reþeaua de alimentare de 220Vca, se vor rezolva înainte de armare.
Dacã LED-ul PREGÃTIT nu este aprins, atunci una sau mai multe zone
sunt deschise. Sistemul nu poate fi armat decât dacã LED-ul PREGÃTIT
este aprins.
Pentru a arma sistemul introduceþi un cod de utilizator format din 4 cifre. La
fiecare cifrã apãsatã tastatura va emite un "beep" scurt. Când codul de
utilizator a fost introdus, LED-ul ARMAT se va aprinde, iar tastatura va
emite 6 "beep"-uri. Dacã codul de utilizator nu este corect, tastatura va emite
un "beep" prelung. Se apasã tasta [#] ºi se reia introducerea codului.
Dupã ce codul de utilizator a fost introdus ºi LED-ul ARMAT s-a aprins, se
pãrãseºte obiectivul prin zona de Intrare/Ieºire, înainte de expirarea timpului
de ieºire. Dupã expirarea acestui timp toate LED-urile se vor stinge cu
excepþia LED-ului ARMAT.
Valoarea implicitã a timpului de ieºire este 120s.

ALTE MODURI DE ARMARE
ARMAREA RAPIDÃ (FÃRÃ COD)
[*] [0]
Funcþia de armare rapidã permite armarea sistemului de cãtre un utilizator
care nu trebuie sã posede un cod de utilizator. Armarea se face prin tastarea
secvenþei [*][0]. Dupã aceasta, utilizatorul trebuie sã pãrãseascã obiectivul
înainte de expirarea timpului de ieºire. La expirarea timpului de ieºire
sistemul este armat în întregime, iar LED-ul "ARMAT" va rãmâne aprins.
ARMAREA INSTANT STAY (PERIMETRALA INSTANTANEE)
[*] [1] [COD DE UTILIZATOR]
Acest mod de armare este util când se doreºte protecþie perimetralã,
utilizatorul rãmânând în interiorul obiectivului (de exemplu, la armarea pe timp
de noapte la locuinþa proprie).
Dupã tastarea codului de utilizator, sistemul izoleazã automat zonele
definite de tip Cu urmãrire. Din acest motiv LED-ul galben SISTEM se va
aprinde. Dupã expirarea timpului de ieºire, zonele Întârziate vor deveni
Instantanee ºi vor declanºa alarmã dacã sunt violate.
10
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LED-ul roºu ARMAT va clipi, indicând faptul cã zonele Întârziate
funcþioneazã ca zone Instantanee.
ARMAREA STAY (PERIMETRALA)
[*] [2] [COD DE UTILIZATOR]
Acest mod de armare este util când se doreºte protecþie perimetralã,
utilizatorul rãmânând în interiorul obiectivului, dar permiþând accesul altor
utilizatori în obiectiv prin zonele destinate pentru intrare/ieºire.
Dupã tastarea codului de utilizator, sistemul izoleazã automat zonele
definite de tip Cu urmãrire. Din acest motiv LED-ul galben SISTEM se va
aprinde. La expirarea timpului de ieºire, sistemul este armat perimetral, iar
LED-ul "ARMAT" va rãmâne aprins.
Observaþie:
Zonele de Intrare/Ieºire ºi cele Cu urmãrire pot fi programate pentru armare
forþatã, ceea ce înseamnã cã la armare aceste zone vor fi izolate pânã la
închiderea lor, dupã expirarea temporizãrii la ieºire.
Opþiunea de armare forþatã este utilã dacã, de exemplu, ieºirea din sistem se
face pe o uºã pe care se aflã instalat un contact magnetic legat pe o zonã de
Intrare/Ieºire ºi în acelaºi timp uºa este supravegheatã de un detector PIR
legat pe o zonã Cu urmãrire. Dacã temporizarea la ieºire este mai micã
decât timpul de stabilizare al detectorului PIR, atunci cele 2 zone se vor
programa cu armare forþatã pentru ca ele sã fie izolate în momentul armãrii
sistemului, urmând ca anularea izolãrii zonelor sã aibã loc la închiderea
zonelor (adicã la închiderea uºii, în momentul pãrãsirii ariei protejate).

DEZARMAREA
[COD DE UTILIZATOR]
Se intrã în obiectiv prin zona de Intrare/Ieºire. În momentul violãrii zonei de
Intrare/Ieºire se va declanºa contorul timpului de intrare.
Buzzerul tastaturii va emite un "beep" continuu, pe toatã perioada timpului de
intrare, indicând faptul cã sistemul trebuie dezarmat.
Se introduce un cod de utilizator. LED-ul ARMAT se va stinge, iar "beep"-ul
se va opri. Dacã s-a introdus greºit, se apasã tasta [#] ºi se reia codul de la
început.
Dacã sistemul nu este dezarmat în intervalul de timp stabilit pentru intrare,
centrala va intra în alarmã. Pentru modificarea timpului de intrare vezi
chestiunea de programare [03].
11
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ALTE COMENZI DE OPERARE
IZOLAREA ZONELOR
[*] [3] [COD DE UTILIZATOR]
Detectoarele de pe o zonã izolatã nu vor fi luate în considerare de cãtre
centralã. Izolarea unei zone este folositã când se doreºte accesul în zona
respectivã chiar dacã sistemul este armat, când un senzor este defect sau o
defecþiune a cablajului nu permite depanarea imediatã.
Sistemul poate fi armat cu o zonã sau mai multe zone izolate, chiar dacã
senzorii de pe aceste zone sunt activaþi.
Cu sistemul dezarmat se apasã [*] [3] [Cod de utilizator] pentru a se afiºa
zonele izolate. LED-ul SISTEM va clipi iar LED-urile zonelor izolate vor fi
aprinse.
Pentru a izola o zonã se apasã cifra corespunzãtoare zonei respective, iar
LED-ul corespondent se va aprinde. Pentru a ºterge starea de izolare a unei
zone, se apasã cifra respectivã, iar LED-ul se va stinge.
Pentru a ieºi din modul de izolare se apasã [#].
OBSERVAÞIE: La dezarmarea sistemului starea de izolare a zonelor se va
ºterge.
AFISAREA STÃRII SISTEMULUI
[*] [4]
Sistemul de alarmã supravegheazã permanent o serie de condiþii impuse
pentru buna sa funcþionare. Când una din aceste condiþii nu este respectatã,
LED-ul SISTEM se va aprinde.
Pentru a afiºa starea acestor condiþii se tasteazã [*] [4]. Afiºarea acestor
condiþii se face pe LED-urile de zone, dupã cum urmeazã:
LED Zona 1
Baterie descãrcatã: dacã bateria este deconectatã sau are
tensiunea micã, atunci acest LED este aprins. LED-ul se va stinge la 8s
dupã restabilirea circuitului bateriei.
LED Zona 2
Tensiune de 220V lipsã: dacã tensiunea de la reþeaua de
220Vac se întrerupe, transformatorul este ars sau siguranþa de pe circuitul de
reþea este arsã, atunci acest LED este aprins. LED-ul se va stinge imediat la
restabilirea circuitului de alimentare de la reþea.
LED Zona 3
Încercare nereuºitã de comunicaþie: dacã centrala de
alarmã nu a reuºit sã transmitã evenimentele la staþia de monitorizare dupã 8
încercãri repetate, acest LED va fi aprins; LED-ul se va stinge la ieºirea din
acest mod de afiºare.
12
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Ieºirea din acest mod de afiºare se face prin apãsarea tastei [#].
AFISAREA MEMORIEI DE ALARMÃ
[*] [5]
Alarmele produse în decursul ultimei armãri sunt memorate. Pentru a afiºa
zonele care au intrat în alarmã se tasteazã [*] [5].
LED-ul SISTEM va clipi, precum ºi LED-urile zonelor care au intrat în
alarmã. Pentru a vizualiza primele 9 zone alarmate în timpul ultimei armãri,
se pot apãsa tastele de la 1 la 9, la tasta 1 afiºându-se prima alarmã, iar la 9
cea mai recentã.
Pentru vizualizarea simultanã a tuturor zonelor care au fost alarmate, se va
apãsa tasta 0.
Ieºirea din acest mod de afiºare se face prin apãsarea tastei [#].
Memoria de alarmã se va ºterge odatã cu o nouã armare a sistemului.
FUNCÞIA CHIME ON/OFF
[*] [6]
Funcþia Chime activatã va face ca tastatura sã emitã 6 "beep"-uri de fiecare
datã când o zonã întârziatã este activatã. Aceatã funcþie este utilã atunci
când uºa/uºile de intrare/ieºire nu sunt în raza vizualã a utilizatorului, iar
acesta doreºte sã fie informat de deschiderea acesteia/acestora.
Funcþia Chime funcþioneazã doar cu sistemul dezarmat.
Funcþia Chime poate fi activatã/dezactivatã doar cu sistemul dezarmat,
introducând comanda [*] [6]. Dacã funcþia s-a activat, tastatura va emite 3
"beep"-uri. Dacã funcþia s-a dezactivat, tastatura va emite un singur "beep"
lung.
PROGRAMAREA/MODIFICAREA CODURILOR DE UTILIZATOR
[*] [7] [COD MASTER]
Comanda [*] [7] [Cod Master] permite utilizatorului programarea/modificarea
codului Master precum ºi a celor 3 coduri de utilizator suplimentare.
Se tasteazã comanda [*] [7] [Cod Master].
LED-urile PREGÃTIT, ARMAT ºi SISTEM vor începe sã clipeascã.
LED-urile de zone aprinse vor indica ce coduri sunt programate. Implicit,
LED-ul zonei 1 va fi aprins indicând cã este preprogramat doar codul "Master"
(codul "Master" este codul numãrul 1).
13

Cerber® C41
MANUAL DE INSTALARE SI PROGRAMARE

Din acest moment se procedeazã la modificarea codurilor astfel:
Schimbarea sau adãugarea unui cod
Pentru a adãuga/schimba codurile de utilizator de la 1 la 4, se va tasta cifra
codului care trebuie adãugat/schimbat.
LED-ul de zonã corespunzãtor va începe sã clipeascã, iar tastatura va emite
3 "beep"-uri. Se va introduce noul cod de utilizator din 4 cifre. Nu se apasã [*]
în timpul introducerii codului.
Dupã ce s-au tastat cele 4 cifre tastatura va emite 6 "beep"-uri, iar LED-ul de
zonã corespunzãtor va rãmîne aprins.
În acest mod se adãugã sau se schimbã toate cele 4 coduri.
ªtergerea unui cod
Pentru a ºterge un cod se introduce cifra codului care trebuie ºters.
LED-ul de zonã corespunzãtor va începe sã clipeascã, iar tastatura va emite
3 "beep"-uri. Se tasteazã [****] pentru a ºterge codul respectiv.
ATENÞIE: Nu se va ºterge niciodatã codul "Master"! Dacã este ºters din
greºealã, este necesarã iniþializarea sistemului la valorile implicite (vezi
subcap. Punerea în funcþiune)
În acest mod de programare/modificare a codurilor, LED-urile "PREGÃTIT",
"SISTEM" ºi "ARMAT" vor clipi continuu, iar LED-urile de zonã vor afiºa
astfel:
LED DE ZONÃ
CODUL DE UTILIZATOR ESTE:
stins
aprins
clipeºte

neprogramat
programat
în curs de programare

Dupã ce s-au fãcut toate modificãrile dorite, ieºirea din acest mod de
programare/modificare se face prin apãsarea tastei [#].
OPRIREA APELÃRII TELEFONICE
[*] [9] [COD MASTER]
Aceastã comandã este utilã numai atunci când se foloseºte modulul opþional
cu sintezã vocalã MPV-41.
Comanda [*] [9] [Cod Master] permite utilizatorului oprirea apelãrii telefonice.
Comanda este acceptatã numai în starea dezarmat a sistemului.
Deci, dacã in starea armat se declanºeazã alarma ºi apelatorul porneºte
comunicaþia, pentru oprirea apelãrii se va dezarma mai întâi sistemul cu un
cod valid, dupã care se tasteazã secvenþa [*] [9] [Cod Master].
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MODULUL PROCESOR VOCAL MPV-41
Modulul procesor vocal se va folosi în cazul în care se renunþã total sau
temporar la serviciile unui dispecerat.

INSTALARE
Modulul se va monta în conectorul pereche situat în partea din dreapta-sus
pe placa de bazã a centralei.

ÎNREGISTRAREA MESAJULUI VOCAL
Pentru înregistrarea mesajului vocal se procedeazã astfel:
1. Se deschide capacul centralei;
2. Se þine apãsat butonul INREG. (vezi diagrama de cablare);
3. Dupã aprinderea LED-ului roºu, þinând în continuare butonul INREG.
apãsat, se vorbeºte în dreptul microfonului cu voce clarã, având grijã ca
mesajul sã nu depãºeascã 30s.
Observaþie: Dacã durata mesajului depãºeºte 30s LED-ul se va stinge, iar
înregistrarea se opreºte automat. În acest caz înregistrarea trebuie reluatã cu
mesajul scurtat ca duratã.
4. Pentru oprirea înregistrãrii se elibereazã butonul INREG.
Pentru verificarea localã a mesajului înregistrat se procedeazã astfel:
1. La bornele DIFUZOR ale modulului MPV-41 se conecteazã temporar un
difuzor miniaturã cu impedanþã minimã de 8Ohm;
2. Se apasã scurt butonul REDARE ºi se ascultã mesajul;
3. Se deconecteazã difuzorul;
4. Se închide capacul centralei.

PROGRAMAREA PARAMETRILOR DE SISTEM
INTRAREA ÎN MODUL DE PROGRAMARE A PARAMETRILOR DE SISTEM
[*] [8] [COD DE INSTALATOR]
Intrarea în modul de programare a sistemului de alarmã se face cu comanda
[*][8][Cod de instalator], numai în modul dezarmat. Opþiunile de programare
ale sistemului sunt explicate in cele ce urmeazã.
Codul implicit de instalator este [0269] ºi se recomandã a fi schimbat dupã
ce sistemul de alarmã a fost instalat.
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Dupã tastarea secvenþei [*][8][Cod de instalator], tastatura va emite 3 "beep"uri, iar LED-urile vor afiºa astfel:
LED
STARE LED
PREGÃTIT
stins
SISTEM
clipeºte
ARMAT
aprins
LED-uri zone
stinse
În acest moment vã aflaþi în modul de programare a parametrilor de sistem.
Modul de programare poate fi pãrãsit prin apãsarea tastei [#].
Parametrii sistemului pot fi modificaþi în secþiunile numerotate de la 01 la 14.
Intrarea în fiecare secþiune se face apãsând cele 2 cifre corespunzând
secþiunii respective.
Dupã apãsarea celor 2 cifre tastatura va emite 3 "beep"-uri, iar LED-urile vor
afiºa astfel:
LED
STARE LED
PREGÃTIT
aprins
SISTEM
clipeºte
ARMAT
aprins
LED-uri zone
stinse
În acest moment vã aflaþi în cadrul secþiunii alese.
Ieºirea din cadrul secþiunii se face prin apãsarea tastei [#].
În anumite secþiuni vor trebui introduse valori hexazecimale. Aceste valori se
vor introduce apãsând tasta [*] urmatã de o cifrã conform tabelui de mai jos:
Cifra HEX
A
Se introduce [*][0]
B
Se introduce [*][1]
C
Se introduce [*][2]
D
Se introduce [*][3]
E
Se introduce [*][4]
F
Se introduce [*][5]
De remarcat cã dupã apãsarea tastei [*] LED-ul PREGÃTIT va clipi, iar dupã
apãsarea cifrei va rãmâne aprins.

16

Cerber ® C41
MANUAL DE INSTALARE SI PROGRAMARE

SECÞIUNILE DE PROGRAMARE
SECÞIUNEA [01] - DEFINIREA TIPULUI ZONELOR
Pentru a determina caracteristicile zonelor de la 1 la 4 se introduc 4 grupe a
câte 2 cifre.
Prima cifra din fiecare grupã reprezintã tipul zonei ºi poate lua valorile
0,1,2 sau3:
[0] ZONÃ INTRARE/IESIRE (INTÂRZIATÃ)
Zona de Intrare/Ieºire este folositã, în mod normal, pentru uºa de intrare/
ieºire. Temporizarea la ieºire începe când sistemul este armat. Zona poate fi
violatã în decursul temporizãrii fãrã a produce alarmã.
Dupã expirarea timpului de ieºire, deschiderea zonei va declanºa contorul
temporizãrii de intrare. În decursul timpului de intrare, tastatura va emite un
"beep" continuu pentru a indica cã sistemul trebuie dezarmat. Dacã sistemul
este dezarmat înainte de a expira timpul de intrare nu se va genera alarmã.
Temporizãrile de intrare ºi de ieºire pot fi programate independent de la 1 la
255s în secþiunea 11. Valorile implicite sunt de 120s pentru timpul de ieºire ºi
de 30s pentru timpul de intrare.
Acest tip de zonã poate fi programatã cu opþiunea de armare forþatã.
[1] ZONÃ INSTANTANEE
Zonele Instantanee sunt folosite, de obicei, pentru senzorii care nu se
gãsesc pe culoarul de intrare/ieºire. Zonele Instantanee nu sunt active pe
perioada timpului de ieºire, dar vor genera o alarmã imediat ce au fost
deschise dupã trecerea temporizãrii.
Temporizarea la ieºire contorizatã este cea programatã la zona Intârziatã ºi
are valoarea implicitã de 120s.
[2] ZONÃ CU URMÃRIRE (DE INTERIOR)
Zonele Cu urmãrire sunt folosite, în general, pentru senzorii de miºcare aflaþi
în interior ºi urmãresc temporizarea la ieºire programatã în sistem. Dacã
intrarea în sistem se face printr-o zonã de Intrare/Ieºire, atunci zonele
urmãresc ºi temporizarea la intrare. Dacã o zonã Cu urmãrire este activatã
fãrã a se activa în prealabil o zonã Intârziatã, sistemul va intra în alarmã.
Acest tip de zonã poate fi programatã cu opþiunea de armare forþatã.
[3] ZONÃ 24ORE
Zonele de 24ore sunt active permanent ºi vor genera alarmã chiar dacã
sistemul este dezarmat.
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A doua cifrã indicã tipul de alarmare pe care îl va produce zona. Sunt 6
tipuri de alarmare:
[0] CONTINUÃ
Trimite mesaj de alarmã ºi activeazã sirena.
[1] PULSATORIE
Trimite mesaj de alarmã ºi activeazã sirena în pulsuri.
Dupã producerea unei alarme pulsatorii toate celelalte alarme care vor
activa sirena vor fi pulsatorii pânã la oprirea sirenei.
[2] SILENT
Trimite mesaj de alarmã doar prin telefon ºi nu activeazã sirena.
[4] ALARMARE CONTINUÃ SI ARMARE FORÞATÃ
Zona trimite mesaj de alarmã prin telefon ºi activeazã sirena. Sistemul se
poate arma chiar ºi cu aceastã zonã deschisã în momentul armãrii.
[5] ALARMARE PULSATORIE SI ARMARE FORÞATÃ
Zona trimite mesaj de alarmã prin telefon ºi activeazã sirena în pulsuri.
Sistemul se poate arma chiar ºi cu aceastã zonã deschisã în momentul
armãrii.
[6] ALARMARE SILENT SI ARMARE FORÞATÃ
Zona trimite mesaj de alarmã prin telefon ºi nu activeazã sirena. Sistemul se
poate arma chiar ºi cu aceastã zonã deschisã în momentul armãrii.
ATENÞIE!
Tipul de alarmare cu armare forþatã este valabil numai pe zonele de Intrare/
Ieºire ºi Cu urmãrire.
EXEMPLU: Se doreºte programarea zonelor astfel:
- zona 1 - tip Intrare/Ieºire cu alarmare continuã
- zona 2 - tip Cu urmãrire cu alarmare continuã
- zona 3 - tip Instantanee cu alarmare continuã
- zona 4 - tip 24 ore cu alarmare pulsatorie
Dupã intrarea în cadrul secþiunii, tastând [0][1], se va introduce secvenþa:
[0] [0] [2] [0] [1] [0] [3] [1]
Dupã fiecare 2 cifre introduse, tastatura va emite 3 "beep"-uri. Dupã
introducerea ultimelor 2 cifre tastatura va emite 6 "beep"-uri ºi va ieºi din
secþiunea [0] [1], în modul programare parametri de sistem, aºteptând o nouã
comandã.
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SECÞIUNEA [02] - DEFINIREA TIPULUI ZONEI KEY
Se introduc 2 cifre pentru a determina caracteristicile zonei denumite KEY.
Prima cifrã se referã la tipul zonei KEY ºi poate avea valorile:
[3] ZONÃ DE PANICÃ SAU TAMPER
Zona de Panicã este activã permanent ºi va genera alarmã chiar dacã
sistemul este dezarmat.
[4] ARMARE / DEZARMARE PRIN CHEIE
Sistemul poate fi armat/dezarmat printr-o cheie cu revenire cu contact NC.
Dacã sistemul e dezarmat, atunci la deschiderea zonei se va arma. Dacã
sistemul e armat, atunci la deschiderea zonei se va dezarma. Dacã sistemul
are sirena activatã, atunci la deschiderea zonei se va opri sirena.
A doua cifrã se referã la tipul de alarmare pe care îl va produce zona de
Panicã sau Tamper, precum ºi tipul de alarmare produs prin apãsarea
simultanã a tastelor [*] ºi [#].
SECÞIUNEA [03] - TIMPII DE SISTEM
Se introduc 3 grupe de câte 3 cifre pentru a stabili respectiv cele trei
temporizãri folosite de sistem:
TEMPORIZAREA LA INTRARE
(001 pânã la 255s). Temporizarea la intrare stabileºte intervalul de timp
permis între activarea unei zone de Intrare/Ieºire ºi dezarmarea sistemului.
Dacã centrala nu este dezarmatã în acest interval, se va genera o alarmã.
Temporizarea de intrare implicitã este de 30 secunde.
TEMPORIZAREA LA IESIRE
(001 pânã la 255s). Temporizarea la ieºire stabileºte intervalul maxim de timp
permis între introducerea codului de utilizator pentru armare ºi activarea unei
zone de Intrare/Ieºire la pãrãsirea obiectivului, fãrã a declanºa alarmã.
Temporizarea de ieºire implicitã este de 120s.
TIMPUL DE ACTIVARE A SIRENEI
(001 pânã la 255min). Acest timp indicã cât de mult va fi activã sirena când
se genereazã o alarmã. La producerea unei alarme, sirena va suna pânã la
expirarea acestui timp sau pânã la introducerea unui cod de utilizator.
Valoarea implicitã este de 3min.
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EXEMPLU: Se doreºte programarea timpilor astfel:
- timpul de intrare de 10s;
- timpul de ieºire de 60s;
- timpul de alarmare de 3min.
Dupã intrarea în cadrul secþiunii, tastând [0][3], se va introduce secvenþa:
[0] [1] [0] [0] [6] [0] [0] [0] [3]
Dupã fiecare 3 cifre introduse tastatura va emite 3 "beep"-uri. Dupã
introducerea ultimelor 3 cifre tastatura va emite 6 "beep"-uri ºi va ieºi din
secþiunea [0] [3], aºteptând o nouã comandã.
SECÞIUNEA [04] - MODIFICAREA CODULUI DE INSTALATOR
Valoarea implicitã pentru codul de instalator este [0269]. Se recomandã ca
acest cod sã fie schimbat dupã ce se va termina instalarea sistemului de
alarmã, precum ºi pãstrarea noului cod pentru o folosire ulterioarã.
Se introduc 4 cifre [X] [X] [X] [X], dupã care tastatura va emite 6 "beep"-uri ºi
va ieºi din cadrul secþiunii, aºteptând o nouã comandã.
SECÞIUNEA [05] - TIPUL IESIRILOR PROGRAMABILE PGM1, PGM2
Se introduc 2 cifre.
Prima cifrã se referã la ieºirea programabilã PGM1, respectiv a doua
cifrã la ieºirea PGM2 ºi au semnificaþia de mai jos:
[0] ALARMÃ CU MEMORARE
Ieºirea se activeazã la producerea unei alarme ºi se dezactiveazã la
dezarmare ("latch").
[1] URMÃRIREA STÃRII SISTEMULUI
Ieºirea se activeazã la armare ºi se dezactiveazã la dezarmare.
[2] TEMPORIZAREA LA INTRARE
Ieºirea se activeazã pe perioada temporizãrii la intrare.
[3] TEMPORIZAREA LA IESIRE
Ieºirea se activeazã pe perioada temporizãrii la ieºire.
[4] AVARIE
Ieºirea se activeazã cât timp în sistem se înregistreazã o avarie (lipsã reþea
de alimentare, lipsã baterie, comunicare nereuºitã cu staþia de monitorizare).
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[5] SIRENÃ CONTINUÃ
Ieºirea se activeazã cât timp este activatã sirena în modul Continuu.
[6] SIRENÃ PULSATORIE
Ieºirea se activeazã cât timp este activatã sirena în modul Pulsatoriu.
[7] SIRENÃ "SILENT"
Ieºirea se activeazã cât timp este activatã o alarmã de tip Silent.
[8] PANICÃ
Ieºirea se activeazã la activarea funcþiei de Panicã (la activarea zonei de
Panicã sau la apãsarea simultanã a tastelor [*]+[#]).
SECÞIUNEA [06] - OPÞIUNI PENTRU LINIA TELEFONICÃ SI COMUNICATOR
Se introduc 2 cifre.
Prima cifrã se referã la parametrii liniei telefonice:
[0] FORMEAZÃ ÎN PULS
[1] FORMEAZÃ ÎN DTMF
La iniþierea unei transmisii pe linie telefonicã în primele 5s centrala verificã
prezenþa tonului de linie liberã. Dacã este detectat tonul, atunci centrala
apeleazã imediat postul corespondent. Dacã dupã expirarea celor 5s nu este
detectat tonul, centrala va apela totuºi postul corespondent.
A 2-a cifrã se referã la parametrii comunicatorului:
[0] FORMAT PULSE 4X2 PARITATE CU HANDSHAKE 1400HZ
[1] FORMAT PULSE 4X2 PARITATE CU HANDSHAKE 2300HZ
[2] FORMAT DTMF 4X2 PARITATE (ADEMCO EXPRESS)
[3] NEFOLOSIT
[4] FORMAT PULSE 4X2 FÃRÃ PARITATE CU HANDSHAKE 1400HZ
[5] FORMAT PULSE 4X2 FÃRÃ PARITATE CU HANDSHAKE 2300HZ
[6], [7] NEFOLOSITE
[8] APELARE VOCALÃ PRIN INTERMEDIUL MODULULUI PROCESOR VOCAL MPV-41
Apelarea vocalã cu MPV-41 va invalida comunicatorul digital.
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SECÞIUNEA [07] - PRIMUL NUMÃR DE TELEFON
Acesta este primul numãr de telefon la care comunicatorul digital va
transmite evenimentele produse în sistem, fie va transmite mesajul vocal prin
modulul opþional MPV-41.
Se introduce numãrul de telefon exact ca la formarea numãrului pe un telefon
cu taste. Numãrul maxim de cifre din numãr este 15.
Dupã ultima cifrã din numãr se apasã tasta [#].
O pauzã de 2s în formarea numãrului poate fi adãugatã prin tastarea cifrei
HEX D (se obþine prin tastarea [*][3]).
Pentru a ºterge numãrul de telefon se tasteazã [*][5][#].
SECÞIUNEA [08] - AL DOILEA NUMÃR DE TELEFON
Se introduce la fel ca primul numãr.
Centrala comunicã, la ambele numere de telefon, alternativ, când pe primul
când pe al doilea numãr, pânã la maxim 16 încercãri.
Dacã toate cele 16 încercãri sunt nereuºite, centrala va semnaliza Încercare
nereuºitã de comunicare.
Pentru a ºterge numãrul de telefon se tasteazã [*][5][#].
Notã: Dacã se doreºte comunicaþie telefonicã se va programa primul numãr
de telefon ºi apoi, opþional, cel de-al doilea. Niciodatã nu se va programa
numai al doilea numãr.
Coduri transmise la dispecerat (secþiunile [09] pânã la [14])
SECÞIUNEA [09] - CODUL ABONATULUI (ACCOUNT)
Se introduc 4 cifre (eventual în HEX) care vor constitui codul de abonat pentru
centralã.
Codul abonatului este transmis la staþia de monitorizare pentru a identifica
centrala de alarmã care a transmis evenimentele. Cifra 0 ºi cifra HEX A sunt
identice.
SECÞIUNEA [10] - CODURILE DE ARMARE
Se introduc 5 grupe a câte 2 cifre (eventual HEX).
Primele patru grupe sunt codurile raportate în caz de armare cu codurile de
utilizator 1, 2, 3 ºi respectiv 4.
A 5-a grupã este codul raportat în caz de armare rapidã cu comanda [*][0]
sau la armarea cu cheia.
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SECÞIUNEA [11] - CODURILE DE DEZARMARE
Se introduc 6 grupe a câte 2 cifre (eventual HEX).
Primele patru grupe sunt codurile raportate în caz de dezarmare cu codurile
de utilizator 1, 2, 3 ºi respectiv 4.
A 5-a grupã este codul transmis dupã dezarmarea cu cheia.
A 6-a grupã este codul transmis dupã dezarmare dacã sistemul a înregistrat
alarmã în timpul armãrii.
SECÞIUNEA [12] - CODURILE DE ALARMÃ
Se introduc 6 grupe a câte 2 cifre (eventual HEX).
Primele patru grupe sunt codurile raportate în caz de alarmã pe zonele 1, 2,
3 ºi respectiv 4.
A 5-a grupã este codul transmis la activarea zonei de panicã sau tamper sau
prin apãsarea tastelor [*] ºi [#] simultan.
A 6-a grupã este codul transmis în caz de ambuscadã. Implicit are valoarea
FF (nu transmite).
Deci codul 4 de utilizator devine Cod de ambuscadã numai dacã grupa a 6-a
diferã de valoarea FF.
SECÞIUNEA [13] - CODURILE DE RESTAURARE ALARMÃ
Se introduc 4 grupe a câte 2 cifre (eventual HEX) ce corespund codurilor
raportate în caz de restaurare a alarmelor pe zonele 1, 2, 3 ºi respectiv 4. Se
transmit la dezarmarea sistemului dacã zonele respective au fost alarmate.
SECÞIUNEA [14] - CODURILE DE AVARIE
Se introduc 4 grupe a câte 2 cifre (eventual HEX).
Grupele 1 ºi 2 sunt codurile transmise în caz de Baterie descãrcatã ºi
respectiv Restaurare baterie.
Grupele 3 ºi 4 sunt codurile transmise în caz de Dispariþie tensiune de reþea
ºi respectiv Restaurare tensiune de reþea.
Notã:
Pentru a nu se transmite un anumit eveniment acestuia i se va da
valoarea HEX FF ([*] [5] [*] [5]).
Este recomandabil ca apelarea vocalã sã aibã loc numai în urma declanºãrii
unei alarme ºi eventual, la activarea codului de Ambuscadã sau la Dispariþia
tensiunii de reþea. Codurile care nu prezintã interes pentru apelare vocalã se
vor programa cu valoarea [F][F].
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SECÞIUNEA [15] - DURATA MESAJELOR / NUMÃRUL DE CICLURI DE APELARE
Comanda este utilã când se foloseºte modulul procesor vocal MPV-41.
Se introduc 2 grupuri de câte 3 cifre (001...255).
Prima grupã de 3 cifre reprezintã durata mesajului transmis, în secunde.
Implicit durata este [030] secunde.
A doua grupã de 3 cifre reprezintã numãrul de cicluri de apel (de câte ori va fi
apelat fiecare numãr programat). Implicit numãrul de apeluri este [002].

SUMAR PROGRAMARE
[01] DEFINIREA TIPURILOR ZONELOR
Implicit

Cifra 1

Cifra 2

[0] [0]

[ ][ ]

Zona 1

[0] Intrare/Ieºire

[0] continuã

[1] [0]

[ ][ ]

Zona 2

[1] Instantanee

[1] pulsatorie

[2] [0]

[ ][ ]

Zona 3

[2] Cu urmãrire

[2] silent

[2] [0]

[ ][ ]

Zona 4

[3] 24 ore

[4] continuã cu armare forþatã
[5] pulsatorie cu armare forþatã
[6] silent cu armare forþatã

[02] DEFINIREA TIPULUI ZONEI "KEY"
Implicit
[4] [0]

[ ][ ]

Zona KEY

Cifra 1

Cifra 2

[3] panicã sau tamper

[0] continuã

[4] armare/dezarmare
prin cheie

[1] pulsatorie
[2] silent

[03] TIMPII DE SISTEM
Implicit
[0] [3] [0] [ ] [ ] [ ] Timp de intrare (secunde)
[1] [2] [0] [ ] [ ] [ ] Timp de ieºire (secunde)
[0] [0] [4] [ ] [ ] [ ] Timpul de activare a sirenei (minute)
Valorile corecte sunt de la 001 la 255. Nu se va introduce 000.

[04] CODUL DE INSTALATOR
Implicit:
[0] [2] [6] [9]

[ ][ ][ ][ ]

[05] TIPUL IESIRILOR PROGRAMABILE PGM1, PGM2
Implicit:

Opþiuni

[0]

[ ]

ieºirea PGM1

[0] Alarmã cu memorare

[0]

[ ]

ieºirea PGM2

[1] Urmãrire stare sistem
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[2] Temporizare intrare
[3] Temporizare ieºire
[4] Avarie
[5] Sirenã continuã
[6] Sirenã pulsatorie
[7] Sirenã "silent"
[8] Panicã

[06] OPÞIUNI PENTRU LINIA TELEFONICÃ SI COMUNICATOR
Implicit:

Cifra 1

Cifra 2

[0] [0]

[0] Puls

[0] puls 4x2 cu paritate handshake 1400 Hz

[1] DTMF

[1] puls 4x2 cu paritate handshake 2300Hz
[2] DTMF 4x2 cu paritate -Ademco Expres
[3] Nefolosit
[4] puls 4x2 fãrã paritate handshake 1400 Hz
[5] puls 4x2 fãrã paritate handshake 2300 Hz
[6], [7] Nefolosite
[8] Apelare vocalã cu modul MPV-41

[07] PRIMUL NUMÃR DE TELEFON
Implicit:
neprogramat

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Introduceþi [0] pentru cifra 0 din numãrul de telefon. Introduceþi [*][3] (HEX D) pentru o pauzã
de 2s între cifrele numãrului. Introduceþi [#] la sfãrºitul numãrului de telefon.

[08] AL DOILEA NUMÃR DE TELEFON
Idem cu primul numãr. Se programeazã opþional.

[09] CODUL ABONATULUI (ACCOUNT)
Implicit:
[F] [F] [F] [F]

[ ][ ][ ][ ]

Introduceþi [0] sau [*][0] pentru cifra 0 din codul abonatului.

[10] CODURILE DE ARMARE
Implicit:
[C] [1]

[ ][ ]

Armare cu codul de utilizator 1

[C] [2]

[ ][ ]

Armare cu codul de utilizator 2

[C] [3]

[ ][ ]

Armare cu codul de utilizator 3

[C] [4]

[ ][ ]

Armare cu codul de utilizator 4

[C] [9]

[ ][ ]

Armare rapidã cu comanda [*][0], armare prin cheie
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[11] CODURILE DE DEZARMARE
Implicit:
[B] [1]

[ ][ ]

Dezarmare cu codul de utilizator 1

[B] [2]

[ ][ ]

Dezarmare cu codul de utilizator 2

[B] [3]

[ ][ ]

Dezarmare cu codul de utilizator 3

[B] [4]

[ ][ ]

Dezarmare cu codul de utilizator 4

[B] [9]

[ ][ ]

Dezarmare prin cheie

[A] [A]

[ ][ ]

Dezarmare dupã o alarmã

[12] CODURILE DE ALARMÃ
Implicit:
[3] [1]

[ ][ ]

Alarmã pe zona 1

[3] [2]

[ ][ ]

Alarmã pe zona 2

[3] [3]

[ ][ ]

Alarmã pe zona 3

[3] [4]

[ ][ ]

Alarmã pe zona 4

[2] [0]

[ ][ ]

Panicã / tamper

[F] [F]

[ ][ ]

Cod ambuscadã

[13] CODURILE DE RESTAURARE ALARMÃ
Implicit:
[E] [1]

[ ][ ]

Restaurare alarmã pe zona 1

[E] [2]

[ ][ ]

Restaurare alarmã pe zona 2

[E] [3]

[ ][ ]

Restaurare alarmã pe zona 3

[E] [4]

[ ][ ]

Restaurare alarmã pe zona 4

[14] CODURILE DE AVARIE
Implicit:
[F] [8]

[ ][ ]

Baterie descãrcatã

[E] [8]

[ ][ ]

Restaurare baterie

[F] [7]

[ ][ ]

Dispariþie tensiune de reþea

[E] [7]

[ ][ ]

Restaurare tensiune de reþea

[15] PROGRAMARE DURATÃ MESAJ/NUMÃR DE CICLURI DE APELARE
Implicit:
[0][3][0] [0][0][2]
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[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

LIMITE ALE SISTEMELOR DE ALARMÃ
Sistemele de securitate de categoria celor din care face parte ºi cel pe care vi-l propunem vã garanteazã
avertizarea, nu protecþia împotriva efracþiei, a incendiului sau a altor situaþii extreme. Totuºi este posibil pentru
orice sistem de alarmã, fie el comercial sau instalat într-o locuinþã particularã, sã nu avertizeze în anumite
situaþii, din diverse motive, ca de exemplu:
 Infractorii pot avea acces prin zone neprotejate, sau pot avea capacitatea tehnicã de a evita un detector
din sistem sau de a deconecta dispozitivul de avertizare.
 Detectoarele de efracþie (detectoare de prezenþã în IR pasiv), detectoarele de fum ºi multe alte
dispozitive de detecþie nu funcþioneazã dacã nu sunt alimentate. Dispozitivele care lucreazã pe baterii nu vor
funcþiona dacã nu au baterii, dacã acestea sunt consumate sau dacã nu sunt instalate corect. Dispozitivele
alimentate la reþeaua de curent alternativ nu vor funcþiona dacã sursa de alimentare este întreruptã dintr-un
motiv sau altul, chiar ºi pentru scurt timp.
 Semnalele transmise de emiþãtoarele fãrã fir (wireless) pot fi blocate sau reflectate de obiecte metalice
înainte de a fi recepþionate de sistemul de alarmã. Chiar dacã s-a verificat calea semnalului, regulat, în timpul
testului sãptãmânal, interpunerea unui obiect metalic în calea semnalului va bloca transmiterea acestuia.
 Utilizatorul se poate gãsi în situaþia în care sã nu poatã acþiona destul de repede un buton de urgenþã sau
de panicã.
 În anumite situaþii, detectoarele de fum pot sã nu reacþioneze, din diverse motive, deºi ele joacã un rol
foarte important în reducerea numãrului de decese în incendii izbucnite la locuinþe particulare. Unele dintre
motivele pentru care detectoarele de fum folosite pe acest sistem nu reacþioneazã pot fi: Detectoarele nu sunt
instalate ºi poziþionate corespunzãtor. Detectoarele nu vor sesiza focul care izbucneºte în locuri de unde fumul
nu poate ajunge la detector, cum ar fi ºemineele, pereþii, tavanele sau de partea cealaltã a unei uºi închise.
Detectoarele nu vor sesiza incendiile izbucnite pe alte nivele ale clãdirii. De exemplu, un detector instalat la
etajul I s-ar putea sã nu sesizeze fumul de la un incendiu izbucnit la parter sau subsol. Mai mult decât atât,
detectoarele au limitãri în detecþia fumului.Nici un detector nu poate sesiza orice tip de fum, de fiecare datã.
În general, detectoarele nu vor avertiza asupra incendiilor cauzate de imprudenþe sau neatenþie, cum ar fi:
fumatul în pat, explozii violente, scãpãri de gaz, depozitare necorespunzãtoare a materialelor inflamabile,
circuite electrice supuse la suprasarcinã, copii nesupravegheaþi, piromanie. În funcþie de natura focului ºi/sau
de poziþionarea detectoarelor, acestea, chiar dacã funcþioneazã aºa cum s-a prevãzut iniþial, pot sã nu
avertizeze suficient de repede, pentru a permite tuturor persoanelor din spaþiul protejat sã evacueze la timp,
pentru a preveni accidentele sau decesul acestora.
 Detectoarele de prezenþã în IR pasiv vor sesiza efracþia numai în raza de acþiune conform instrucþiunilor
de instalare. Ele nu pot asigura o protecþie volumetricã totalã a spaþiului protejat. Detectoarele de acest tip
creeazã mai multe fascicule de protecþie, iar efracþia va fi detectatã doar în zonele, neobstrucþionate,
acoperite de aceste fascicule. Ele nu vor sesiza miºcarea dincolo de pereþi, tavane, duºumele, uºi închise,
pereþi de sticlã sau ferestre. Protecþia mecanicã la sabotaj, mascarea, vopsirea sau acoperirea prin pulverizare
cu orice tip de material a oricãreia dintre componentele optice ale detectorului poate reduce sensibilitatea
acestuia.
 Sirenele ºi sistemele de avertizare pot sã nu fie auzite de cealaltã parte a unei uºi închise sau parþial
deschise. Dacã dispozitivul de avertizare sunã pe un alt nivel decât sunt poziþionate dormitoarele, este posibil
ca acestea sã nu fie auzite de persoanele din dormitoare. Este posibil ca semnalul de avertizare sã nu fie auzit
chiar de cãtre persoanele care nu dorm, în condiþiile în care funcþioneazã aerul condiþionat sau instalaþii audio.
De asemenea, este posibil ca dispozitivele de avertizare sã nu fie auzite de persoanele care au probleme
auditive sau care dorm profund.
 Liniile telefonice necesare pentru transmiterea semnalului de alarmã la staþia centralã de monitorizare
pot fi inoperante. Infractorii experimentaþi pot decupla liniile telefonice excluzînd astfel transmiterea la staþia
de dispecerat a unei eventuale efracþii.
 Chiar în situaþiile în care sistemul se comportã aºa cum a fost prevãzut, este posibil ca persoanele din
sistemulu protejat sã nu aibã timp suficient pentru a se proteja. De asemenea, în cazul unui sistem de alarmã
monitorizat, existã posibilitatea ca echipele de intervenþie sã nu ajungã în timp util.
Cea mai frecventã cauzã a nefuncþionãrii corespunzãtoare a unui sistem de alarmã este întreþinerea
necorespunzãtoare. Sistemul va trebui testat sãptãmânal pentru a verifica funcþionarea corespunzãtoare a
detectoarelor.

CARACTERISTICI TEHNICE
 Numãr de zone
 Tipul zonelor
 Rezistenþa de închidere a zonei
 Ieºiri programabile PGM1 ºi PGM2
 Sarcina maximã a ieºirilor PGM1 ºi PGM2
 Consum tipic al plãcii centralei
 Consum tipic al tastaturii
 Tensiunea nominalã de funcþionare a plãcii
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4 + 1 zona Tamper
programabile
2,2kOhm
2
100mA
50mA
12mA
13,8 - 14Vcc

