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138

5.3.3

Επιλογές πανικού ασύρματου χειριστηρίου

138

6

Προσαρμοσμένες λειτουργίες

139

6.1

Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας (πρώτη γλώσσα)

139

6.2

Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας (δεύτερη γλώσσα)

139

6.3

Λειτουργίες

139

7

Μενού συντομεύσεων

142

7.1

Λειτουργία

142

7.2

Ορισμός/Εκκαθάριση όλων

144

7.3

Διεύθυνση #

144

8

Παράμετροι εξόδου

145

8.1

Έξοδοι για ολόκληρη την περιοχή

146

8.1.1

Κώδωνας συναγερμού

146

8.1.2

Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς

147

8.1.3

Αρχικοποίηση αισθητήρων

147

8.1.4

Αποτυχία κλεισίματος / Όπλιση με Μερική ενεργοποίηση

147

8.1.5

Εξαναγκασμένη όπλιση

148

8.1.6

Λειτουργία παρακολούθησης

148

8.1.7

Όπλιση περιοχής

148

8.1.8

Απενεργοποίηση περιοχής

149

8.1.9

Σφάλμα περιοχής

149

8.1.10

Έξοδος αφόπλισης υπό απειλή

149

8.1.11

Σφάλμα μερικής ενεργοποίησης

150

8.1.12

Σιωπηρός συναγερμός

150

8.1.13

Κώδωνας αερίου

150

8.2

Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα

151

8.2.1

Διακοπή τροφοδοσίας AC

151

8.2.2

Πρόβλημα μπαταρίας

151

8.2.3

Βλάβη τηλεφώνου

151

8.2.4

Σφάλμα επικοινωνίας

151

8.2.5

Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες

152

8.2.6

Σύνοψη πυρκαγιάς

152

8.2.7

Σύνοψη συναγερμού

152

8.2.8

Πρόβλημα σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς

153

8.2.9

Σύνοψη εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς

153

8.2.10

Πρόβλημα σύνοψης

154

8.2.11

Σύνοψη εποπτείας διάρρηξης

154

8.2.12

Έξοδος σύνοψης ανίχνευσης αερίου

154

8.2.13

Έξοδος εποπτείας σύνοψης ανίχνευσης αερίου

155

8.2.14

Σύνοψη εξόδου προβλήματος ανίχνευσης αερίου

155
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8.3

Διαμόρφωση εξόδου

155

8.3.1

Πηγή εξόδου

155

8.3.2

Κείμενο εξόδου (Πρώτη γλώσσα)

156

8.3.3

Κείμενο εξόδου (Δεύτερη γλώσσα)

156

8.3.4

Απόκρυψη από τον χρήστη

156

9

Διαμόρφωση χρήστη

157

9.1

Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί πρόσβασης)

157

9.1.1

Όνομα χρήστη

157

9.1.2

Κωδικός πρόσβασης

157

9.1.3

Πρόσβαση από απόσταση

157

9.1.4

Ομάδα χρηστών

158

9.1.5

Εξουσιοδοτήσεις περιοχών

158

9.1.6

Κωδικός τοποθεσίας

158

9.1.7

Δεδομένα κάρτας

159

9.1.8

Ασύρματο χειριστήριο Inovonics RFID (B820)

159

9.1.9

ασύρματο χειριστήριο RADION RFID (B810)

160

9.1.10

Υπό εποπτεία

160

9.1.11

Γλώσσα χρήστη

160

9.2

Ομάδες χρηστών

161

9.2.1

Όνομα ομάδας χρηστών

161

9.3

Λειτουργίες (πληκτρολογίου) χρήστη

161

9.3.1

Πλήρης ενεργοποίηση, Καθυστέρηση

161

9.3.2

Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα

161

9.3.3

Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα

162

9.3.4

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

162

9.3.5

Λειτουργία παρακολούθησης

162

9.3.6

Προβολή κατάστασης περιοχής

163

9.3.7

Προβολή/Διαγραφή μνήμης συμβάντων

163

9.3.8

Προβολή κατάστασης σημείου

164

9.3.9

Διαδοχικός έλεγχος (όλα τα σημεία διάρρηξης που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά)

164

9.3.10

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα Σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς

164

9.3.11

Αποστολή αναφοράς (Δοκιμή/Κατάσταση)

165

9.3.12

Έλεγχος θύρας

166

9.3.13

Ορισμός Φωτεινότητας πληκτρολογίου/Έντασης ήχου/Πίεσης πλήκτρων

166

9.3.14

Ρύθμιση/Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας

166

9.3.15

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

167

9.3.16

Προσθήκη/Επεξεργασία χρήστη

167

9.3.17

Διαγραφή χρήστη

168

9.3.18

Παράταση κλεισίματος

168

9.3.19

Προβολή αρχείου καταγραφής συμβάντων

168

9.3.20

Εντολή χρήστη 7

168

9.3.21

Εντολή χρήστη 9

169

9.3.22

Παράκαμψη σημείου

169

9.3.23

Ακύρωση παράκαμψης σημείου

169

9.3.24

Αρχικοποίηση αισθητήρα

170

9.3.25

Αλλαγή εξόδου

170

9.3.26

Προγραμματισμός από απόσταση

170

9.3.27

Μετάβαση σε περιοχή

171

9.3.28

Εμφάνιση τύπου και αναθεώρησης πίνακα

171
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9.3.29

Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των σημείων

171

9.3.30

Αλλαγή προγραμμάτων

172

9.3.31

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα αόρατα Σημεία διάρρηξης

172

9.3.32

Λειτουργία σίγασης

173

9.3.33

Προσαρμοσμένη λειτουργία

173

9.3.34

Προγραμματισμός πληκτρολογίου

173

9.4

Επίπεδα εξουσιοδότησης

174

9.4.1

Όνομα επιπέδου εξουσιοδότησης (πρώτη γλώσσα)

174

9.4.2

Όνομα επιπέδου εξουσιοδότησης (Δεύτερη γλώσσα)

174

9.4.3

Επιλογή αφόπλισης

174

9.4.4

Πλήρης ενεργοποίηση, Καθυστέρηση

175

9.4.5

Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα

175

9.4.6

Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα

176

9.4.7

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

176

9.4.8

Λειτουργία παρακολούθησης

177

9.4.9

Προβολή κατάστασης περιοχής

177

9.4.10

Προβολή μνήμης συμβάντων

177

9.4.11

Προβολή κατάστασης σημείου

178

9.4.12

Διαδοχικός έλεγχος (όλα τα σημεία διάρρηξης που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά)

178

9.4.13

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα Σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς

178

9.4.14

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα αόρατα Σημεία διάρρηξης

179

9.4.15

Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των σημείων

180

9.4.16

Αποστολή αναφοράς (Δοκιμή/Κατάσταση)

180

9.4.17

Κυκλικός οπλισμός θύρας

181

9.4.18

(Ξε)κλείδωμα θύρας

181

9.4.19

Ασφάλιση θύρας

181

9.4.20

Αλλαγή ένδειξης πληκτρολογίου

182

9.4.21

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

182

9.4.22

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

182

9.4.23

Προσθήκη Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/Επιπέδων χρήστη

182

9.4.24

Διαγραφή Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/Επιπέδων χρήστη

183

9.4.25

Παράταση κλεισίματος

183

9.4.26

Προβολή αρχείου καταγραφής συμβάντων

183

9.4.27

Εντολή χρήστη 7

184

9.4.28

Εντολή χρήστη 9

184

9.4.29

Παράκαμψη σημείου

184

9.4.30

Ακύρωση παράκαμψης σημείου

185

9.4.31

Αρχικοποίηση αισθητήρα(ων)

185

9.4.32

Αλλαγή εξόδου(ων)

185

9.4.33

Προγραμματισμός από απόσταση

186

9.4.34

Μετάβαση σε περιοχή

186

9.4.35

Εμφάνιση τύπου και αναθεώρησης πίνακα

186

9.4.36

Αλλαγή προγραμμάτων

187

9.4.37

Προσαρμοσμένη λειτουργία

187

9.4.38

Εξαναγκασμένη όπλιση

188

9.4.39

Αποστολή ανοίγματος/κλεισίματος περιοχής

188

9.4.40

Περιορισμένο άνοιγμα/κλείσιμο

188

9.4.41

Άνοιγμα/κλείσιμο με Μερική ενεργοποίηση

189

9.4.42

Αποστολή αφόπλισης υπό απειλή

189
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9.4.43

Όπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης

189

9.4.44

Αφόπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης

190

9.4.45

Επίπεδο ασφάλειας

190

9.4.46

Επίπεδο αφόπλισης

191

9.4.47

Επίπεδο λειτουργίας

192

9.4.48

Όπλιση με ασύρματο χειριστήριο

192

9.4.49

Αφόπλιση με ασύρματο χειριστήριο

193

9.4.50

Ενημέρωση firmware

193

9.4.51

Λειτουργία σίγασης

193

10

Σημεία

194

10.1

Εκχωρήσεις σημείων

194

10.1.1

Πηγή

194

10.1.2

Κείμενο (πρώτη γλώσσα)

194

10.1.3

Κείμενο (δεύτερη γλώσσα)

195

10.1.4

Προφίλ (Δείκτης)

195

10.1.5

Περιγραφή προφίλ (Δείκτης)

196

10.1.6

Περιοχή

196

10.1.7

Κατάργηση αναπήδησης

196

10.1.8

Έξοδος

196

10.1.9

RADION RFID (B810)

197

10.1.10

Τύπος συσκευής RADION

197

10.1.11

Inovonics RFID (B820)

199

10.2

Παράμετροι σημείων διασταύρωσης

199

10.2.1

Χρονοδιακόπτης σημείου διασταύρωσης

199

10.3

Προφίλ σημείου

200

10.3.1

Κείμενο προφίλ σημείου (πρώτη γλώσσα)

200

10.3.2

Κείμενο προφίλ σημείου (δεύτερη γλώσσα)

201

10.3.3

Τύπος ζώνης/Απόκριση/Στιλ κυκλώματος

201

10.3.4

Τύπος σημείου

202

10.3.5

Επισκόπηση ανταπόκρισης σημείων

207

10.3.6

Ανταπόκριση σημείου

208

10.3.7

Τύπος κυκλώματος

222

10.3.8

Καθυστέρηση εισόδου

223

10.3.9

Απενεργοποίηση τόνου εισόδου

223

10.3.10

Σιωπηρός κώδωνας

224

10.3.11

Απόκριση παραβίασης

224

10.3.12

Κώδωνας έως ότου γίνει αποκατάσταση

224

10.3.13

Ήχηση μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες

225

10.3.14

Αόρατο σημείο

225

10.3.15

Buzz on Fault

225

10.3.16

Σημείο παρακολούθησης

226

10.3.17

Τύπος ανταπόκρισης εξόδου

226

10.3.18

Εμφάνιση ως συσκευή

227

10.3.19

Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη

227

10.3.20

Τοπικά, ενώ οπλισμένη

228

10.3.21

Απενεργοποίηση αποκαταστάσεων

228

10.3.22

Εξαναγκασμένη όπλιση με δυνατότητα επιστροφής

228

10.3.23

Παράκαμψη με δυνατότητα επιστροφής

229

10.3.24

Με δυνατότητα παράκαμψης

229
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10.3.25

Παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων

229

10.3.26

Αναφορά παράκαμψης κατά την εμφάνιση

230

10.3.27

Αναβολή αναφοράς παράκαμψης

230

10.3.28

Σημείο διασταύρωσης

230

10.3.29

Επαλήθευση συναγερμού

232

10.3.30

Με δυνατότητα αρχικοποίησης

232

10.3.31

Ματαίωση συναγερμού

233

10.3.32

Χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου

233

10.3.33

Προσαρμοσμένη λειτουργία

234

10.3.34

Καθυστέρηση παρακολούθησης

234

10.3.35

Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης, Αφοπλισμένη

234

10.3.36

Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης, οπλισμένη

235

10.3.37

Κανονική κατάσταση

235

10.4

Περιγραφές προφίλ σημείων

236

10.4.1

24ωρη

236

10.4.2

Μερική ενεργοποίηση

236

10.4.3

Εσωτερική

237

10.4.4

Εσωτερική ακολουθία

238

10.4.5

Κλειδοδιακόπτης συνεχούς λειτουργίας

239

10.4.6

Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας

239

10.4.7

Άνοιγμα / Κλείσιμο σημείου

239

10.4.8

Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς

240

10.4.9

Εποπτεία Aux AC

240

10.4.10

Σημείο ανίχνευσης αερίου

240

10.4.11

Προσαρμοσμένη λειτουργία

240

11

Χρονοδιαγράμματα

241

11.1

Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος

241

11.1.1

Λωρίδα χρόνου χρονοθυρίδας ανοίγματος

241

11.1.2

Πίνακας ανοίγματος-κλεισίματος χρονοθυρίδων

242

11.1.3

Κυριακή έως Σάββατο

244

11.1.4

Πρόωρη έναρξη ανοίγματος

244

11.1.5

Έναρξη χρονοθυρίδας ανοίγματος

245

11.1.6

Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος

246

11.1.7

Πρόωρη έναρξη κλεισίματος

246

11.1.8

Έναρξη χρονοθυρίδας κλεισίματος

247

11.1.9

Διακοπή χρονοθυρίδας κλεισίματος

248

11.1.10

Εκτός αργίας

249

11.1.11

Αργία #

249

11.1.12

# περιοχής

250

11.2

Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών

250

11.2.1

Ομάδα χρηστών

250

11.2.2

Κυριακή έως Σάββατο

250

11.2.3

Χρόνος ενεργοποίησης ομάδας

251

11.2.4

Χρόνος απενεργοποίησης ομάδας

251

11.2.5

Εκτός αργίας

252

11.2.6

Αργία #

252

11.3

Προγράμματα

252

11.3.1

Κείμενο ονόματος προγράμματος

252

11.3.2

Κείμενο ονόματος προγράμματος (δεύτερη γλώσσα)

253
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11.3.3

Επεξεργασία ώρας

253

11.3.4

Λειτουργία

253

11.3.5

Ώρα

254

11.3.6

Ημερομηνία

255

11.3.7

Κυριακή έως Σάββατο

255

11.3.8

Εκτός αργίας

255

11.3.9

Αργία #

255

11.4

Δείκτες αργιών

256

11.4.1

Χρονοπρογράμματα

256

11.5

Περιγραφές λειτουργίας προγράμματος

256

11.5.1

Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση

256

11.5.2

Άμεση πλήρης ενεργοποίηση

256

11.5.3

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

256

11.5.4

Άμεση μερική ενεργοποίηση

256

11.5.5

Αφόπλιση

257

11.5.6

Παράταση κλεισίματος

257

11.5.7

Παράκαμψη σημείου

257

11.5.8

Ακύρωση παράκαμψης σημείου

257

11.5.9

Ακύρωση παράκαμψης όλων των σημείων

257

11.5.10

Αρχικοποίηση αισθητήρων

258

11.5.11

Ενεργοποίηση εξόδου

258

11.5.12

Απενεργοποίηση εξόδου

258

11.5.13

Εναλλαγή εξόδου

258

11.5.14

Έξοδος μίας φάσης

258

11.5.15

Αρχικοποίηση όλων των εξόδων

258

11.5.16

Καθυστέρηση

258

11.5.17

Κυκλικός οπλισμός θύρας

258

11.5.18

Ξεκλείδωμα θύρας

259

11.5.19

Κλείδωμα θύρας

259

11.5.20

Ασφάλιση θύρας

259

11.5.21

Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης

259

11.5.22

Συμβάντα παροχής πρόσβασης

259

11.5.23

Συμβάντα απόρριψης πρόσβασης

259

11.5.24

Απάντηση RPS

260

11.5.25

Επικοινωνία με RPS

260

11.5.26

Θύρα χρήστη επικοινωνίας με το RPS

260

11.5.27

Αποστολή αναφοράς κατάστασης

260

11.5.28

Αποστολή αναφοράς δοκιμής

260

11.5.29

Αποστολή αναφοράς δοκιμής σε αντικανονική κατάσταση

262

11.5.30

Μετάβαση σε περιοχή

262

11.5.31

Παρακολούθηση ενεργοποιημένη

263

11.5.32

Παρακολούθηση απενεργοποιημένη

263

11.5.33

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας

263

11.5.34

Ήχηση τόνου παρακολούθησης

263

11.5.35

Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου

263

11.5.36

Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου

263

11.5.37

Σίγαση προβλήματος

263

11.5.38

Σίγαση συναγερμού

264

11.5.39

Εκτέλεση προσαρμοσμένης λειτουργίας

264

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

14

el | Πίνακας περιεχομένων

Control Panel

12

Πρόσβαση

265

12.1

Θύρα #

265

12.1.1

Κείμενο ονόματος θύρας

265

12.1.2

Κείμενο ονόματος θύρας (δεύτερη γλώσσα)

265

12.1.3

Περιοχή εισόδου

265

12.1.4

Σχετικό πληκτρολόγιο #

265

12.1.5

Προσαρμοσμένη λειτουργία

266

12.1.6

Σημείο θύρας

267

12.1.7

Κατάργηση αναπήδησης σημείου θύρας

267

12.1.8

Σημείο ενδοασφάλισης

268

12.1.9

Αυτόματη θύρα

268

12.1.10

Ξεκλείδωμα σε περίπτωση πυρκαγιάς

269

12.1.11

Αφόπλιση σε ανοικτό κύκλωμα

269

12.1.12

Διάρκεια ενεργοποίησης κυπρί

270

12.1.13

Διάρκεια παράκαμψης

270

12.1.14

Διάρκεια βόμβου

271

12.1.15

Παράταση χρόνου

271

12.1.16

Απενεργοποίηση σε ανοικτό κύκλωμα

271

12.1.17

Παράκαμψη RTE μόνο

272

12.1.18

Κατάργηση αναπήδησης εισόδου RTE

272

12.1.19

Παράκαμψη REX μόνο

273

12.1.20

Κατάργηση αναπήδησης εισόδου REX

273

12.1.21

Πρόσβαση παραχωρήθηκε

273

12.1.22

Απαγόρευση εισόδου

274

12.1.23

Αίτημα εισόδου

274

12.1.24

Αίτημα εξόδου

274

12.1.25

Λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας

275

12.1.26

Παραβίαση περιβλήματος

275

12.2

Γενικές ρυθμίσεις πρόσβασης

275

12.2.1

Τύπος κάρτας

275

12.3

Πηγή θύρας

276

13

Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή

277

13.1

Συσκευή αυτοματισμού

277

13.2

Συχνότητα αποστολής πληροφοριών κατάστασης

277

13.3

Κωδικός πρόσβασης αυτοματισμού

277

13.4

Λειτουργία 1 Αριθμός θυρών Ethernet αυτοματισμού

278

13.5

Απομακρυσμένη εφαρμογή

278

13.6

Κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης εφαρμογής

278

14

Μονάδες SDI2

280

14.1

Μονάδα B208 οκτώ εισόδων

280

14.1.1

Παραβίαση περιβλήματος

280

14.2

B299 POPEX

280

14.2.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας

280

14.3

Μονάδα B308 οκτώ εξόδων

281

14.3.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας

281

14.4

Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP (B42x)

281

14.4.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας

281

14.4.2

Λειτουργία IPv6

282

14.4.3

IPv6 DHCP

282

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Πίνακας περιεχομένων | el

15

14.4.4

Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/AutoIP

282

14.4.5

Διεύθυνση IPv4

282

14.4.6

Μάσκα υποδικτύου IPv4

283

14.4.7

Προεπιλεγμένη πύλη IPv4

283

14.4.8

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4

283

14.4.9

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6

283

14.4.10

Ενεργοποίηση UPnP (Universal Plug and Play)

284

14.4.11

Αριθμός θύρας HTTP

284

14.4.12

Λήξη χρόνου προσωρινής μνήμης ARP (δευτ.)

284

14.4.13

Ενεργοποίηση πρόσβασης μέσω Web/USB

284

14.4.14

Κωδικός πρόσβασης μέσω Web/USB

285

14.4.15

Ενεργοποίηση αναβάθμισης firmware

285

14.4.16

Όνομα κεντρικού υπολογιστή μονάδας

285

14.4.17

Περιγραφή μονάδων

285

14.4.18

Αριθμός θύρας TCP/UDP

285

14.4.19

Χρόνος διατήρησης ενεργού TCP

285

14.4.20

Διεύθυνση δοκιμής IPv4

286

14.4.21

Διεύθυνση δοκιμής IPv6

286

14.4.22

Ασφάλεια δικτύου και αυτοματισμού

286

14.4.23

Εναλλακτική τη διεύθυνση IP Διακομιστή DNS IPv4

286

14.4.24

Εναλλακτική τη διεύθυνση IP Διακομιστή DNS IPv6

287

14.5

Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας

287

14.5.1

Εισερχόμενα SMS

287

14.5.2

Διάστημα διατήρησης ενεργής συνεδρίας λειτουργίας (λεπτά)

287

14.5.3

Λήξη χρόνου αδράνειας (λεπτά)

288

14.5.4

Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για χαμηλή ισχύ σήματος (δευτ.)

288

14.5.5

Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για απουσία πυλώνων (δευτ.)

288

14.5.6

Μήκος εξερχόμενου SMS

289

14.5.7

PIN κάρτας SIM

289

14.5.8

Όνομα σημείου πρόσβασης δικτύου (APN)

289

14.5.9

Όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου

290

14.5.10

Κωδικός πρόσβασης σημείου πρόσβασης δικτύου

290

14.6

Βοηθητική μονάδα B520 τροφοδοσίας

291

14.6.1

Ενεργοποίηση μονάδας

291

14.6.2

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας

291

14.6.3

Μία ή δύο μπαταρίες λιθίου

291

14.7

Ασύρματος δέκτης

292

14.7.1

Τύπος ασύρματης μονάδας

292

14.7.2

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας

292

14.7.3

Χρόνος εποπτείας συστήματος (Επαναλήπτης)

293

14.7.4

Επανήχηση τόνου χαμηλής τάσης μπαταρίας

293

14.7.5

Ενεργοποίηση ανίχνευσης παρεμβολών

293

14.8

Ασύρματος επαναλήπτης

294

14.8.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας

294

14.8.2

RADION RFID (B810)

294

14.8.3

Inovonics RFID (B820)

294

15

Ρυθμίσεις διακοπτών υλισμικού

295

15.1

Διεύθυνση πληκτρολογίου

295

15.2

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B208 οκτώ εισόδων

298

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

16

el | Πίνακας περιεχομένων

Control Panel

15.3

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B299 POPEX

300

15.4

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B308 οκτώ εξόδων

300

15.5

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας επικοινωνίας μέσω Ethernet B426

302

15.6

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B450 επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας

303

15.7

Ρυθμίσεις διακοπτών τροφοδοσίας μονάδας B520

303

15.8

Ρυθμίσεις διακοπτών ασύρματου δέκτη B810 RADION

303

15.9

Ρυθμίσεις διακοπτών ασύρματου δέκτη B820 Inovonics

304

15.10

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας πρόσβασης B901

304

15.11

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D8128 OctoPOPIT

304

15.12

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D8129 οκτώ ρελέ

306

15.13

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D9127 POPIT

307

15.14

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας διασύνδεσης πρόσβασης D9210

327

16

Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας

329

17

Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα

332

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

1

Λογισμικό απομακρυσμένου προγραμματισμού | el

17

Λογισμικό απομακρυσμένου προγραμματισμού
Remote Programming Software Το (RPS) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και πίνακας ελέγχου
προγραμματισμού για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows. Οι χειριστές έχουν τη
δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού, αποθήκευσης λογαριασμών, τηλεχειρισμού και
διαγνωστικών ελέγχων για συγκεκριμένους πίνακες ελέγχου.
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2

Ρυθμίσεις συμμόρφωσης

2.1

Επαλήθευση SIA CP-01
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - το RPS εξετάζει τις ρυθμίσεις για τις παραμέτρους λογαριασμού του πίνακα για
συμμόρφωση με SIA CP-01.

–

Όχι - το RPS δεν εξετάζει τις παραμέτρους για συμμόρφωση.

Το RPS ελέγχει τις παρακάτω παραμέτρους για συμμόρφωση με SIA CP-01:
Τύπος κωδικού απειλής, σελίδα 83
Κώδωνας συναγερμού, σελίδα 146
Χρόνος καθυστέρησης εξόδου, σελίδα 105
Χρόνος διάρρηξης, σελίδα 112
Προειδοποίηση καθυστέρησης εξόδου, σελίδα 119
Προειδοποίηση καθυστέρησης εισόδου, σελίδα 119
Καθυστέρηση εισόδου, σελίδα 223
Μήκος κωδικού πρόσβασης, σελίδα 88
Απομακρυσμένη προειδοποίηση, σελίδα 90
Αριθμός παράκαμψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων, σελίδα 90
Ακύρωση αναφορών, σελίδα 84
Κανόνας των δύο;, σελίδα 110 ;
Έγκαιρη ενέδρα;, σελίδα 111;
Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα, σελίδα 175
Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα, σελίδα 176
Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, σελίδα 126
Θέση μενού RPS
Επαλήθευση συμμόρφωσης > Επαλήθευση SIA CP-01

2.2

Συμμόρφωση με ULC
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι. Να εκτελείται ρύθμιση της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου για συμμόρφωση με UL
Canada (ULC)

–

Όχι. Να μην εκτελείται ρύθμιση της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου για συμμόρφωση με
ULC.

Ο ορισμός αυτής της παραμέτρου σε «Ναι» διαμορφώνει τον πίνακα ελέγχου, ώστε να αγνοεί την
είσοδο από όλους τους αισθητήρες για ελάχιστο χρονικό διάστημα 120 δευτερολέπτων κατά την
εκκίνηση του συστήματος.
Όταν αρχίσει η επεξεργασία του αισθητήρα, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά για ένα
μοναδικό συμβάν πριν υποβάλει αναφορά για τυχόν συμβάντα σημείων. Επιπλέον, δεν
αποστέλλεται αναφορά για κανένα συμβάν που οφείλεται σε προβλήματα τροφοδοσίας εάν δεν
προσδιοριστεί ότι η βλάβη δεν θα αποκατασταθεί εντός του χρονικού διαστήματος
καθυστέρησης των 120 δευτερολέπτων.
Γνωστοποίηση!
Μην ορίσετε και τις δύο παραμέτρους, «Συμμόρφωση με ULC» και «Εφαρμογή ανίχνευσης
πυρκαγιάς UL864», σε «Ναι».
Μπορείτε να ορίσετε μία παράμετρο σε «Ναι» και την άλλη σε «Όχι» ή και τις δύο σε «Όχι».
Θέση μενού RPS
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Ρυθμίσεις συμμόρφωσης > Συμμόρφωση με ULC

2.2.1

Συμμόρφωση με CAN/ULC-S304
CAN/ULC-S304, ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αυτό το πρότυπο καλύπτει τις απαιτήσεις κατασκευής και απόδοσης για μονάδες ελέγχου και
παρελκόμενα για συστήματα συναγερμού διάρρηξης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων ελέγχου
και παρελκόμενων προστατευόμενων εγκαταστάσεων για τοπικές συνδέσεις ή συνδέσεις κέντρων
λήψης σημάτων, και εξοπλισμού συναγερμού κέντρων λήψης σημάτων, συμπεριλαμβανομένου
του εξοπλισμού εγγραφής. Ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε εγκαταστάσεις,
χρηματοκιβώτια και θυρίδες ασφαλείας.
Απαιτήσεις προγραμματισμού πίνακα ελέγχου
Η ρύθμιση της παραμέτρου «Συμμόρφωση με ULC» σε «Ναι» είναι η απαίτηση προγραμματισμού
του πίνακα ελέγχου για συμμόρφωση με το πρότυπο CAN/ULC-S304.

2.2.2

CAN/ULC-S559, απαιτούμενος προγραμματισμός
CAN/ULC-S559, πρότυπο εξοπλισμού για Κέντρα και συστήματα λήψης σημάτων ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Το πρότυπο CAN/ULC-S559 καλύπτει τις απαιτήσεις για κέντρα και συστήματα λήψης σημάτων
ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα οποία περιλαμβάνουν εξοπλισμό μετάδοσης και λήψης, ειδικό
εξοπλισμό λήψης σημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς κέντρου λήψης και παρελκόμενα μονάδων
ελέγχου. Τα συστήματα κέντρων λήψης σημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς περιλαμβάνουν μονάδα
και δέκτη προστατευόμενης εγκατάστασης για κοινές (όχι επικίνδυνες) εσωτερικές και υπαίθριες
τοποθεσίες. Οι μέθοδοι προγραμματισμού, το λογισμικό δοκιμών, σέρβις και λογισμικό άλλου
τύπου που προορίζεται για χρήση με τον εξοπλισμό για τα κέντρα και τα συστήματα λήψης
σημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του εξοπλισμού. Οι μονάδες
λήψης σημάτων που χρησιμοποιούνται σε κέντρα λήψης σημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς,
δορυφορικά κέντρα, κέντρα επεξεργασίας σημάτων και κέντρα γεφύρωσης, επίσης καλύπτονται
από τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ > Συμμόρφωση με UL Canada
Ορίστε την παράμετρο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ > Συμμόρφωση με UL Canada σε «Ναι».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές
ανίχνευσης πυρκαγιάς > Ακύρωση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Ορίστε το ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές
ανίχνευσης πυρκαγιάς > Ακύρωση ανίχνευσης πυρκαγιάς για κάθε Ομάδα διαδρομών (1 έως 4)
σε «Όχι».
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Εικόνα 2.1: Ακύρωση ανίχνευσης πυρκαγιάς

ΣΗΜΕΙΑ > Προφίλ σημείων (Δείκτες σημείων)
Διαμορφώστε τα Προφίλ των σημείων 1, 4 και 6, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Είναι σημαντικό να διαμορφώσετε τις παραμέτρους με τη σειρά.
Προφίλ σημείου 1
Ορίστε την παράμετρο «Ματαίωση συναγερμού} σε: Όχι.
Ορίστε την παράμετρο «Κείμενο προφίλ σημείου (πρώτη γλώσσα)» σε: Πρόβλημα πίνακα
ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος σημείου σε:
Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος κυκλώματος
σε: Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (1KΩ) ή Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL) (2KΩ).
Ορίστε την παράμετρο «Ανταπόκριση» σε: 3.
Προφίλ σημείου 4
Ορίστε την παράμετρο «Κείμενο προφίλ σημείου (πρώτη γλώσσα)» σε: Συναγερμός πίνακα
ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος σημείου σε:
Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος κυκλώματος
σε: Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (1KΩ), Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL) (2KΩ) ή Διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL).
Εάν ορίσετε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος
κυκλώματος σε: Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (1KΩ) ή Μονή αντίσταση
τερματισμού γραμμής (EOL) (2KΩ), ορίστε την παράμετρο «Ανταπόκριση» σε: 1.
Εάν ορίσετε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος
κυκλώματος σε: Διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), ορίστε την παράμετρο
«Ανταπόκριση» σε: 0.
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Προφίλ σημείου 6
Ορίστε την παράμετρο «Κείμενο προφίλ σημείου (πρώτη γλώσσα)» σε: Εποπτεία πίνακα
ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος σημείου σε:
Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος κυκλώματος
σε: Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (1KΩ), Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL) (2KΩ) ή Διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL).
Εάν ορίσετε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος
κυκλώματος σε Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (1KΩ) ή Μονή αντίσταση
τερματισμού γραμμής (EOL) (2KΩ), ορίστε την παράμετρο «Ανταπόκριση» σε: 9.
Εάν ορίσετε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος
κυκλώματος σε: Διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), ορίστε την «Ανταπόκριση» σε: 2.

Εικόνα 2.2: Προφίλ σημείου
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Εικόνα 2.3: Ανταπόκριση τύπου σημείου και Τύπος κυκλώματος

ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων
Ορίστε την παράμετρο παραμέτρους ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων, Κειμένο και Προφίλ για τα
on-board σημεία 1, 2 και 3 ως εξής.
Σημείο 1
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Κείμενο σε: Συναγερμός πίνακα ανίχνευσης
πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Προφίλ σε: 4 - Συναγερμός πίνακα ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Σημείο 2
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Κείμενο σε: Πρόβλημα πίνακα ανίχνευσης
πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Προφίλ σε: 1 - Πρόβλημα πίνακα ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Σημείο 3
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείων > Κείμενο σε: Εποπτεία πίνακα ανίχνευσης
πυρκαγιάς.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Προφίλ σε: 6 - Εποπτεία πίνακα ανίχνευσης
πυρκαγιάς
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Εικόνα 2.4: Εποπτεία πίνακα ανίχνευσης πυρκαγιάς

2.2.3

CAN/ULC-S559, συνιστώμενος προγραμματισμός
Σίγαση από τον πίνακα ελέγχου των συμβάντων ανίχνευσης πυρκαγιάς, προβλήματος και
εποπτείας του πίνακα συναγερμού πυρκαγιάς
Όταν οι πίνακες ελέγχου διαμορφώνονται όπως περιγράφεται παρακάτω, προκαλούν αυτόματα
σίγαση των πληκτρολογίων που συνδέονται στον πίνακα ελέγχου για συμβάντα ανίχνευσης
πυρκαγιάς, προβλήματος και εποπτείας από τον πίνακα ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Γνωστοποίηση!
Η αυτόματη σίγαση δεν είναι διαθέσιμη για τους πίνακες ελέγχου B3512
Η αυτόματη σίγαση συμβάντων συναγερμού, προβλήματος και εποπτείας του πίνακα ανίχνευσης
συναγερμού πυρκαγιάς δεν είναι διαθέσιμη για τον πίνακα ελέγχου B3512. Η σίγαση αυτών των
συμβάντων από τους χρήστες πραγματοποιείται από το πληκτρολόγιο.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128
Ορίστε την παράμετρο Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 > Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας
σε: Σίγαση.
Ορίστε την παράμετρο Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 > Λειτουργία 1 σε: Σίγαση προβλήματος
(ορίστε την Παράμετρο 1 σε: Περιοχή 1).
Ορίστε την παράμετρο Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 > Λειτουργία 2 σε: Σίγαση συναγερμού
(ορίστε την Παράμετρο 1 σε: Περιοχή 1).
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Εικόνα 2.5: Προσαρμοσμένη λειτουργία 128

Εικόνα 2.6: Επιλογή περιοχής 1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΞΟΔΟΥ > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα
Για εικονικές εξόδους:
Ορίστε την παράμετρο Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη ανίχνευσης πυρκαγιάς σε: 9.
Ορίστε την παράμετρο Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη προβλήματος ανίχνευσης
πυρκαγιάς σε: 10.
Ορίστε την παράμετρο Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη εποπτείας ανίχνευσης
πυρκαγιάς σε: 19.
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Εικόνα 2.7: Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα

ΣΗΜΕΙΑ > Προφίλ σημείων (Δείκτες σημείων)
Διαμορφώστε το Προφίλ σημείου 20, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Είναι σημαντικό να διαμορφώσετε τις παραμέτρους με τη σειρά.
Προφίλ σημείου 20
Ορίστε την παράμετρο Κείμενο προφίλ σημείου (πρώτη γλώσσα) σε: CF: Σίγαση.
Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος σημείου σε:
Προσαρμοσμένη λειτουργία.
Αφήστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Τύπος κυκλώματος
στην προεπιλεγμένη τιμή: Μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (1KΩ).
Αφήστε την παράμετρο Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος > Ανταπόκριση στην
προεπιλεγμένη τιμή: 7.
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Εικόνα 2.8: Προφίλ σημείου 20

ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων
Ορίστε την παράμετρο ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων, Πηγή, Κείμενο και Προφίλ για τα σημεία
9, 10 και 19 ως εξής.
Σημείο 9
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Πηγή σε: Έξοδος.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείων > Κείμενο σε: Συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς
ενεργός.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείων > Προφίλ σε: 20 - CF: Σίγαση
Σημείο 10
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Πηγή σε: Έξοδος.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Κείμενο σε: Πρόβλημα ανίχνευσης πυρκαγιάς
ενεργό.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείων > Προφίλ σε: 20 - CF: Σίγαση
Σημείο 19
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Πηγή σε: Έξοδος.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείου > Κείμενο σε: Εποπτεία ανίχνευσης πυρκαγιάς
ενεργή.
Ορίστε την παράμετρο Εκχωρήσεις σημείων > Προφίλ σε: 20 - CF: Σίγαση
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Εικόνα 2.9: Εκχωρήσεις σημείων

2.3

Εφαρμογή ανίχνευσης πυρκαγιάς UL864
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - αυτός ο λογαριασμός υπόκειται στις απαιτήσεις ανίχνευσης πυρκαγιάς του προτύπου UL
864, το RPS διαχειρίζεται τις συνδέσεις και τη λειτουργία του πίνακα, όταν είναι συνδεδεμένο,
ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου UL 864.
Όχι - αυτός ο λογαριασμός δεν υπόκειται στις απαιτήσεις ανίχνευσης πυρκαγιάς του προτύπου UL
864.
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» ώστε να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης
με το πρότυπο UL864 για τις μονάδες ελέγχου και τα παρελκόμενα των συστημάτων συναγερμού
ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Ορισμός της παραμέτρου «Εφαρμογή ανίχνευσης πυρκαγιάς UL864» σε «Ναι»:
–

Εμποδίζει το RPS να χρησιμοποιήσει την εντολή «Αποστολή δεδομένων RPS στον πίνακα»,
ενώ έχει συνδεθεί μέσω PSTN, εάν ο εγκαταστάτης δεν ενεργοποιήσει επιτόπου τη
Λειτουργία σέρβις, πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Για οδηγίες
σχετικά με την είσοδο στη Λειτουργία σέρβις, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης του
πίνακα ελέγχου. Η Λειτουργία σέρβις δεν απαιτείται για άλλους μηχανισμούς σύνδεσης του
RPS.

–

Κατά την αποστολή του λογαριασμού RPS στον πίνακα ελέγχου, ο πίνακας ελέγχου
καταγράφει και υποδεικνύει τοπικά ένα πρόβλημα «Ενεργού προγραμματισμού» και
αποστέλλει αναφορά για «Πίνακα εκτός σύνδεσης» στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Όταν
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αποσυνδεθεί το RPS, ο πίνακας ελέγχου διαγράφει το πρόβλημα «Ενεργού
προγραμματισμού», καταγράφει ένα συμβάν «Ολοκλήρωσης προγραμματισμού» και
αποστέλλει αναφορά για «Πίνακα σε σύνδεση» στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
–

Εμποδίζει τις συνδέσεις αυτοματισμού από την τροποποίηση των παραμέτρων
προγράμματος.

Εάν η παράμετρος «Εφαρμογή ανίχνευσης πυρκαγιάς UL864» οριστεί σε «Ναι» και ο πίνακας δεν
είναι σε «Λειτουργία σέρβις», όταν ο χρήστης επιλέξει «Αποστολή δεδομένων RPS στον πίνακα»,
ο πίνακας απλά απολύει τη σύνδεση και εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «5025: Η σύνδεση
τερματίστηκε, υπέρβαση αριθμού επαναληπτικών προσπαθειών»
Γνωστοποίηση!
Μετά την εγκατάσταση του συστήματος και τυχόν προγραμματισμό του πίνακα ελέγχου,
εκτελέστε μια πλήρη δοκιμή του συστήματος.
Μια πλήρης δοκιμή συστήματος περιλαμβάνει τη δοκιμή του πίνακα ελέγχου, όλων των
συσκευών και των προορισμών επικοινωνίας για σωστή λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ
Αυτό το προϊόν εμπεριέχει λογισμικό προγραμματιζόμενο επί τόπου. Προκειμένου το προϊόν να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 που ισχύει για Μονάδες ελέγχου και
εξαρτηματα σε Συστήματα συναγερμού ανίχνευσης πυρκαγιάς, θα πρέπει να περιορίσετε
συγκεκριμένες δυνατότητες προγραμματισμού ή επιλογές, σε συγκεκριμένες τιμές.
Θέση μενού RPS:
Ρυθμίσεις συμμόρφωσης > Εφαρμογή ανίχνευσης πυρκαγιάς UL864

2.4

Διαμόρφωση εποπτείας
Βελτιστοποίηση δεδομένων που χρησιμοποιούνται για εποπτεία:
Τύπος

Προστασία

εγκατάστασ από
ης

Προστασία

Υψηλή

από

εποπτεία

Ωριαία

Ημερήσια

ασφάλεια ή εποπτεία

διάρρηξη σε διάρρηξη σε

προστασία

επαγγελματι επαγγελματι

από

κές

πυρκαγιά σε

κές

εγκαστάσεις εγκαστάσεις
Απαιτούμεν

Μέση

κατοικίες

(UL1610)

(ULC S304)

200 δευτ.

180 δευτ.

300 δευτ.

1 ώρα

4 ώρες

25 ώρες

Εκτεταμένο

Εκτεταμένο

Υψηλή

Τυπικό

Τυπικό

Εφεδρικό

1 ώρα –

4 ώρες –

25 ώρες

NFPA

Μέση

ο διάστημα
εποπτείας
Προτεινόμε
νο

εποπτεία

πρόγραμμα
σέρβις
Προγραμματισμός πίνακα
Χρόνος
εποπτείας

200 δευτ.

Προσαρμοσ

300 δευτ.

μένο

δέκτη
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Τύπος

Προστασία

εγκατάστασ από
ης

Προστασία

Υψηλή

από

εποπτεία

Ωριαία

Ημερήσια

ασφάλεια ή εποπτεία

διάρρηξη σε διάρρηξη σε

προστασία

επαγγελματι επαγγελματι

από

κές

πυρκαγιά σε

κές

εγκαστάσεις εγκαστάσεις
Συχνότητα

Μέση

29

κατοικίες

(UL1610)

(ULC S304)

Δ/Ι

89 δευτ.

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

15

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

5

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

σταθμοσκόπ
ησης πίνακα
(δευτ.)
Αναμονή
ACK πίνακα
(δευτ.)
Αριθμός
επαναληπτικ
ών
προσπαθειώ
ν πίνακα

2.5

Ευρωπαϊκή εφαρμογή
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - Εφαρμογή για την ευρωπαϊκή αγορά. Η μορφή επικοινωνίας SIA DC-09 θα διατίθεται προς
χρήση.
Όχι - Όχι εφαρμογή για την ευρωπαϊκή αγορά. Η μορφή επικοινωνίας SIA DC-09 δεν θα
διατίθεται προς χρήση.
Γνωστοποίηση!
Η μορφή επικοινωνίας SIA DC-09 δεν έχει διερευνηθεί για χρήση από εφαρμογές UL και δεν θα
διατίθεται για μη ευρωπαϊκές εφαρμογές. Μην επιλέξετε τη μορφή επικοινωνίας SIA DC-09 για
εφαρμογές UL ή ULC.
Θέση μενού RPS
Ρυθμίσεις συμμόρφωσης > Ευρωπαϊκή εφαρμογή
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3

Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα

3.1

Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου

3.1.1

Προορισμός τηλεφώνου 1 (έως 4)
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές:
–

Κενό - ο πίνακας ελέγχου δεν καλεί κανέναν αριθμό τηλεφώνου.

–

0-9 - ο πίνακας ελέγχου πληκτρολογεί αυτούς τους χαρακτήρες.

–

C - ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε κατάσταση παύσης για 2 δευτ., όταν βλέπει C στη σειρά
των χαρακτήρων κλήσης.

–

D - ο πίνακας ελέγχου καλεί αριθμό, όταν εντοπίσει τόνο κλήσης ή όταν λήξει το αρχικό
διάστημα ανίχνευσης τόνου κλήσης των 7 δευτερολέπτων. Για να παραταθεί το διάστημα
ανίχνευσης τόνου κλήσης, πληκτρολογήστε D στην αρχή της σειράς των χαρακτήρων
κλήσης.

–

#,* - ο πίνακας ελέγχου σχηματίζει αυτούς τους χαρακτήρες σαν να είχαν πληκτρολογηθεί
στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε τη σειρά χαρακτήρων κλήσης (αριθμός τηλεφώνου) που χρησιμοποιεί ο πίνακας
ελέγχου για την αποστολή αναφορών στο Κέντρο Ληψης Σημάτων.
Αν μείνει αυτή η παράμετρος κενή, δεν απενεργοποιείται ο Προορισμός τηλεφώνου. Για να
εμποδίσετε τη χρήση του προορισμού τηλεφώνου, μην τον εκχωρήσετε σε κύρια ή εφεδρική
συσκευή προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα
επικοινωνίας, επισκόπηση, σελίδα 64.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα προστασίας από πυρκαγιά
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
ανίχνευσης πυρκαγιάς, πληκτρολογήστε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου σε αυτήν την
παράμετρο.
Διαμόρφωση προορισμών τηλεφώνου για αναμονή κλήσης
Η πληκτρολόγηση μιας αλληλουχίας αναμονής κλήσης σε μια τηλεφωνική γραμμή που δεν έχει
αναμονή κλήσης εμποδίζει τον πίνακα ελέγχου από την επιτυχή αποστολή αναφορών στο Κέντρο
Λήψης Σημάτων. Εάν ένας πελάτης ακυρώσει την υπηρεσία αναμονής κλήσης χωρίς να
ενημερώσει την εταιρεία φύλαξης, ο πίνακας ελέγχου δεν έχει τη δυνατότητα αποστολής
αναφορών χρησιμοποιώντας τη συσκευή εφεδρικού προορισμού.
Εάν διαμορφώσετε έναν Προορισμό τηλεφώνου με αριθμό τηλεφώνου ο οποίος περιλαμβάνει
μια αλληλουχία χαρακτήρων για ακύρωση της αναμονής κλήσης, επιλέξτε αυτόν τον Προορισμό
τηλεφώνου ως τη Κύρια συσκευή προορισμού, σελίδα 66 για μια Ομάδα διαδρομών.
Διαμορφώστε άλλον έναν Προορισμό τηλεφώνου χωρίς την αλληλουχία χαρακτήρων για
ακύρωση της αναμονής κλήσης και επιλέξτε τον ως τη Συσκευές εφεδρικών προορισμών, σελίδα
67 για την Ομάδα διαδρομών.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Προορισμός
τηλεφώνου 1 έως 4

3.1.2

Μορφή προορισμού τηλεφώνου 1 (έως 4)
Προεπιλογή: Modem4
Επιλογές:
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Modem4 - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει εκτεταμένες αναφορές με τη μορφή Modem4
στον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων. Οι εκτεταμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν
κείμενο σημείου, κείμενο εξόδου και ονόματα χρηστών.

–

Contact ID - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές Contact ID. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη
μορφή, όταν ο κεντρικός σταθμός λήψης σημάτων δεν υποστηρίζει τη μορφή Modem4.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Μορφή
προορισμού τηλεφώνου (1 έως 4)

3.1.3

Κλήση DTMF
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου καλεί αριθμούς τηλεφώνου χρησιμοποιώντας DTMF (τονικό
σύστημα, dual-tone multi-frequency).

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου καλεί αριθμούς τηλεφώνου μέσω παλμικού συστήματος.

Πριν ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Όχι», βεβαιωθείτε ότι το PSTN (Public Switched
Telephone Network, τηλεφωνικό δίκτυο) στο οποίο συνδέεται ο πίνακας ελέγχου να υποστηρίζει
κλήσεις μέσω παλμικού συστήματος.
Θέση μενού RPS:
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Κλήση DTMF

3.1.4

Χρόνος εποπτείας τηλεφώνου
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

0 - απενεργοποιημένο, δεν εκτελείται εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής.

–

10-240 (δευτ.) - αριθμός δευτερολέπτων (σε διαστήματα των 10 δευτερολέπτων) που
πρέπει να παρουσιάζει βλάβη μια τηλεφωνική γραμμή πριν ο πίνακας ελέγχου δημιουργήσει
ένα συμβάν βλάβης τηλεφωνικής γραμμής.

Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει την τηλεφωνική γραμμή περίπου εννέα φορές το λεπτό. Εάν ο
πίνακας ελέγχου εντοπίσει βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με διάρκεια ίση με το χρονικό
διάστημα (δευτ.) που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο, δημιουργεί ένα συμβάν βλάβης
τηλεφωνικής γραμμής.
Τα πληκτρολόγια εμφανίζουν βλάβη τηλεφωνικής γραμμής και παράγουν τόνο προβλήματος, εάν
οι παράμετροι Βόμβος με την παρουσία βλάβης, σελίδα 32 και Τόνος προβλήματος, σελίδα 129
έχουν οριστεί σε «Ναι». Εάν η παράμετρος Συναγερμός με την παρουσία βλάβης, σελίδα 32
οριστεί σε «Ναι», τα πληκτρολόγια υποδεικνύουν ένα συμβάν συναγερμού και παράγουν έναν
τόνο συναγερμού.
Όταν η τηλεφωνική γραμμή είναι σε κανονική κατάσταση (το σφάλμα έχει διαγραφεί) για το
χρονικό διάστημα (δευτ.) που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί
ένα συμβάν αποκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής.
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές για βλάβη τηλεφωνικής γραμμής και για αποκατάσταση
τηλεφωνικής γραμμής, όταν δημιουργηθούν τα συμβάντα. Περιλαμβάνονται επίσης στις Επέκταση
αναφοράς δοκιμής, σελίδα 33.
Τα συμβάντα βλάβης τηλεφωνικής γραμμής εκχωρούνται στην Περιοχή 1 και χρησιμοποιούν τη
διαμόρφωση της Περιοχής 1.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Χρόνος
εποπτείας τηλεφώνου
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Συναγερμός με την παρουσία βλάβης
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ανταπόκριση συναγερμού (κώδωνας διάρρηξης, τόνος συναγερμού πληκτρολογίου,
αναφορά συναγερμού) για συμβάντα βλάβης τηλεφωνικής γραμμής.

–

Όχι - απουσία ανταπόκρισης συναγερμού για συμβάντα βλάβης τηλεφωνικής γραμμής

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα Συναγερμού με την παρουσία βλάβης,
ενεργοποιήστε την εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής στην παράμετρο «Χρόνος εποπτείας
τηλεφώνου».
Ανατρέξτε στην ενότητα Χρόνος εποπτείας τηλεφώνου, σελίδα 31.
Η ανταπόκριση συναγερμού για συμβάντα βλάβης τηλεφωνικής γραμμής περιλαμβάνει:
–

ενεργοποίηση του Κώδωνα διάρρηξης Περιοχής 1,

–

ενεργοποίηση του τόνου συναγερμού στα πληκτρολόγια

–

αποστολή αναφορών συναγερμού

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Όχι.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Συναγερμός με
την παρουσία βλάβης

3.1.6

Βόμβος με την παρουσία βλάβης
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ηχεί τόνος προβλήματος σε ολόκληρο τον πίνακα και σε όλα τα πληκτρολόγια, όταν
δημιουργηθεί συμβάν βλάβης τηλεφωνικής γραμμής.

–

Όχι - δεν ηχεί τόνος προβλήματος σε κανένα πληκτρολόγιο, όταν δημιουργηθεί συμβάν
βλάβης τηλεφωνικής γραμμής.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ορίστε την εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής στην
παράμετρο «Χρόνος εποπτείας τηλεφώνου».
Ανατρέξτε στην ενότητα Χρόνος εποπτείας τηλεφώνου, σελίδα 31.
Ορίζονται τόνοι προβλήματος για ολόκληρο τον πίνακα για μεμονωμένα πληκτρολόγια στην
παράμετρο Τόνος προβλήματος (Τόνος προβλήματος, σελίδα 129). Η προεπιλεγμένη τιμή για την
παράμετρο «Τόνος προβλήματος» για όλα τα πληκτρολόγια οριστεί σε «Όχι» (απουσία τόνου
προβλήματος για προβλήματα για ολόκληρο τον πίνακα).
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Βόμβος με την
παρουσία βλάβης

3.1.7

Δύο τηλεφωνικές γραμμές
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
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–

Ναι - χρήση και εποπτεία δύο τηλεφωνικών γραμμών

–

Όχι - χρήση και εποπτεία μίας τηλεφωνικής γραμμής (ή καμία χρήση τηλεφωνικής γραμμής)

Όταν οριστεί σε «Ναι», τοποθετήστε δύο μονάδες επικοινωνίας B430 μέσω τηλεφωνικής
γραμμής. Η μονάδα B430 που συνδέεται στο MOD-1 του πίνακα ελέγχου είναι η Τηλεφωνική
γραμμή 1. Η μονάδα B430 που συνδέεται στο MOD-2 του πίνακα ελέγχου είναι η Τηλεφωνική
γραμμή 2.
Όταν ο πίνακας ελέγχου εντοπίσει ότι μια τηλεφωνική γραμμή παρουσιάζει βλάβη, δημιουργεί
ένα συμβάν Απουσίας τηλεφωνικής γραμμής και χρησιμοποιεί την άλλη τηλεφωνική γραμμή για
την αποστολή αναφορών. Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Απουσίας τηλεφωνικής
γραμμής.
Ο πίνακας ελέγχου εναλλάσσεται μεταξύ της Τηλεφωνικής γραμμής 1 και της Τηλεφωνικής
γραμμής 2 κάθε φορά που αποστέλλει μια Αναφορά δοκιμής. Μετά την αποστολή της αναφοράς
δοκιμής, αυτή η γραμμή γίνεται η πρώτη που χρησιμοποιείται για την αποστολή αναφορών.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι», όταν η επικοινωνία
πραγματοποιείται μέσω PSTN.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Δύο
τηλεφωνικές γραμμές

3.1.8

Επέκταση αναφοράς δοκιμής
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - επέκταση αναφορών δοκιμών χρηστών και αναφορών δοκιμών βάσει
προγραμματισμού για να περιλαμβάνονται πληροφορίες αντικανονικών καταστάσεων
συστήματος.

–

Όχι - χωρίς επέκταση των αναφορών δοκιμών.

Εάν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», η αναφορά δοκιμής (ή η αναφορά δοκιμής
αντικανονικών καταστάσεων) ακολουθείται από μια αναφορά διαγνωστικού ελέγχου για κάθε
αντικανονική κατάσταση του συστήματος. Ανατρέξτε στην επιλογή Παράμετροι για ολόκληρο τον
πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων, σελίδα 59 για μια λίστα
των αναφορών που περιλαμβάνονται.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Επέκταση
αναφοράς δοκιμής

3.1.9

Συμβατότητα PSTN
Προεπιλογή: ΗΠΑ
Επιλογές:
Αλγερία

Ελ Σαλβαδόρ

Λίβανος

Ρεϊνιόν

Αργεντινή

Ισημερινός

Λεσότο

Ρουμανία

Αρμενία

Εσθονία

Λιχτενστάιν

Ρωσία

Αυστραλία

Φινλανδία

Λιθουανία

Σαουδική Αραβία

Αυστρία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Σιγκαπούρη

Μπαχάμες

Γεωργία

Μακάο

Σλοβακία

Μπαχρέιν

Γερμανία

Μαλαισία

Σλοβενία
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Λευκορωσία

Γκάνα

Μάλτα

Νότια Αφρική

Βέλγιο

Ελλάδα

Μαρτινίκα

Ισπανία

Βερμούδες

Γουαδελούπη

Μεξικό

Σρι Λάνκα

Βραζιλία

Γκουάμ

Μολδαβία

Σουηδία

Μπρουνέι

Χονγκ Κονγκ

Μαρόκο

Ελβετία

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Ταϊβάν

Καναδάς

Ισλανδία

Νέα Ζηλανδία

Ταϊλάνδη

Καραϊβική

Ινδία

Νιγηρία

Τυνησία

Χιλή

Ινδονησία

Νορβηγία

Τουρκία

Κίνα

Ιρλανδία

Ομάν

H.A.E.

Κολομβία

Ισραήλ

Πακιστάν

Ουκρανία

Κόστα Ρίκα

Ιταλία

Παραγουάη

Ηνωμένο Βασίλειο

Κροατία

Ιαπωνία

Περού

Ουρουγουάη

Κύπρος

Ιορδανία

Φιλιππίνες

Η.Π.Α

Τσεχία

Καζαχστάν

Πολωνία

Ουζμπεκιστάν

Δανία

Κορέα

Πολυνησία (Γαλλική)

Βενεζουέλα

Δομινικανή Δημοκρατία

Κουβέιτ

Πορτογαλία

Υεμένη

Ντουμπάι

Κιργιστάν

Πουέρτο Ρίκο

Ζάμπια

Αίγυπτος

Λετονία

Κατάρ

Αυτή η παράμετρος διαμορφώνει τον πίνακα ελέγχου και τη διασυνδεδεμένη μονάδα B430
επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικής γραμμής για δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα (PSTN).
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση PSTN για Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, απενεργοποίηση απάντησης RPS όπλισης/
αφόπλισης
Εάν ορίσετε την παράμετρο «Συμβατότητα PSTN» σε Αυστραλία ή Νέα Ζηλανδία, θα πρέπει να
ορίσετε τις παραμέτρους στο μενού Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS >
Απάντηση όπλισης και Απάντηση αφόπλισης σε «0» (απενεργοποιημένη).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου > Συμβατότητα
PSTN

3.2

Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet (IP)

3.2.1

Λειτουργία IPv6
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - χρησιμοποιήστε τη λειτουργία IPv6 (Internet Protocol έκδοση 6) για επικοινωνίες IP

–

Όχι - χρησιμοποιήστε τη λειτουργία IPv4 (Internet Protocol έκδοση 4) για επικοινωνίες IP

Όταν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv6» οριστεί σε «Ναι», ορίστε την παράμετρο
«Ενεργοποίηση DHCP/AutoIP» σε «Ναι».
Όταν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv6» οριστεί σε «Όχι», οι παράμετροι IPv6 είναι
γκριζαρισμένες (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές).
Όταν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv6» οριστεί σε «Ναι», οι παράμετροι IPv4 είναι
γκριζαρισμένες (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές).
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Λειτουργία iPv6,
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IPv6 DHCP
Προεπιλογή: Ενεργοποιημένη (Ναι)
Επιλογές:
–

Ενεργοποιημένη (Ναι) - Το DHCP ορίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη
IP και τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Το AutoIP επιτρέπει την εκχώρηση δυναμικών
διευθύνσεων IP σε συσκευές, κατά την εκκίνηση.

–

Απενεργοποιημένη (Όχι) - Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Απενεργοποιημένη», εάν δεν
υπάρχει υπηρεσία DHCP. Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP, την
προεπιλεγμένη πύλη IP και τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS.

Το DHCP απαιτεί έναν διακομιστή DHCP.
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
IPv6 DHCP

3.2.3

Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/AutoIP
Προεπιλογή: Ενεργοποιημένη (Ναι)
Επιλογές:
–

Ενεργοποιημένη (Ναι) - Το DHCP ορίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη
IP και τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Το AutoIP επιτρέπει την εκχώρηση δυναμικών
διευθύνσεων IP σε συσκευές, κατά την εκκίνηση.

–

Απενεργοποιημένη (Όχι) - Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Απενεργοποιημένη», εάν δεν
υπάρχει υπηρεσία DHCP. Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP, την
προεπιλεγμένη πύλη IP και τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS.

Το DHCP απαιτεί έναν διακομιστή DHCP.
Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», η διεύθυνση IPv4, η μάσκα υποδικτύου IPv4 και η
προεπιλεγμένη πύλη IPv4 είναι γκριζαρισμένες. Δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.
Όταν η παράμετρος «Λειτουργία IPv6» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος είναι γκριζαρισμένη
(δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/AutoIP

3.2.4

Διεύθυνση IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος
είναι γκριζαρισμένη (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Όχι», πληκτρολογήστε εδώ
τη διεύθυνση IPv4.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Διεύθυνση iPv4

3.2.5

Μάσκα υποδικτύου IPv4
Προεπιλογή: 255.255.255.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος
είναι γκριζαρισμένη (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
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Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Όχι», πληκτρολογήστε εδώ
τη μάσκα υποδικτύου IPv4.
Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί τη μάσκα υποδικτύου για τον αποτελεσματικότερο
προσδιορισμό του δικτύου και των τμημάτων κόμβων της διεύθυνσης.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Μάσκα υποδικτύου IPv4

3.2.6

Προεπιλεγμένη πύλη IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος
είναι γκριζαρισμένη (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Όχι», πληκτρολογήστε εδώ
τη διεύθυνση της Προεπιλεγμένης πύλης.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Προεπιλεγμένη πύλη IPv4

3.2.7

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Ο διακομιστής ονομάτων τομέα (DNS) χρησιμοποιεί ονόματα τομέα στο Internet ή ονόματα
κεντρικού υπολογιστή για τη διάθεση των αντίστοιχων διευθύνσεων IP. Σε λειτουργία DHCP,
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο DNS του διακομιστή DHCP. Για να χρησιμοποιήσετε έναν
προσαρμοσμένο διακομιστή DNS σε λειτουργία DHCP, πληκτρολογήστε εδώ τη διεύθυνση IP του
προσαρμοσμένου διακομιστή DNS.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4

3.2.8

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6
Προεπιλογή:
Επιλογές: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Αυτή η παράμετρος ορίζει τη διεύθυνση του διακομιστή DNS IPv6 για λειτουργία Στατικής IP.
Όταν αυτή η διεύθυνση οριστεί από την υπηρεσία DHCP, μην την αλλάξετε.
Ο διακομιστής ονομάτων τομέα (DNS) χρησιμοποιεί ονόματα τομέων στο Internet ή ονόματα
κεντρικού υπολογιστή για τη διάθεση των αντίστοιχων διευθύνσεων IP. Σε λειτουργία DHCP,
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο DNS του διακομιστή DHCP. Για να χρησιμοποιήσετε έναν
προσαρμοσμένο διακομιστή DNS σε λειτουργία DHCP, αλλάξτε αυτήν την παράμετρο στη
διεύθυνση IP του προσαρμοσμένου διακομιστή DNS.
Αυτή η διεύθυνση διακομιστή DNS IPv6 είναι η μόνη διεύθυνση IPv6 που πληκτρολογείται με τη
μορφή αριθμών.
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Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6

3.2.9

Ενεργοποίηση UPnP (Universal Plug and Play)
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι (ενεργοποιημένο) – χρησιμοποιήστε το UPnP για το άνοιγμα μηχανισμού προώθησης θύρας
για εισερχόμενες συνδέσεις RPS και RSC (Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας)
Όχι (απενεργοποιημένο) - μη χρησιμοποιείτε UPnP
Η παράμετρος UPnP δεν έχει καμία επίδραση στην υποβολή αναφορών συμβάντων σε Κέντρο
Λήψης Σημάτων.
Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει ένα αίτημα στον
δρομολογητή της εγκατάστασης να ανοίξει έναν μηχανισμό προώθησης θύρας. Η λειτουργία
προώθησης θύρας επιτρέπει εισερχόμενες συνδέσεις RPS και RSC (Απομακρυσμένος έλεγχος
ασφαλείας).
Γνωστοποίηση!
Το UPnP απαιτεί διεύθυνση IP / όνομα κεντρικού υπολογιστή και θύρα πίνακα.
Στα Δεδομένα πίνακα – Προβολή, καρτέλα Δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί οι
παράμετροι Διεύθυνση IP / Όνομα κεντρικού υπολογιστή και Θύρα πίνακα.
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Ενεργοποίηση UPnP (Universal Plug and Play)

3.2.10

Λήξη χρόνου προσωρινής μνήμης ARP (δευτ.)
Προεπιλογή: 600
Επιλογές: 1 έως 600 (δευτ.)
Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λήξη χρόνου για τις τιμές της προσωρινής μνήμης ARP.
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Λήξη χρόνου προσωρινής μνήμης ARP

3.2.11

Όνομα κεντρικού υπολογιστή μονάδας
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Έως εξήντα τρεις χαρακτήρες (γράμματα, αριθμοί, τελείες και παύλες)
Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή προσδιορίζει τη μονάδα επικοινωνίας μέσω IP
(ενσωματωμένη ή μονάδα SDI2) στο δίκτυο. Αφήστε κενή αυτή την παράμετρο για να
χρησιμοποιήσετε το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή.
Γνωστοποίηση!
Αφήστε κενή αυτήν την παράμετρο για να χρησιμοποιήσετε το εργοστασιακό προεπιλεγμένο
όνομα κεντρικού υπολογιστή
Το προεπιλεγμένο εργοστασιακό όνομα κεντρικού υπολογιστή αρχίζει με το γράμμα B και
ακολουθείται από τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC των μονάδων.
Χρησιμοποιήστε τους διαγνωστικούς ελέγχους RPS ή τους διαγνωστικούς ελέγχους του
εγκαταστάτη (πληκτρολόγιο) για να δείτε το όνομα κεντρικού υπολογιστή.
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Χρησιμοποιήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή σε τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το DHCP. Για
να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά το όνομα κεντρικού υπολογιστή, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε
το όνομα κεντρικού υπολογιστή στον διακομιστή DNS.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή για να συνδεθείτε με τον πίνακα
ελέγχου με RPS ή RSC (Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας) ή για διαμόρφωση δικτύου και
διαγνωστικούς ελέγχους μονάδας.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Όνομα κεντρικού υπολογιστή μονάδας

3.2.12

Αριθμός θύρας TCP/UDP
Προεπιλογή: 7700
Επιλογές: 0 - 65535
Για επικοινωνίες IP με RPS, αυτοματισμό ή Απομακρυσμένο έλεγχο ασφαλείας (RSC) σε τυπικές
εγκαταστάσεις, διατηρήστε τη Θύρα TCP/UDP στην προεπιλεγμένη τιμή
Γνωστοποίηση!
Περιορίστε την ανεπιθύμητη κίνηση, επιλέξτε έναν αριθμό θύρας πάνω από 1023
Εάν επιλέξετε να αλλάξετε τον αριθμό θύρας από την προεπιλεγμένη τιμή, επιλέξτε έναν αριθμό
θύρας πάνω από 1023 για να μειώσετε την ανεπιθύμητη κίνηση δικτύου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Αριθμός θύρας TCP/UDP

3.2.13

Χρονικό διάστημα διατήρησης ενεργού TCP
Προεπιλογή: 4 λεπτά
Επιλογές: Απενεργοποίηση - 8 ώρες
Το χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνυμάτων διατήρησης ενεργού TCP μπορεί να οριστεί σε
λεπτά ή ώρες. Τα μηνύματα διατήρησης φροντίζουν, ώστε μια σύνδεση να παραμένει ενεργή.
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Χρονικό διάστημα διατήρησης ενεργού TCP

3.2.14

Διεύθυνση δοκιμής IPv4
Προεπιλογή: 8.8.8.8
Επιλογές: Διεύθυνση IPv4 ή Όνομα τομέα
Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει με ping τη Διεύθυνση δοκιμής IPv4 για να βεβαιωθεί ότι οι ρυθμίσεις
διαμόρφωσης δικτύου είναι σωστές και ότι το δίκτυο είναι σε λειτουργία.
Η προεπιλεγμένη διεύθυνση δοκιμής είναι κατάλληλη για τα περισσότερα δίκτυα.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Διεύθυνση δοκιμής IPv4

3.2.15

Διεύθυνση δοκιμής IPv6
Προεπιλογή: 2001:4860:4860::8888
Επιλογές: Διεύθυνση IPv6 ή Όνομα τομέα
Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει με ping τη Διεύθυνση δοκιμής IPv6 για να βεβαιωθεί ότι οι ρυθμίσεις
διαμόρφωσης δικτύου είναι σωστές και ότι το δίκτυο είναι σε λειτουργία.
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Η προεπιλεγμένη διεύθυνση δοκιμής είναι κατάλληλη για τα περισσότερα δίκτυα.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Διεύθυνση δοκιμής IPv6.

3.2.16

Εναλλακτική τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η μονάδα επικοινωνίας μέσω IP δεν λάβει μια διεύθυνση από τον κύριο διακομιστή,
δοκιμάζει τον εναλλακτικό διακομιστή DNS. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εναλλακτικού
διακομιστή DNS IPv4.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Εναλλακτικός διακομιστής DNS IPv4
Διεύθυνση IP

3.2.17

Εναλλακτική τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6
Προεπιλογή:
Επιλογές: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Εάν η μονάδα επικοινωνίας μέσω IP δεν λάβει μια διεύθυνση από τον κύριο διακομιστή,
δοκιμάζει τον εναλλακτικό διακομιστή DNS. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εναλλακτικού
διακομιστή DNS IPv6.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέσεις μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet >
Εναλλακτική τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6

3.3

Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας

3.3.1

Εισερχόμενα SMS
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ενεργή (Ναι) - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εισερχόμενα μηνύματα κειμένου SMS για τη
διαμόρφωση της μονάδας.

–

Ανενεργή (Όχι) - η μονάδα δεν επεξεργάζεται εισερχόμενα μηνύματα κειμένου SMS.

Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας > Εισερχόμενα SMS

3.3.2

Διάστημα διατήρησης ενεργής περιόδου (λεπτά)
Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) έως 1000 (λεπτά)
Χρόνος (λεπτά) μεταξύ μηνυμάτων διατήρησης. Τα μηνύματα διατήρησης φροντίζουν, ώστε μια
σύνδεση να παραμένει ενεργή.
Να δίνεται τιμή άλλη από την προεπιλεγμένη σε καταχωρημένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις
υψηλής προστασίας κατά UL1610.
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Διάστημα διατήρησης ενεργής περιόδου

3.3.3

Λήξη χρόνου αδράνειας (λεπτά)
Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) έως 1000 (λεπτά)
–

0 (απενεργοποιημένη) - ο πίνακας δεν εποπτεύει την κίνηση δεδομένων.

–

1 έως 1000 - το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει κίνηση δεδομένων, πριν ο πίνακας
ελέγχου τερματίσει μια περίοδο επικοινωνίας.

Να δίνεται τιμή άλλη από την προεπιλεγμένη σε καταχωρημένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις
υψηλής προστασίας κατά UL1610, που απαιτούν ειδοποίηση χαμηλής ισχύος σήματος.
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Λήξη χρόνου αδράνειας

3.3.4

Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για χαμηλή ισχύ σήματος (δευτ.)
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη), 1 - 3600 (δευτ.)
Χρόνος χαμηλής ισχύος σήματος (κόκκινο LED στη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας) πριν ο πίνακας ελέγχου δημιουργήσει ένα συμβάν Χαμηλής ισχύος σήματος κινητής
τηλεφωνίας.
Ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν Αποκατάστασης χαμηλής ισχύος σήματος κινητής
τηλεφωνίας, όταν η ισχύς του σήματος είναι ικανοποιητική (πράσινο LED στη μονάδα
επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας) για το διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο
«Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για χαμηλή ισχύ σήματος».
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Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL
Για πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL, η τιμή για αυτήν την παράμετρο δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 δευτ.
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για χαμηλή ισχύ σήματος

3.3.5

Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για απουσία πυλώνων (δευτ.)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) - 3600 (δευτ.)
Όταν η διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας δεν εντοπίσει κανέναν
πυλώνα εντός του χρονικού διαστήματος (δευτ.) που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο, ο
πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Απουσίας πυλώνων και ένα συμβάν Απουσίας
διεύθυνσης IP.
Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Αποκατάστασης απουσίας πυλώνων, όταν η
διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας εντοπίσει έναν ή περισσότερους
πυλώνες εντός του χρονικού διαστήματος (δευτ.) που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο.
Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Αποκατάστασης απουσίας διεύθυνσης IP, όταν η
διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας εντοπίσει έναν ή περισσότερους
πυλώνες και λάβει μια διεύθυνση IP εντός 60 δευτερολέπτων.
Γνωστοποίηση!
Όταν υπάρχει διαθέσιμος ένας ή περισσότεροι πυλώνες, ορίζεται καθυστέρηση 60
δευτερολέπτων για το συμβάν Απουσίας διεύθυνσης IP
Εάν η δισυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας εντοπίσει επιτυχώς έναν ή
περισσότερους πυλώνες, αλλά δεν λάβει διεύθυνση IP εντός 60 δευτερολέπτων, ο πίνακας
ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν Απουσίας διεύθυνσης IP.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για απουσία πυλώνων

3.3.6

Μήκος εξερχόμενου SMS
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
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Προεπιλογή: 160
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) έως 3600 (χαρακτήρες)
Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ορίζουν το όριο για μήκος μηνύματος SMS έως 160
χαρακτήρες (η προεπιλογή). Οι πάροχοι απορρίπτουν μηνύματα SMS που υπερβαίνουν από αυτό
το όριο.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Μήκος εξερχόμενου SMS

3.3.7

Όνομα σημείου πρόσβασης δικτύου (APN)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Προεπιλογή: eaaa.bosch.vzwentp
Επιλογές: 0-9, A-Z, a-z, - , : , . (έως 99 χαρακτήρες)
Για να αλλάξετε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) από το προεπιλεγμένο όνομα,
πληκτρολογήστε έως 99 χαρακτήρες. Το πεδίο ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Έκδοση firmware πίνακα ελέγχου 3.07 ή μεταγενέστερη
Στην έκδοση firmware πίνακα ελέγχου 3.07 ή μεταγενέστερη, όταν η παράμετρος APN είναι
κενή, ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί μια εσωτερική λίστα τιμών για το όνομα του σημείου
πρόσβασης (APN) δικτύου. Όταν η διασυνδεόμενη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας B442 ή B443 είναι συνδεδεμένη, η εσωτερική λίστα είναι:
–

Iotst.aer.net

–

gne

–

wyless.apn

–

wyless.com.attz

Όταν η διασυνδεόμενη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας B444 είναι συνδεδεμένη,
η εσωτερική λίστα είναι:
–

bssd.vzwentp

–

eaaa.bosch.vzwentp

Γνωστοποίηση!
Το προεπιλεγμένο, eaaa.bosch.vzwentp, είναι νέο
Η προηγούμενη προεπιλογή APN, wyless.apn, παραμένει σε ισχύ. Δεν απαιτείται αλλαγή του
APN για υπάρχοντες λογαριασμούς.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Όνομα σημείου πρόσβασης δικτύου

3.3.8

Όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: χαρακτήρες ASCII (έως 30)
Πληκτρολογήστε έως 30 χαρακτήρες ASCII για το όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου.
Το όνομα χρήστη ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου
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Κωδικός πρόσβασης σημείου πρόσβασης δικτύου
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: χαρακτήρες ASCII (έως 30 χαρακτήρες)
Πληκτρολογήστε έως 30 χαρακτήρες ASCII για τον κωδικό πρόσβασης του σημείου πρόσβασης
δικτύου.
Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Κωδικός σημείου πρόσβασης δικτύου

3.3.10

PIN κάρτας SIM
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: 0-9 (ελάχιστος αριθμός 4 ψηφία, μέγιστος αριθμός 8 ψηφία)
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο μόνο, όταν απαιτείται PIN για κάρτες SIM.
Εάν δεν απαιτείται PIN κάρτας SIM, αφήστε το πεδίο κενό.
Το PIN της κάρτας SIM υποδεικνύεται με τη μορφή αστερίσκων (********) κατά την εισαγωγή.
Εάν πληκτρολογήσετε ένα μη έγκυρο PIN κάρτας SIM, καταγράφεται ένα συμβάν. Αποστέλλεται
αναφορά μόνο εάν οριστεί η λειτουργία της αναφοράς.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > PIN κάρτας SIM

3.4

Cloud Remote Connect

3.4.1

Cloud Remote Connect (Ethernet)
Προεπιλογή: Ενεργοποίηση
Επιλογές: Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ενεργοποιήσετε το Remote Connect, μια υπηρεσία
της Bosch βασιζόμενη στο Cloud, για επικοινωνία μέσω Ethernet.
Γνωστοποίηση!
Απαιτείται συνδρομή για τις Υπηρεσίες εγκατάστασης και το Remote Connect της Bosch
Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Remote Connect για συνδέσεις RPS ή RSC, θα πρέπει
να εγγραφείτε για τις Υπηρεσίες εγκατάστασης Bosch. Μεταβείτε στο https://
installerservices.boschsecurity.com/ .
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Cloud Remote Connect > Cloud Remote Connect μέσω
Ethernet
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Cloud Remote Connect (μέσω κινητής τηλεφωνίας)
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ενεργοποιήσετε το Remote Connect, μια υπηρεσία
της Bosch βασιζόμενη στο Cloud, για επικοινωνία μέσω σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Γνωστοποίηση!
Απαιτείται συνδρομή για τις Υπηρεσίες εγκατάστασης και το Remote Connect της Bosch
Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Remote Connect για συνδέσεις RPS ή RSC, θα πρέπει
να εγγραφγια τις Υπηρεσίες εγκατάστασης Bosch. Μεταβείτε στο https://
installerservices.boschsecurity.com/ .
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Cloud Remote Connect > Cloud Remote Connect μέσω
Ethernet

3.5

Κάμερες IP
Το B9512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 16. Το B8512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 8.

3.5.1

Όνομα κάμερας (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: # κάμερας
Επιλογές: 0-32 χαρακτήρες (σύνολο χαρακτήρων Latin-1 8-bit (ISO/IEC 8859-1))
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για κάμερα IP της Bosch στην πρώτη γλώσσα του πίνακα ελέγχου.
Ορίστε την πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα στο παράθυρο «Δεδομένα πίνακα - Προβολή».
Ανατρέξτε στο μενού Δεδομένα πίνακα - Προβολή > καρτέλα Πληροφορίες πίνακα > Επιπλέον
πληροφορίες.
Οι επιλογές γλωσσών είναι: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Πορτογαλικά.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Όνομα κάμερας

3.5.2

Όνομα κάμερας (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: 0-32 χαρακτήρες (σύνολο χαρακτήρων Latin-1 8-bit (ISO/IEC 8859-1))
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για κάμερα IP της Bosch στη δεύτερη γλώσσα του πίνακα ελέγχου.
Ορίστε την πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα στο παράθυρο «Δεδομένα πίνακα - Προβολή».
Ανατρέξτε στο μενού Δεδομένα πίνακα - Προβολή > καρτέλα Πληροφορίες πίνακα > Επιπλέον
πληροφορίες.
Οι επιλογές γλωσσών είναι: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Πορτογαλικά.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Όνομα κάμερας (δεύτερη γλώσσα)

3.5.3

Διεύθυνση URL ή IP
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: 0-128 χαρακτήρες ASCII
Αυτή η παράμετρος ορίζει τη διεύθυνση URL ή IP για την κάμερα IP της Bosch.
Ο πίνακας ελέγχου ή η εφαρμογή RSC χρησιμοποιεί την URL ή τη διεύθυνση IP της κάμερας για
επικοινωνία με την κάμερα μέσω δικτύου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Διεύθυνση URL ή IP
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Συνδεδεμένες κάμερες Bosch
Προϊόντα
–

B9512G και B8512G με ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω IP

–

Όλες οι κάμερες IP της Bosch

Εφαρμογές
Οι κάμερες IP της Bosch είναι ιδανικές για μικρές επαγγελματικές εφαρμογές και κατοικίες όπου
το κόστος του συμβατικού υλισμικού και των εφαρμογών ενσωμάτωσης εικόνας είναι
απαγορευτικό.
Υλοποίηση
Αυτός ο πίνακας ελέγχου επικοινωνεί με κάμερες IP της Bosch χρησιμοποιώντας γλώσσα
χαμηλού επιπέδου (RCP+).
Διαμορφώστε τους συμβατούς πίνακες ελέγχου, ώστε να χρησιμοποιούν κάμερες IP της Bosch
ως εισόδους, εξόδους ή και τα δύο.
Περιβάλλον
Τοποθετήστε συμβατούς πίνακες ελέγχου και κάμερες IP της Bosch στο ίδιο δίκτυο (LAN).
Διαμόρφωση πίνακα
Διαμορφώστε τον πίνακα ελέγχου με τη διεύθυνση IP της κάθε κάμερας. Οι παράμετροι RCP+
Θύρα #, Κωδικός πρόσβασης σέρβις και Περίοδος εποπτείας (δευτ.) προορίζονται για τη
διαμόρφωση της επικοινωνίας δικτύου και της εποπτείας δικτύου με συνδεδεμένες κάμερες IP
της Bosch.
Άλλη διαμόρφωση πίνακα για τη χρήση καμερών IP
Νέα επιλογή Πηγής σημείου «Κάμερα IP» (βλ. Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Πηγή)
Νέα επιλογή πηγής εξόδου «Κάμερα IP» (βλ. Παράμετροι εξόδου > Διαμόρφωση εξόδου > Πηγή
εξόδου)

3.6.1

RCP+ Θύρα #
Προεπιλογή: 1756
Επιλογές: 0-65535
Αυτή η παράμετρος ορίζει τον αριθμό θύρας που εποπτεύει μια κάμερα IP της Bosch για το
πρωτόκολλο RCP+.
Να επιλέγεται άλλη τιμή εκτός από την προεπιλεγμένη, 1756, μόνο εάν μια κάμερα IP έχει
διαμορφωθεί για την παρακολούθηση άλλης θύρας.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Συνδεδεμένη κάμερα Bosch > RCP+ Θύρα
#

3.6.2

Κωδικός πρόσβασης σέρβις
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Κενό (απενεργοποιημένη), 1-32 χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στα δεδομένα της κάμερας IP
της Bosch.
Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Συνδεδεμένη κάμερα Bosch > Κωδικός
πρόσβασης σέρβις

3.6.3

Περίοδος εποπτείας (δευτ.)
Προεπιλογή: 0
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Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη), 30-255 (δευτ.)
Το χρονικό διάστημα απουσίας μιας κάμερας IP Bosch που απαιτείται πριν ο πίνακας ελέγχου
δημιουργήσει ένα συμβάν Απουσίας κάμερας.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Συνδεδεμένη κάμερα Bosch > Περίοδος
εποπτείας

3.7

Ζωντανό (βίντεο)
Προϊόντα
–

B9512G και B8512G με ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω IP

–

Όλες οι κάμερες IP της Bosch

–

RSC (Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας)

Εφαρμογές
Το ζωντανό βίντεο είναι ιδανικό για μικρές επαγγελματικές εφαρμογές και κατοικίες όπου το
κόστος του συμβατικού υλισμικού και εφαρμογών ενσωμάτωσης εικόνας είναι απαγορευτικό.
Υλοποίηση
Αυτός ο πίνακας ελέγχου επικοινωνεί με κάμερες IP της Bosch χρησιμοποιώντας γλώσσα
χαμηλού επιπέδου (RCP+).
Διαμορφώστε τους πίνακες ελέγχου, ώστε να χρησιμοποιούν κάμερες IP της Bosch ως εισόδους,
εξόδους ή και τα δύο.
Η διαμόρφωση της συσκευής είναι ανεξάρτητη αλλά εγγενής.
Περιβάλλον
Τοποθετήστε πίνακες ελέγχου και κάμερες IP της Bosch στο ίδιο δίκτυο (LAN).
Διαμόρφωση πίνακα
Το RSC χρησιμοποιεί τις παραμέτρους «Θύρα #, Να χρησιμοποιείται HTTPS;», «Όνομα χρήστη»
και «Κωδικός πρόσβασης» για πρόσβαση σε εικόνες βίντεο μέσα στις κάμερες IP.

3.7.1

Θύρα #
Προεπιλογή: 80
Επιλογές: 0-65535
Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιεί η εφαρμογή RSC (Απομακρυσμένος
έλεγχος ασφαλείας) για επικοινωνίες IP και ζωντανό βίντεο με την κάμερα.
Όταν η URL ζωντανής προβολής εκχωρηθεί σε ένα δρομολογητή, διαμορφώστε τον δρομολογητή
με τον αριθμό θύρας που πληκτρολογείτε εδώ.
Κατά τη χρήση HTTPS, ορίστε αυτόν τον αριθμό θύρας σε 443.
Το B9512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 16. Το B8512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 8.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Ζωντανό (βίντεο) > Θύρα #

3.7.2

Να χρησιμοποιείται HTTPS;
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - Ενεργοποίηση HTTPS (κρυπτογραφεί τα δεδομένα για ασφαλή επικοινωνία της κάμερας IP
της Bosch με το RSC).
Όχι - Απενεργοποίηση HTTPS
Ορίστε σε «Ναι» εάν η ζωντανή προβολή απαιτεί HTTPS.
Όταν το HTTPS οριστεί σε «Ναι», ορίστε την παράμετρο από το μενού Παράμετροι για ολόκληρο
τον πίνακα > Κάμερες IP > Ζωντανό (βίντεο) > Θύρα # σε «443»
Το B9512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 16. Το B8512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 8.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Ζωντανό (βίντεο) > Να χρησιμοποιείται
HTTPS;

3.7.3

Όνομα χρήστη
Προεπιλογή: ζωντανό
Επιλογές: A-Z, a-z, 0-9, έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη όπως έχει εισαχθεί στην κάμερα. Η εφαρμογή RSC
χρησιμοποιεί το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης για την εμφάνιση βίντεο από την
κάμερα.
Το B9512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 16. Το B8512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 8.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Ζωντανό (βίντεο) > Όνομα χρήστη

3.7.4

Κωδ. πρόσβασης
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: A-Z, a-z, 0-9, έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε τον Κωδικό πρόσβασης όπως έχει εισαχθεί στην κάμερα. Η εφαρμογή RSC
χρησιμοποιεί το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης για την εμφάνιση βίντεο από την
κάμερα.
Το B9512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 16. Το B8512G υποστηρίζει τις κάμερες 1 έως 8.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Κάμερες IP > Ζωντανό (βίντεο) > Κωδικός πρόσβασης

3.8

Επισκόπηση αναφορών
Επεξεργασία συμβάντων
πίνακα ελέγχου
1

Αναφορά

Ομάδα διαδρομών 1
Πυρκαγιά

Πυρκαγιά

Αέριο

Διάρρηξη

Πυρκαγιά

Αέριο

Αέριο

Διάρρηξη
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Έξοδος

Αυτ. λειτ.
xxxxxx

Σημείο

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

RPS

xxxxxx
xxxxxx

Δοκιμή

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Αλλ. χρήσ.

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Διαγ.

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

Έκτ. ανάγκ. περιμ. Χρήστης

Αυτ. λειτ.

Σημείο

xxxxxx
xxxxxx

Δοκιμή

Πυρκαγιά
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

RPS

Αλλ. χρήσ.

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Έξοδος

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Διαγ.

Ομάδα διαδρομών 4

Διάρρηξη

Έκτ. ανάγκ. περιμ. Χρήστης

Αυτ. λειτ.

Σημείο

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

RPS

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

Δοκιμή

Έξοδος
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Αλλ. χρήσ.

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Διαγ.

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

Έκτ. ανάγκ. περιμ. Χρήστης

Αυτ. λειτ.

Σημείο

xxxxxx
xxxxxx

Δοκιμή

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

RPS

Αλλ. χρήσ.
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

4

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Έξοδος

Ομάδα διαδρομών 3

Ομάδα διαδρομών 2

Διάρρηξη

Έκτ. ανάγκ. περιμ. Χρήστης

Διαγ.

3

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

2

Αέριο

Κύρια
συσκευή
προορισμού

Εφεδρική
συσκευή
προορισμού

Κύρια
συσκευή
προορισμού

Εφεδρική
συσκευή
προορισμού

Κύρια
συσκευή
προορισμού

Εφεδρική
συσκευή
προορισμού

Κύρια
συσκευή
προορισμού

Εφεδρική
συσκευή
προορισμού

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Δίκτυο,
Κινητή
τηλεφωνία,
ή PSTN

Προορισμός

Προορισμός

Προορισμός

Προορισμός

Προορισμός

Προορισμός

Προορισμός

Προορισμός

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Κέντρο Λήψης
Σημάτων
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1 - Οι αναφορές αρχίζουν με συμβάντα
Ο πίνακας ελέγχου παρακολουθεί σημεία, μονάδες, πληκτρολόγια και τροφοδοσία πίνακα (AC
και μπαταρίας) για αντικανονικές συνθήκες. Όταν ο πίνακας εντοπίσει αντικανονική κατάσταση (ή
αποκατάσταση από αντικανονική κατάσταση), δημιουργεί ένα συμβάν. Ο πίνακας ελέγχου
προσθέτει συμβάντα στο αρχείο καταγραφής ιστορικού και μπορεί να τα αποστείλει ως
αναφορές σε έναν κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων ή σε χρήστες ως προσωπικές ειδοποιήσεις.
Όταν ο πίνακας ελέγχου έχει να αποστείλει αναφορές, τις ταξινομεί πρώτα σε Ομάδες διαδρομών
(1 έως 4). Κάθε Ομάδα διαδρομών διαθέτει τη δική της μονάδα επικοινωνίας, με συσκευή
κύριου προορισμού και έως 3 συσκευές εφεδρικών προορισμών (εφεδρικοί προορισμοί), για την
αποστολή των αναφορών της Ομάδας διαδρομών σε έναν κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων.
2 - Παράμετροι δρομολόγησης αναφορών
χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους Δρομολόγηση αναφορών, σελίδα 50 για να διαμορφώσετε τις
τέσσερις Ομάδες διαδρομών (1 έως 4). Οι παράμετροι στην ενότητα «Δρομολόγηση αναφορών»
εκχωρούν αναφορές σε Ομάδες διαδρομών ανά κατηγορία (π.χ. όλες οι Αναφορές ανίχνευσης
πυρκαγιάς ή όλες οι Αναφορές διάρρηξης) ή μεμονωμένα (π.χ. Συναγερμός ανίχνευσης
πυρκαγιάς).
Μπορείτε να εκχωρήσετε αναφορές σε μία ή περισσότερες Ομάδες διαδρομών.
3 - Παράμετροι μονάδας επικοινωνίας
Οι παράμετροι στην ενότητα Μονάδα επικοινωνίας, επισκόπηση, σελίδα 64 εκχωρούν μια
συσκευή κύριου προορισμού και έως 3 συσκευές εφεδρικών προορισμών σε κάθε Ομάδα
διαδρομών. Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί πρώτα τη συσκευή κύριου προορισμού της Ομάδας
διαδρομών για την αποστολή αναφορών. Εάν η συσκευή κύριου προορισμού αποτύχει στην
αποστολή της αναφοράς, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν Προβλήματος επικοινωνίας
και μετάγεται στην πρώτη συσκευή εφεδρικού προορισμού, και σε περίπτωση κατάλληλης
διαμόρφωσης, στη δεύτερη συσκευή εφεδρικού προορισμού και τέλος στην τρίτη συσκευή
εφεδρικού προορισμού.
Ο πίνακας ελέγχου πραγματοποιεί έως δέκα προσπάθειες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας
διαδοχικά τη συσκευή κύριου προορισμού και τις συσκευές εφεδρικών προορισμών για την
αποστολή αναφορών από μια Ομάδα διαδρομών. Εάν δεν υπάρξει επιτυχία μετά από 10
προσπάθειες, δημιουργεί ένα συμβάν Σφάλματος επικοινωνίας.
4 - Προορισμοί
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές από κάθε Ομάδα διαδρομών, χρησιμοποιώντας τη
συσκευή κύριου προορισμού και τις συσκευές εφεδρικών προορισμών καθεμίας, στους
προορισμούς που έχουν διαμορφωθεί για τη συσκευή.
Διαμορφώστε για Προορισμούς Onboard IP, εδώ: Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω
Ethernet (IP), σελίδα 34 και εδώ: Ενισχυμένη επικοινωνία, σελίδα 69.
Διαμορφώστε για Προορισμούς Plug-in Cellular IP, εδώ: Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας
μέσω κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 39 και εδώ Ενισχυμένη επικοινωνία, σελίδα 69. Ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για περισσότερες πληροφορίες.
Διαμορφώστε για Προορισμούς Plug-in Phone εδώ: Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου, σελίδα
30.
Διαμορφώστε για Προορισμούς διευθύνσεων SDI2 εδώ: Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP (B42x),
σελίδα 281 ή εδώ: Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 287 και εδώ:
Ενισχυμένη επικοινωνία, σελίδα 69.
Προτεραιότητα ομάδων διαδρομών
Η Ομάδα διαδρομών 1 διαθέτει την υψηλότερη προτεραιότητα. Η Ομάδα διαδρομών 4 διαθέτει
τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Όταν υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες Ομάδες αναφορών
από μία για ταυτόχρονη αποστολή, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την αναφορά πρώτα στην
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Ομάδα διαδρομών υψηλότερης προτεραιότητας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν αναφορές στην
Ομάδα διαδρομών 2 και την Ομάδα διαδρομών 3, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει πρώτα την
αναφορά στην Ομάδα διαδρομών 2.
Προτεραιότητα σε μια Ομάδα διαδρομών
Σε μια Ομάδα διαδρομών, οι αναφορές προς αποστολή ιεραρχούνται, όπως υποδεικνύεται. Ο
πίνακας ελέγχου αποστέλλει πρώτα την αναφορά με τον υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας. 1
είναι η ανώτατη προτεραιότητα.
1.

Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων: Αρχικοποίηση Watchdog, Επανεκκίνηση.
Αναφορές RPS: Αρχικοποίηση από απόσταση.

2.

Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς: Συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς.

3.

Αναφορές ανίχνευσης αερίου: Συναγερμός ανίχνευσης αερίου.

4.

Αναφορές προσωπικής έκτακτης ανάγκης: Ιατρικός συναγερμός, Σιωπηρός συναγερμός/
συναγερμός ληστείας, Συναγερμός πανικού, Αφόπλιση υπό απειλή.

5.

Αναφορές διάρρηξης: Αναφορά συναγερμού.

6.

Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς: Ακύρωση ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Αναφορές ανίχνευσης αερίου: Ακύρωση ανίχνευσης αερίου.
Αναφορές διάρρηξης: Ακύρωση συμβάντος που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά.
Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων: Βλάβη συσκευής SDI2, σφάλμα αθροίσματος ελέγχου
παραμέτρου, Βλάβη τηλεφωνικής γραμμής, Διακοπή τροφοδοσίας AC, Απουσία τάσης
μπαταρίας, Χαμηλή τάση μπαταρίας, Αποκατάσταση τάσης μπαταρίας, Σφάλμα επικοινωνίας
διαδρομής, Αποκατάσταση σφάλματος επικοινωνίας διαδρομής.

7.

Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς: Αποκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιά (μετά από
Συναγερμό), :Απουσία ανίχνευσης πυρκαγιάς, Πρόβλημα ανίχνευσης πυρκαγιάς, Εποπτεία
ανίχνευσης πυρκαγιάς, Αποκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς (μετά το πρόβλημα), Απουσία
εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς, Αποκατάσταση εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Αναφορές ανίχνευσης αερίου: Αποκατάσταση ανίχνευσης αερίου από συναγερμό, Απουσία
ανίχνευσης αερίου, Πρόβλημα ανίχνευσης αερίου, Εποπτεία ανίχνευσης αερίου,
Αποκατάσταση ανίχνευσης αερίου από πρόβλημα, Απουσία εποπτείας ανίχνευσης αερίου,
Εποπτεία ανίχνευσης αερίου.
Αναφορές διάρρηξης: Εποπτεία συμβάντος που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά.
Αναφορές προσωπικής έκτακτης ανάγκης: Αποκατάσταση ιατρικού συναγερμού,
Αποκατάσταση σιωπηρού συναγερμού/συναγερμού ληστείας, Αποκατάσταση συναγερμού
πανικού.

8.

Αναφορές διάρρηξης: Αποκατάσταση διάρρηξης (μετά το πρόβλημα), Απουσία
συναγερμού, Αναφορά προβλήματος, Απουσία προβλήματος, Σφάλμα διαύλου επικοινωνίας
σημείου, Αποκατάσταση διαύλου επικοινωνίας σημείου, Αποκατάσταση συναγερμού,
Απουσία εποπτείας, Μη επαληθευμένο συμβάν.

9.

Αναφορές χρήστη: Εξαναγκασμένο σημείο, Οπλίστηκε υπό εξαναγκασμό, Κλείσιμο υπό
εξαναγκασμό, Κλείσιμο υπό εξαναγκασμό, άμεση μερική ενεργοποίηση, Κλείσιμο υπό
εξαναγκασμό, μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση.
Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων: Ανιχνευτής καπνού σέρβις, Επαναφορά ανιχνευτή
καπνού σέρβις.
Αναφορές εξόδων: Αρχικοποίηση αισθητήρα, Ορισμός εξόδου, Αρχικοποίηση εξόδου.
Αναφορές αυτόματης λειτουργίας: πρόγραμμα εκτελέστηκε, πρόγραμμα άλλαξε, Αποτυχία
εκτέλεσης (προγράμματος).
Αναφορές σημείων: Παράκαμψη, Αποκατάσταση παράκαμψης.
Αναφορές μεταβολής χρήστη: Επίπεδο αλλαγής.
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10. Αναφορές διάρρηξης: Παραβίαση κωδικού χρήστη.
Αναφορές χρήστη: Αποτυχία ανοίγματος, Αποτυχία κλεισίματος, Παράταση χρόνου
κλεισίματος, Αναφορά ανοίγματος, Αναφορά κλεισίματος, Άνοιγμα σημείου, Κλείσιμο
σημείου, Άμεση μερική ενεργοποίηση, Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση.
Αναφορές δοκιμών: Αναφορά κατάστασης, Αναφορά δοκιμής.
Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων: Αποκατάσταση συσκευής SDI2, Αποκατάσταση
τηλεφωνικής γραμμής, Αποκατάσταση τροφοδοσίας AC, Σφάλμα αθροίσματος ελέγχου,
Βλάβη δικτύου (και Αποκατάσταση), Κατάσταση δικτύου, Παρεμβολή RF (και
Αποκατάσταση), Βλάβη εξοπλισμού (και Αποκατάσταση), Πρόβλημα επικοινωνίας
προσωπικής ειδοποίησης (και Αποκατάσταση).
Αναφορές RPS: Όριο αρχείου καταγραφής συμβάντων, Υπερπλήρωση αρχείου καταγραφής
συμβάντων, Παράμετροι άλλαξαν, Πρόσβαση RPS OK, Αποτυχία πρόσβασης RPS,
Αρχικοποίηση από απόσταση, Πρόσβαση προγράμματος OK, Αποτυχία πρόσβασης
προγράμματος.
Αναφορές σημείων: Έναρξη υπηρεσίας, Λήξη υπηρεσίας, Έναρξη διαδοχικού ελέγχου
ανίχνευσης πυρκαγιάς, Λήξη διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς, Έναρξη διαδοχικού
ανίχνευσης ελέγχου, Λήξη διαδοχικού ανίχνευσης ελέγχου, Επιπλέον σημείο, Χαμηλή τάση
μπαταρίας μονάδας RF, Αποκατάσταση τάσης μπαταρίας μονάδας RF.
Αναφορές αλλαγών χρήστη: Ημερομηνία άλλαξε, Ώρα άλλαξε, Διαγραφή χρήστη, Αλλαγή
κωδικού χρήστη, Παρακολούθηση περιοχής, Εκχώρηση ασύρματου χειριστηρίου, Ασύρματο
χειριστήριο αφαιρέθηκε, Αλλαγή επιπέδου.
Αναφορές πρόσβασης: Πρόσβαση παραχωρήθηκε, Απαγόρευση εισόδου, Θύρα παρέμεινε
ανοικτή, Κυκλικός οπλισμός θύρας, Θύρα ξεκλειδωμένη, Θύρα ασφαλισμένη, Αίτημα θύρας,
Θύρα κλειδωμένη.

3.9

Δρομολόγηση αναφορών
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Κατηγορία αναφοράς

διαδρομής 1

διαδρομής 2

διαδρομής 3

διαδρομών 4

Αναφορές ανίχνευσης

Ναι

Ναι

Ναι

Προσαρμοσμέ

πυρκαγιάς, σελίδα 51
Αναφορές ανίχνευσης

νη
Ναι

Ναι

Ναι

αερίου, σελίδα 52
Αναφορές διάρρηξης, σελίδα

νη
Ναι

Ναι

Ναι

52
Αναφορές προσωπικής

Προσαρμοσμέ
Προσαρμοσμέ
νη

Ναι

Ναι

Ναι

έκτακτης ανάγκης, σελίδα

Προσαρμοσμέ
νη

52
Αναφορές χρήστη, σελίδα

Προσαρμοσμέ Προσαρμοσμέ Προσαρμοσμέ Προσαρμοσμέ

53

νη

νη

νη

νη

Αναφορές δοκιμών, σελίδα

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

53
Αναφορές διαγνωστικών
ελέγχων, σελίδα 53
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Κατηγορία αναφοράς

διαδρομής 1

διαδρομής 2

διαδρομής 3

διαδρομών 4

Αναφορές εξόδων, σελίδα

Ναι

Ναι

Ναι

Προσαρμοσμέ

54

51

νη

Αναφορές αυτόματης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

λειτουργίας, σελίδα 54
Αναφορές RPS, σελίδα 54

Προσαρμοσμέ Προσαρμοσμέ Προσαρμοσμέ

Αναφορές σημείων, σελίδα

Όχι

νη

νη

νη

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Προσαρμοσμέ

54
Αναφορές αλλαγών χρήστη,
σελίδα 55

νη

Αναφορές πρόσβασης,

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

σελίδα 55
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση όλων των αναφορών σε αυτήν την κατηγορία στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αναφοράς από αυτήν την κατηγορία στην Ομάδα διαδρομών.

Προσαρμοσμένη - δεν μπορείτε να επιλέξετε την Προσαρμοσμένη. Η επιλογή «Προσαρμοσμένη»
εμφανίζεται για μια κατηγορία, όταν τουλάχιστον μία από τις αναφορές στην κατηγορία έχει
διαμορφωθεί μεμονωμένα.
Γνωστοποίηση!
Η διαμόρφωση για μεμονωμένες αναφορές χάθηκε κατά την αλλαγή από «Προσαρμοσμένη»
σε «Ναι» ή Όχι
Όταν εμφανίζεται η επιλογή «Προσαρμοσμένη» για μια κατηγορία αναφορών, υποδηλώνει ότι
δεν έχουν ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο όλες οι αναφορές (όλες Ναι ή όλες Όχι). Οι αναφορές
έχουν ρυθμιστεί μεμονωμένα.
Η επιλογή «Προσαρμοσμένη» εμφανίζεται για μια κατηγορία, όταν τουλάχιστον μία από τις
αναφορές στην κατηγορία έχει διαμορφωθεί μεμονωμένα. Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα και
εκ νέου αναφορές από μια κατηγορία αναφορών σε μια Ομάδα διαδρομών, πρέπει να κάνετε
κλικ στην κατηγορία αναφορών στο μενού δενδρικής δομής, π.χ. Αναφορές ανίχνευσης
πυρκαγιάς, σελίδα 55.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών
Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς
Αναφορές στην κατηγορία Aνίχνευσης Πυρκαγιάς:
–

Συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Αποκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς (μετά από Συναγερμό)

–

Απουσία ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Πρόβλημα ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Εποπτεία ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Αποκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς (μετά το πρόβλημα)

–

Ακύρωση ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Απουσία εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Αποκατάσταση εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς
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Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Ανίχνευσης Πυρκαγιάς σε μια
Ομάδα διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς, σελίδα 55 στο
μενού δενδρικής δομής.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε την παράμετρο «Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς» σε «Ναι»
για τις Ομάδες διαδρομών 1 και 2.
Αναφορές ανίχνευσης αερίου
Αναφορές στην κατηγορία Αερίου:
–

Συναγερμός ανίχνευσης αερίου

–

Αποκατάσταση ανίχνευσης αερίου από συναγερμό

–

Απουσία ανίχνευσης αερίου.

–

Πρόβλημα ανίχνευσης αερίου

–

Εποπτεία ανίχνευσης αερίου

–

Αποκατάσταση ανίχνευσης αερίου από πρόβλημα

–

Ακύρωση ανίχνευσης αερίου

–

Απουσία εποπτείας ανίχνευσης αερίου

–

Αποκατάσταση εποπτείας ανίχνευσης αερίου

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Αερίου σε μια Ομάδα διαδρομών,
κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές ανίχνευσης αερίου, σελίδα 56 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές διάρρηξης
Αναφορές στην κατηγορία Διάρρηξης:
–

Αναφορά συναγερμού

–

Αποκατάσταση διάρρηξης (μετά το πρόβλημα)

–

Αφόπλιση υπό απειλή

–

Απουσία συναγερμού

–

Παραβίαση κωδικού χρήστη

–

Αναφορά προβλήματος

–

Απουσία προβλήματος

–

Εποπτεία συμβάντος που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά

–

Σφάλμα διαύλου επικοινωνίας σημείου

–

Αποκατάσταση διαύλου επικοινωνίας σημείου

–

Ακύρωση συμβάντος που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά

–

Αποκατάσταση συναγερμού

–

Απουσία εποπτείας

–

Μη επαληθευμένο συμβάν

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Διάρρηξης σε μια Ομάδα
διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές διάρρηξης, σελίδα 57 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές προσωπικής έκτακτης ανάγκης
Αναφορές στην κατηγορία Προσωπικής έκτακτης ανάγκης:
–

Ιατρικός συναγερμός

–

Αποκατάσταση ιατρικού συναγερμού (δεσμευμένη για μελλοντική χρήση)

–

Σιωπηρός συναγερμός/συναγερμός ληστείας

–

Αποκατάσταση σιωπηρού συναγερμού/συναγερμού ληστείας

–

Συναγερμός πανικού

–

Αποκατάσταση συναγερμού πανικού (δεσμευμένη για μελλοντική χρήση)
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Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Προσωπικής έκτακτης ανάγκης σε
μια Ομάδα διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές προσωπικής έκτακτης ανάγκης, σελίδα
58 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές χρήστη
Αναφορές στην κατηγορία Χρήστη:
–

Εξαναγκασμένο σημείο: Αναφέρει συμβάν εξαναγκασμένου σημείου.

–

Άνοιγμα σημείου: Αναφέρει συμβάν ανοίγματος σημείου.

–

Κλείσιμο σημείου: Αναφέρει συμβάν κλεισίματος σημείου.

–

Οπλίστηκε υπό εξαναγκασμό: Αναφέρει σημείο οπλισμένο υπό εξαναγκασμό.

–

Αποτυχία ανοίγματος: Αναφέρει συμβάν αποτυχίας ανοίγματος.

–

Αποτυχία κλεισίματος: Αναφέρει συμβάν αποτυχίας κλεισίματος.

–

Παράταση χρόνου κλεισίματος: Αναφέρει συμβάν παράτασης χρόνου κλεισίματος.

–

Αναφορά ανοίγματος: Αναφέρει συμβάντα ανοίγματος.

–

Εξαναγκασμένο κλείσιμο

–

Αναφορά κλεισίματος

–

Κλείσιμο υπό εξαναγκασμό, άμεση μερική ενεργοποίηση

–

Κλείσιμο υπό εξαναγκασμό, μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

–

Άμεση μερική ενεργοποίηση

–

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Χρήστη σε μια Ομάδα διαδρομών,
κάντε κλικ στο Αναφορές χρήστη, σελίδα 58 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές δοκιμών
Αναφορές στην κατηγορία Δοκιμής:
–

Αναφορά κατάστασης

–

Αναφορά δοκιμής

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Δοκιμής σε μια Ομάδα διαδρομών,
κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές δοκιμών, σελίδα 59 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων
Αναφορές στην κατηγορία Διαγνωστικών ελέγχων:
–

Βλάβη συσκευής SDI2

–

Αποκατάσταση συσκευής SDI2

–

Αρχικοποίηση Watchdog

–

Σφάλμα παραμέτρου αθροίσματος ελέγχου

–

Επανεκκίνηση

–

Βλάβη τηλεφωνικής γραμμής

–

Αποκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής

–

Διακοπή τροφοδοσίας AC

–

Αποκατάσταση τροφοδοσίας AC

–

Απουσία τάσης μπαταρίας

–

Χαμηλή τάση μπαταρίας

–

Αποκατάσταση τάσης μπαταρίας

–

Σφάλμα επικοινωνίας διαδρομής

–

Αποκατάσταση επικοινωνίας διαδρομής

–

Σφάλμα αθροίσματος ελέγχου

–

Βλάβη δικτύου

–

Αποκατάσταση δικτύου

–

Κατάσταση δικτύου

–

Παρεμβολή RF

–

Αποκατάσταση παρεμβολής RF
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–

Βλάβη εξοπλισμού

–

Αποκατάσταση βλάβης εξοπλισμού

–

Ανιχνευτής καπνού σέρβις

–

Αποκατάσταση ανιχνευτή καπνού σέρβις

–

Πρόβλημα επικοινωνίας προσωπικής ειδοποίησης

–

Αποκατάσταση προβλήματος επικοινωνίας προσωπικής ειδοποίησης

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Διαγνωστικών ελέγχων σε μια
Ομάδα διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων, σελίδα 59 στο
μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές εξόδων
Αναφορές στην κατηγορία Εξόδων:
–

Αρχικοποίηση αισθητήρα

–

Ορισμός εξόδου

–

Αρχικοποίηση εξόδου

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Εξόδων σε μια Ομάδα διαδρομών,
κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές εξόδων, σελίδα 61 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές αυτόματης λειτουργίας
Αναφορές στην κατηγορία Αυτόματης λειτουργίας:
–

Πρόγραμμα εκτελέστηκε

–

Πρόγραμμα άλλαξε

–

Αποτυχία εκτέλεσης

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Αυτόματης λειτουργίας σε μια
Ομάδα διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές αυτόματης λειτουργίας, σελίδα 61 στο
μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές RPS
Αναφορές στην κατηγορία RPS:
–

'Οριο αρχείου καταγραφής συμβάντων

–

Υπερπλήρωση αρχείου καταγραφής συμβάντων

–

Παράμετροι άλλαξαν

–

Πρόσβαση RPS OK

–

Αποτυχία πρόσβασης RPS

–

Αρχικοποίηση από απόσταση

–

Πρόσβαση προγράμματος OK

–

Αποτυχία πρόσβασης προγράμματος

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία RPS σε μια Ομάδα διαδρομών,
κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές RPS, σελίδα 61 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές σημείων
Αναφορές στην κατηγορία Σημείου:
–

Έναρξη σέρβις

–

Λήξη σέρβις

–

Έναρξη διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Λήξη διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς

–

Έναρξη διαδοχικού ελέγχου

–

Λήξη διαδοχικού ελέγχου

–

Επιπλέον σημείο

–

Αποστολή κειμένου σημείου

–

Χαμηλή τάση μπαταρίας μονάδας RF

–

Αποκατάσταση χαμηλής τάσης μπαταρίας μονάδας RF
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Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Σημείου σε μια Ομάδα διαδρομών,
κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές σημείων, σελίδα 62 στο μενού δενδρικής δομής.
Αναφορές αλλαγών χρήστη
Αναφορές στην κατηγορία Αλλαγής χρήστη:
–

Ημερομηνία άλλαξε

–

Ώρα άλλαξε

–

Διαγραφή χρήστη

–

Αλλαγή κωδικού χρήστη

–

Παρακολούθηση περιοχής

–

Εκχώρηση ασύρματου χειριστηρίου

–

Ασύρματο χειριστήριο αφαιρέθηκε

–

Αλλαγή επιπέδου

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Αλλαγής χρήστη σε μια Ομάδα
διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές αλλαγών χρήστη, σελίδα 63 στο μενού δενδρικής
δομής.
Αναφορές πρόσβασης
Αναφορές στην κατηγορία Πρόσβασης:
–

Πρόσβαση παραχωρήθηκε

–

Απαγόρευση εισόδου

–

Θύρα παρέμεινε ανοικτή

–

Κυκλικός οπλισμός θύρας

–

Θύρα ξεκλειδωμένη

–

Θύρα ασφαλισμένη

–

Αίτημα θύρας

–

Θύρα κλειδωμένη

Για να εκχωρήσετε μεμονωμένα αναφορές από την κατηγορία Πρόσβασης σε μια Ομάδα
διαδρομών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές πρόσβασης, σελίδα 63 στο μενού δενδρικής
δομής.

3.9.1

Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή:

Αναφορές ανίχνευσης

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

πυρκαγιάς
Συναγερμός ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Αποκατάσταση ανίχνευσης
πυρκαγιάς (μετά από
Συναγερμό)
Απουσία ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Πρόβλημα ανίχνευσης
πυρκαγιάς
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

πυρκαγιάς
Εποπτεία ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Αποκατάσταση ανίχνευσης
πυρκαγιάς (μετά από
Πρόβλημα)
Ακύρωση ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Απουσία εποπτείας
ανίχνευσης πυρκαγιάς
Αποκατάσταση εποπτείας
ανίχνευσης πυρκαγιάς
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές ανίχνευσης
πυρκαγιάς.

3.9.2

Αναφορές ανίχνευσης αερίου
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Απουσία ανίχνευσης αερίου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Πρόβλημα ανίχνευσης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Εποπτεία ανίχνευσης αερίου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση ανίχνευσης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ακύρωση ανίχνευσης αερίου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Απουσία εποπτείας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αναφορές ανίχνευσης
αερίου
Συναγερμός ανίχνευσης
αερίου
Αποκατάσταση ανίχνευσης
αερίου μετά από Συναγερμό

αερίου

αερίου μετά από Πρόβλημα

ανίχνευσης αερίου
Αποκατάσταση εποπτείας
ανίχνευσης αερίου

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα | el

57

Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές ανίχνευσης αερίου.

3.9.3

Αναφορές διάρρηξης
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές διάρρηξης

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Αναφορά συναγερμού

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αποκατάσταση διάρρηξης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αφόπλιση υπό απειλή

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Απουσία συναγερμού

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Παραβίαση κωδικού χρήστη

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αναφορά προβλήματος

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Απουσία προβλήματος

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Εποπτεία συμβάντος που

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση συναγερμού

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Απουσία εποπτείας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Μη επαληθευμένο συμβάν

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

(μετά από Συναγερμό)

*

δεν σχετίζεται με πυρκαγιά
Σφάλμα διαύλου
επικοινωνίας σημείου
Αποκατάσταση διαύλου
σημείου
Ακύρωση συμβάντος που
δεν σχετίζεται με πυρκαγιά

Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - χωρίς εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

* Ένας πίνακας στέλνει συμβάν παραβίασης κωδικού χρήστη, όταν κάποιος χρήστης εισάγει στο
πληκτρολόγιο έναν μη έγκυρο κωδικό πρόσβασης 7 φορές διαδοχικά.
Για τύπους σύνδεσης Mode 2, όπως RSC ή αυτοματισμός, ένας πίνακας στέλνει συμβάν
παραβίασης κωδικού χρήστη, όταν ο χρήστης πληκτρολογεί 15 μη έγκυρους κωδικούς
πρόσβασης διαδοχικά.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές διάρρηξης.
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Αναφορές προσωπικής έκτακτης ανάγκης
Προεπιλογή:
Αναφορές προσωπικής

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

έκτακτης ανάγκης

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Ιατρικός συναγερμός

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αποκατάσταση ιατρικού

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Συναγερμός πανικού

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αποκατάσταση συναγερμού

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

συναγερμού
Σιωπηρός συναγερμός/
συναγερμός ληστείας
Αποκατάσταση σιωπηρού
συναγερμού/συναγερμού
ληστείας

πανικού
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές προσωπικής
έκτακτης ανάγκης.

3.9.5

Αναφορές χρήστη
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές χρήστη

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Εξαναγκασμένο σημείο

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Άνοιγμα σημείου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Κλείσιμο σημείου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Οπλίστηκε υπό

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποτυχία ανοίγματος

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποτυχία κλεισίματος

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Χρόνος παράτασης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αναφορά ανοίγματος

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Εξαναγκασμένο κλείσιμο

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Αναφορά κλεισίματος

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κλείσιμο υπό εξαναγκασμό,

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

εξαναγκασμό

κλεισίματος

άμεση μερική ενεργοποίηση
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές χρήστη

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Κλείσιμο υπό εξαναγκασμό,

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Άμεση μερική ενεργοποίηση

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Μερική ενεργοποίηση με

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

μερική ενεργοποίηση με
καθυστέρηση

καθυστέρηση
Αποστολή κειμένου χρήστη
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές χρήστη.

3.9.6

Αναφορές δοκιμών
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές δοκιμών

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Αναφορά κατάστασης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αναφορά δοκιμής

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές δοκιμών.

3.9.7

Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Βλάβη συσκευής SDI2

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Επαναφορά συσκευής SDI2

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αρχικοποίηση Watchdog

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Σφάλμα παραμέτρου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Επανεκκίνηση

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Βλάβη τηλεφωνικής

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αναφορές διαγνωστικών
ελέγχων

αθροίσματος ελέγχου

γραμμής
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Διακοπή τροφοδοσίας AC

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση τροφοδοσίας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Απουσία τάσης μπαταρίας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Χαμηλή τάση μπαταρίας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση μπαταρίας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Σφάλμα επικοινωνίας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Βλάβη δικτύου

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Αποκατάσταση δικτύου

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κατάσταση δικτύου

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Παρεμβολή RF

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση παρεμβολής

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Βλάβη εξοπλισμού

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση βλάβης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ανιχνευτής καπνού σέρβις

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποκατάσταση ανιχνευτή

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αναφορές διαγνωστικών
ελέγχων
Αποκατάσταση βλάβης
τηλεφωνικής γραμμής

AC

διαδρομής
Αποκατάσταση επικοινωνίας
διαδρομής
Σφάλμα αθροίσματος
ελέγχου

RF

εξοπλισμού

καπνού σέρβις
Πρόβλημα επικοινωνίας
προσωπικής ειδοποίησης
Αποκατάσταση προβλήματος
επικοινωνίας προσωπικής
ειδοποίησης
Αποστολή κειμένου έκδοσης
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.
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Ενεργοποίηση αναφορών Σφάλματος επικοινωνίας διαδρομής και Αποκατάστασης επικοινωνίας
διαδρομής σε μία μόνο ομάδα διαδρομών.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές διαγνωστικών
ελέγχων.

3.9.8

Αναφορές εξόδων
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές εξόδων

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Αρχικοποίηση αισθητήρα

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ορισμός εξόδου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αρχικοποίηση εξόδου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποστολή κειμένου

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

ονόματος εξόδου
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές εξόδων.

3.9.9

Αναφορές αυτόματης λειτουργίας
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Πρόγραμμα εκτελέστηκε

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Πρόγραμμα άλλαξε

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποτυχία εκτέλεσης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αναφορές αυτόματης
λειτουργίας

Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές αυτόματης
λειτουργίας.

3.9.10

Αναφορές RPS
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές RPS

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Όριο αρχείου καταγραφής

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

συμβάντων
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές RPS

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Υπερπλήρωση αρχείου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Παράμετροι άλλαξαν

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Πρόσβαση RPS OK

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποτυχία πρόσβασης RPS

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Απομαρυσμένη

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

καταγραφής συμβάντων

Αρχικοποίηση
Πρόσβαση προγράμματος
OK
Αποτυχία πρόσβασης
προγράμματος
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές RPS.

3.9.11

Αναφορές σημείων
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές σημείων

διαδρομής 1

διαδρομής 2

διαδρομής 3

διαδρομών 4

Έναρξη σέρβις

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Λήξη σέρβις

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Έναρξη διαδοχικού ελέγχου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Έναρξη διαδοχικού ελέγχου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Λήξη διαδοχικού ελέγχου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Επιπλέον σημείο

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αποστολή κειμένου σημείου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Χαμηλή τάση μπαταρίας

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Παράκαμψη

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Επαναφορά παράκαμψης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

ανίχνευσης πυρκαγιάς
Λήξη διαδοχικού ελέγχου
ανίχνευσης πυρκαγιάς

μονάδας RF
Αποκατάσταση χαμηλής
τάσης μπαταρίας μονάδας
RF
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές σημείων

διαδρομής 1

διαδρομής 2

διαδρομής 3

διαδρομών 4

Συναγερμός παραβίασης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

ζώνης
Αποκατάσταση συναγερμού
παραβίασης ζώνης
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - χωρίς εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές σημείων.

3.9.12

Αναφορές αλλαγών χρήστη
Προεπιλογή:
Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές αλλαγών χρήστη

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Ημερομηνία άλλαξε

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ώρα άλλαξε

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Διαγραφή χρήστη

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Αλλαγή κωδικού χρήστη

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Παρακολούθηση περιοχής

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Εκχώρηση ασύρματου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

χειριστηρίου
Ασύρματο χειριστήριο
αφαιρέθηκε
Αλλαγή επιπέδου
Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές αλλαγών χρήστη.

3.9.13

Αναφορές πρόσβασης
Προεπιλογή:

Bosch Security Systems B.V.

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές πρόσβασης

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Πρόσβαση παραχωρήθηκε

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Απαγόρευση εισόδου

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Θύρα παρέμεινε ανοικτή

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κυκλικός οπλισμός θύρας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Ομάδα

Αναφορές πρόσβασης

διαδρομών 1

διαδρομών 2

διαδρομών 3

διαδρομών 4

Θύρα ξεκλειδωμένη

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Θύρα ασφαλισμένη

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αίτημα θύρας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Θύρα κλειδωμένη

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επιλογές:
–

Ναι - εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

–

Όχι - καμία εκχώρηση αυτής της αναφοράς στην Ομάδα διαδρομών.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές πρόσβασης.

3.10

Μονάδα επικοινωνίας, επισκόπηση
Υπάρχουν τέσσερις Ομάδες διαδρομών. Οι αναφορές εκχωρούνται σε Ομάδες διαδρομών ανά
κατηγορία (Αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς ή Αναφορές διάρρηξης) ή μεμονωμένα
(Συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς). Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση αναφορών, σελίδα 47
για πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση αναφορών σε Ομάδες διαδρομών.
Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους για να εκχωρήσετε μια Κύρια συσκευή προορισμού και έως 3
Εφεδρικές συσκευές προορισμού σε κάθε Ομάδα διαδρομών.
Εάν η Κύρια συσκευή προορισμού παρουσιάσει αστοχία στην αποστολή της αναφοράς, ο πίνακας
ελέγχου μετάγεται στην πρώτη εφεδρική συσκευή προορισμού και συνεχίζει διαδοχικά στις
υπόλοιπες εφεδρικές συσκευές προορισμού της διαμόρφωσης (πρώτη, δεύτερη και τρίτη), έως
ότου ολοκληρωθεί η αποστολή της αναφοράς με επιτυχία.
Γνωστοποίηση!
Οι πίνακες B5512, B4512 και B3512 V2 δεν διαθέτουν Δεύτερη ή Τρίτη εφεδρική συσκευή
προορισμού.

Ο πίνακας ελέγχου πραγματοποιεί έως δέκα προσπάθειες για την αποστολή αναφορών σε μια
Ομάδα διαδρομών χρησιμοποιώντας την Κύρια και τις Εφεδρικές συσκευές προορισμού. Ο
πίνακας ελέγχου μετάγεται διαδοχικά στην Κύρια και στις Εφεδρικές συσκευές προορισμού,
όπως υποδεικνύεται στον πίνακα. Μετά από 10 ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα συμβάν Σφάλματος επικοινωνίας.
Εάν δεν έχει διαμορφωθεί καμία Εφεδρική συσκευή προορισμού, ο πίνακας ελέγχου
χρησιμοποιεί την Κύρια συσκευή προορισμού και για τις δέκα προσπάθειες.
Διαμορφωμένοι

Κύρια συσκευή

Κύρια, Πρώτη

Κύρια, Πρώτη

προορισμοί

προορισμού και

εφεδρική και

εφεδρική, Δεύτερη

Πρώτη εφεδρική

Δεύτερη εφεδρική

εφεδρική και Τρίτη

συσκευή προορισμού συσκευή

εφεδρική συσκευή

προορισμού

προορισμού

Κύρια συσκευή

Κύρια συσκευή

Κύρια συσκευή

προορισμού

προορισμού

προορισμού

Κύρια συσκευή

Κύρια συσκευή

Κύρια συσκευή

προορισμού

προορισμού

προορισμού

Προσπάθεια αποστολής:
1
2
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4

5

6

7

Πρώτη εφεδρική

Πρώτη εφεδρική

Πρώτη εφεδρική

συσκευή προορισμού

συσκευή

συσκευή

προορισμού

προορισμού

Πρώτη εφεδρική

Πρώτη εφεδρική

Πρώτη εφεδρική

συσκευή προορισμού

συσκευή

συσκευή

προορισμού

προορισμού

Κύρια συσκευή

Δεύτερη εφεδρική

Δεύτερη εφεδρική

προορισμού

συσκευή

συσκευή

προορισμού

προορισμού

Πρώτη εφεδρική

Δεύτερη εφεδρική

Δεύτερη εφεδρική

συσκευή προορισμού

συσκευή

συσκευή

προορισμού

προορισμού

Κύρια συσκευή

Κύρια συσκευή

Τρίτη εφεδρική

προορισμού

προορισμού

συσκευή

65

προορισμού
8

9

Πρώτη εφεδρική

Πρώτη εφεδρική

Τρίτη εφεδρική

συσκευή προορισμού

συσκευή

συσκευή

προορισμού

προορισμού

Κύρια συσκευή

Δεύτερη εφεδρική

Κύρια συσκευή

προορισμού

συσκευή

προορισμού

προορισμού
10

Πρώτη εφεδρική

Κύρια συσκευή

Πρώτη εφεδρική

συσκευή προορισμού

προορισμού

συσκευή
προορισμού

Συμβάντα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Όταν η Κύρια συσκευή προορισμού αποτύχει να συνδεθεί στον Κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων
μετά από δύο προσπάθειες, ο πίνακας ελέγχου μετάγεται στην Εφεδρική συσκευή προορισμού.
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την πρωτότυπη αναφορά μαζί με μια αναφορά ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Εάν δεν έχουν διαμορφωθεί συσκευές εφεδρικών προορισμών, αποστέλλεται
αναφορά ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει ένα συμβάν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, μετά την επιτυχή
αποστολή αναφοράς, χρησιμοποιώντας τη συσκευή κύριου προορισμού.
Εάν η συσκευή κύριας διαδρομής προορισμού είναι Προορισμός IP (Ενσωματωμένη IP,
Διασυνδεδεμένη IP κινητής τηλεφωνίας, Διεύθυνση SDI2 1 ή Διεύθυνση SDI2 2), ο πίνακας
ελέγχου αποστέλλει το αρχικό συμβάν με μια αναφορά ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που
περιλαμβάνει έναν τροποποιητή αριθμού SDI2 (SDI2##). Ο τροποποιητής SDI2 προσδιορίζει τον
τύπο της συσκευής προορισμού IP, όπως υποδεικνύεται στους πίνακες:
Τροποποιητής
Τύπος συσκευής
προορισμού

Τροποποιητής

Τροποποιητής

Τροποποιητής

αριθμού SDI2 για αριθμού SDI2 για αριθμού SDI2 για αριθμού SDI2 για
Προορισμό IP 1

Προορισμό IP 2

Προορισμό IP 3

Προορισμό IP 4

Onboard Ethernet

10

20

30

40

Onboard Cellular

18

28*

38

48

Διεύθυνση SDI2 1

11

21

31

41
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Τροποποιητής
Τύπος συσκευής
προορισμού

Τροποποιητής

Τροποποιητής

Τροποποιητής

αριθμού SDI2 για αριθμού SDI2 για αριθμού SDI2 για αριθμού SDI2 για
Προορισμό IP 1

Προορισμό IP 2

Προορισμό IP 3

Προορισμό IP 4

12

22

32

42

Διεύθυνση SDI2 2

*Για παράδειγμα, μια αναφορά ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για την Ομάδα διαδρομών 1,
όταν η συσκευή κύριου προορισμού έχει εκχωρηθεί στο Plug-in ή στο Onboard Cellular, ο
Προορισμός 2 θα ονομαστεί - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ RG1 SDI228.
Ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, όταν δεν λαμβάνει
θετική επιβεβαίωση από τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων σε σταθμοσκοπήσεις, μετά τον
αριθμό επαναληπτικών προσπαθειών της διαμόρφωσης.
Εάν αποτύχουν όλες οι προσπάθειες τόσο στη συσκευή κύριου προορισμού όσο και στη συσκευή
εφεδρικού προορισμού, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
RG#. Ο πίνακας ελέγχου δεν δημιουργεί συμβάντα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για
συμβάντα ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση CAN/ULC S304, να μην διαγράφονται οι εκκρεμείς αναφορές
Όταν η παράμετρος «CAN/ULC S304» οριστεί σε «ΝΑΙ», ο πίνακας ελέγχου δεν διαγράφει τις
εκκρεμείς αναφορές πριν από τη δημιουργία ενός συμβάντος ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Συνεχίζει να θέτει σε σειρά αναμονής τις αναφορές για τη διαδρομή που απέτυχε, έως ότου
αποκατασταθεί μία από τις προβληματικές διαδρομές στην ομάδα διαδρομών. Εάν η σειρά
αναμονής υπερβεί τη χωρητικότητα του αρχείου καταγραφής συμβάντων του πίνακα, τότε
διαγράφονται (αντικαθίστανται) οι παλαιότερες αναφορές.

3.10.1

Κύρια συσκευή προορισμού
Προεπιλογή: Απουσία συσκευής
Επιλογές:
–

Απουσία συσκευής

–

Onboard IP Προορισμός 1

–

Onboard IP Προορισμός 2

–

Onboard IP Προορισμός 3

–

Onboard IP Προορισμός 4

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 1

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 2

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 3

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 4

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 1

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 2

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 3

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 4

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 1

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 2

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 3

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 4

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 1

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 2

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 3

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 4
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Επιλέξτε την Κύρια συσκευή προορισμού για Ομάδες διαδρομής. Ο πίνακας ελέγχου
χρησιμοποιεί τη συσκευή για την αποστολή αναφορών στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Η επιλογή «Κύρια συσκευή προορισμού» εκχωρεί μια μονάδα επικοινωνίας (ενσωματωμένη
μονάδα επικοινωνίας μέσω IP, διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας,
διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή μονάδα SDI2) σε έναν
προορισμό (Διεύθυνση δικτύου, σελίδα 70 ή Τηλέφωνο και Παράμετροι τηλεφώνου, σελίδα 30)
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει
αναφορές, ανατρέξτε στις ενότητες Επισκόπηση αναφορών, σελίδα 47 και Μονάδα επικοινωνίας,
επισκόπηση, σελίδα 64.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Μονάδα επικοινωνίας > Κύρια συσκευή προορισμού

3.10.2

Συσκευές εφεδρικών προορισμών
Προεπιλογή: Καμία συσκευή
Επιλέξτε έως 3 συσκευές εφεδρικών προορισμών (πρώτη, δεύτερη, τρίτη) για μια Ομάδα
διαδρομών. Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί την εφεδρική συσκευή για την αποστολή αναφορών
στον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων, όταν αδυνατεί η κύρια συσκευή.
Η λειτουργία επιλογής συσκευής εφεδρικού προορισμού εκχωρεί μια μονάδα επικοινωνίας
(ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω IP, διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω
κινητής τηλεφωνίας, διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή
μονάδα SDI2) σε έναν προορισμό (Διεύθυνση δικτύου, σελίδα 70 ή Τηλέφωνο και Παράμετροι
τηλεφώνου, σελίδα 30).
Μην επιλέξετε την ίδια συσκευή προορισμού ως τη συσκευή κύριου προορισμού και ως συσκευή
εφεδρικού προορισμού για μια Ομάδα διαδρομών.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει
αναφορές, ανατρέξτε στις ενότητες Επισκόπηση αναφορών, σελίδα 47 και Μονάδα επικοινωνίας,
επισκόπηση, σελίδα 64.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Μονάδα επικοινωνίας > Συσκευή εφεδρικού προορισμού
Επιλογές:
–

Απουσία συσκευής

–

Onboard IP Προορισμός 1

–

Onboard IP Προορισμός 2

–

Onboard IP Προορισμός 3

–

Onboard IP Προορισμός 4

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 1

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 2

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 3

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός κινητής τηλεφωνίας 4

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 1

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 2

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 3

–

Διασυνδεδεμένος Προορισμός τηλεφώνου 4

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 1

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 2

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 3

–

Διεύθυνση SDI2 1 Προορισμός 4
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–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 1

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 2

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 3

–

Διεύθυνση SDI2 2 Προορισμός 4

RG ίδιος δέκτης δικτύου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί ελέγχου ταυτότητας για τον κύριο και
τον εφεδρικό προορισμό.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί ξεχωριστά κλειδιά ελέγχου ταυτότητας για τον κύριο
και τον εφεδρικό προορισμό.

Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι», όταν:
–

Η Κύρια συσκευή προορισμού και οι Εφεδρικές συσκευές προορισμού ορίζονται ως
συσκευές IP (ενσωματωμένες, κινητής τηλεφωνίας ή SDI2) και οι Προορισμοί
διαμορφώνονται σε «Ενισχυμένη επικοινωνία».

–

Οι προορισμοί διαμορφώνονται για τον ίδιο κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων, αλλά με
διαφορετικές διευθύνσεις IP, η πρόσβαση στις οποίες είναι δυνατή από διαφορετικά δίκτυα
(π.χ. LAN/WAN και το Internet).

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι» και ο κύριος προορισμός όπως και ο εφεδρικός
προορισμός χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες σταθμοσκόπησης, και ο πίνακας ελέγχου
εντοπίζει πρόβλημα επικοινωνίας στην κύρια ή στην εφεδρική συσκευή προορισμού, η
λειτουργική συσκευή προορισμού μεταβαίνει αμέσως στην υψηλότερη συχνότητα
σταθμοσκόπησης.
Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Όχι» και ο πίνακας ελέγχου εντοπίσει πρόβλημα
επικοινωνίας στην κύρια ή στην εφεδρική συσκευή προορισμού, η λειτουργική συσκευή
προορισμού συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συχνότητα σταθμοσκόπησης της διαμόρφωσης.
Αυτή η παράμετρος ορίζεται συνήθως σε «Όχι», όταν μία από τις συσκευές προορισμού οριστεί
σε «Ενσωματωμένη IP» ή «Συσκευή SDI2» και η άλλη σε «Συσκευή διασυνδεδεμένης IP κινητής
τηλεφωνίας». Η συχνότητα σταθμοσκόπησης για προορισμούς κινητής τηλεφωνίας ορίζεται
συνήθως σε χαμηλότερη συχνότητα (4 ώρες).
Μια συχνότητα σταθμοσκόπησης 5 λεπτών ή μεγαλύτερη ενδέχεται να υπερβεί το πρόγραμμα
δεδομένων του παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Αντιμετωπίστε τυχόν συμβάντα Προβλήματος
επικοινωνίας, το συντομότερο δυνατόν.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Μονάδα επικοινωνίας > RG ίδιος δέκτης δικτύου

3.10.4

Συγχρονισμός ώρας
Προεπιλογή:
Ομάδα διαδρομών 1: Ναι
Ομάδες διαδρομών 2-4: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας του πίνακα ελέγχου με το Κέντρο Λήψης
Σημάτων.

–

Όχι - απουσία συγχρονισμού ώρας και ημερομηνίας του πίνακα ελέγχου με το Κέντρο Λήψης
Σημάτων.

Όταν η παράμετρος «Συγχρονισμός ώρας» οριστεί σε «Ναι», απαιτείται:
–

να ορίσετε τη Κύρια συσκευή προορισμού ή τις Εφεδρικές συσκευές προορισμού σε
Onboard IP, Plug-in Cellular IP ή SDI2,

–
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να ορίσετε την παράμετρο «Μορφή υποβολής αναφορών» για τον Προορισμό σε Modem4.
Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα | el

69

Η παράμετρος «Συγχρονισμός ώρας» διατίθεται για όλες τις ομάδες διαδρομών, αλλά μπορεί να
οριστεί σε «Ναι» μόνο για μία ομάδα διαδρομών κάθε φορά.
Απόκλιση ώρας πίνακα ελέγχου κατά 30 λεπτά ή λιγότερο
Όταν η ώρα του πίνακα ελέγχου αποκλίνει κατά 30 λεπτά ή λιγότερο και η ώρα του πίνακα
ελέγχου υστερεί της σωστής ώρας, ο πίνακας ελέγχου μετρά τα δευτερόλεπτα ταχύτερα από ένα
ανά δευτερόλεπτο. Εάν η ώρα του πίνακα ελέγχου έπεται της σωστής ώρας, ο πίνακας ελέγχου
μετρά τα δευτερόλεπτα αργότερα από ένα ανά δευτερόλεπτο.
Ο πίνακας ελέγχου μετρά τα δευτερόλεπτα με τον τρόπο αυτό έως ότου η ώρα του πίνακα
ελέγχου συγχρονιστεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Κάθε δευτερόλεπτο υφίσταται και δεν
επαναλαμβάνεται κανένα δευτερόλεπτο. Επομένως, δεν υπάρχει παράβλεψη ή επανάληψη
κάποιου προγράμματος, προγραμματισμένου συμβάντος ή έναρξης και λήξης χρονοθυρίδας.
Απόκλιση ώρας πίνακα ελέγχου πάνω από 30 λεπτά
Όταν η ώρα του πίνακα ελέγχου αποκλίνει πάνω από 30 λεπτά, ο πίνακας ελέγχου ορίζει την
ημερομηνία και την ώρα του σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα του Κέντρο Λήψης
Σημάτων.
Εάν η αλλαγή προκαλέσει μετατόπιση της ώρας του πίνακα ελέγχου προς τα εμπρός, ενδέχεται
να υπάρξει παράβλεψη κάποιου προγράμματος, προγραμματισμένου συμβάντος ή έναρξης και
λήξης χρονοθυρίδας. Εάν η αλλαγή προκαλέσει μετατόπιση της ώρας του πίνακα ελέγχου προς
τα πίσω, ενδέχεται να υπάρξει επανάληψη κάποιου προγράμματος, προγραμματισμένου
συμβάντος ή έναρξης και λήξης χρονοθυρίδας.
Θέση μενού RPS:
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Μονάδα επικοινωνίας > Συγχρονισμός ώρας

3.11

Ενισχυμένη επικοινωνία

3.11.1

Μορφή υποβολής αναφορών
Προεπιλογή: Conettix: Modem4
Επιλογές:
–

Conettix: Modem4 - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει εκτεταμένες αναφορές μορφής
επικοινωνίας Modem4 στον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων.

–

Conettix: Contact ID - χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή, όταν ο κεντρικός σταθμός λήψης
σημάτων δεν υποστηρίζει τη μορφή Modem4.

–

DC-09: Contact ID, TCP - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει το contact ID μέσω του
πρωτοκόλλου μετάδοσης συναγερμών SIA DC-09 TCP σε δέκτες και εφαρμογές.

–

DC-09: Contact ID, UDP - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει το contact ID μέσω του
πρωτοκόλλου μετάδοσης συναγερμών SIA DC-09 UDP σε δέκτες και εφαρμογές.

–

DC-09: SIA, TCP - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές μορφής επικοινωνίας SIA μέσω
του πρωτοκόλλου μετάδοσης συναγερμών SIA DC-09 TCP σε δέκτες και εφαρμογές.

–

DC-09: SIA, UDP - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές μορφής επικοινωνίας SIA μέσω
του πρωτοκόλλου μετάδοσης συναγερμών SIA DC-09 UDP σε δέκτες και εφαρμογές.

Επιλέξτε τη μορφή υποβολής αναφορών που χρησιμοποιεί ο πίνακας ελέγχου για την αποστολή
αναφορών στον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων.
Γνωστοποίηση!
Οι επιλογές μορφής αναφορών DC-09 δεν είναι διαθέσιμες, όταν είναι ενεργοποιημένη η
Εφαρμογή ανίχνευσης πυρκαγιάς UL864 (έχει οριστεί σε «Ναι») στις Ρυθμίσεις συμμόρφωσης.
Οι επιλογές μορφής αναφορών DC-09 δεν είναι διαθέσιμες, όταν είναι ενεργοποιημένη η
Ευρωπαϊκή εφαρμογή (έχει οριστεί σε «Όχι») στις Ρυθμίσεις συμμόρφωσης.
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Γνωστοποίηση!
Η μορφή Contact ID δεν υποστηρίζει Συγχρονισμό ώρας
Εάν επιλέξετε τη μορφή Contact ID, πρέπει να ορίσετε την παράμετρο Συγχρονισμός ώρας,
σελίδα 68 σε «Όχι».
Γνωστοποίηση!
Ο συνιστώμενος Χρόνος εποπτείας δέκτη είναι 300 δευτ. ή μεγαλύτερος, όταν χρησιμοποιείται
το πρωτόκολλο μετάδοσης συναγερμών DC09: SIA, TCP για τη Μορφή υποβολής αναφορών.

Θέση μενού RPS:
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Μορφή υποβολής αναφορών

3.11.2

Κεντρικός σταθμός λήψης σημάτων
Προεπιλογή: Δ/Ι
Διαμορφώστε προορισμούς αποστολής αναφορών για να χρησιμοποιήσετε έως 4 κεντρικούς
σταθμούς λήψης σημάτων (A-D).
Επιλογές:
–

Α

–

B

–

C

–

D

Για την αναγνώριση προορισμών χρησιμοποιώντας έναν μόνο κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων,
εκχωρήστε μια ετικέτα κοινής χρήσης A, B, C ή D. Για την αναγνώριση κεντρικών σταθμών λήψης
σημάτων που είναι διαφορετικοί, εκχωρήστε μια μοναδική ετικέτα A, B, C ή D.
Θέση μενού RPS:
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Κεντρικός σταθμός λήψης
σημάτων

3.11.3

Διεύθυνση δικτύου
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Διεύθυνση IPv4 (0.0.0.0 έως 255.255.255.255) ή όνομα κεντρικού υπολογιστή (έως
255 χαρακτήρες)
Για τη δρομολόγηση συμβάντων σε μια διεύθυνση IP (σε εφαρμογή Ιδιωτικού τοπικού δικτύου ή
Δικτύου ευρείας περιοχής), επιλέξτε έναν Προορισμό (Προορισμός 1 – Προορισμός 4) και
πληκτρολογήστε εδώ τη διεύθυνση IP για τον εν λόγω Προορισμό.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Διεύθυνση δικτύου
(Προορισμοί 1-4)

3.11.4

Αριθμός θύρας
Προεπιλογή: 7700
Επιλογές: 1 έως 65.535
Για επικοινωνίες IP με Κέντρο Λήψης Σημάτων σε τυπικές εγκαταστάσεις, διατηρήστε τη Θύρα
στην προεπιλεγμένη τιμή.
Γνωστοποίηση!
Περιορίστε την ανεπιθύμητη κίνηση, επιλέξτε έναν αριθμό θύρας πάνω από 1023
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό θύρας από την προεπιλεγμένη τιμή, επιλέξτε έναν αριθμό
θύρας πάνω από 1023 για να μειώσετε την ανεπιθύμητη κίνηση δικτύου.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Αριθμός θύρας (Προορισμός 1
έως 4)

3.11.5

Χρόνος εποπτείας δέκτη
Προεπιλογή: 4 ώρες - Μεσαίο επίπεδο ασφάλειας
Επιλογές:
–

200 δευτ. - UL1610

–

300 δευτ. - NFPA 72 2010

–

1 ώρα - NFPA 72 2013

–

4 ώρες - Μεσαίο επίπεδο ασφάλειας

–

24 ώρες - Ημερήσια

–

25 - ώρες

–

90 δευτ. - Υψηλό επίπεδο ασφάλειας

–

Χωρίς σταθμοσκόπηση

–

95-195, 205-1275 δευτ. - οι επιλογές είναι διαθέσιμες σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων

–

2, 3, 5-23, 26-255 ώρες

–

Προσαρμοσμένη

Με την εξαίρεση της επιλογής «Προσαρμοσμένη», η επιλογή «Χρόνος εποπτείας δέκτη» ορίζει
αυτόματα τις παραμέτρους «Συχνότητα σταθμοσκόπησης», «Αναμονή ACK» και «Αριθμός
επαναληπτικών προσπαθειών».
Ο παράμετροι «Συχνότητα σταθμοσκόπησης», «Χρόνος αναμονής ACK» και «Αριθμός
επαναληπτικών προσπαθειών» σε συνδυασμό, διαμορφώνουν την εποπτεία των συνδέσεων
δικτύου με τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων για τους Προορισμούς 1 έως 4.
Γνωστοποίηση!
Ο συνιστώμενος Χρόνος εποπτείας δέκτη είναι 300 δευτ. ή μεγαλύτερος, όταν χρησιμοποιείται
το πρωτόκολλο μετάδοσης συναγερμών DC09: SIA, TCP για τη Μορφή υποβολής αναφορών.

Η παράμετρος «Συχνότητα σταθμοσκόπησης» ορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των «παλμών»
σταθμοσκόπησης που αποστέλλει ο πίνακας ελέγχου στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Η παράμετρος «Αναμονή ACK» ορίζει το χρονικό διάστημα που ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε
κατάσταση αναμονής, ώστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων να αποστείλει την επιβεβαίωση (ACK)
ενός παλμού σταθμοσκόπησης.
Εάν δεν ληφθεί επιβεβαίωση, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει ξανά τον παλμό τόσες φορές όσες
υποδεικνύει ο αριθμός που ορίζεται στην παράμετρο «Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών».
Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών αποστολής, ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα συμβάν Σφάλματος επικοινωνίας ##. (Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τη
σωστή τιμή ##).
Συσκευή

Προορισμός 1

Προορισμός 2

Προορισμός 3

Προορισμός 4

SDI2-1

11

21

31

41

Onboard

10

20

30

40

Onboard Cellular 18

28

38

48

Ethernet
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Ακόμη και μετά από ένα συμβάν Σφάλματος επικοινωνίας ##, ο πίνακας ελέγχου συνεχίζει την
αποστολή του παλμού σταθμοσκόπησης κάθε 10 δευτ. έως ότου λάβει επιβεβαίωση.
Όταν ο πίνακας ελέγχου λάβει μια επιβεβαίωση από το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ο πίνακας
ελέγχου επιστρέφει στην κανονική συχνότητα σταθμοσκόπησης.
Περισσότεροι προορισμοί δικτύου από έναν
Όταν διαμορφώνονται περισσότεροι προορισμοί δικτύου από έναν, ο πίνακας ελέγχου τους
χρησιμοποιεί διαδοχικά. Για παράδειγμα, εάν δεν ληφθεί επιβεβαίωση από τον Προορισμό 1
εντός 10 δευτ., ο πίνακας ελέγχου προχωρά στον Προορισμό 2 για την αποστολή του παλμού
σταθμοσκόπησης, και, στη συνέχεια, περιμένει να λάβει το ACK πριν επιστρέψει στον Προορισμό
SDI 1 για εκ νέου αποστολή του παλμού σταθμοσκόπησης.
Σε περίπτωση αποστολής παλμών σταθμοσκόπησης από έναν Προορισμό SDI και υπέρβασης του
Χρόνου αναμονής ACK (Προορισμοί 1 έως 4), δημιουργείται ένα συμβάν ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ##. Όταν δημιουργηθεί αυτό το σφάλμα, όλα τα συμβάντα που έχουν
δρομολογηθεί προς αυτόν τον προορισμό μεταβαίνουν αμέσως στον εφεδρικό προορισμό.
Γνωστοποίηση!
Κατά την αποστολή αναφορών σε Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω δικτύου, ορίστε αυτήν την
παράμετρο σε μη μηδενική τιμή. Ο μη προγραμματισμός τιμής σε αυτήν την παράμετρο,
ενδέχεται να εμποδίσει την επαναφορά σε κανονική κατάσταση ενός προορισμού επικοινωνίας
δικτύου που απέτυχε.
Εάν ο πίνακας ελέγχου έχει προγραμματιστεί για την αποστολή παλμού σταθμοσκόπησης στο
Κέντρο Λήψης Σημάτων, η συχνότητα αποστολής κάθε 75 δευτ. διατηρεί την εικονική σύνδεση
στις περισσότερες διαμορφώσεις δικτύου. Η μείωση της τιμής για αυτήν την παράμετρο αυξάνει
την ποσότητα αδρανούς επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής SDI2 και του Κέντρου Λήψης
Σημάτων. Η αυξημένη αδρανής επικοινωνία μεταξύ πίνακα ελέγχου και δέκτη προκαλεί μείωση
της αποτελεσματικότητας του πίνακα ελέγχου όσον αφορά τη λειτουργία υποβολής αναφορών
συμβάντων.
Ο πίνακας ελέγχου επαναρυθμίζει τη συχνότητα σταθμοσκόπησης προσωρινά από λιγότερο από
300 δευτ. σε 300 δευτ., όταν είναι σε σύνδεση με το RPS. Η συχνότητα σταθμοσκόπησης
επανέρχεται στην προγραμματισμένη τιμή μετά τη λήξη της συνεδρίας λειτουργίας RPS.
Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε «Προσαρμοσμένη», η προεπιλεγμένη τιμή για τις
παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος αναμονής ACK (δευτ.),
σελίδα 73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74 είναι «0». Εάν αλλάξετε αυτές τις
παραμέτρους από τις προεπιλεγμένες τιμές, το RPS διατηρεί τις τιμές ακόμη και εάν αλλάξετε
την παράμετρο «Χρόνος εποπτείας δέκτη» από την επιλογή «Προσαρμοσμένη». Εάν επιλέξετε
ξανά «Προσαρμοσμένη», εκτελείται αρχικοποίηση των παραμέτρων «Συχνότητα
σταθμοσκόπησης», «Αναμονή ACK» και «Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών» στις
αποθηκευμένες τιμές.
Γνωστοποίηση!
Η ρύθμιση Χρόνου εποπτείας δέκτη είναι κρίσιμη για μια βελτιστοποιημένη υπηρεσία κινητής
τηλεφωνίας
Για να αποφύγετε τυχόν υπερβολικές μηνιαίες χρεώσεις και να διασφαλίσετε τη σωστή ρύθμιση
αυτής της παραμέτρου, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας,
σελίδα 329.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Χρόνος εποπτείας δέκτη
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Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.)
Προεπιλογή: 12600 (όταν η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» οριστεί στην προεπιλεγμένη
τιμή «4 ώρες», «0», όταν η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» οριστεί πρώτα σε
«Προσαρμοσμένη»)
Επιλογές: (δευτ.)
–

0 - ο παλμός σταθμοσκόπησης είναι απενεργοποιημένος.

–

5 έως 65534 - ενεργοποιεί τη συχνότητα σταθμοσκόπησης για το χρονικό διάστημα που έχει
προγραμματιστεί εδώ (δευτ.).

–

65535 - ο παλμός της σταθμοσκόπησης αποστέλλεται μία φορά την ημέρα.

Η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» πρέπει να οριστεί σε «Προσαρμοσμένη», ώστε να είναι
δυνατή η επεξεργασία της παραμέτρου «Συχνότητα σταθμοσκόπησης». Πληκτρολογήστε το
χρονικό διάστημα (δευτ.) βάσει του οποίου ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει παλμό
σταθμοσκόπησης στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
–

5 λεπτά = 300 δευτ.

–

1 ώρα = 3600 δευτ.

–

12 ώρες = 43.200 δευτ.

–

18 ώρες = 64.800 δευτ.

Γνωστοποίηση!
Για να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος
αναμονής ACK (δευτ.), σελίδα 73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74, ορίστε
την παράμετρο Χρόνος εποπτείας δέκτη, σελίδα 71 σε «Προσαρμοσμένη».
Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε «Προσαρμοσμένη», η προεπιλεγμένη τιμή για τις
παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος αναμονής ACK (δευτ.),
σελίδα 73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74 είναι «0». Εάν αλλάξετε αυτές
τις παραμέτρους από τις προεπιλεγμένες τιμές, το RPS διατηρεί τις τιμές ακόμη και εάν
αλλάξετε την παράμετρο «Χρόνος εποπτείας δέκτη» από την επιλογή «Προσαρμοσμένη». Εάν
επιλέξετε ξανά «Προσαρμοσμένη», εκτελείται επαναφορά των παραμέτρων «Συχνότητα
σταθμοσκόπησης», «Αναμονή ACK» και «Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών» στις
αποθηκευμένες τιμές.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Συχνότητα σταθμοσκόπησης

3.11.7

Χρόνος αναμονής ACK (δευτ.)
Προεπιλογή: 300 (όταν η παράμετρος Χρόνος εποπτείας δέκτη ορίζεται στην προεπιλεγμένη
τιμή «4 ώρες», «0», όταν η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» οριστεί πρώτα σε
«Προσαρμοσμένη»)
Επιλογές: 5 έως 65535 (δευτ.)
Η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» πρέπει να οριστεί σε «Προσαρμοσμένη», ώστε να είναι
δυνατή η επεξεργασία της παραμέτρου «Χρόνος αναμονής ACK». Πληκτρολογήστε τον χρόνο
αναμονής του πίνακα ελέγχου για επιβεβαίωση (ACK) από το Κέντρο Λήψης Σημάτων για
παλμούς σταθμοσκόπησης ή αναφορές (συμβάντα). Για αναφορές, ο πίνακας ελέγχου περιμένει
15 δευτ. το μέγιστο, πριν από την αποστολή παλμού της επόμενης προσπάθειας.
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Γνωστοποίηση!
Για να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος
αναμονής ACK (δευτ.), σελίδα 73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74, ορίστε την
παράμετρο Χρόνος εποπτείας δέκτη, σελίδα 71 σε «Προσαρμοσμένη».
Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε «Προσαρμοσμένη», η προεπιλεγμένη τιμή για τις
παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος αναμονής ACK (δευτ.), σελίδα
73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74 είναι «0». Εάν αλλάξετε αυτές τις
παραμέτρους από τις προεπιλεγμένες τιμές, το RPS διατηρεί τις τιμές ακόμη και εάν αλλάξετε
την παράμετρο «Χρόνος εποπτείας δέκτη» από την επιλογή «Προσαρμοσμένη». Εάν επιλέξετε
ξανά «Προσαρμοσμένη», εκτελείται επαναφορά των παραμέτρων «Συχνότητα σταθμοσκόπησης»,
«Αναμονή ACK» και «Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών» στις αποθηκευμένες τιμές.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Χρόνος αναμονής ACK

3.11.8

Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών
Προεπιλογή: 5 (όταν η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή
«4 ώρες», «0», όταν η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας δέκτη» οριστεί πρώτα σε
«Προσαρμοσμένη»)
Επιλογές:
0 - συνεχείς προσπάθειες. Δεν υπάρχουν συμβάντα Σφάλματος επικοινωνίας για σταθμοσκόπηση.
1 έως 255 - φορές που ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει ξανά τον παλμό σταθμοσκόπησης.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό φορών που ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει ξανά τον παλμό
σταθμοσκόπησης πριν από τη δημιουργία ενός συμβάντος ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SDI2 ##.
(Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τη σωστή τιμή ##).
Συσκευή

Προορισμός 1

Προορισμός 2

Προορισμός 3

Προορισμός 4

SDI2-1

11

21

31

41

Onboard

10

20

30

40

Onboard Cellular 18

28

38

48

Ethernet

Γνωστοποίηση!
Για να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος
αναμονής ACK (δευτ.), σελίδα 73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74, ορίστε την
παράμετρο Χρόνος εποπτείας δέκτη, σελίδα 71 σε «Προσαρμοσμένη».
Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε «Προσαρμοσμένη», η προεπιλεγμένη τιμή για τις
παραμέτρους Συχνότητα σταθμοσκόπησης (δευτ.), σελίδα 73, Χρόνος αναμονής ACK (δευτ.), σελίδα
73 και Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών, σελίδα 74 είναι «0». Εάν αλλάξετε αυτές τις
παραμέτρους από τις προεπιλεγμένες τιμές, το RPS διατηρεί τις τιμές ακόμη και εάν αλλάξετε
την παράμετρο «Χρόνος εποπτείας δέκτη» από την επιλογή «Προσαρμοσμένη». Εάν επιλέξετε
ξανά «Προσαρμοσμένη», εκτελείται επαναφορά των παραμέτρων «Συχνότητα σταθμοσκόπησης»,
«Αναμονή ACK» και «Αριθμός επαναληπτικών προσπαθειών» στις αποθηκευμένες τιμές.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Αριθμός επαναληπτικών
προσπαθειών

3.11.9

Μέγεθος κλειδιού AES
Προεπιλογή: Χωρίς κρυπτογράφηση
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Επιλογές:
–

Χωρίς κρυπτογράφηση

–

128 bits - 16 bytes

–

192-bit - 24 bytes

–

256-bit - 32 bytes

Επιλέξτε το μέγεθος του κλειδιού AES.
Θέση μενού RPS:
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Μέγεθος κλειδιού AES

3.11.10

Κλειδί κρυπτογράφησης AES
Προεπιλογή: <Προεπιλεγμένο> (μη κρυπτογραφημένο)
Επιλογές: Τριάντα δύο δεκαεξαδικοί χαρακτήρες που αντιπροσωπεύονται από ένα ID (01 έως
100).
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να διαμορφώσετε κάθε προορισμό δέκτη με ένα
μοναδικό κλειδί κρυπτογράφησης AES.
Το κλειδί κρυπτογράφησης AES βασίζεται στο Μέγεθος κλειδιού AES, σελίδα 74. Για τη
διαμόρφωση του κλειδιού κρυπτογράφησης, εμφανίζονται μόνο το ID και το Όνομα του κλειδιού.
Εάν δύο ή περισσότεροι προορισμοί δικτύου έχουν την ίδια διεύθυνση δικτύου, τότε το RPS
ειδοποιεί τον χειριστή να χρησιμοποιήσει το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης για αυτούς τους
προορισμούς δικτύου.
Οι συμβολοσειρές κλειδιών AES διαμορφώνονται από το μενού Διαμόρφωση > Σύστημα >
καρτέλα «Κλειδί κρυπτογράφησης»
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία > Κλειδί κρυπτογράφησης AES

3.12

SDI2 RPS / Ενισχυμένη επικοινωνία

3.12.1

Ενεργοποίηση ενισχυμένης επικοινωνίας;
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - ενεργοποίηση της λειτουργίας υποβολής αναφορών χρησιμοποιώντας μια μονάδα
επικοινωνίας μέσω IP (ενσωματωμένη, διασυνδεδεμένη κινητής τηλεφωνίας ή SDI2).

–

Όχι - απενεργοποίηση της λειτουργίας υποβολής αναφορών χρησιμοποιώντας μια μονάδα
επικοινωνίας μέσω IP.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβολής αναφορών χρησιμοποιώντας μια μονάδα
επικοινωνίας μέσω IP (ενσωματωμένη, διασυνδεδεμένη κινητής τηλεφωνίας ή SDI2) ορίστε
αυτήν την παράμετρο σε «Ναι».
Ορίστε την Κύρια συσκευή προορισμού, σελίδα 66 ή τη Συσκευές εφεδρικών προορισμών, σελίδα 67
για μία τουλάχιστον Ομάδα διαδρομών σε συσκευή «ενσωματωμένη IP», «διασυνδεδεμένη
κινητής τηλεφωνίας» ή «SDI2».

3.12.2

Απάντηση RPS μέσω του δικτύου;
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - επιτρέπει αυτόματα δημιουργούμενες συνδέσεις RPS χρησιμοποιώντας την
ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω Ethernet ή μια μονάδα διασύνδεσης δικτύου
στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2.

–

Bosch Security Systems B.V.

Όχι - εμποδίζει τις αυτόματα δημιουργούμενες συνδέσεις RPS μέσω του δικτύου.
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Εάν οριστεί σε «Όχι», οι δημιουργούμενες συνδέσεις RPS γίνονται αποδεκτές σε ένα
πληκτρολόγιο επιλέγοντας το στοιχείο «Απάντηση» από το μενού RPS (Ενέργειες > RPS >
Απάντηση).
Γνωστοποίηση!
Η λειτουργία σέρβις επιτρέπει τη δημιουργία συνδέσεων RPS μέσω του δικτύου
Όταν ο πίνακας ελέγχου είναι σε λειτουργία σέρβις, ο πίνακας ελέγχου αποδέχεται αυτόματα
δημιουργούμενες συνδέσεις RPS μέσω του δικτύου, ακόμη και εάν αυτή η παράμετρος οριστεί
σε «Όχι».
Για να τεθεί ο πίνακας ελέγχου σε λειτουργία εγκατάστασης, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί
«ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» του πίνακα ελέγχου, έως ότου το LED παλμού αρχίσει να αναβοσβήνει
γρήγορα. Στα πληκτρολόγια εμφανίζεται η ένδειξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ» και ζητείται ο κωδικός
πρόσβασης εγκαταστάτη. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης εγκαταστάτη και πιέστε
[ENTER].
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > SDI RPS/Ενισχυμένη επικοινωνία > Απάντηση RPS μέσω
του δικτύου

3.12.3

Επαλήθευση διεύθυνσης RPS
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου επαληθεύει ότι η διεύθυνση IP από την οποία επιχειρεί να συνδεθεί
το RPS είναι ίδια με τη διεύθυνση δικτύου του RPS.

–

Όχι - επιτρέπει στο RPS να συνδέεται στον πίνακα ελέγχου από οποιαδήποτε διεύθυνση IP.

Περισσότερες πληροφορίες
Διεύθυνση δικτύου RPS, σελίδα 76
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > SDI RPS/Ενισχυμένη επικοινωνία > Επαλήθευση
διεύθυνσης RPS

3.12.4

Διεύθυνση δικτύου RPS
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Διεύθυνση IPv4 ή Όνομα κεντρικού υπολογιστή
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή για το RPS.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου σας για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα
του κεντρικού υπολογιστή στον οποίο συνδέεται ο υπολογιστής σας RPS.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > SDI RPS/Ενισχυμένη επικοινωνία > Διεύθυνση δικτύου
RPS

3.12.5

Αριθμός θύρας RPS
Προεπιλογή: 7750
Επιλογές: 1 - 65535
Πληκτρολογήστε τη θύρα UDP προορισμού για τις συνεδρίες λειτουργίας δικτύου RPS που
ενεργοποιούνται από τον πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > SDI RPS/Ενισχυμένη επικοινωνία > Αριθμός θύρας RPS
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Εποπτεία τροφοδοσίας

3.13.1

Χρόνος διακοπής τροφοδοσίας AC
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Προεπιλογή: 01:00
Επιλογές: 00:01 έως 90:00 (Λεπτά:Δευτερόλεπτα)
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα της διακοπή τροφοδοσίας AC πριν ο πίνακας ελέγχου
αποστείλει μια αναφορά διακοπής τροφοδοσίας AC.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση ανίχνευσης πυρκαγιάς προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε 1:00 (ένα λεπτό).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Χρόνος διακοπής τροφοδοσίας
AC

3.13.2

Αποτυχία νέας αποστολής αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας AC
Προεπιλογή: Χωρίς αναφορές
Επιλογές:
–

Χωρίς αναφορά - να μην γίνει ξανά αποστολή αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας AC.

–

Μετά από 6 ώρες - αποστολή ξανά αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας AC στο Κέντρο Λήψης
Σημάτων μετά από 6 ώρες.

–

Μετά από 12 ώρες - αποστολή ξανά αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας AC στο Κέντρο Λήψης
Σημάτων μετά από 12 ώρες.

Ο χρόνος που ο πίνακας τίθεται σε κατάσταση αναμονής χωρίς αποκατάσταση της τροφοδοσίας
AC πριν από την αποστολή ξανά αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας AC.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Αποστολή ξανά αναφοράς
διακοπής τροφοδοσίας AC

3.13.3

Εμφάνιση διακοπής τροφοδοσίας AC
Προεπιλογή: 60
Επιλογές: 10 έως 300 (δευτ.) (διαστήματα των 5 δευτ.)
Ο χρόνος που ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε κατάσταση αναμονής, πριν τα πληκτρολόγια
εμφανίσουν την ένδειξη διακοπής τροφοδοσίας AC.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση ανίχνευσης πυρκαγιάς προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο από 10 έως 200 δευτ.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Εμφάνιση διακοπής
τροφοδοσίας AC

3.13.4

Αναφορά Διακοπής/Αποκατάστασης τροφοδοσίας AC
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - αποστολή αναφορών για Διακοπή τροφοδοσίας AC και για Αποκατάσταση τροφοδοσίας
AC.
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Όχι - καμία αποστολή αναφορών για Διακοπή τροφοδοσίας AC και για Αποκατάσταση
τροφοδοσίας AC.

Ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε κατάσταση αναμονής για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
παράμετρο «Χρόνος διακοπής τροφοδοσίας AC», πριν από την αποστολή αναφορών Διακοπής
τροφοδοσίας AC.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Αναφορά Διακοπής/
Αποκατάστασης τροφοδοσίας AC

3.13.5

Συνοδευτική αναφορά τροφοδοσίας AC
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - αποστολή μόνο εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε άλλο συμβάν, ενώ η κατάσταση της
τροφοδοσίας AC είναι αντικανονική.

–

Όχι - καμία αποστολή αναφοράς για διακοπή τροφοδοσίας AC ως συνοδευτικά συμβάντα.

Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει συνοδευτικές αναφορές για Διακοπή τροφοδοσίας AC μόνο εάν
προκύψει κάποιο άλλο συμβάν ενώ η κατάσταση της τροφοδοσίας AC είναι αντικανονική.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Όχι.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Συνοδευτικές αναφορές
τροφοδοσίας AC.

3.13.6

Βόμβος τροφοδοσίας AC / Μπαταρίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - εκπομπή τόνου προβλήματος για ολόκληρο τον πίνακα σε όλα τα πληκτρολόγια για
διακοπή τροφοδοσίας AC, χαμηλή τάση μπαταρίας και απουσία τάσης μπαταρίας.

–

Όχι - καμία εκπομπή τόνου προβλήματος για ολόκληρο τον πίνακα για διακοπή τροφοδοσίας
AC, χαμηλή τάση μπαταρίας και απουσία τάσης μπαταρίας.

Αυτή η παράμετρος δεν εμποδίζει την εμφάνιση της ένδειξης διακοπής τροφοδοσίας AC ή
χαμηλής τάσης μπαταρίας στο πληκτρολόγιο.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Βόμβος τροφοδοσίας AC/
Μπαταρίας
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Αναφορά Σφάλματος/Αποκατάστασης τάσης μπαταρίας
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές σφάλματος και αποκατάστασης τάσης
μπαταρίας στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

–

Όχι - ΔΕΝ αποστέλλονται αναφορές βλάβης και αποκατάστασης τάσης μπαταρίας στο
Κέντρο Λήψης Σημάτων. Αυτή η παράμετρος προσδιορίζει εάν θα αποστέλλεται αναφορά,
σε περίπτωση χαμηλής τάσης ή απουσίας τάσης της μπαταρίας.

Οι αναφορές σφάλματος και αποκατάστασης τάσης μπαταρίας διοχετεύονται προς συσκευές
προορισμού εκχωρημένες σε Ομάδες διαδρομών διαμορφωμένες για Αναφορές διαγνωστικών
ελέγχων.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.
Η μπαταρία πρέπει να έχει εκφορτιστεί κάτω από 12,1 VDC για 16 δευτ. πριν ο πίνακας ελέγχου
ανταποκριθεί σε κατάσταση χαμηλής τάσης μπαταρίας. Απαιτείται χρονικό διάστημα από 10 έως
60 δευτ. για να ανιχνευτεί απουσία τάσης μπαταρίας.
Αναφορές μόντεμ: Απουσία ή βραχυκύκλωμα ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, εκφορτίστηκε κάτω
από 12,1 VDC ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αναφορές Contact ID: Απουσία ή βραχυκύκλωμα ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΝΕΚΡΗ,
εκφορτίστηκε κάτω από 12,1 VDC ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Εποπτεία τροφοδοσίας > Αναφορά Σφάλματος/
Αποκατάστασης τάσης μπαταρίας.

3.14

Παράμετροι RPS

3.14.1

Κωδικός πρόσβασης RPS
Προεπιλογή: 999999
Επιλογές: 6 έως 24 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (Μη χρησιμοποιείτε διαστήματα στον κωδικό
πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.)
Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης που αποστέλλει και χρησιμοποιεί το RPS για τη δημιουργία
σύνδεσης με τον πίνακα ελέγχου.

Γνωστοποίηση!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλοι οι πίνακες συνοδεύονται κατά την κατασκευή από έναν εργοστασιακά
προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Για να διασφαλίσετε την πρόσβαση και τις συνδέσεις
ελέγχου με τον πίνακά σας, ορίστε και συγχρονίστε έναν νέο, μη προεπιλεγμένο Κωδικό
πρόσβασης RPS στη διαμόρφωση λογαριασμού του πίνακά σας.
Για την αρχική σύνδεση με τον πίνακα, ως Κωδικό πρόσβασης RPS στο παράθυρο σύνδεσης, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης. Μόλις
επιτευχθεί η σύνδεση, οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τον Κωδικό πρόσβασης RPS μέσω
διαμόρφωσης ή συγχρονισμού.
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Για νέους πίνακες με Firmware v3.09+ και μονάδες B465 με Firmware v2.09+,
χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακά προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης Cloud ID. Αναζητήστε
αυτόν τον μοναδικό για κάθε πίνακα κωδικό πρόσβασης στην έντυπη ετικέτα που είναι
κολλημένη στον πίνακα.

–

Για πίνακες παλαιού τύπου με Firmware προγενέστερο της έκδοσης v3.09 και μονάδες
B465 με Firmware προγενέστερο της έκδοσης v2.09, χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακά
προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 999999.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Κωδικός πρόσβασης RPS

3.14.2

Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες
Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 (%)
Όταν το αρχείο καταγραφής του πίνακα ελέγχου είναι πλήρες κατά αυτό το ποσοστό, ο πίνακας
ελέγχου προσθέτει ένα συμβάν Ορίου αρχείου καταγραφής στο αρχείο καταγραφής και
αποστέλλει μια αναφορά στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Πληκτρολογήστε «0» για να απενεργοποιήσετε τα συμβάντα Ορίου αρχείου καταγραφής και
Υπερπλήρωσης αρχείου καταγραφής (δεν προστίθενται συμβάντα στο αρχείο καταγραφής ούτε
αποστέλλονται αναφορές).
Η αναφορά Ορίου αρχείου καταγραφής ενημερώνει το Κέντρο Λήψης Σημάτων να συνδεθεί με
τον πίνακα ελέγχου και να αντιγράψει το αρχείο καταγραφής του πίνακα πριν από την
αντικατάσταση των συμβάντων.
Ο πίνακας ελέγχου συνεχίζει να καταγράφει συμβάντα μετά την αποστολή της αναφοράς Ορίου
αρχείου καταγραφής. Όταν φτάσει στο 100% της χωρητικότητας (το αρχείο καταγραφής είναι
πλήρες και αρχίζει η αντικατάσταση των αποθηκευμένων συμβάντων), ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα τοπικό συμβάν ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες.

3.14.3

Επικοινωνήστε με το RPS εάν το αρχείο καταγραφής είναι κατά % πλήρες
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου επικοινωνεί αυτόματα με το RPS και, όταν επιτευχθεί το όριο
«Αρχείο καταγραφής % πλήρες».

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου δεν επικοινωνεί αυτόματα με το RPS, όταν επιτευχθεί το όριο
«Αρχείο καταγραφής % πλήρες».

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Επικοινωνία με RPS εάν το αρχείο
καταγραφής είναι κατά % πλήρες.

3.14.4

Επιστροφή κλήσης RPS
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - μόλις ο πίνακας ελέγχου λάβει τον κωδικό πρόσβασης RPS από το RPS, αποσυνδέεται
και καλεί τον αριθμό τηλεφώνου RPS για να δημιουργηθεί σύνδεση με το RPS.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου συνδέεται με το RPS μετά την επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης
RPS.

Κατά τη χρήση της λειτουργίας «Επιστροφή κλήσης RPS» με τονική κλήση (DTMF),
πληκτρολογήστε το γράμμα «C» ως τελευταίο ψηφίο στον αριθμό τηλεφώνου του RPS.
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Περισσότερες πληροφορίες
# τηλεφώνου RPS, σελίδα 82
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Επιστροφή κλήσης RPS

3.14.5

Εποπτεία γραμμής RPS
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - εάν ακούσει τον τόνο Εποπτείας γραμμής RPS, ο πίνακας ελέγχου καταλαμβάνει την
τηλεφωνική γραμμή, μόλις ένας αυτόματος τηλεφωνητής, άλλη συσκευή ή κάποιο άτομο
απαντήσει σε εισερχόμενη κλήση.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου δεν καταλαμβάνει την τηλεφωνική γραμμή για να συνδεθεί με το
RPS, όταν ακούσει τον τόνο Εποπτείας γραμμής RPS.

Πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους Απάντηση οπλισμένου, σελίδα 81 ή/και Απάντηση αφόπλισης,
σελίδα 82 και ο πίνακας ελέγχου πρέπει να βρίσκεται στη σχετική κατάσταση όπλισης
(οπλισμένος ή αφοπλισμένος).
Εάν ορίσετε την παράμετρο «Εποπτεία γραμμής RPS» σε «Ναι», ορίστε τυχόν αυτόματους
τηλεφωνητές που μοιράζονται την τηλεφωνική γραμμή με τον πίνακα ελέγχου, να απαντούν μετά
από δύο ή περισσότερους κωδωνισμούς.
Εάν η παράμετρος Επιστροφή κλήσης RPS, σελίδα 80 οριστεί σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου κλείνει
το τηλέφωνο μόλις λάβει τον κωδικό πρόσβασης RPS και, στη συνέχεια, καλεί τον αριθμό
τηλεφώνου RPS.
Γνωστοποίηση!
Ορίστε την εποπτεία γραμμής RPS σε «Όχι» εάν ο πίνακας ελέγχου εσφαλμένα
καταλαμβάνει την τηλεφωνική γραμμή
Οι εσφαλμένες καταλήψεις της τηλεφωνικής γραμμής υποδεικνύουν ότι μια συσκευή που
μοιράζεται την τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιεί τόνο ίδιας συχνότητας με τη συχνότητα του
τόνου Εποπτείας γραμμής RPS.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Εποπτεία γραμμής RPS

3.14.6

Απάντηση οπλισμένου
Προεπιλογή: 7
Επιλογές: 0 έως 15 (κωδωνισμοί)
–

1 έως 15 - ο πίνακας ελέγχου αναμένει αυτόν τον αριθμό κωδωνισμών για να απαντήσει
(κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής), όταν όλες οι Περιοχές είναι οπλισμένες σε
κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης. Εάν ο πίνακας ελέγχου μοιράζεται την τηλεφωνική
γραμμή με αυτόματο τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε αριθμό κατά 2 κωδωνισμούς
μεγαλύτερο από τον αριθμό για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

–

0 (ανενεργοποιημένη) - ο πίνακας ελέγχου δεν απαντά (κατάληψη της τηλεφωνικής
γραμμής), όταν όλες οι Περιοχές είναι οπλισμένες σε κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης.

Γνωστοποίηση!
Για το RPS, η Μερική ενεργοποίηση είναι κατάσταση αφόπλισης.

Εάν οποιαδήποτε περιοχή είναι σε κατάσταση Μερικής ενεργοποίησης ή αφοπλισμένη (Off), ο
πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί μετρητή κωδωνισμών Απάντηση αφόπλισης, σελίδα 82.
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Γνωστοποίηση!
Απαίτηση PSTN για Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, απενεργοποίηση απάντησης RPS όπλισης/
αφόπλισης
Εάν ορίσετε Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι τηλεφώνου > Συμβατότητα
PSTN σε «Αυστραλία» ή «Νέα Ζηλανδία», πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους «Απάντηση
όπλισης» και «Απάντηση αφόπλισης» σε «0» (απενεργοποίηση).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Απάντηση όπλισης

3.14.7

Απάντηση αφόπλισης
Προεπιλογή: 7
Επιλογές: 0 έως 15 (κωδωνισμοί)
–

1 έως 15 - ο πίνακας ελέγχου αναμένει αυτόν τον αριθμό κωδωνισμών για να απαντήσει
(κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής), όταν τουλάχιστον μία Περιοχή είναι αφοπλισμένη
(Off) ή οπλισμένη σε κατάσταση Μερικής ενεργοποίησης. Εάν ο πίνακας ελέγχου μοιράζεται
την τηλεφωνική γραμμή με αυτόματο τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε αριθμό κατά 2
κωδωνισμούς μεγαλύτερο από τον αριθμό για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

–

0 (απενεργοποίηση) - ο πίνακας ελέγχου δεν απαντά (κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής),
όταν τουλάχιστον μία Περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off) ή οπλισμένη σε κατάσταση Μερικής
ενεργοποίησης.

Γνωστοποίηση!
Για το RPS, η Μερική ενεργοποίηση είναι κατάσταση αφόπλισης.

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση PSTN για Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, απενεργοποίηση απάντησης RPS όπλισης/
αφόπλισης
Εάν ορίσετε την παράμετρο στο μενού Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι
τηλεφώνου > Συμβατότητα PSTN σε «Αυστραλία» ή «Νέα Ζηλανδία», πρέπει να ορίσετε τις
παραμέτρους «Απάντηση όπλισης» και «Απάντηση αφόπλισης» σε «0» (απενεργοποίηση).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Απάντηση αφόπλισης.

3.14.8

# τηλεφώνου RPS
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: έως 24 χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που καλεί ο πίνακας ελέγχου για σύνδεση με το RPS.
Ο πίνακας ελέγχου καλεί το RPS για τα παρακάτω συμβάντα:
–

Επιτυγχάνεται το όριο Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες, σελίδα 80 (εάν είναι
ενεργοποιημένο).

–

Το RPS καλεί τον πίνακα ελέγχου και η παράμετρος Επιστροφή κλήσης RPS, σελίδα 80
ορίζεται σε «Ναι».

–

Σε ένα πληκτρολόγιο, ένας χρήστης επιλέγει ΜΕΝΟΥ > Ενέργειες > RPS > Κλήση μέσω
τηλεφώνου (πραγματοποιείται μία μόνο προσπάθεια).

Εάν αυτή η παράμετρος παραμείνει κενή, ο πίνακας ελέγχου δεν καλεί αριθμό τηλεφώνου για το
RPS.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες που ενδέχεται να πληκτρολογήσει ο
πίνακας ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Προορισμός τηλεφώνου 1 (έως 4), σελίδα 30.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Τηλέφωνο RPS

3.14.9

Ταχύτητα μόντεμ RPS
Προεπιλογή: 1200
Επιλογές:
–

300

–

1200

–

2400

Ορίστε τo ρυθμό baud για επικοινωνία μεταξύ RPS και πίνακα ελέγχου, όταν χρησιμοποιείται
σύνδεση PSTN.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Παράμετροι RPS > Ταχύτητα μόντεμ RPS.

3.15

Διάφορα

3.15.1

Τύπος κωδικού απειλής
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

0 - ανενεργοποιημένη, δεν υπάρχουν αναφορές αφόπλισης υπό απειλή.

–

1 - +1, οι χρήστες προσθέτουν 1 στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης για να
στείλουν μια αναφορά συναγερμού αφόπλισης υπό απειλή, όταν πληκτρολογήσουν τον
κωδικό πρόσβασης σε πληκτρολόγιο.

–

2 - +2, οι χρήστες προσθέτουν 2 στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης για να
στείλουν μια αναφορά συναγερμού αφόπλισης υπό απειλή, όταν πληκτρολογήσουν τον
κωδικό πρόσβασης σε πληκτρολόγιο.

–

3 - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά συναγερμού αφόπλισης υπό απειλή, όταν ο
χρήστης που εκχωρείται σε ένα Επίπεδο εξουσιοδότησης με την παράμετρο «Αποστολή
κωδικού αφόπλισης υπό απειλή» να έχει οριστεί σε «Ναι», πληκτρολογήσει τον κωδικό
πρόσβασης σε ένα πληκτρολόγιο.

Για παράδειγμα, όταν η παράμετρος «Τύπος κωδικού απειλής» οριστεί σε 1 (+1):
–

Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι 6123, το 6124 ενεργοποιεί συναγερμό αφόπλισης υπό
απειλή.

–

Εάν το τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης είναι 0, ενεργοποιείται συναγερμός
αφόπλισης υπό απειλή, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει 1 ως το τελευταίο ψηφίο του
κωδικού πρόσβασης.

–

Εάν το τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης είναι 9, ενεργοποιείται συναγερμός
αφόπλισης υπό απειλή, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει 0 ως το τελευταίο ψηφίο του
κωδικού πρόσβασης.

Για παράδειγμα, όταν η παράμετρος «Τύπος κωδικού απειλής» οριστεί σε 2 (+2):
–

Εάν το τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης είναι 8, ενεργοποιείται συναγερμός
αφόπλισης υπό απειλή, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει 0 ως το τελευταίο ψηφίο του
κωδικού πρόσβασης.

–

Εάν το τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης είναι 9, ενεργοποιείται συναγερμός
αφόπλισης υπό απειλή, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει 1 ως το τελευταίο ψηφίο του
κωδικού πρόσβασης.
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Όταν η παράμετρος «Τύπος κωδικού απειλής» οριστεί σε 3 και οι χρήστες που εκχωρούνται σε
Επίπεδο εξουσιοδότησης με την παράμετρο Αποστολή αφόπλισης υπό απειλή, σελίδα 189 να έχει
οριστεί σε «Ναι», πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης σε ένα πληκτρολόγιο, ο πίνακας
ελέγχου αποστέλλει έναν συναγερμό Αφόπλισης υπό απειλή.
Η λειτουργία υποβολής αναφοράς συναγερμού αφόπλισης υπό απειλή ενεργοποιείται ή
απενεργοποιείται ανά περιοχή στις Παραμέτρους περιοχής, Ενεργοποίηση αφόπλισης υπό απειλή,
σελίδα 107.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων συναγερμών
Για λόγους συμμόρφωσης με την απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων
συναγερμών, ορίστε την παράμετρο στην τιμή «3». Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA
CP-01», για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Τύπος κωδικού απειλής.

3.15.2

Ακύρωση αναφορών
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - αποστολή αναφορών Ακύρωσης, Ακύρωσης ανίχνευσης πυρκαγιάς και Ακύρωσης
ανίχνευσης αερίου.

–

Όχι - καμία αποστολή αναφορών Ακύρωσης, Ακύρωσης ανίχνευσης πυρκαγιάς και Ακύρωσης
ανίχνευσης αερίου.

Μια αναφορά Ακύρωσης, Ακύρωσης ανίχνευσης πυρκαγιάς και Ακύρωσης ανίχνευσης αερίου
δημιουργείται, όταν πληκτρολογείται κωδικός πρόσβασης για τη σίγαση ενός Κώδωνα
συναγερμού, Κώδωνα ανίχνευσης αερίου ή Κώδωνα ανίχνευσης πυρκαγιάς πριν λήξει ο χρόνος
ενεργοποίησης του κώδωνα.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων συναγερμών
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι». Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για
περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Ακύρωση αναφορών

3.15.3

Κείμενο κλήσης για σέρβις - Πρώτη γλώσσα
Προεπιλογή: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επιλογές: Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμούς, σύμβολα ή διαστήματα.
Το κείμενο Κλήσης για σέρβις εμφανίζεται στα πληκτρολόγια για συμβάντα προβλημάτων
συστήματος.
Τα διαστήματα πριν, μετά και εντός μιας συμβολοσειράς κειμένου περιλαμβάνονται στο όριο των
32 χαρακτήρων.
Τα πληκτρολόγια εμφανίζουν τους 20 πρώτους χαρακτήρες και, στη συνέχεια, οι υπόλοιποι
χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη ως κυλιόμενη ένδειξη. Για νέα κύλιση, πιέστε [ESC].
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Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα έχουν οριστεί κατά τη διαμόρφωση λογαριασμού του πίνακα στο
παράθυρο «Δεδομένα πίνακα». Οι υποστηριζόμενες γλώσσες είναι Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και
Πορτογαλικά. Για να δείτε τις γλώσσες που επιλέγονται κατά την διαμόρφωση του λογαριασμού,
ανατρέξτε στο μενού Παραμέτροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Γλώσσα
χρήστη.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Κείμενο κλήσης για σέρβις - Αγγλικά

3.15.4

Κείμενο κλήσης για σέρβις - Δεύτερη γλώσσα
Προεπιλογή: Κενό
Προεπιλογή: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επιλογές: Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμούς, σύμβολα ή διαστήματα.
Το κείμενο Κλήσης για σέρβις εμφανίζεται στα πληκτρολόγια για συμβάντα προβλημάτων
συστήματος.
Τα διαστήματα πριν, μετά και εντός μιας συμβολοσειράς κειμένου περιλαμβάνονται στο όριο των
32 χαρακτήρων.
Τα πληκτρολόγια εμφανίζουν τους 20 πρώτους χαρακτήρες και, στη συνέχεια, οι υπόλοιποι
χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη ως κυλιόμενη ένδειξη. Για νέα κύλιση, πιέστε [ESC].
Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα έχουν οριστεί κατά τη διαμόρφωση λογαριασμού του πίνακα στο
παράθυρο «Δεδομένα πίνακα». Οι υποστηριζόμενες γλώσσες είναι Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και
Πορτογαλικά. Για να δείτε τις γλώσσες που επιλέγονται κατά την διαμόρφωση του λογαριασμού,
ανατρέξτε στο μενού Παραμέτροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Γλώσσα
χρήστη.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Κείμενο κλήσης για σέρβις - Δεύτερη γλώσσα

3.15.5

Επιτόπου εξουσιοδότηση για ενημέρωση firmware
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - απαιτείται επιτόπου εξουσιοδότηση για ενημέρωση firmware.

–

Όχι - δεν απαιτείται επιτόπου εξουσιοδότηση.

Αυτή η παράμετρος απαιτεί το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εγκατάστασης να
πληκτρολογήσει τον κωδικό εξουσιοδότησης σε ένα από τα πληκτρολόγια την προκαθορισμένη
ώρα, κατά τη διαδικασία της απομακρυσμένης ενημέρωσης firmware.
Γνωστοποίηση!
Οι απομακρυσμένες ενημερώσεις firmware θα πρέπει να έχουν επιτόπου εξουσιοδότηση για
συστήματα προδιαγραφών UL
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για συστήματα προδιαγραφών UL.
Εκτελέστε πλήρη δοκιμή του συστήματος κάθε φορά που εκτελείται ενημέρωση του firmware
τοπικά ή απομακρυσμένα.
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημέρωση firmware, σελίδα 193
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Επιτόπου εξουσιοδότηση για ενημέρωση
firmware.

3.15.6

Απόκριση παραβίασης συστήματος
Προεπιλογή: Πρόβλημα
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Επιλογές:
–

Πρόβλημα - οι παραβιάσεις συστήματος είναι συμβάντα προβλημάτων.

–

Πάντα συναγερμός - οι παραβιάσεις συστήματος είναι ηχητικά και ορατά συμβάντα
συναγερμού.

–

Συναγερμός ενώ είναι αφοπλισμένο - όταν τουλάχιστον μία περιοχή είναι οπλισμένη, οι
παραβιάσεις συστήματος είναι σιωπηρά και αόρατα συμβάντα συναγερμού συστήματος.
Όταν όλες οι περιοχές είναι απενεργοποιημένες, οι παραβιάσεις συστήματος είναι ηχητικά
και ορατά συμβάντα συναγερμού.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Απόκριση παραβίασης συστήματος

3.15.7

Ενεργοποίηση προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ενεργοποίηση της εισόδου προστασίας από παραβίαση του πίνακα ελέγχου.

–

Όχι - απενεργοποίηση της εισόδου προστασίας από παραβίαση του πίνακα ελέγχου.

Όταν η είσοδος παραβίασης περιβλήματος είναι ενεργοποιημένη, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί
ένα συμβάν Παραβίασης περιβλήματος, όταν κάποιος ανοίξει το περίβλημα του πίνακα ελέγχου.
Τα συμβάντα παραβίασης δεν επηρεάζουν τη διαδικασία όπλισης ή αφόπλισης.
Όταν αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου από «Όχι» σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου δεν δημιουργεί
συμβάντα παραβίασης εάν δεν εντοπίσει ότι η είσοδος προστασίας από παραβίαση έχει μεταβεί
σε κανονική κατάσταση (η θύρα του περιβλήματος είναι κλειστή).
Εάν αλλάξετε αυτήν την παράμετρο από «Ναι» σε «Όχι» και υπάρχει υφιστάμενο συμβάν
παραβίασης περίβληματος, το συμβάν διαγράφεται. Δεν καταγράφεται ούτε αναφέρεται συμβάν
αποκατάστασης.
Κατά την έναρξη λειτουργίας του πίνακα ελέγχου ή κατά την επανεκκίνηση του για οποιονδήποτε
λόγο, η είσοδος προστασίας από παραβίαση αγοείται έως ότου ο πίνακας ελέγχου εντοπίσει ότι η
είσοδος προστασίας από παραβίαση έχει μεταβεί σε κανονική κατάσταση.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Ενεργοποίηση προστασίας από παραβίαση του
περιβλήματος

3.15.8

Διατήρηση σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - Οι έξοδοι σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς και σύνοψης ανίχνευσης αερίου
παραμένουν ενεργές μετά την εντολή Σίγασης συναγερμού.

–

Όχι - Οι έξοδοι σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς και σύνοψης ανίχνευσης αερίου είναι
ενεργές έως ότου όλα τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου στο σύστημα, όπου έγινε
σίγαση, επανέλθουν σε κανονική κατάσταση.

Δώστε την τιμή «Ναι» για να διατηρήσετε τους ανιχνευτές πυρκαγιάς ή αερίου ενεργούς μετά τη
σίγαση των κωδωνισμών ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Διατήρηση σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς
και αερίου

3.15.9

Τύπος συμβάντος εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή: Αποκατάσταση εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς
Επιλογές:
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Αποκατάσταση προβλήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς - ο πίνακας ελέγχου στέλνει αναφορά
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, όταν ένα σημείο εποπτείας
ανίχνευσης πυρκαγιάς επανέρχεται σε κανονική κατάσταση.

–

Αποκατάσταση συναγερμού ανίχνευσης πυρκαγιάς - ο πίνακας ελέγχου στέλνει αναφορά
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, όταν ένα σημείο εποπτείας
ανίχνευσης πυρκαγιάς επανέρχεται σε κανονική κατάσταση.

–

Αποκατάσταση εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς - ο πίνακας ελέγχου στέλνει αναφορά
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, όταν ένα σημείο εποπτείας
ανίχνευσης πυρκαγιάς επανέρχεται σε κανονική κατάσταση.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Τύπος συμβάντος εποπτείας ανίχνευσης
πυρκαγιάς

3.15.10

Επανάληψη ήχου ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου
Προεπιλογή: Καμία
Επιλογές:
–

Καμία - τα πληκτρολόγια δεν επαναλαμβάνουν τον τόνο προβλήματος.

–

Μεσημέρι - τα πληκτρολόγια επαναλαμβάνουν τον τόνο προβλήματος στις 12:00 μ.μ.
(μεσημέρι) εάν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου το οποίο εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής ενός πληκτρολογίου είναι σε αντικανονική κατάσταση.

–

Μεσάνυκτα - τα πληκτρολόγια επαναλαμβάνουν τον τόνο προβλήματος στις 12:00 π.μ.
(μεσάνυκτα) εάν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου το οποίο εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής ενός πληκτρολογίου είναι σε αντικανονική κατάσταση.

Όταν η λειτουργία επανάληψης του ήχου είναι ενεργοποιημένη, τα προηγουμένως
επιβεβαιωμένα και σε σίγαση συμβάντα προβλήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου,
ενεργοποιούν ξανά αυτόματα τον τόνο προβλήματος.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Επανάληψη ήχου ανίχνευσης πυρκαγιάς και
αερίου

3.15.11

Διάρκεια άσκησης πυρασφάλειας
Προεπιλογή: 20 λεπ.
Επιλογές: 5 έως 30 (λεπτά) (διαστήματα του 1 λεπτού)
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ορίσετε τη διάρκεια (λεπτά) μιας άσκησης
πυρασφάλειας που ενεργοποιείται από πληκτρολόγιο πυρασφάλειας.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Διάρκεια άσκησης πυρασφάλειας

3.15.12

Χρόνος έγκαιρης ενέδρας
Προεπιλογή: 10
Επιλογές: 5 έως 30 (διαστήματα του 1 λεπτού)
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που έχει ένας χρήστης για να πληκτρολογήσει δεύτερο
κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιο κατά την αφόπλιση (απενεργοποίηση). Εάν δεν εισαχθεί
δεύτερος κωδικός πρόσβασης πριν από τη λήξη του Χρόνου έγκαιρης ενέδρας, ο πίνακας
ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν Αφόπλισης υπό απειλή.
Ανατρέξτε στο μενού Παράμετρο περιοχής, Έγκαιρη ενέδρα;, σελίδα 111 για να ενεργοποιήσετε
τη δυνατότητα Έγκαιρης ενέδρας.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Χρόνος έγκαιρης ενέδρας
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Δεύτερος κωδικός ενέδρας
Προεπιλογή: Μοναδικό
Επιλογές:
–

Μοναδικός - ο δεύτερος κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογείται για τη διαδικασία της
Έγκαιρης ενέδρας θα πρέπει να διαφέρει από τον πρώτο κωδικό πρόσβασης που έχει
εισαχθεί για την αφόπλιση της περιοχής.

–

Οποιοσδήποτε - ο δεύτερος κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογείται για την Έγκαιρη
ενέδρα ενδέχεται να διαφέρει από τον πρώτο κωδικό πρόσβασης που έχει εισαχθεί για την
αφόπλιση της περιοχής ή ενδέχεται να είναι ο ίδιος κωδικός πρόσβασης.

Ανατρέξτε στην Παράμετρο περιοχής, διαδικασία Έγκαιρη ενέδρα;, σελίδα 111.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Δεύτερος κωδικός ενέδρας

3.15.14

Παράθυρο ματαίωσης
Προεπιλογή: 30 δευτ.
Επιλογές: 15 έως 45 (δευτ.) (διαστήματα του 1 δευτερολέπτου)
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (δευτ.) που ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε κατάσταση
αναμονής πριν από την αποστολή αναφοράς συναγερμού για ένα σημείο που εκχωρείται σε
Προφίλ σημείου με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Ματαίωσης συναγερμού.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ματαίωση συναγερμού, σελίδα 233 για την περιγραφή της δυνατότητας
Ματαίωσης συναγερμού.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL
Για να πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου UL, το συνδυασμένο διάστημα Καθυστέρηση
εισόδου, σελίδα 223 και Παραθύρου ματαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 δευτ.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01, η παράμετρος «Παράθυρο ματαίωσης» είναι
υποχρεωτική.
Εάν ένας χρήστης εκτελέσει σίγαση του συναγερμού πριν από τη λήξη του Παραθύρου
ματαίωσης, η αναφορά συναγερμού ματαιώνεται (καμία αποστολή) και στο πληκτρολόγιο
εμφανίζεται ένα προαιρετικό μήνυμα (Ανατρέξτε στην Ένδειξη ματαίωσης, σελίδα 131).
Αυτή η δυνατότητα δεν αφορά τους συναγερμούς ανίχνευσης πυρκαγιάς ή τους συναγερμούς
αόρατων σημείων.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Παράθυρο ματαίωσης

3.15.15

Μήκος κωδικού πρόσβασης
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένο
Επιλογές:
–

Απενεργοποιημένο

–

3, 4, 5 ή 6 ψηφία

Όταν οριστεί σε 3, 4, 5 ή 6 ψηφία, το μήκος του κωδικού πρόσβασης είναι σταθερό για όλους
τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες να πιέζουν το πλήκτρο «Enter» μετά
την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
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Όταν οριστεί σε «Απενεργοποιημένο», το μήκος του κωδικού πρόσβασης δεν είναι σταθερό. Οι
επιμέρους κωδικοί πρόσβασης μπορούν να έχουν μήκος μεταξύ 3 και 6 ψηφίων. Οι χρήστες
πρέπει να πιέζουν το πλήκτρο «Enter» μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για λόγους συμμόρφωσης με την απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων
συναγερμών, οι τιμές αυτής της παραμέτρου πρέπει να κυμαίνονται από 3 έως 6 ψηφία.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Εάν η αλλαγή του μήκους του κωδικού πρόσβασης παράγει διπλότυπους ή μη επιτρεπτούς
κωδικούς πρόσβασης, ανοίγει το παράθυρο «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχουν διπλότυποι / μη
επιτρεπτοί κωδικοί πρόσβασης».
Οι διπλότυποι κωδικοί πρόσβασης εμφανίζονται με έντονα κόκκινα γράμματα.
Οι μη επιτρεπτοί κωδικοί πρόσβασης (το μήκος τους είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μήκος
που έχει εισαχθεί σε αυτήν την παράμετρο), εμφανίζονται με έντονα μπλε γράμματα.
Για τη διόρθωση διπλότυπων ή μη επιτρεπτών κωδικών πρόσβασης:
1.

Επιλέξτε τον κωδικό πρόσβασης (κάντε κλικ στο κελί στη στήλη «Κωδικός πρόσβασης
χρήστη»).

2.

Πιέστε το πλήκτρο [Backspace] στο πληκτρολόγιο για να διαγράψετε το κελί.

3.

Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

4.

Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αποθήκευση διορθωμένων κωδικών πρόσβασης» για την
αποθήκευση των αλλαγών σας. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης που επισημαίνονται ως
διπλότυποι ή μη επιτρεπτοί θα πρέπει να διορθωθούν πριν κάνετε κλικ στο κουμπί «OK».
-ήΚάντε κλικ στο στοιχείο «Απενεργοποίηση μήκους κωδικού πρόσβασης» και αποθηκεύστε τα
δεδομένα σε αυτό το λογαριασμό. Αυτή η επιλογή δίνει την τιμή «Απενεργοποιημένο» στην
παράμετρο «Μήκος κωδικού πρόσβασης» και σας επιτρέπει να αποθηκεύετε κωδικούς
πρόσβασης με διάφορα μήκη στον λογαριασμό RPS.

Γνωστοποίηση!
Παράμετρος αλλαγής μήκους κωδικού πρόσβασης
Το RPS εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: «Αυτή η λειτουργία θα προκαλέσει την
απενεργοποίηση του Μήκους κωδικού πρόσβασης. Η παράμετρος "Επαλήθευση SIA CP-01" θα
οριστεί σε "Όχι" και τα δεδομένα κωδικού πρόσβασης στο RPS που υπήρχαν προηγουμένως, θα
αποθηκευτούν. Σίγουρα θέλετε να συνεχίσετε;»
Παρόμοιοι και διπλότυποι κωδικοί πρόσβασης
–

Παρόμοιοι κωδικοί πρόσβασης: Εάν ο κωδικός πρόσβασης που δώσατε μοιάζει με άλλον
κωδικό πρόσβασης, ο υφιστάμενος κωδικός πρόσβασης υποδεικνύεται στο πεδίο
«Υφιστάμενοι παρόμοιοι κωδικοί πρόσβασης».

–

Διπλότυποι κωδικοί πρόσβασης: Εάν δώσετε κωδικό πρόσβασης που ταυτίζεται με
υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης εμφανίζονται στο πεδίο
«Διπλότυποι κωδικοί πρόσβασης/αφόπλισης υπό απειλή». Οι ταυτόσημοι κωδικοί
πρόσβασης βασίζονται σε διπλότυπες τιμές με το μήκος να έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη
τιμή που συμμορφώνεται με το πρότυπο SIA CP-01 (3).

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε «478123» ως κωδικό πρόσβασης για τον Χρήστη 2 και
«478321» ως κωδικό πρόσβασης για τον Χρήστη 3, και ορίσετε το «Μήκος κωδικού πρόσβασης»
σε τρία ψηφία, οι κωδικοί πρόσβασης για τους Χρήστες 2 και 3 εμφανίζονται στο πεδίο
«Διπλότυποι κωδικοί πρόσβασης/αφόπλισης υπό απειλή», επειδή και οι δύο αυτοί κωδικοί
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πρόσβασης περιέχουν το «478» ως τα τρία πρώτα ψηφία. Εάν αλλάζαμε το μήκος κωδικού
πρόσβασης από τα τέσσερα ψηφία στα τρία ψηφία, όλοι αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης θα γίνονταν
διπλότυποι κωδικοί πρόσβασης του «478».
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Μήκος κωδικού πρόσβασης

3.15.16

Αριθμός παράκαμψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων
Προεπιλογή: 2
Επιλογές: 1 έως 4
Αυτή η παράμετρος ορίζει τον μέγιστο αριθμό σφαλμάτων που επιτρέπονται σε ένα ελεγχόμενο
σημείο μέσα σε έναν κύκλο όπλισης, πριν εφαρμοστεί παράκαμψη επαναλαμβανόμενων
συμβάντων στο σημείο.
Γνωστοποίηση!
Για λόγους συμμόρφωσης με την απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων
συναγερμών, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «1» ή «2». Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση
SIA CP-01», για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Αριθμός παράκαμψης επαναλαμβανόμενων
συμβάντων

3.15.17

Απομακρυσμένη προειδοποίηση
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - όταν η περιοχή οπλιστεί απομακρυσμένα, ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί τη λειτουργία
ήχησης του κώδωνα συναγερμού, μία φορά. Όταν η περιοχή αφοπλιστεί απομακρυσμένα, ο
πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί τη λειτουργία ήχησης του κώδωνα συναγερμού, δύο φορές.

–

Όχι - χωρίς προειδοποίηση από απόσταση για απομακρυσμένη όπλιση.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης όπλισης ή αφόπλισης χρησιμοποιώντας
ασύρματο χειριστήριο RADION, κρεμαστό πομπό Inovonics, κλειδοδιακόπτη ή απομακρυσμένο
λογισμικό.
Γνωστοποίηση!
Επαλήθευση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι». Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για
περισσότερες πληροφορίες.
Περισσότερες πληροφορίες
Κώδωνας συναγερμού, σελίδα 146
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Απομακρυσμένη προειδοποίηση

3.15.18

Ρύθμιση ώρας μέσω κρυστάλλου
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη συχνότητα κρυστάλλου για τη
ρύθμιση της ώρας.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί συχνότητα τροφοδοσίας AC (από την κύρια παροχή
ρεύματος) για τη ρύθμιση της ώρας.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Απομακρυσμένη προειδοποίηση

3.15.19

Έξοδος με Μερική ενεργοποίηση
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - η λειτουργία εξόδου «Αποτυχία κλεισίματος» μετατρέπεται στη λειτουργία εξόδου
«Μερική ενεργοποίηση». Οι έξοδοι Μερικής ενεργοποίησης ενεργοποιούνται, όταν όλες οι
περιοχές που έχουν εκχωρηθεί στην ίδια έξοδο είναι οπλισμένες σε Άμεση μερική
ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση.

–

Όχι - οι έξοδοι Αποτυχίας κλεισίματος λειτουργούν, όταν το παράθυρο κλεισίματος λήξει για
την προκαθορισμένη περιοχή.

Όταν η παράμετρος «Μερική ενεργοποίηση» οριστεί σε «Ναι», χρησιμοποιήστε την παράμετρο
Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής, σελίδα 91 για να επιλέξετε εάν η έξοδος με Μερική
ενεργοποίηση ενεργοποιείται στην αρχή της καθυστέρησης εξόδου ή στο τέλος της
καθυστέρησης εξόδου. Η προεπιλογή είναι ότι αυτή η έξοδος ενεργοποιείται στο τέλος της
καθυστέρησης εξόδου.
Περισσότερες πληροφορίες
Αποτυχία κλεισίματος / Όπλιση με Μερική ενεργοποίηση, σελίδα 147
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Έξοδος με Μερική ενεργοποίηση

3.15.20

Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ενεργοποιεί την έξοδο Οπλισμένης περιοχής ή την έξοδο Μερικής ενεργοποίησης κατά
την έναρξη του χρόνου Καθυστέρησης εξόδου.

–

Όχι - ενεργοποιεί την έξοδο Οπλισμένης περιοχής ή την έξοδο Μερικής ενεργοποίησης στη
λήξη του χρόνου Καθυστέρησης εξόδου.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής

3.15.21

Θερινή ώρα (DST)
Προεπιλογή: Θερινή ώρα ΗΠΑ
Επιλογές:
–

Όχι DST - Ο πίνακας ελέγχου δεν θα ρυθμίσει το ρολόι του για αλλαγή θερινής ώρας.

–

Θερινή ώρα ΗΠΑ

–

Θερινή ώρα Βραζιλίας

–

DST Μεξικού

–

DST Παραγουάης

–

DST Αυστραλίας

–

DST Νέας Ζηλανδίας

–

DST Ε.Ε.

Το ρολόι του πίνακα ελέγχου ακολουθεί τους κανόνες θερινής ώρας για τις χώρες που
αναγράφονται.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Θερινή ώρα

3.15.22

Μορφή ημερομηνίας
Προεπιλογή: μμ ηη εε
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Επιλογές:
–

μμ ηη εε

–

ηη μμ εε

–

εε μμ ηη

Επιλέξτε τον τρόπο οριοθέτησης (διαχωρισμού) μήνα, ημέρας και έτους στην παράμετρο
«Οριοθέτης ημερομηνίας».
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Μορφή ημερομηνίας

3.15.23

Οριοθέτης ημερομηνίας
Προεπιλογή: / (κάθετος)
Επιλογές:
–

/ (κάθετος)

–

. (τελεία)

–

- (παύλα)

Επιλέξτε τον τρόπο οριοθέτησης (διαχωρισμού) μήνα (μμ), ημέρας (ηη) και έτους (εε).
Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης μήνα, ημέρας και έτους στην παράμετρο «Μορφή ημερομηνίας».
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Οριοθέτης ημερομηνίας

3.15.24

Μορφή ώρας
Προεπιλογή: 12ωρη (με ένδειξη πμ/μμ)
Επιλογές:
–

12ωρη (με ένδειξη πμ/μμ)

–

24ωρη

Επιλέξτε τη 12ωρη μορφή, ωω:λλ πμ (ή μμ) ή 24ωρη μορφή, ωω:λλ (00:00 έως 23:59).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Μορφή ώρας

3.15.25

Ζώνη ώρας
Προεπιλογή: UTC-05:00 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ και Καναδά)
Επιλογές: Ζώνες ώρας και Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC)
Αυτή η παράμετρος προσδιορίζει τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας όπου έχει εγκατασταθεί ο
πίνακας ελέγχου.
(UTC-12:00) Διεθνής γραμμή αλλαγής ημερομηνίας δυτικά
(UTC-11:00) Νήσος Μίντγουεϊ, Σαμόα
(UTC-10:00) Χαβάη
(UTC-09:00) Αλάσκα
(UTC-08:00) Ώρα Ειρηνικού (ΗΠΑ και Καναδάς)
(UTC-08:00) Τιχουάνα, Μπάχα Καλιφόρνια
(UTC-07:00) Αριζόνα
(UTC-07:00) Τσιουάουα, Λα Πάζ, Μαζατλάν
(UTC-07:00) Ώρα Ορεινών Περιοχών (ΗΠΑ και Καναδάς)
(UTC-06:00) Κεντρική Αμερική
(UTC-06:00) Κεντρική Ώρα (ΗΠΑ και Καναδάς)
(UTC-06:00) Γκουανταλαχάρα, Πόλη του Μεξικού, Μοντερέυ
(UTC-06:00) Σασκατσιούαν
(UTC-05:00) Μπογκοτά, Λίμα, Κίτο
(UTC-05:00) Ανατολική ώρα (ΗΠΑ και Καναδάς)
(UTC-05:00) Ιντιάνα (Ανατολικά)
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(UTC-04:30) Καράκας
(UTC-04:00) Ασουνσιόν
(UTC-04:00) Ώρα Ατλαντικού (Καναδάς)
(UTC-04:00) Τζόρτζταουν, Λα Παζ, Σαν Χουάν
(UTC-04:00) Μανάους
(UTC-04:00) Σαντιάγο
(UTC-03:30) Νέα Γη
(UTC-03:00) Μπραζίλια
(UTC-03:00) Μπουένος Άιρες
(UTC-03:00) Καγιέν
(UTC-03:00) Γροιλανδία
(UTC-03:00) Μοντεβιδέο
(UTC-02:00) Μέσον Ατλαντικού
(UTC-01:00) Αζόρες
(UTC-01:00) Νήσος Πράσινου Ακρωτηρίου
(UTC) Καζαμπλάνκα
(UTC) Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα
(UTC) Δουβλίνο, Εδινβούργο, Λισαβόνα, Λονδίνο
(UTC) Μονρόβια, Ρέικιαβικ
(UTC+01:00) Άμστερνταμ, Βερολίνο, Βέρνη, Ρώμη, Στοκχόλμη, Βιένη
(UTC+01:00) Βελιγράδι, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, Λιουμπλιάνα, Πράγα
(UTC+01:00) Βρυξέλες, Κοπεγχάγη, Μαδρίτη, Παρίσι
(UTC+01:00) Σαράγιεβο, Σκόπια, Βαρσοβία, Ζάγκρεμπ
(UTC+01:00) Δυτική Κεντρική Αφρική
(UTC+02:00) Αμάν
(UTC+02:00) Αθήνα, Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη
(UTC+02:00) Βηρυτός
(UTC+02:00) Κάιρο
(UTC+02:00) Χαράρε, Πρετόρια
(UTC+02:00) Ελσίνκι, Κίεβο, Ρίγα, Σόφια, Ταλίν, Βίλνιους
(UTC+02:00) Ιερουσαλήμ
(UTC+02:00) Μίνσκ
(UTC+02:00) Βίντχοκ
(UTC+03:00) Βαγδάτη
(UTC+03:00) Κουβέιτ, Ριάντ
(UTC+03:00) Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Βόλγογκραντ
(UTC+03:00) Ναϊρόμπι
(UTC+03:00) Τιφλίδα
(UTC+03:30) Τεχεράνη
(UTC+04:00) Άμπου Ντάμπι, Μασκάτ
(UTC+04:00) Μπακού
(UTC+04:00) Πόρτ Λιούις
(UTC+04:00) Γιερεβάν
(UTC+04:30) Καμπούλ
(UTC+05:00) Εκατερίνμπουργκ
(UTC+05:00) Ισλαμαμπάντ, Καράτσι
(UTC+05:00) Τασκένδη
(UTC+05:30) Τσενάι, Καλκούτα, Βομβάη, Νέο Δελχί
(UTC+05:30) Σρι Τζαγιαουαρντενεπούρα
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(UTC+05:45) Κατμαντού
(UTC+06:00) Αλμάτι, Νοβοσιμπίρσκ
(UTC+06:00) Αστάνα, Ντάκα
(UTC+06:30) Γιανγκόν (Ρανγκούν)
(UTC+07:00) Μπανγκόκ, Ανοί, Τζακάρτα
(UTC+07:00) Κρασνογιάρσκ
(UTC+08:00) Πεκλινο, Τσουνκίνγκ, Χονγκ Κονγκ, Ουρούμκι
(UTC+08:00) Ιρκούτσκ, Ουλάν Μπατόρ
(UTC+08:00) Κουάλα Λουμπούρ, Σιγκαπούρη
(UTC+08:00) Πέρθ
(UTC+08:00) Ταιπέι
(UTC+09:00) Οσάκα, Σαπόρο, Τόκιο
(UTC+09:00) Σεούλ
(UTC+09:00) Γιακούτσκ
(UTC+09:30) Αδελαϊδα
(UTC+09:30) Ντάργουιν
(UTC+10:00) Μπρισμπέιν
(UTC+10:00) Κανμπέρα, Μελβούρνη, Σύδνευ
(UTC+10:00) Γκουάμ, Πόρτ Μόρεσμπι
(UTC+10:00) Χόμπαρτ
(UTC+10:00) Βλαδιβοστόκ
(UTC+11:00) Μαγκαντάν, Νήσοι Σολομώντα, Νέα Καληδονία
(UTC+12:00) Όκλαντ, Γουέλινγκτον
(UTC+12:00) Φίτζι, Νησιά Μάρσαλ
(UTC+12:00) Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι
(UTC+13:00) Νουκουαλόφα
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Ζώνη ώρας

3.15.26

Πρωτόκολλο βύσματος SDIx
Προεπιλογή: Πρωτόκολλο SDI παλαιού τύπου
Επιλογές:
–

Πρωτόκολλο SDI παλαιού τύπου

–

Πρωτόκολλο SDI2

Διαμορφώστε το βύσμα και τους ακροδέκτες SDIx για πρωτόκολλο SDI ή για πρωτόκολλο SDI2.
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Πρωτόκολλο SDI παλαιού τύπου» για τη σύνδεση
πληκτρολογίων Παλαιού τύπου (πληκτρολόγιο D1255 VFD, πληκτρολόγιο D1260 LCD,
πληκτρολόγιο D1265 LCD και πληκτρολόγια D125xRB) και τις μονάδες διεπαφής ελέγχου
πρόσβασης D9210C σε βύσμα και ακροδέκτες SDIx.
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Πρωτόκολλο SDI2» για τη σύνδεση πληκτρολογίων και
μονάδων B Series και άλλων συσκευών SDI2 σε βύσμα και ακροδέκτες SDIx.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Πρωτόκολλο βύσματος SDIx

3.15.27

Ανίχνευση σφάλματος γείωσης
Προεπιλογή: Ενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση

–

Ενεργοποίηση
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Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στον πίνακα ελέγχου να εντοπίζει σφάλματα γείωσης στους
Ακροδέκτες 1 έως 9 και 11 έως 30.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα προστασίας από πυρκαγιά
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ενεργοποίηση».
Όταν η αντίσταση του κυκλώματος με τη γείωση είναι χαμηλότερη από μια προκαθορισμένη τιμή,
ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Ο πίνακας ελέγχου
επίσης εντοπίζει και αναγγέλλει σφάλματα γείωσης σε οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη
με αυτόν. Όταν ο πίνακας ελέγχου αναγνωρίσει ότι η συνθήκη σφάλματος γείωσης έχει
διορθωθεί και ότι η διόρθωση διατηρείται για συνεχές χρονικό διάστημα από 5 έως 45 δευτ.,
αποστέλλει μια αναφορά Αποκατάστασης.
Θέση μενού RPS:
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Ανίχνευση σφάλματος γειώσης

3.15.28

Μορφή προσαρμοσμένου κειμένου
Γνωστοποίηση!
Παράμετρος για ανάγνωση μόνο
Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή την παράμετρο.
Το RPS το ορίζει αυτόματα όταν ορίζετε τις παραμέτρους για την επιλογή Δεδομένα πίνακα >
Πληροφορίες πίνακα > Πρώτη και δεύτερη γλώσσα.
Επιλογές (για ανάγνωση μόνο):
–

Τυπικό - Το RPS ορίζει αυτή την παράμετρο της Μορφής προσαρμοσμένου κειμένου ως
Τυπικό (σύνολο χαρακτήρων Latin-1), όταν οι παράμετροι της επιλογής Δεδομένα πίνακα Προβολή > Πληροφορίες πίνακα > Πρώτη και δεύτερη γλώσσα έχουν οριστεί σε Αγγλικά,
Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά ή Σουηδικά.

–

Εκτεταμένο - Το RPS ορίζει αυτή την παράμετρο της Μορφής προσαρμοσμένου κειμένου ως
Εκτεταμένο (σύνολο UTF-8 Unicode), όταν μία από τις παραμέτρους για τα Δεδομένα
πίνακα - Προβολή > Πληροφορίες πίνακα > Πρώτη γλώσσα ή Δεύτερη γλώσσα έχουν οριστεί
σε Κινεζικά, Ελληνικά ή Πολωνικά. Ή όταν και οι δύο παράμετροι έχουν οριστεί σε Κινεζικά,
Ελληνικά ή Πολωνικά.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διάφορα > Μορφή προσαρμοσμένου κειμένου

3.16

Προορισμοί προσωπικών ειδοποιήσεων

3.16.1

Περιγραφή
Προεπιλογή: Κενό (αυτό το κείμενο είναι μόνο για αναφορά)
Επιλογές: μήκος 0 έως 32 χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε κείμενο για να προσδιορίσετε τη συσκευή προσωπικής ειδοποίησης ή τον
παραλήπτη της ειδοποίησης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Προορισμοί προσωπικής
ειδοποίησης > Περιγραφή.

3.16.2

# τηλεφώνου SMS / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Προεπιλογή: Κενό

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

96

el | Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα

Control Panel

Επιλογές: Έως και 255 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε κείμενο
SMS ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά
μηνύματα.
# τηλεφώνου SMS
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει προσωπικές ειδοποιήσεις σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, όταν ο
προορισμός είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που περιέχει μόνο αριθμούς 0-9. Δεν
επιτρέπονται παύλες.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει προσωπικές ειδοποιήσεις σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, όταν ο προορισμός είναι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γνωστοποίηση!
Δεν αποστέλλεται προσωπική ειδοποίηση σε εσφαλμένες καταχωρήσεις
Εάν δεν πληκτρολογήσετε σωστό αριθμό τηλεφώνου ή σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ο πίνακας ελέγχου δεν αποστέλλει μήνυμα προσωπικής ειδοποίησης. Ο πίνακας
ελέγχου καταγράφει σφάλμα αποστολής SMS.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Προορισμοί προσωπικής
ειδοποίησης > # τηλεφώνου SMS/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3.16.3

Γλώσσα χρήστη
Προεπιλογή: 1: [γλώσσα που ορίζεται ως Πρώτη γλώσσα στα Δεδομένα πίνακα - Προβολή]
Επιλογές:
–

1: [γλώσσα που ορίζεται ως Πρώτη γλώσσα στα Δεδομένα πίνακα - Προβολή]

–

2: [γλώσσα που ορίζεται ως Δεύτερη γλώσσα στα Δεδομένα πίνακα - Προβολή]

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία αποστέλλονται τα μηνύματα προσωπικών ειδοποιήσεων.
Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα έχουν προγραμματιστεί κατά τη διαμόρφωση λογαριασμού του
πίνακα στα Δεδομένα πίνακα - Προβολή.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Προορισμοί προσωπικών
ειδοποιήσεων > Γλώσσα χρήστη

3.16.4

Μέθοδος
Προεπιλογή: Plug in Cellular SMS
Επιλογές:
–

Κανένα

–

Plug-in Cellular SMS - ενδέχεται να επιλεχθεί, εάν έχετε διασυνδεδεμένη μονάδα B44x
επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας.

–

Plug-in Cellular Email - ενδέχεται να επιλεχθεί, εάν έχετε διασυνδεδεμένη μονάδα B44x
επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας.

–

Διεύθυνση συσκευής διαύλου επικοινωνίας 1 Cellular SMS. Μπορεί να επιλεχθεί, εάν έχετε
μονάδα B450 v2.

–

Διεύθυνση συσκευής διαύλου επικοινωνίας 1 Email - ενδέχεται να επιλεχθεί, εάν έχετε
μονάδα B450 v2 ή B426 v3.

–

On-board Ethernet Email - ενδέχεται να επιλεχθεί, εάν η σύνδεση σας είναι on-board IP.

–

Διεύθυνση συσκευής διαύλου επικοινωνίας 2 Cellular SMS - ενδέχεται να επιλεχθεί, εάν
έχετε μονάδα B450 v2.
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Διεύθυνση συσκευής διαύλου επικοινωνίας 2 Email - ενδέχεται να επιλεχθεί, εάν έχετε
μονάδα B450 v2 ή B426 v3.

Επιλέξτε τον Προορισμό προσωπικής ειδοποίησης και τη συσκευή προορισμού που
χρησιμοποιείται για την αποστολή της ειδοποίησης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Προορισμοί προσωπικής
ειδοποίησης > Μέθοδος

3.17

Αναφορές προσωπικών ειδοποιήσεων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για σημαντικές
πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης του πίνακα ελέγχου για να διασφαλιστεί
η σωστή επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Προεπιλογή:
Ομάδα διαδρομών 4 - Προσωπική ειδοποίηση # 1-8
Επιλογές: 1-32 (Προορισμός)
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για την εκχώρηση Προσωπικών ειδοποιήσεων σε
Προορισμούς και Ομάδες διαδρομών.
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει προσωπικές ειδοποιήσεις σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, όταν ο
προορισμός είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου.
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει προσωπικές ειδοποιήσεις σε λογαριασμούς email, όταν ο
προορισμός είναι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γνωστοποίηση!
Δεν αποστέλλεται προσωπική ειδοποίηση σε εσφαλμένους προορισμούς
Εάν ο προορισμός δεν έχει ρυθμιστεί ως σωστός αριθμός τηλεφώνου ή σωστή διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο πίνακας ελέγχου δεν αποστέλλει το μήνυμα προσωπικής
ειδοποίησης. Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει σφάλμα αποστολής SMS.
Γνωστοποίηση!
Δεν απαιτείται IP κινητής τηλεφωνίας για Κύρια συσκευή προορισμού ή Εφεδρική συσκευή
προορισμού
Δεν απαιτείται να ορίσετε τις παραμέτρους «Κύρια συσκευή προορισμού» ή «Εφεδρική συσκευή
προορισμού» σε «IP κινητής τηλεφωνίας» για να χρησιμοποιηθεί η «Προσωπική ειδοποίηση με
SMS».
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Αναφορές προσωπικών
ειδοποιήσεων > Προσωπική ειδοποίηση 1-4

3.18

Προσπάθειες δρομολόγησης Προσωπικής ειδοποίησης
Προεπιλογή: 3
Επιλογές: 1-6
Ορίστε τον αριθμό προσπαθειών που κάνει ο πίνακας ελέγχου για την αποστολή προσωπικής
ειδοποίησης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Προσπάθειες δρομολόγησης
Προσωπικής ειδοποίησης
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Διαμόρφωση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να διαμορφώσετε τον πίνακα ελέγχου να αποστέλλει προσωπικές ειδοποιήσεις σε έως
16 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όταν δημιουργηθεί ένα συμβάν, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά μέσω ενός δικτύου
IP σε έναν διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που υποστηρίζει SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) μεταφράζει τα εισερχόμενα δεδομένα
σε κείμενο και, στη συνέχεια, τα προωθεί στους προορισμούς που έχετε διαμορφώσει. Πρόκειται
για μονόδρομη επικοινωνία από τον πίνακα ελέγχου προς τον χρήστη.

Λεζάντα ￚ Περιγραφή
1 - Συμβάν συναγερμού
2 - Συμβατός πίνακας ελέγχου της Bosch
3 - Internet
4 - Διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP
5 - Υπολογιστής ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος
email
Διαμόρφωση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό email που αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα email σε
Προορισμούς προσωπικής ειδοποίησης:
1.

Εγγραφείτε για λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πάροχο email (π.χ. Google,
Yahoo, AOL, Microsoft).

2.

Επιλέξτε ένα όνομα χρήστη που διευκολύνει τα άτομα που θα λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις,
να αντιλαμβάνονται ποια email προέρχονται από τον πίνακα ελέγχου (παράδειγμα:
panelacctstore52).

3.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που σχετίζεται με τον διακομιστή email SMTP που επιλέξατε
στην παράμετρο «Όνομα/διεύθυνση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

4.

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που ορίσατε κατά την καταχώρηση αυτού του
λογαριασμού στην παράμετρο «Όνομα χρήστη για έλεγχο ταυτότητας».

5.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την καταχώρηση αυτού του
λογαριασμού στην παράμετρο «Κωδικός πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας».

3.19.1

Όνομα/διεύθυνση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Όνομα τομέα ή διεύθυνση IP
Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του τομέα για τον διακομιστή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) για τον πάροχο που έχετε επιλέξει.
Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί το όνομα (ή τη διεύθυνση) τομέα του διακομιστή για την
αποστολή μηνυμάτων προσωπικής ειδοποίησης από τον πίνακα ελέγχου προς τους
προκαθορισμένους παραλήπτες email προσωπικών ειδοποιήσεων.
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Διακομιστές email SMTP
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για κάποιους δημοφιλείς παρόχους υπηρεσιών email και το
όνομα τομέα των αντίστοιχων διακομιστών. Εάν ο δικός σας πάροχος δεν εμφανίζεται στον
πίνακα, επικοινωνήστε μαζί τους για το όνομα τομέα (ή τη διεύθυνση IP).
Πάροχος Email

Όνομα τομέα

1&1

smtp.1and1.com

Airmail

mail.airmail.net

AOL

smtp.aol.com

AT&T

outbound.att.net

Bluewin

smtpauths.bluewin.ch

BT Connect

mail.btconnect.tom

Comcast

smtp.comcast.net

Earthlink

smtpauth.earthlink.net

Gmail

smtp.gmail.com

Gmx

mail.gmx.net

HotPop

mail.hotpop.com

Libero

mail.libero.it

Lycos

smtp.lycos.com

O2

smtp.o2.com

Orange

smtp.orange.net

Outlook.com (πρώην Hotmail)

smtp.live.com

Tin

mail.tin.i

Tiscali

smtp.tiscali.co.uk

Verizon

outgoing.verizon.net

Virgin

smtp.virgin.net

Wanadoo

smtp.wanadoo.fr

Yahoo

smtp.mail.yahoo.com

Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Διαμόρφωση διακομιστή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου> Όνομα/διεύθυνση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3.19.2

Αριθμός θύρας διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προεπιλογή: 25
Επιλογές: 1-65535
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Η θύρα 25 είναι η προεπιλεγμένη θύρα SMTP για τους περισσότερους διακομιστές εξερχομένων.
Εάν το IP απορρίψει τον προεπιλεγμένο αριθμό θύρας (γενικά λόγω της μεγάλης ποσότητας
δεδομένων από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κακόβουλα λογισμικά), δοκιμάστε μια άλλη
θύρα που χρησιμοποιείται συνήθως, όπως η θύρα 587 ή η θύρα 465 για να αποφύγετε το
μπλοκάρισμα.
Παραδείγματα τυπικών παρόχων, διακομιστών email, θυρών και ασφάλειας:
Πάροχος

URL διακομιστή SMTP

Θύρ Έλεγχος ταυτότητας /
α

Κρυπτογράφηση

Gmail

smtp.gmail.com

465

Κρυπτογραφημένο

Yahoo (μη

smtp.mail.yahoo.com

25

Έλεγχος ταυτότητας

smtp.mail.yahoo.com

465

Κρυπτογραφημένο

Verizon

smtp.verizon.net

465

Κρυπτογραφημένο

AT&T

AT&T outbound.att.net

465

Κρυπτογραφημένο

Comcast

smtp.comcast.net

465

Κρυπτογραφημένο

Time Warner

smtp-

25

Έλεγχος ταυτότητας

κρυπτογραφημένο)
Yahoo
(κρυπτογραφημένο)

server.<region>.rr.com
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Διαμόρφωση διακομιστή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Email
Αριθμός θύρας διακομιστή

3.19.3

Έλεγχος ταυτότητας/κρυπτογράφηση διακομιστή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Προεπιλογή: Έλεγχος ταυτότητας
Επιλογές:
Βασική - χωρίς έλεγχο ταυτότητας, χωρίς κρυπτογράφηση
Έλεγχος ταυτότητας - απαιτείται έλεγχος ταυτότητας, χωρίς κρυπτογράφηση
Κρυπτογράφηση - απαιτείται έλεγχος ταυτότητας, απαιτείται κρυπτογράφηση
Επιλέξτε το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται από τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για τη λήψη μηνυμάτων από τον πίνακα ελέγχου.
Έλεγχος ταυτότητας σημαίνει ότι ο διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτεί όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται μερικές
φορές ως SMTP-AUTH.
Η μέθοδος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται είναι Secure Sockets Layer (SSL) / Transport
Layer Security (TLS)
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Διαμόρφωση διακομιστή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Έλεγχος ταυτότητας/κρυπτογράφηση διακομιστή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

3.19.4

Όνομα χρήστη ελέγχου ταυτότητας
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Κενό, 1 έως 255 χαρακτήρες
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Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δέχεται
το ηλεκτρονικό μήνυμα email προσωπικής ειδοποίησης που αποστέλλει ο πίνακας ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Διαμόρφωση διακομιστή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Όνομα χρήστη ελέγχου ταυτότητας

3.19.5

Κωδικός πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Κενό, 1 έως 49 χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο διακομιστής SMTP για την αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος email στους Προορισμούς προσωπικής ειδοποίησης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Διαμόρφωση διακομιστή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Κωδικός πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας
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4

Παράμετροι περιοχής

4.1

Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/
κλεισίματος
Μια περιοχή ορίζεται ως ένα γεωγραφικά ομαδοποιημένο σύνολο σημείων.
Διαμορφώσεις
Ο προγραμματισμός περιοχής προσφέρει μια ευρεία επιλογή διαφορετικών διαμορφώσεων
συστήματος. Ο πίνακας ελέγχου εκχωρεί έναν αριθμό λογαριασμού σε κάθε περιοχή για τον
προσδιορισμό λειτουργιών αναγγελίας, ελέγχου και υποβολής αναφορών. Μπορείτε να ορίσετε
την όπλιση μιας περιοχής ώστε να εξαρτάται από άλλες περιοχές (κύριες ή συνδεδεμένες), εάν
επιθυμείτε. Μπορείτε να διαμορφώσετε οποιαδήποτε περιοχή για περιμετρική και εσωτερική
όπλιση, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή περιοχή για αυτήν τη λειτουργία. Συνδέστε πολλές
περιοχές με μια κοινόχρηστη περιοχή η οποία ελέγχεται αυτόματα (διάδρομος ή χώρος
υποδοχής).
Για συστήματα με περισσότερες περιοχές από μία, όλες οι περιοχές θα πρέπει να βρίσκονται υπό
την ευθύνη ενός ιδιοκτήτη και διοίκησης. Αυτή ενδέχεται να είναι μια ομάδα κτιρίων που
ενδέχεται να αποτελούν ενιαίο συγκρότημα ή όχι, και μπορεί ακόμη να έχουν διαφορετικές
διευθύνσεις αλλά να βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα κάποιου που έχει αμοιβαίο συμφέρον
(εκτός από την εταιρεία που εγκατέστησε το συναγερμό). Αυτό δεν ισχύει σε εφαρμογές
εμπορικών κέντρων όπου κάθε μεμονωμένη επιχείρηση πρέπει να διαθέτει το δικό της σύστημα
συναγερμού.
Ένα παράδειγμα επαγγελματικού συστήματος θα ήταν μια επιχείρηση που διαθέτει περιοχή
ΓΡΑΦΕΙΩΝ και περιοχή ΑΠΟΘΗΚΗΣ σε ένα κτίριο όπου κάθε περιοχή ενδέχεται να οπλιστεί ή να
αφοπλιστεί μεμονωμένα.
Ως παράδειγμα σε κατοικίες, ένα σύστημα ενδέχεται να διαμορφωθεί με το γκαράζ και την κύρια
κατοικία ως ξεχωριστές περιοχές.
Σε καθένα από τα παραπάνω παραδείγματα, όλες οι περιοχές βρίσκονται υπό την αποκλειστική
ευθύνη ενός και μόνο ιδιοκτήτη.
Σε συστήματα πολλών περιοχών, τον κώδωνα (ή σειρήνα) και ο πίνακας ελέγχου πρέπει να
βρίσκονται σε μια από τις προστατευμένες περιοχές.
Ο κώδωνας ή η σειρήνα θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο όπου μπορεί να γίνει αντιληπτό από
χρήστες οι οποίοι ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν περιοχές (όπλιση και αφόπλιση).
Το B9512G υποστηρίζει έως 32 περιοχές. Το B8512G υποστηρίζει έως 8 περιοχές.

4.1.1

Κείμενο ονόματος περιοχής (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: # περιοχής (# = ο αριθμός της περιοχής)
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα
Πληκτρολογήστε ένα Όνομα περιοχής το οποίο θα εμφανίζεται στα πληκτρολόγια.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο ονόματος περιοχής

4.1.2

Κείμενο ονόματος περιοχής (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα
Πληκτρολογήστε ένα Όνομα περιοχής το οποίο θα εμφανίζεται στα πληκτρολόγια.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο ονόματος περιοχής
(Δεύτερη γλώσσα)

4.1.3

Περιοχή ενεργή
Προεπιλογή:
–

–

B9512G:
–

Περιοχή 1: Ναι

–

Περιοχές 2 έως 32: Όχι

B8512G:
–

Περιοχή 1: Ναι

–

Περιοχές 2 έως 8: Όχι

Επιλογές:
Ναι - η Περιοχή είναι ενεργοποιημένη.
Όχι - η Περιοχή είναι απενεργοποιημένη.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι».
Όταν μια περιοχή οριστεί σε «Όχι»:
–

Τα σημεία που εκχωρούνται σε αυτήν την περιοχή δεν παράγουν αναφορές.

–

Κατά την όπλιση και αφόπλιση, αυτός ο αριθμός περιοχής δεν εμφανίζεται στα
πληκτρολόγια που έχουν δικαιοδοσία προβολής αυτής της περιοχής.

–

Η κατάσταση για αυτήν την περιοχή δεν αναφέρεται με αναφορές κατάστασης.

–

Κάθε εξουσιοδότηση χρήστη σε αυτήν την περιοχή απενεργοποιείται, εφόσον η περιοχή
είναι απενεργοποιημένη.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Περιοχή ενεργή

4.1.4

Αριθμός λογαριασμού
Προεπιλογή: 0000
Επιλογές: Αριθμοί με 4 ή 10 ψηφία, 0-9, B-F
Αυτή η παράμετρος προσδιορίζει τον αριθμό λογαριασμού που αναφέρεται για αυτήν την
περιοχή. Θα πρέπει να εκχωρήσετε έναν αριθμό λογαριασμού σε κάθε ενεργή περιοχή.
Εάν χρησιμοποιούνται 5 ή περισσότερα ψηφία στον αριθμό λογαριασμού, το RPS συμπληρώνει
αυτόματα τον αριθμό με μηδενικά στην αρχή, ώστε ο αριθμός να γίνει δεκαψήφιος.
Γνωστοποίηση!
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό αυτοματισμού του Κέντρου Λήψης Σημάτων είναι συμβατό με
αριθμούς λογαριασμού με 10 ψηφία, πριν από τον προγραμματισμό ενός 10ψήφιου αριθμού
λογαριασμού στον πίνακα ελέγχου.
Γνωστοποίηση!
Οι αριθμοί λογαριασμών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν το «A» για οποιοδήποτε ψηφίο.
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Οι αριθμοί λογαριασμών χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση περιοχών. Κάθε περιοχή μπορεί
να διαθέτει διαφορετικό αριθμό λογαριασμού ή πολλές περιοχές μπορεί να έχουν τον ίδιο
αριθμό λογαριασμού. Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί τον αριθμό λογαριασμού ως στοιχείο
αναφοράς για ενδείξεις όπλισης και κειμένου σε πληκτρολόγια.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Αριθμός λογαριασμού.

4.1.5

Μέγ. Εξαναγκασμένη όπλιση/Παράκαμψη
Προεπιλογή: 2
Επιλογές:
B9512G - 0 έως 99
B8512G - 0 έως 30
Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ελεγχόμενων σημείων που μπορεί να μεταβούν σε κατάσταση
σφάλματος ή είναι σε κατάσταση παράκαμψης κατά την όπλιση της περιοχής.
Ανατρέξτε στις ενότητες Εξαναγκασμένη όπλιση με δυνατότητα επιστροφής, σελίδα 228 και
Παράκαμψη με δυνατότητα επιστροφής, σελίδα 229 στο Προφίλ σημείων, για την επιστροφή ενός
σημείου στο σύστημα, όταν το σημείο επιστρέφει σε κανονική κατάσταση ή όταν η περιοχή
αφοπλίζεται.
Γνωστοποίηση!
Στα σημεία, η παράμετρος Με δυνατότητα παράκαμψης, σελίδα 229 πρέπει να οριστεί σε «Ναι»
για να είναι δυνατή η παράκαμψη ή η εξαναγκασμένη όπλιση. Η εξαναγκασμένη όπλιση δεν
παρακάμπτει τα 24ωρα σημεία.
Γνωστοποίηση!
Για συμμόρφωση με το πρότυπο UL1610, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «0» για ασύρματα
χειριστήρια.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος > Μέγ.
εξαναγκασμένη όπλιση/παράκαμψη

4.1.6

Καθυστέρηση αποκαταστάσεων
Προεπιλογή: Χωρίς καθυστέρηση
Επιλογές:
Χωρίς καθυστέρηση - τα συμβάντα αποκατάστασης σημείων καταγράφονται και αναφέρονται,
όταν υπάρξει φυσική αποκατάσταση του σημείου.
Καθυστέρηση έως τη σίγαση του κώδωνα - τα συμβάντα αποκατάστασης σημείων δεν
καταγράφονται ούτε αναφέρονται έως ότου υπάρξει φυσική αποκατάσταση του σημείου και
σίγαση του κώδωνα (ή λήξη χρόνου του κώδωνα).
Για τα σημεία συναγερμού/εποπτείας πυρκαγιάς/αερίου, τα συμβάντα αποκατάστασης δεν
καταγράφονται ούτε αναφέρονται έως ότου υπάρξει φυσική αποκατάσταση του σημείου, σίγαση
του κώδωνα και διαγραφή του συμβάντος από τα πληκτρολόγια.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Παράμετροι περιοχής | el 105

Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Καθυστέρηση αποκαταστάσεων

4.1.7

Τόνος εξόδου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι - ήχηση τόνου εξόδου σε όλα τα πληκτρολόγια κατά την καθυστέρηση εξόδου.
Όχι - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων εξόδου για μεμονωμένα πληκτρολόγια (στη
Διαμόρφωση πληκτρολογίου).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Τόνος εξόδου

4.1.8

Χρόνος καθυστέρησης εξόδου
Προεπιλογή: 60
Επιλογές: 0 έως 600 (δευτ., σε διαστήματα των 5)
Ορίστε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι χρήστες πρέπει να εξέλθουν από τις
εγκαταστάσεις χωρίς να δημιουργηθεί ένα συμβάν συναγερμού, μόλις οπλίσουν το σύστημά τους
σε Πλήρη ενεργοποίηση - Έξοδο ή Μερική ενεργοποίηση - Έξοδο.
Θα πρέπει να εξέρχονται από σημείο εκχωρημένο σε προφίλ σημείου διαμορφωμένο για
ελεγχόμενο τύπο σημείου με ανταπόκριση συναγερμού με καθυστέρηση (ανατρέξτε στην
ενότητα Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208)
Τα σημεία που έχουν προγραμματιστεί για άμεση ανταπόκριση συναγερμού, δημιουργούν
άμεσους συναγερμούς, ακόμη και στη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου.
Γνωστοποίηση!
Για λόγους συμμόρφωσης με την απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων
συναγερμών, οι τιμές αυτής της παραμέτρου πρέπει να κυμαίνονται από 45 έως 255 δευτ.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Χρόνος καθυστέρησης εξόδου

4.1.9

Αυτόματη παρακολούθηση
Προεπιλογή: Μη αυτόματη
Επιλογές:
–

Μη αυτόματη - οι χρήστες ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τη Λειτουργία
παρακολούθησης απευθείας από ένα πληκτρολόγιο.

–

Ενεργή κατά την αφόπλιση - ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί αυτόματα τη Λειτουργία
παρακολούθησης, όταν η περιοχή αφοπλιστεί (απενεργοποιηθεί).

Όταν μια περιοχή αφοπλιστεί (απενεργοποιηθεί) και η Λειτουργία παρακολούθησης είναι
ενεργοποιημένη, ηχεί ο τόνος παρακολούθησης στα πληκτρολόγια μόλις δημιουργηθεί σφάλμα
στα σημεία που διαμορφώνονται ως Σημεία παρακολούθησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σημείο παρακολούθησης, σελίδα 226 για οδηγίες σχετικά με τη
διαμόρφωση σημείων για τη δυνατότητα Παρακολούθησης.
Όταν η περιοχή οπλιστεί σε κατάσταση Μερικής ενεργοποίησης, μόνο τα εσωτερικά σημεία που
διαμορφώνονται ως Σημεία παρακολούθησης εκπέμπουν τον τόνο παρακολούθησης, όταν
μεταβούν σε κατάσταση σφάλματος. Τα περιμετρικά σημεία αναφέρουν τα σφάλματα ως
συναγερμούς ή προβλήματα.
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Εάν η παράμετρος «Αυτόματη παρακολούθηση» οριστεί σε «Μη αυτόματη» και η Λειτουργία
παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη, όταν η περιοχή οπλιστεί (Πλήρης ενεργοποίηση ή
Μερική ενεργοποίηση) η Λειτουργία παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη, όταν η περιοχή
αφοπλιστεί (απενεργοποιηθεί).
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Αυτόματη παρακολούθηση

4.1.10

Χρόνος επανεκκίνησης
Προεπιλογή: 5
Επιλογές: 5 έως 55 (δευτ.) (σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου)
Ορίστε το χρονικό διάστημα αναμονής, ώστε να σταθεροποιηθούν οι αισθητήρες μετά από
σφάλμα ενός σημείου επαλήθευσης συναγερμού και εφόσον η αρχικοποίηση των αισθητήρων
είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των αισθητήρων.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε 5 δευτ.
Η επαλήθευση συναγερμού είναι μια δυνατότητα της αυτόματης πυρανίχνευσης και των
συστημάτων συναγερμού περιορισμού εσφαλμένων συναγερμών όπου οι αισθητήρες αναφέρουν
συνθήκες συναγερμού για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ή επιβεβαιώνουν τις συνθήκες
συναγερμού εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος μετά την αρχικοποίηση, ώστε να είναι
αποδεκτές ως έγκυρο σήμα ενεργοποίησης συναγερμού.
Γνωστοποίηση!
Μην ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Σημείων διασταύρωσης σε Προφίλ σημείων που
προορίζονται για σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Γνωστοποίηση!
Ελέγξτε το δελτίο δεδομένων του αισθητήρα για τον χρόνο σταθεροποίησης και πληκτρολογήστε
μια τιμή τουλάχιστον 5 δευτ. υψηλότερη από το μεγαλύτερο διάστημα που έχει οριστεί για
οποιονδήποτε αισθητήρα ανήκει στο βρόχο.
Γνωστοποίηση!
Συνεννοηθείτε με την αρμόδια αρχή για να προσδιορίσετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο
επαλήθευσης.

Τα σημεία επαλήθευσης συναγερμού προγραμματίζονται μεμονωμένα για να ενεργοποιήσετε τη
δυνατότητα επαλήθευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ σημείου». Οποιοδήποτε σημείο
ανίχνευσης πυρκαγιάς με δυνατότητα αρχικοποίησης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία
επαλήθευσης συναγερμού για την περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί. Η Bosch συνιστά τη
χρήση ξεχωριστών εξόδων επαλήθευσης συναγερμών περιοχής.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία επαλήθευσης συναγερμού σε κάποιο σημείο, ορίστε την
παράμετρο «Τύπος σημείου» σε «Πυρανίχνευση» και τις παραμέτρους «Επαλήθευση
συναγερμού» και «Δυνατότητα αρχικοποίησης» σε «Ναι».
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Κατά το σφάλμα ενός σημείου επαλήθευσης συναγερμού, ο πίνακας ελέγχου διακόπτει αυτόματα
την τροφοδοσία σε όλα τα σημεία με δυνατότητα αρχικοποίησης που συνδέονται στην έξοδο
Αισθητήρων αρχικοποίησης των περιοχών. Η τροφοδοσία διακόπτεται για 4,5 δευτ. Όταν
επανέλθει η τροφοδοσία, ο πίνακας ελέγχου αγνοεί τους συναγερμούς από τα σημεία με
δυνατότητα αρχικοποίησης για το χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί στην παράμετρο
«Χρόνος επανεκκίνησης». Μετά τη λήξη του Χρόνου επανεκκίνησης, αρχίζει μια χρονοθυρίδα
επαλήθευσης διάρκειας 65 δευτερολέπτων. Εάν το σημείο επαλήθευσης συναγερμού βρίσκεται
ακόμη σε κατάσταση συναγερμού ή μεταβεί ξανά σε κατάσταση σφάλματος εντός της
χρονοθυρίδας επαλήθευσης ή εάν παρουσιαστεί σφάλμα σε διαφορετικό σημείο επαλήθευσης
συναγερμού μέσα στην περιοχή, ενεργοποιείται συναγερμός.

4.5 sec

10-60 sec

65 sec

Λεζάντα ￚ Περιγραφή
1 - Ο αισθητήρας εντοπίζει πιθανό συμβάν.
2 - Διακόπτεται η τροφοδοσία από τα σημεία με δυνατότητα αρχικοποίησης.
3 - Αποκαθίσταται η τροφοδοσία στα σημεία με δυνατότητα αρχικοποίησης. Αρχίζει ο χρόνος
επανεκκίνησης
4 - Έναρξη χρονοθυρίδας επαλήθευσης. Θα αναγγέλλεται οποιοσδήποτε συναγερμός σε αυτό
το χρονικό διάστημα.
5 - Λήξη χρονοθυρίδας επαλήθευσης. Η διαδικασία θα αρχίσει ξανά την επόμενη φορά που ένα
σημείο επαλήθευσης συναγερμού μεταβεί σε κατάσταση σφάλματος.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Χρόνος επανεκκίνησης

4.1.11

Ενεργοποίηση αφόπλισης υπό απειλή
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ενεργοποίηση αφόπλισης υπό απειλή για τη συγκεκριμένη περιοχή.

–

Όχι - απενεργοποίηση αφόπλισης υπό απειλή για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι».

Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιήσει την εντολή «Μετακίνηση» για να μετακινηθεί το πληκτρολόγιο
σε μια περιοχή όπου αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε «Όχι», ένας έγκυρος κωδικός
πρόσβασης για αφόπλιση υπό απειλή δεν αποστέλλει αναφορά αφόπλισης υπό απειλή. Εάν
ορίσετε την παράμετρο σε «Όχι» σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ο κωδικός πρόσβασης που
πληκτρολογείτε συνήθως για Αφόπλιση υπό απειλή, δεν ισχύει πλέον σε αυτήν την περιοχή. Εάν
αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Όχι» και χρησιμοποιηθεί κωδικός πρόσβασης με την κατάλληλη
δικαιοδοσία αφόπλισης για την αφόπλιση της περιοχής, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αφόπλισης
υπό απειλή, υποδεικνύεται στην οθόνη του πληκτρολογίου η ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.
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Περισσότερες πληροφορίες
Ανατρέξτε στην ενότητα Τύπος κωδικού απειλής, σελίδα 83 για μια επεξήγηση της απειλής
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Ενεργοποίηση κωδικού απειλής

4.1.12

Τύπος περιοχής
Προεπιλογή: Κανονική
Επιλογές:
Κανονική - οπλίζεται και αφοπλίζεται ανεξάρτητα από άλλες περιοχές.
Κύρια - προ της όπλισης μιας Κύριας περιοχής, οι Συνδεδεμένες περιοχές με τον ίδιο αριθμό
λογαριασμού όπως η Κύρια, θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση καθυστέρησης εξόδου ή να
είναι οπλισμένες σε κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης με καθυστέρηση. Πολλές Κύριες
περιοχές μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο αριθμό λογαριασμού.
Συνδεδεμένη - ένας αριθμός λογαριασμού κοινόχρηστης περιοχής συνδέει τις Συνδεδεμένες
περιοχές με τις Κύριες περιοχές. Οι συνδεδεμένες περιοχές έχουν τη δυνατότητα όπλισης και
αφόπλισης ανεξάρτητα από άλλες Συνδεδεμένες περιοχές με τον ίδιο αριθμό λογαριασμού και
την Κύρια περιοχή.
Κοινόχρηστη - οι κοινόχρηστες περιοχές δεν συνδέονται με άλλες περιοχές μέσω αριθμού
λογαριασμού. Οπλίζονται, όταν όλες οι Συνδεδεμένες περιοχές στον πίνακα ελέγχου έχουν
οπλιστεί σε κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης με καθυστέρηση. Οι κοινόχρηστες περιοχές
αφοπλίζονται, όταν τουλάχιστον μία Συνδεδεμένη περιοχή στον πίνακα ελέγχου δεν έχει οπλιστεί
σε κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης με καθυστέρηση (οπλισμένη σε κατάσταση Μερικής
ενεργοποίησης ή αφοπλισμένη).
Όπλιση Κύριων και Συνδεδεμένων περιοχών
Κατά την όπλιση μιας Κύριας περιοχής, όταν οι Συνδεδεμένες περιοχές δεν είναι οπλισμένες,
εμφανίζεται ένα μήνυμα Ελέγχου περιοχής.
Μια Κύρια περιοχή μπορεί να αφοπλιστεί ανεξάρτητα από την κατάσταση όπλισης των άλλων
περιοχών στον λογαριασμό.
Γνωστοποίηση!
Το πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου επηρεάζει την όπλιση κύριας περιοχής.
Η όπλιση μιας Κύριας περιοχής από πληκτρολόγιο, όταν το Πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου
έχει οριστεί σε «Ολόκληρος ο πίνακας» ή σε «Ολόκληρος ο λογαριασμός», ξεκινά την
Καθυστέρηση εξόδου για όλες τις Συνδεδεμένες περιοχές (με τον ίδιο αριθμό λογαριασμού).
Γνωστοποίηση!
Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα για να οπλίσετε μια Κύρια περιοχή, χρησιμοποιήστε
πρώτα προγράμματα για να οπλίσετε τις Συνδεδεμένες περιοχές
Η χρήση του προγράμματος όπλισης απαιτεί να χρησιμοποιήσετε πρώτα ένα πρόγραμμα όπλισης
για να οπλίσετε τις Συνδεδεμένες περιοχές πριν από τη χρήση ενός προγράμματος όπλισης για
να οπλίσετε την Κύρια περιοχή.
Γνωστοποίηση!
Το RPS, ο Κλειδοδιακόπτης ή η λειτουργία Αυτόματου κλεισίματος οπλίζουν τις Κύριες
περιοχές χωρίς να οπλίζονται οι Συνδεδεμένες περιοχές
Η όπλιση Κύριων περιοχών με RPS, πληκτροδιακόπτες ή τη λειτουργία Αυτόματου κλεισίματος
δεν απαιτεί την όπλιση όλων των Συνδεδεμένων περιοχών
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Όπλιση Κοινόχρηστων και Συνδεδεμένων περιοχών
Η όπλιση όλων των Συνδεδεμένων περιοχών οπλίζει τις Κοινόχρηστες περιοχές. Αμέσως μόλις
οπλιστεί η τελευταία Συνδεδεμένη περιοχή, η Κοινόχρηστη περιοχή αρχίζει να οπλίζεται
αυτόματα χρησιμοποιώντας την Καθυστέρηση εξόδου για την Περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί
το πληκτρολόγιο.
Οι Κοινόχρηστες περιοχές δεν μπορούν να οπλιστούν χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης,
κάρτα, κλειδοδιακόπτη, πρόγραμμα ή με το RPS.
Οι Κοινόχρηστες περιοχές αφοπλίζονται αυτόματα, όταν αφοπλιστεί οποιαδήποτε Συνδεδεμένη
περιοχή στον πίνακα ελέγχου. Οι Κοινόχρηστες περιοχές δεν μπορούν να αφοπλιστούν με κωδικό
πρόσβασης, κάρτα, πληκτροδιακόπτη ή με το RPS.
Γνωστοποίηση!
Οι εντολές όπλισης χρειάζονται πεδίο εφαρμογής Ολόκληρου του πίνακα
Οι εντολές όπλισης που προορίζονται για μια Κοινόχρηστη περιοχή, θα πρέπει να εκτελούνται σε
πληκτρολόγιο με πεδίο εφαρμογής Ολόκληρου του πίνακα, από χρήστη με εξουσιοδότηση σε
όλες τις Συνδεδεμένες περιοχές.
Όταν μια Κοινόχρηστη περιοχή δεν είναι έτοιμη προς όπλιση
Εάν ένα σημείο μεταβεί σε κατάσταση σφάλματος στην Κοινόχρηστη περιοχή, εμφανίζεται η
ένδειξη [ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΕΡΙΟΧΗ] στο πληκτρολόγιο για την τελευταία Συνδεδεμένη περιοχή που θα
οπλιστεί.
Γνωστοποίηση!
Το πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου της Συνδεδεμένης περιοχής πρέπει να
περιλαμβάνει Κοινόχρηστες περιοχές
Για να δείτε τα σημεία σε κατάσταση σφάλματος μιας Κοινόχρηστης περιοχής στα πληκτρολόγια
μιας Συνδεδεμένης περιοχής, η Κοινόχρηστη και η Συνδεδεμένη περιοχή πρέπει να διαθέτουν
τον ίδιο αριθμό λογαριασμού. Το πεδίο εφαρμογής των πληκτρολογίων που έχουν εκχωρηθεί σε
Συνδεδεμένες περιοχές πρέπει να περιλαμβάνει Κοινόχρηστες περιοχές.
Εξαναγκασμένη όπλιση μιας Κοινόχρηστης περιοχής
Όταν στο πληκτρολόγιο εμφανίζεται η ένδειξη [ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΕΡΙΟΧΗ], πιέστε το πλήκτρο
«ΕΠΟΜΕΝΟ» έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα «Εξαναγκασμένη όπλιση;». Εάν πιέσετε «ENTER»,
η Κοινόχρηστη περιοχή οπλίζεται εξαναγκασμένα εάν ο χρήστης διαθέτει εξουσιοδότηση για
παράκαμψη σημείων, το σημείο έχει δυνατότητα παράκαμψης και ο αριθμός των σημείων σε
κατάσταση σφάλματος δεν υπερβαίνει το Μέγιστο εξαναγκασμένης όπλισης για την Κοινόχρηστη
περιοχή.
Προβολή Κατάστασης όπλισης Κοινόχρηστης περιοχής
Για να δείτε την κατάσταση όπλισης μιας Κοινόχρηστης περιοχής, χρησιμοποιήστε την εντολή
[ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ]. Οι χρήστες πρέπει να έχουν κατάλληλο επίπεδο
εξουσιοδότησης για την Κοινόχρηστη περιοχή.
Σίγαση συναγερμών και προβλημάτων σε Κοινόχρηστες περιοχές
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα σίγασης συναγερμών και προβλημάτων σε Κοινόχρηστες
περιοχές από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο. Οι χρήστες πρέπει να έχουν κατάλληλο επίπεδο
εξουσιοδότησης για την Κοινόχρηστη περιοχή.
Συσκευές ανάγνωσης ελέγχου πρόσβασης εκχωρημένες σε Κοινόχρηστες περιοχές
Εάν η περιοχή εισόδου είναι οπλισμένη και είναι Κοινόχρηστη περιοχή, η καθυστέρηση εξόδου
επανεκκινείται και επιτρέπει σε έναν χρήστη να βαδίσει προς μια Συνδεδεμένη περιοχή και να
την αφοπλίσει. Εάν η συσκευή ανάγνωσης κάρτας που έχει εκχωρηθεί στην Κοινόχρηστη περιοχή
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περιλαμβάνει τυχόν Συνδεδεμένες περιοχές στο πεδίο εφαρμογής D## KP# (στην ενότητα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»), τόσο η Συνδεδεμένη περιοχή όσο και η Κοινόχρηστη περιοχή
αφοπλίζονται, όταν παρουσιαστεί η κάρτα.
Αναφορές κλεισίματος για Κοινόχρηστες περιοχές
Για τις αναφορές κλεισίματος για Κοινόχρηστες περιοχές, οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν
επίπεδο εξουσιοδότησης σε ισχύ, εκχωρημένο για την Κοινόχρηστη περιοχή.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Τύπος περιοχής

4.1.13

Κανόνας των δύο;
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - για να αφοπλιστεί η περιοχή, απαιτείται η εισαγωγή δύο διαφορετικών κωδικών πρόσβασης
στο ίδιο πληκτρολόγιο.
Όχι - με την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης η περιοχή αφοπλίζεται.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Όχι» για όλες τις ενεργές περιοχές. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Επαλήθευση SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο σε όλες τις περιοχές που αφοπλίζονται από κατάσταση
Πλήρους ενεργοποίησης, χρησιμοποιώντας πληκτρολόγια με Πεδίο εφαρμογής, σελίδα 124. Εάν ο
χρόνος καθυστέρησης εισόδου λήξει πριν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον δεύτερο κωδικό
πρόσβασης, δημιουργείται ένα συμβάν συναγερμού.
Εάν ηχήσει ο κώδωνας συναγερμού της περιοχής, η εισαγωγή του πρώτου κωδικού πρόσβασης
προκαλεί σίγαση του συναγερμού. Με την εισαγωγή του δεύτερου κωδικού πρόσβασης η
περιοχή αφοπλίζεται.
Εάν ο δεύτερος κωδικός πρόσβασης εισαχθεί χρησιμοποιώντας άλλο πληκτρολόγιο από εκείνο
του πρώτου κωδικού πρόσβασης, το δεύτερο πληκτρολόγιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι ισχύει ο
κανόνας των δύο και ότι πρέπει να πληκτρολογήσει και τους δύο κωδικούς πρόσβασης στο ίδιο
πληκτρολόγιο.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία η οποία θα αφοπλίζει την περιοχή
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αφόπλισης με κωδικό πρόσβασης.
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» σε εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο
ασφαλείας για πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή. Για παράδειγμα, μια τράπεζα ενδέχεται να
ενεργοποιήσει αυτήν την παράμετρο για την απόκτηση πρόσβασης στο χρηματοκιβώτιο.
Εάν αυτή η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη, ορίστε την παράμετρο Πεδίο εφαρμογής, σελίδα
124 για τα πληκτρολόγια στις ενδιαφερόμενες περιοχές σε "Ολόκληρη η περιοχή".
Μην ορίσετε τον Κανόνα των δύο σε «Ναι» σε περιοχή της οποίας η παράμετρος Έγκαιρη ενέδρα;,
σελίδα 111 έχει οριστεί σε «Ναι».
Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο, όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία αφόπλισης με κωδικό
πρόσβασης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κανόνας των δύο
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Έγκαιρη ενέδρα;
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Έγκαιρη ενέδρα
Ανατρέξτε στο

4.1.15

–

Χρόνος έγκαιρης ενέδρας, σελίδα 87

–

Δεύτερος κωδικός ενέδρας, σελίδα 88

–

Κανόνας των δύο;, σελίδα 110

Χρόνος ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου
Προεπιλογή: 6
Επιλογές: 0 έως 90 (λεπτά)
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (λεπτά) για το οποίο ενεργοποιείται ο κώδωνας
συναγερμού πυρκαγιάς για τα σημεία συναγερμού ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Ορίστε αυτή την παράμετρο σε «0 λεπτά» για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL
864 για επαγγελματικά συστήματα προστασίας από πυρκαγιά. Η ρύθμιση «0 λεπτά» θα συνεχίσει
να παράγει σήμα στην έξοδο, έως ότου αποκατασταθεί.
Γνωστοποίηση!
Έλεγχος με αρμόδια Αρχή
Συνεννοηθείτε με την αρμόδια Αρχή για επιβεβαίωση του κατάλληλου χρόνου ενεργοποίησης
κώδωνα για την εγκατάσταση.
Η έξοδος που ενεργοποιείται για αυτό το χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί στην
παράμετρο A# Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς. Η παράμετρος A## Κώδωνας ανίχνευσης αερίου
είναι τελείως ανεξάρτητη από την παράμετρο A## Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς, αλλά και αυτή
ακολουθεί το χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί σε αυτό το μήνυμα. Η ήχηση του
κώδωνα αρχίζει αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς. Διακόπτει τη
λειτουργία ήχησης του κώδωνα μόλις λήξει το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα (λεπτά).
Ορίστε αυτήν την παράμετρο για ελάχιστο διάστημα δύο λεπτών.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Χρόνος ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου

4.1.16

Μοτίβο πυρκαγιάς
Προεπιλογή: Παλμική
Επιλογές:
–

Σταθερή - σταθερή έξοδος.

–

Παλμική - παλμικό τέμπο. 60 παλμοί το λεπτό σε σταθερό τέμπο (0,5 δευτ. ήχηση και 0,5
δευτ. σίγαση).

–

Πρότυπο California - 10 δευτ. ήχηση + 5 δευτ. σίγαση + 10 δευτ. ήχηση + 5 δευτ. σίγαση.

–

Προσωρινός κωδικός 3 - 0,5 δευτ. ήχηση, 0,5 δευτ. σίγαση, 0,5 δευτ. ήχηση, 0,5 δευτ.
σίγαση, 0,5 δευτ. ήχηση, 1,5 δευτ. σίγαση.

Επιλέξτε το μοτίβο που χρησιμοποιεί αυτή η περιοχή για συναγερμούς σε ένα σημείο ανίχνευσης
πυρκαγιάς. Τα μοτίβα επαναλαμβάνονται έως ότου λήξει ο Χρόνος πυρκαγιάς.
Τα μοτίβα επαναλαμβάνονται για 3 λεπτά τουλάχιστον με ανοχή χρονισμού ±10%.
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(Τα πρότυπα 1999 NFPA επιτρέπουν την αυτόματη σίγαση όπως επιτρέπεται από την αρμόδια
αρχή και διαθέτουν ελάχιστον χρόνο κωδωνισμού 5 λεπτών.)
Γνωστοποίηση!
Δύο σημεία με κοινή έξοδο σε συναγερμό
Όταν δύο σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς που μοιράζονται την ίδια έξοδο μεταβούν σε κατάσταση
συναγερμού, προηγείται το μοτίβο κωδωνισμού του πλέον πρόσφατου συμβάντος πυρκαγιάς.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Μοτίβο πυρκαγιάς

4.1.17

Χρόνος διάρρηξης
Προεπιλογή: 6
Επιλογές: 0 έως 90 (λεπτά)
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (λεπτά) που ενεργοποιείται ο κώδωνας συναγερμού για
σημεία συναγερμού διάρρηξης.
Γνωστοποίηση!
Έλεγχος με αρμόδια Αρχή (AHJ)
Συνεννοηθείτε με την αρμόδια αρχή (AHJ) για να επιβεβαιώσετε τον κατάλληλο χρόνο
ενεργοποίησης του κώδωνα για την εγκατάσταση.
Γνωστοποίηση!
SIA CP-01
Για συμμόρφωση με το πρότυπο SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «6 λεπτά» ή παραπάνω σε όλες τις ενεργοποιημένες περιοχές.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Η έξοδος Κώδωνας συναγερμού, σελίδα 146 A# ενεργοποιείται, όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός
διάρρηξης. Απενεργοποιείται, όταν λήξει ο Χρόνος διάρρηξης.
Ορίστε αυτή την παράμετρο για ελάχιστο διάστημα δύο λεπτών.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Ορίστε αυτή την παράμετρο σε «0 λεπτά» για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL
864 για επαγγελματικά συστήματα προστασίας από πυρκαγιά. Η ρύθμιση «0 λεπτά» θα συνεχίσει
να παράγει σήμα στην έξοδο, έως ότου αποκατασταθεί.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Χρόνος διάρρηξης

4.1.18

Μοτίβο διάρρηξης
Προεπιλογή: Σταθερό
Επιλογές:
–

Σταθερή – σταθερή έξοδος.

–

Παλμική - παλμικό τέμπο. 60 παλμοί το λεπτό σε σταθερό τέμπο (0,5 δευτ. ήχηση και 0,5
δευτ. σίγαση).

–

Πρότυπο California - 10 δευτ. ήχηση + 5 δευτ. σίγαση + 10 δευτ. ήχηση + 5 δευτ. σίγαση.
Επαναλαμβάνεται έως ότου λήξει ο χρόνος κωδωνισμού πυρκαγιάς.
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–

Προσωρινός κωδικός 3 - 0,5 δευτ. ήχηση, 0,5 δευτ. σίγαση, 0,5 δευτ. ήχηση, 0,5 δευτ.
σίγαση, 0,5 δευτ. ήχηση, 1,5 δευτ. σίγαση. Επαναλαμβάνεται έως ότου λήξει ο χρόνος
κωδωνισμού.

Επιλέξτε το μοτίβο κώδωνα που χρησιμοποιεί αυτή η περιοχή για συναγερμούς σε σημεία
ανίχνευσης που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά. Τα μοτίβα επαναλαμβάνονται έως ότου λήξει ο
Χρόνος διάρρηξης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Μοτίβο διάρρηξης

4.1.19

Μοτίβο αερίου
Προεπιλογή: Προσωρινός κωδικός 4
Επιλογές:
–

Σταθερή - σταθερή έξοδος

–

Παλμική - παλμικό τέμπο. 60 παλμοί το λεπτό σε σταθερό τέμπο (0,5 δευτ. ήχηση και 0,5
δευτ. σίγαση).

–

Πρότυπο California - 10 δευτ. ήχηση + 5 δευτ. σίγαση + 10 δευτ. ήχηση + 5 δευτ. σίγαση.

–

Προσωρινός κωδικός 3 - 0,5 δευτ. ήχηση, 0,5 δευτ. σίγαση, 0,5 δευτ. ήχηση, 0,5 δευτ.
σίγαση, 0,5 δευτ. ήχηση, 1,5 δευτ. σίγαση.

–

Προσωρινός κωδικός 4 - 0,1 δευτ. ήχηση, 0,1 δευτ. σίγαση, 0,1 δευτ. ήχηση, 0,1 δευτ.
σίγαση, 0,1 δευτ. ήχηση, 0,1 δευτ. σίγαση, 0,1 δευτ. ήχηση, 5 δευτ. σίγαση.

Επιλέξτε το μοτίβο κώδωνα που χρησιμοποιεί αυτή η περιοχή για συναγερμούς σε ένα σημείο
ανίχνευσης αερίου. Τα μοτίβα επαναλαμβάνονται έως ότου λήξει ο Χρόνος πυρκαγιάς.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Μοτίβο αερίου

4.1.20

Μονός κωδωνισμός
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - μετά από ένα συμβάν συναγερμού, τα επακόλουθα συμβάντα συναγερμού σε σημεία
ανίχνευσης που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά στην ίδια περιοχή, κατά την ίδια περίοδο
όπλισης, δεν ενεργοποιούν την έξοδο κώδωνα.

–

Όχι - η έξοδος κώδωνα ενεργοποιείται για κάθε συμβάν συναγερμού.

Η παράμετρος Μοναδικού κωδωνισμού δεν επηρεάζει τον τόνο συναγερμού του πληκτρολογίου
και δεν εμποδίζει τυχόν αναφορές.
Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς δεν επηρεάζονται και ο χρόνος κωδωνισμού επανεκκινείται με
κάθε νέο συναγερμό.
Η σίγαση του κώδωνα πραγματοποιεί αρχικοποίηση της λειτουργίας Μοναδικού κωδωνισμού.
Γνωστοποίηση!
Ο κλειδοδιακόπτης δεν διαγράφει τον Μοναδικό κωδωνισμό
Εάν ενεργοποιηθεί συναγερμός σε 24ωρο σημείο, όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη, η όπλιση
αυτής της περιοχής με κλειδοδιακόπτη δεν εκτελεί αρχικοποίηση της λειτουργίας Μοναδικού
κωδωνισμού.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Μοναδικός κωδωνισμός
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Έλεγχος κώδωνα
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ως δοκιμή κώδωνα, ενεργοποιήστε την έξοδο Κώδωνα συναγερμού για δύο
δευτερόλεπτα μετά τη λήψη επαλήθευσης από τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων για την
αναφορά κλεισίματος (ή στο τέλος μιας καθυστέρησης εξόδου για πίνακες συναγερμού που
δεν στέλνουν αναφορές κλεισίματος).

–

Όχι - η δοκιμή κώδωνα είναι απενεργοποιημένη.

Γνωστοποίηση!
Δοκιμή κώδωνα μόνο για όπλιση σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»
Η δυνατότητα δοκιμής κώδωνα λειτουργεί μόνο όταν η περιοχή είναι οπλισμένη σε κατάσταση
«Πλήρης ενεργοποίηση». Η δυνατότητα δοκιμής κώδωνα δεν λειτουργεί, όταν η περιοχή είναι
οπλισμένη σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση».
Δοκιμή κώδωνα μετά την αναφορά κλεισίματος
Για περιοχές που έχουν διαμορφωθεί για την αποστολή αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος, η
έξοδος κώδωνα συναγερμού ενεργοποιείται για δύο δευτερόλεπτα όταν ο πίνακας συναγερμού
λάβει την επιβεβαίωση για αναφορά κλεισίματος από τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων.
Όταν η παράμετρος «Δοκιμή κώδωνα» οριστεί σε «Ναι», μη διαμορφώσετε την «Περιοχή» για
περιορισμένα ανοίγματα και κλεισίματα ή χρονοθυρίδες ανοίγματος και κλεισίματος.
Δοκιμή κώδωνα μετά από καθυστέρηση εξόδου
Όταν η παράμετρος «Δοκιμή κώδωνα» οριστεί σε «Ναι», και η περιοχή δεν έχει διαμορφωθεί για
την αποστολή αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος, η έξοδος κώδωνα συναγερμού
ενεργοποιείται για δύο δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του χρόνου εξόδου.
Ταυτόχρονη όπλιση πολλών περιοχών
Κατά την ταυτόχρονη όπλιση περισσότερων περιοχών από μίας (χρησιμοποιώντας, για
παράδειγμα, τη λειτουργία «ΟΠΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ;»), ο πίνακας ελέγχου στέλνει
ταυτόχρονα αναφορές κλεισίματος για κάθε περιοχή στον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων. Η
δοκιμή του κώδωνα πραγματοποιείται, όταν ο πίνακας ελέγχου λάβει την επιβεβαίωση για κάθε
αναφορά.
Εάν δεν στέλνονται αναφορές κλεισίματος και όλες οι περιοχές έχουν τον ίδιο χρόνο
καθυστέρησης εξόδου, η έξοδος κώδωνα συναγερμού ενεργοποιείται για δύο δευτερόλεπτα για
κάθε περιοχή, με παύση δύο δευτερολέπτων μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργοποιήσεων.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Δοκιμή κώδωνα

4.1.22

Α/Κ λογαριασμού
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - αποστολή αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος ανά λογαριασμό για αυτήν την
περιοχή.

–

Όχι - δεν αποστέλλονται αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος ανά λογαριασμό.

Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά κλεισίματος λογαριασμού, όταν η τελευταία περιοχή
στον λογαριασμό είναι κλειστή (οπλισμένη).
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ανοίγματος λογαριασμού, όταν η πρώτη περιοχή σε
έναν λογαριασμό είναι ανοικτή (αφοπλισμένη).
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Μετά την αποστολή της αναφοράς ανοίγματος λογαριασμού, η αφόπλιση των άλλων περιοχών
στον λογαριασμό δεν παράγει άλλη αναφορά ανοίγματος λογαριασμού. Οι αναφορές ανοίγματος
και κλεισίματος λογαριασμών δεν περιέχουν πληροφορίες περιοχής.
Ορίστε αυτήν την παράμετρο στην ίδια τιμή για όλες τις περιοχές στον λογαριασμό.
Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός λογαριασμού έχει την ίδια τιμή για όλες τις περιοχές που
περιλαμβάνονται στον λογαριασμό.
Εάν δημιουργηθεί άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμού ενώ υπάρχει χρονοθυρίδα ανοίγματος ή
κλεισίματος λογαριασμού για αυτήν την περιοχή και η παράμετρος Απενεργοποίηση Α/Κ σε
χρονοθυρίδα, σελίδα 115 οριστεί σε «Ναι», η αναφορά δεν αποστέλλεται. Η Bosch συνιστά τη
χρήση ιδίων χρόνων ανοίγματος και κλεισίματος χρονοθυρίδων για όλες τις περιοχές που
μοιράζονται τον ίδιο αριθμό λογαριασμού.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος > Α/Κ
λογαριασμού

4.1.23

Α/Κ Περιοχής
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - περιλαμβάνονται οι πληροφορίες περιοχής σε αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος
για αυτήν την περιοχή. Μεμονωμένη αποστολή αναφορών για περιοχές.

–

Όχι - χωρίς αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος για αυτήν την περιοχή.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι» και η παράμετρος Α/Κ λογαριασμού, σελίδα 114
οριστεί σε «Όχι», οι αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος περιλαμβάνουν πληροφορίες
περιοχής. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές για μεμονωμένες περιοχές.
Εάν η παράμετρος «Α/Κ Λογ.» οριστεί σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά
κλεισίματος λογαριασμού (χωρίς πληροφορίες περιοχής), μόλις οπλιστεί η τελευταία περιοχή με
τον ίδιο αριθμό λογαριασμού. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά ανοίγματος
λογαριασμού (χωρίς πληροφορίες περιοχής), μόλις αφοπλιστεί η πρώτη περιοχή με τον ίδιο
αριθμό λογαριασμού.
Μην ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» εάν ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές προς
ένα σύστημα αυτοματισμού που δεν μπορεί να ερμηνεύσει αναφορές ανοίγματος/κλεισίματος
πολλών περιοχών.
Οι Αναφορές ανοίγματος/κλεισίματος αποστέλλονται μόνο για χρήστες με Επίπεδα
εξουσιοδότησης, σελίδα 174 εκχωρημένα ως
ακολούθως:
–

Έτοιμο για όπλιση: Άνοιγμα/κλείσιμο περιοχής = E

–

Ανέτοιμο για όπλιση (Εξαναγκασμένη όπλιση/παράκαμψη όπλισης): Περιορισμένο άνοιγμα/
κλείσιμο = E

–

Όπλιση με Μερική ενεργοποίηση: Άνοιγμα/κλείσιμο Μερικής ενεργοποίησης = E

Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος > Α/Κ
Περιοχής

4.1.24

Απενεργοποίηση Α/Κ σε χρονοθυρίδα
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - δεν αποστέλλονται αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος στο Κέντρο Λήψης Σημάτων,
εάν το συμβάν ανοίγματος ή κλεισίματος δημιουργηθεί εντός ενεργής χρονοθυρίδας.
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Όχι - αποστέλλονται αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος στο Κέντρο Λήψης Σημάτων
ακόμη και εάν το συμβάν ανοίγματος ή κλεισίματος δημιουργηθεί εντός προγραμματισμένης
χρονοθυρίδας.

Εάν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι» και δημιουργηθεί συμβάν ανοίγματος ή κλεισίματος
εκτός χρονοθυρίδας, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την αναφορά ανοίγματος ή κλεισίματος με
τροποποιητή πρόωρου ή αργοπορημένου. Ανατρέξτε στις Χρονοθυρίδες Α/Κ
Εάν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Όχι» και δημιουργηθεί συμβάν ανοίγματος ή κλεισίματος
εκτός της κατάλληλης χρονοθυρίδας, ο πίνακας ελέγχου δεν περιλαμβάνει τροποποιητές
πρόωρου ή αργοπορημένου συμβάντος με τις αναφορές ανοίγματος ή κλεισίματος.
Τα συμβάντα ανοίγματος και κλεισίματος καταγράφονται πάντα.
Εάν θέλετε να παρακολουθείτε όλες τις δραστηριότητες ανοίγματος και κλεισίματος, αλλά θέλετε
να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που παρέχονται από τις χρονοθυρίδες ανοίγματος και
κλεισίματος, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Όχι» και προγραμματίστε τις χρονοθυρίδες Α/Κ.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Απενεργοποίηση Α/Κ σε Χρονοθυρίδα

4.1.25

Αυτόματο κλείσιμο
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - η περιοχή οπλίζεται αυτόματα σε κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης με
καθυστέρηση, στο τέλος της χρονοθυρίδας κλεισίματος. Όταν η περιοχή οπλιστεί αυτόματα,
ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά κλεισίματος, εάν αυτό προβλέπεται από τον
προγραμματισμό για τις αναφορές περιοχής ή/και λογαριασμού.

–

Όχι - να μην οπλίζεται αυτόματα η περιοχή στο τέλος της χρονοθυρίδας κλεισίματος.

Ανεξάρτητα από την Μέγ. Εξαναγκασμένη όπλιση/Παράκαμψη, σελίδα 104 ή Με δυνατότητα
παράκαμψης, σελίδα 229, συμβαίνει εξαναγκασμένη όπλιση χωρίς προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα
τα σημεία σε κατάσταση σφάλματος να μένουν εκτός συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα
Εξαναγκασμένη όπλιση με δυνατότητα επιστροφής, σελίδα 228 ή στην ενότητα Παράκαμψη με
δυνατότητα επιστροφής, σελίδα 229 για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή αυτών των
σημείων σε χρήση.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Αυτόματο κλείσιμο

4.1.26

Αποτυχία ανοίγματος
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά Αποτυχίας ανοίγματος, εάν η περιοχή δεν
αφοπλιστεί κατά τον χρόνο Διακοπής χρονοθυρίδας ανοίγματος.

–

Όχι - Δεν αποστέλλονται Αναφορές αποτυχίας ανοίγματος για αυτήν την περιοχή.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Αποτυχία ανοίγματος

4.1.27

Αποτυχία κλεισίματος
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά Αποτυχίας κλεισίματος, εάν η περιοχή δεν
οπλιστεί κατά τον χρόνο Διακοπής χρονοθυρίδας κλεισίματος.
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–

Όχι - Δεν αποστέλλονται Αναφορές αποτυχίας κλεισίματος για αυτήν την περιοχή.

Δεν χρειάζεται να έχουν προγραμματιστεί οι Αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος για την
αποστολή Αναφορών αποτυχίας κλεισίματος.
Ένας χρόνος καθυστέρησης εξόδου πρέπει να έχει προγραμματιστεί στην παράμετρο Χρόνος
καθυστέρησης εξόδου, σελίδα 105.
Εάν η παράμετρος Αυτόματο κλείσιμο, σελίδα 116 οριστεί σε «Ναι», αποστέλλεται αναφορά
επειδή συμβαίνει όταν λήξει ο χρόνος διακοπής χρονοθυρίδας κλεισίματος.
Εάν η παράμετρος Απενεργοποίηση Α/Κ σε χρονοθυρίδα, σελίδα 115 οριστεί σε «Ναι», η αναφορά
Αποτυχίας κλεισίματος ακολουθείται από αναφορά Αργοπορημένου κλεισίματος ή
Εξαναγκασμένου αργοπορημένου κλεισίματος.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Αποτυχία κλεισίματος

4.1.28

Αργότερη ώρα κλεισίματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένο
Επιλογές:
–

Απενεργοποιημένο - η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη για την περιοχή.

Χρησιμοποιήστε την Καταληκτική ώρα κλεισίματος με τη δυνατότητα Παράταση κλεισίματος,
σελίδα 257 για να περιορίσετε την παράταση της ώρας κλεισίματος για μια περιοχή. Για
παράδειγμα, εάν η παράμετρος «Καταληκτική ώρα κλεισίματος» οριστεί σε «19:30», μπορείτε να
παρατείνετε την ώρα κλεισίματος το αργότερο έως «19:29».
Εάν η ρύθμιση Αργότερης ώρας κλεισίματος οριστεί σε μη μηδενική τιμή, η ώρα της ημέρας που
ορίζεται στην παράμετρο Έναρξη χρονοθυρίδας κλεισίματος, σελίδα 247 δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από ή ίση με τη ρύθμιση της Αργότερης ώρας κλεισίματος. Για παράδειγμα, εάν η
παράμετρος «Αργότερη ώρα κλεισίματος» οριστεί σε «17:30», η παράμετρος «Έναρξη
χρονοθυρίδας κλεισίματος» δεν μπορεί να οριστεί σε «17:30» ή μεταγενέστερη ώρα.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Αργότερη ώρα κλεισίματος

4.1.29

Περιορισμένο Α/Κ
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - περιορίζονται οι αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος για αυτήν την περιοχή

–

Όχι - δεν περιορίζονται οι αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος για αυτήν την περιοχή.

Όταν οριστεί σε «Ναι», αποστέλλονται αναφορές ανοίγματος μόνο, όταν η περιοχή είναι
αφοπλισμένη μετά από συναγερμό που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά/αέριο. Οι αναφορές
κλεισίματος αποστέλλονται μόνο, όταν η περιοχή είναι οπλισμένη σε κατάσταση Πλήρους
ενεργοποίησης με σημεία που έχουν σφάλμα.
Η αλληλουχία αναφορών που παράγονται από περιορισμένο κλείσιμο: Οπλίστηκε υπό
εξαναγκασμό, Εξαναγκασμένο σημείο, Εξαναγκασμένο κλείσιμο, Αναφορά κλεισίματος.
Εάν δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την ενεργοποίηση του συστήματος, οι αναφορές
κλεισίματος περιορίζονται πάντα, όταν η παράμετρος «Περιορισμένο Α/Κ» οριστεί σε «Ναι». Εάν
απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την ενεργοποίηση του συστήματος, στον χρήστη πρέπει να
εκχωρηθεί Επίπεδα εξουσιοδότησης, σελίδα 174 με Περιορισμένο άνοιγμα/κλείσιμο = Ε
(ενεργοποιημένη), ώστε να περιορίζονται οι αναφορές Α/Κ.
Η παράμετρος Α/Κ Περιοχής, σελίδα 115 πρέπει να οριστεί σε «Ναι» για να δημιουργούνται
περιορισμένες αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος.
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Οι ενεργές Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος δεν εμποδίζουν τις περιορισμένες αναφορές
ανοίγματος και κλεισίματος. Δεν προστίθενται προσδιορισμοί πρόωρου ή αργοπορημένου
συμβάντος στις αναφορές ανοίγματος/κλεισίματος, όταν η αποστολή τους πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους κανόνες για περιορισμένες αναφορές ανοίγματος/κλεισίματος.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Περιορισμένο Α/Κ

4.1.30

Α/Κ με Μερική ενεργοποίηση
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - αποστολή αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος για Άμεση μερική ενεργοποίηση και
Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση.

–

Όχι - δεν αποστέλλονται αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος για Άμεση μερική
ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση.

Οι αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος με Μερική ενεργοποίηση δεν καταστέλλονται από
Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος > Α/Κ
με Μερική ενεργοποίηση

4.1.31

Επανεκκίνηση καθυστέρησης εξόδου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι - ενεργοποίηση της Επανεκκίνησης καθυστέρησης εξόδου.
Όχι - απενεργοποίηση της Επανεκκίνησης καθυστέρησης εξόδου.
Η δυνατότητα Επανεκκίνησης καθυστέρησης εξόδου, επανεκκινεί την καθυστέρηση εξόδου, όταν
ένας τελικός χρήστης εισέλθει ξανά στις εγκαταστάσεις πριν λήξει η καθυστέρηση εξόδου.
Για παράδειγμα, ο σπιτονοικοκύρης ενεργοποιεί (οπλίζει) το σύστημα του, φεύγει και κλείνει την
πόρτα αλλά, στη συνέχεια, θυμάται ότι ξέχασε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Όταν ανοίξει
την πόρτα για να πάρει τα κλειδιά, ο πίνακας ελέγχου επανεκκινεί την καθυστέρηση εξόδου,
παρέχοντας αρκετό χρόνο για να απενεργοποιήσει το σύστημα.
Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», με τα παρακάτω βήματα επανεκκινείται η
καθυστέρηση εξόδου (Χρόνος καθυστέρησης εξόδου, σελίδα 105):
1.

Ρύθμιση του συστήματος σε Πλήρη ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση.

2.

Σφάλμα και αποκατάσταση ενός σημείου (άνοιγμα και κλείσιμο θύρας) εκχωρημένου σε
Προφίλ σημείου που έχει διαμορφωθεί για τον Τύπο σημείου, Μερική ενεργοποίηση, και
Ανταπόκριση σημείου συναγερμού με καθυστέρηση (4, 5, 6, 7 ή 8). (Προφίλ σημείου, σελίδα
200, Τύπος σημείου, σελίδα 202, Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208)

3.

Ενώ η χρονομέτρηση της καθυστέρησης εξόδου συνεχίζεται, σφάλμα σε οποιοδήποτε
σημείο (ανοίξτε μια θύρα) εκχωρημένο σε Προφίλ σημείου που έχει διαμορφωθεί για τον
Τύπο σημείου, Μερική ενεργοποίηση και Ανταπόκριση σημείου συναγερμού με
καθυστέρηση (4, 5, 6, 7 ή 8). Η Καθυστέρηση εξόδου επανεκκινείται.

Γνωστοποίηση!
Η καθυστέρηση εξόδου επανεκκινείται μία φορά μόνο
Η Καθυστέρηση εξόδου μπορεί να επανεκκινηθεί μία φορά μόνο. Η μετάβαση του ίδιου σημείου
ξανά ή διαφορετικού σημείου σε κατάσταση παραβίασης στην καθυστέρηση εξόδου που έχει
επανεκκινηθεί, δεν επανεκκινεί την καθυστέρηση για δεύτερη φορά.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Επανεκκίνηση καθυστέρησης εξόδου

4.1.32

Πλήρης ενεργοποίηση - Απαγόρευση εξόδου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι - ο πίνακας ελέγχου τροποποιεί την όπλιση από Πλήρη ενεργοποίηση με καθυστέρηση σε
Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση, εάν δεν υπάρχει σφάλμα και αποκατάσταση σε σημεία
Μερικής ενεργοποίησης με καθυστέρηση, κατά τον Χρόνο καθυστέρησης εξόδου.
Όχι - ο πίνακας ελέγχου δεν αλλάζει την κατάσταση όπλισης.
Η τελική κατάσταση όπλισης αναφέρεται και εμφανίζεται στα πληκτρολόγια.
Κατά την όπλιση από ασύρματο χειριστήριο ή πρόγραμμα, ο πίνακας αγνοεί αυτήν την επιλογή.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Πλήρης ενεργοποίηση - Απαγόρευση εξόδου

4.1.33

Προειδοποίηση καθυστέρησης εξόδου
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - διαδοχική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εξόδου συναγερμού ανά δύο δευτ. για τα
τελευταία 10 δευτ. της Καθυστέρησης εξόδου.

–

Όχι - απουσία διαδοχικής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξόδου συναγερμού κατά την
Καθυστέρηση εξόδου

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι». Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για
περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Προειδοποίηση καθυστέρησης εξόδου

4.1.34

Προειδοποίηση καθυστέρησης εισόδου
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - διαδοχική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εξόδου συναγερμού ανά δύο δευτ. για τα
τελευταία 10 δευτ. της Καθυστέρησης εισόδου.

–

Όχι - απουσία διαδοχικής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξόδου συναγερμού κατά την
Καθυστέρηση εισόδου

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι». Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για
περισσότερες πληροφορίες.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Προειδοποίηση καθυστέρησης εισόδου

4.1.35

Χρόνος επανόπλισης περιοχής
Προεπιλογή: 00:00
Επιλογές: 00:00 (απενεργοποιημένη) έως 23:59
Αυτή η παράμετρος ορίζει το χρονικό διάστημα (ΩΩ:ΛΛ) που καθυστερεί μια αφοπλισμένη
περιοχή έως ότου επανοπλιστεί σε Πλήρη ενεργοποίηση με καθυστέρηση.
Για παράδειγμα εάν ο Χρόνος επανόπλισης οριστεί σε τέσσερις ώρες (04:00) και η περιοχή
αφοπλιστεί (απενεργοποιηθεί) στις 1:30 μμ, επανοπλίζεται σε Πλήρη ενεργοποίηση με
καθυστέρηση στις 5:30 μμ Τυχόν σημεία που δεν είναι έτοιμα για όπλιση (σε κατάσταση
σφάλματος) μεταβαίνουν σε κατάσταση εξαναγκασμένης όπλισης.
Γνωστοποίηση!
Η παράμετρος «Μέγ. Εξαναγκασμένη όπλιση/Παράκαμψη», αγνοείται κατά την επανόπλιση
Όλα τα σημεία που δεν είναι έτοιμα για όπλιση (σε κατάσταση σφάλματος) μεταβαίνουν σε
κατάσταση εξαναγκασμένης όπλισης, όταν η περιοχή επανοπλιστεί στο τέλος του Χρόνου
επανόπλισης περιοχής.
Η περιοχή επανοπλίζεται αυτόματα στις 11:59 μμ ανεξάρτητα από τον χρόνο που ξεκίνησε ο
χρονοδιακόπτης Επανόπλισης περιοχής.
Για παράδειγμα, εάν ο χρονοδιακόπτης Επανόπλισης περιοχής οριστεί σε 4 ώρες (04:00) και η
περιοχή αφοπλιστεί (απενεργοποιηθεί) στις 10:30 μμ, η περιοχή οπλίζεται ξανά σε κατάσταση
Πλήρους ενεργοποίησης με καθυστέρηση στις 11:59 μμ (1 ώρα και 29 λεπτά μετά την
αφόπλιση).
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο Παράτασης κλεισίματος από ένα
πληκτρολόγιο συστήματος για να παρατείνουν μια ενεργή καθυστέρηση Επανόπλισης περιοχής
(Μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης > χρόνος Παράτασης κλεισίματος).
Γνωστοποίηση!
Η διαμόρφωση της Χρονοθυρίδας κλεισίματος και ο Χρόνος επανόπλισης περιοχής ενδέχεται να
προκαλέσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά της περιοχής.
Όταν διαμορφώνονται η Χρονοθυρίδα κλεισίματος και ο Χρόνος επανόπλισης περιοχής για την
ίδια περιοχή,
η Χρονοθυρίδα κλεισίματος λειτουργεί ταυτόχρονα με τον χρονοδιακόπτη Επανόπλισης
περιοχής,
και ένας χρήστης χρησιμοποιήσει τον χρόνο Παράτασης κλεισίματος από ένα πληκτρολόγιο του
συστήματος,
ο πίνακας ελέγχου παρατείνει μόνο τη Χρονοθυρίδα κλεισίματος, όχι τον Χρόνο επανόπλισης
περιοχής.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Χρόνος επανόπλισης συστήματος

4.2

Κείμενο όπλισης περιοχής
Το B9512G υποστηρίζει έως 32 περιοχές. Το B8512G υποστηρίζει έως 8 περιοχές.

4.2.1

Κείμενο ονόματος περιοχής
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Προεπιλογή: Περιοχή # (# = ο αριθμός της Περιοχής)
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα
Πληκτρολογήστε ένα Όνομα περιοχής το οποίο θα εμφανίζεται στα πληκτρολόγια.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο όπλισης περιοχής > Κείμενο ονόματος περιοχής

4.2.2

Κείμενο για «Λογαριασμός ενεργός»
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογή: Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο για κάθε περιοχή, όπως
απαιτείται.
Χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο D1255F, D1256F ή D1257F;
Κατά τη χρήση πληκτρολογίου D1255F, D1256F ή D1257F, πληκτρολογήστε *Σύστημα
πυρανίχνευσης*.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο όπλισης περιοχής > Κείμενο για «Λογαριασμός ενεργός»

4.2.3

Κείμενο για «Περιοχή # ενεργή»
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογή: Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο για κάθε περιοχή, όπως
απαιτείται.
Χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο D1255F, D1256F ή D1257F;
Κατά τη χρήση πληκτρολογίου D1255F, D1256F ή D1257F, πληκτρολογήστε *Σύστημα
πυρανίχνευσης*.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο όπλισης περιοχής > Κείμενο για «Περιοχή # ενεργή»

4.2.4

Κείμενο για «Περιοχή # όχι έτοιμη»
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογή: Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο, όταν η περιοχή δεν είναι
έτοιμη να οπλιστεί.
Χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο D1255F, D1256F ή D1257F;
Κατά τη χρήση πληκτρολογίου D1255F, D1256F ή D1257F, πληκτρολογήστε *Σύστημα
πυρανίχνευσης*.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο όπλισης περιοχής > Κείμενο για «Περιοχή # όχι έτοιμη»

4.2.5

Κείμενο για «Περιοχή # ανενεργή»
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογή: Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο, όταν η περιοχή είναι
Απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη).
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Χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο D1255F, D1256F ή D1257F;
Κατά τη χρήση πληκτρολογίου D1255F, D1256F ή D1257F, πληκτρολογήστε *Σύστημα
πυρανίχνευσης*.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι περιοχής > Παράμετροι περιοχής/κώδωνα, Επιλογές ανοίγματος/κλεισίματος >
Κείμενο όπλισης περιοχής > Κείμενο για «Περιοχή # ανενεργή»
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5

Πληκτρολόγια

5.1

Εκχωρήσεις πληκτρολογίων
Ο πίνακας ελέγχου B9512G υποστηρίζει πληκτρολόγια SDI2 1 έως 32 ή πληκτρολόγια SDI 1 έως
16. Τα πληκτρολόγια SDI δεν μπορούν να λάβουν διευθύνσεις πάνω από 16. Ο πίνακας ελέγχου
B8512G υποστηρίζει Πληκτρολόγια 1 έως 16.

5.1.1

Όνομα πληκτρολογίου (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: # πληκτρολογίου
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμούς και σύμβολα για να περιγράψετε το
πληκτρολόγιο.
Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται οι πρώτοι 20 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι
από 20 χαρακτήρες, το πλήρες κείμενο υποδεικνύεται ως κυλιόμενη ένδειξη, μία φορά. Για νέα
κύλιση του κειμένου, πιέστε [ESC].
Τα διαστήματα μετρούν ως κείμενο και περιλαμβάνονται στο όριο των 32 χαρακτήρων.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Όνομα πληκτρολογίου

5.1.2

Όνομα πληκτρολογίου (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: κενό
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμούς και σύμβολα για να περιγράψετε το
πληκτρολόγιο.
Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται οι πρώτοι 20 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι
από 20 χαρακτήρες, το πλήρες κείμενο υποδεικνύεται ως κυλιόμενη ένδειξη στην οθόνη, μία
φορά. Για νέα κύλιση του κειμένου, πιέστε [ESC].
Τα διαστήματα μετρούν ως κείμενο και περιλαμβάνονται στο όριο των 32 χαρακτήρων.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Όνομα πληκτρολογίου (δεύτερη γλώσσα)

5.1.3

Τύπος πληκτρολογίου
Προεπιλογή:
–

Διεύθυνση 1 = B92x πληκτρολόγιο δύο γραμμών

–

Όλες οι λοιπές διευθύνσεις = Δεν έχει εγκατασταθεί πληκτρολόγιο

Επιλογές:
–

Δεν έχει εγκατασταθεί πληκτρολόγιο

–

B91x Βασικό πληκτρολόγιο

–

B92x Πληκτρολόγιο δύο γραμμών

–

B93x Πληκτρολόγιο τύπου ATM

–

B94x Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής

–

D1255 Πληκτρολόγιο VFD (SDI)

–

D125xRB Πληκτρολόγιο συστήματος πυρανίχνευσης (SDI)

–

D126x Πληκτρολόγιο LCD (SDI)

Επιλέξτε τύπο πληκτρολογίου για το πληκτρολόγιο που συνδέεται στον πίνακα ελέγχου σε αυτήν
τη διεύθυνση. Ο Τύπος πληκτρολογίου διαμορφώνεται αυτόματα κατά την πρώτη εγκατάσταση
του πληκτρολογίου.
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Γνωστοποίηση!
Μπορείτε να διαμορφώσετε το D1260 μόνο ως διεύθυνση 1 έως 8. Μπορείτε να διαμορφώσετε
το D1265 από 1-16.

Επιπλέον πληροφορίες για πληκτρολόγια συστημάτων πυρανίχνευσης
Κείμενο για «Λογαριασμός ενεργός», σελίδα 121
Κείμενο για «Περιοχή # ενεργή», σελίδα 121
Κείμενο για «Περιοχή # όχι έτοιμη», σελίδα 121
Κείμενο για «Περιοχή # ανενεργή», σελίδα 121
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Τύπος πληκτρολογίου

5.1.4

Εκχώρηση περιοχής
Προεπιλογή: 1
Επιλογές:
–

B9512G: 1 έως 32

–

B8512G: 1 έως 8

Επιλέξτε μια περιοχή για να εκχωρήσετε στο πληκτρολόγιο.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Εκχώρηση περιοχής

5.1.5

Γλώσσα πληκτρολογίου
Προεπιλογή: Πρώτη γλώσσα, ακολουθεί τη Γλώσσα του χρήστη
Επιλογές:
–

Πρώτη γλώσσα, ακολουθεί τη Γλώσσα του χρήστη

–

Πρώτη γλώσσα, αγνοεί τη Γλώσσα του χρήστη

–

Δεύτερη γλώσσα, ακολουθεί τη Γλώσσα του χρήστη

–

Δεύτερη γλώσσα, αγνοεί τη Γλώσσα του χρήστη

Επιλέξτε γλώσσα για το πληκτρολόγιο.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Γλώσσα πληκτρολογίου

5.1.6

Πεδίο εφαρμογής
Προεπιλογή:
–

Διεύθυνση 1: Ολόκληρος ο πίνακας

–

Όλες οι λοιπές διευθύνσεις: Ολόκληρος ο πίνακας

Επιλογές:
–

Ολόκληρος ο πίνακας - το πληκτρολόγιο υποδεικνύει μόνο πληροφορίες και λειτουργίες
όπλισης/αφόπλισης για την περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί.

–

Ολόκληρος ο λογαριασμός - το πληκτρολόγιο μπορεί να υποδεικνύει πληροφορίες και
λειτουργίες όπλισης/αφόπλισης για περιοχές που μοιράζονται τον ίδιο αριθμό λογαριασμού.
Συνήθως χρησιμοποιείται για τύπο Συνδεδεμένης περιοχής.

–

Ολόκληρος ο πίνακας - Ένα πληκτρολόγιο για ολόκληρο τον πίνακα μπορεί να προβάλλει
πληροφορίες και να εκτελεί ενέργειες όπλισης και αφόπλισης για όλες τις περιοχές του
πίνακα ελέγχου. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με Κύρια περιοχή.

–

Προσαρμοσμένη - για προσαρμοσμένο πεδίο εφαρμογής, επιλέξτε τις Περιοχές που θα
ανήκουν στο Πεδίο εφαρμογής.
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Το Πεδίο εφαρμογής προσδιορίζει ποιες περιοχές μπορούν να εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο,
συμπεριλαμβάνονται κατά την όπλιση από το πληκτρολόγιο και στις οποίες μπορεί να μεταβεί το
πληκτρολόγιο.
Κάθε φορά που επιλέγετε «Προσαρμοσμένη», το RPS εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο
προειδοποίησης:

Εάν κάνετε κλικ στο «Ναι», πραγματοποιείται αρχικοποίηση της παραμέτρου «Περιοχές στο πεδίο
εφαρμογής» στην προεπιλεγμένη τιμή.
Εάν κάνετε κλικ στο «Όχι», δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή.
Περισσότερες πληροφορίες
Αριθμός λογαριασμού, σελίδα 103
Τύπος περιοχής, σελίδα 108
Περιοχές στο Πεδίο εφαρμογής, σελίδα 125
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Πεδίο εφαρμογής
Ανατρέξτε στο

5.1.7

–

Αριθμός λογαριασμού, σελίδα 103

–

Τύπος περιοχής, σελίδα 108

–

Περιοχές στο Πεδίο εφαρμογής, σελίδα 125

Περιοχές στο Πεδίο εφαρμογής
Προεπιλογή:
–

Διεύθυνση 1: Όλες

–

Όλες οι λοιπές Διευθύνσεις: Περιοχή1

Επιλογές:
–

κάντε κλικ στο στοιχείο «Περιοχή #» να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή μιας
περιοχής

–

κάντε κλικ στο στοιχείο «Ορισμός όλων» για να επιλέξετε όλες τις περιοχές.

–

κάντε κλικ στο στοιχείο «Εκκαθάριση όλων» για να καταργήσετε όλες τις περιοχές (καμία
επιλογή)

Κάντε διπλό κλικ για να δείτε και να επιλέξετε περιοχές.
Κάντε κλικ στις περιοχές που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Προσαρμοσμένο πεδίο εφαρμογής
για αυτό το πληκτρολόγιο.
Περισσότερες πληροφορίες
Πεδίο εφαρμογής, σελίδα 124
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Περιοχές στο Πεδίο εφαρμογής

5.1.8

Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί το Πεδίο εφαρμογής;
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
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–

Ναι - όταν η περιοχή στην οποία εκχωρείται το πληκτρολόγιο είναι οπλισμένη, με την
εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης αφοπλίζεται η περιοχή και τυχόν άλλες περιοχές που
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου. Όταν η περιοχή είναι
αφοπλισμένη, οπλίζεται η περιοχή και τυχόν άλλες περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο
εφαρμογής του πληκτρολογίου.

–

Όχι - με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης οπλίζεται ή αφοπλίζεται μόνο η περιοχή στην
οποία εκχωρείται το πληκτρολόγιο.

Η επιλογή «Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί το Πεδίο εφαρμογής», ισχύει μόνο για τον κωδικό
πρόσβασης όπλισης. Δεν ισχύει για λειτουργίες όπλισης στη Λίστα λειτουργιών.
Στους χρήστες πρέπει να εκχωρείται Επίπεδο εξουσιοδότησης με ενεργοποιημένες τις επιλογές
«Όπλιση με χρήση κωδικού πρόσβασης» και «Αφόπλιση με χρήση κωδικού πρόσβασης».
Περισσότερες πληροφορίες
Πεδίο εφαρμογής, σελίδα 124
Περιοχή, σελίδα 196
Όπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης, σελίδα 189
Αφόπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης, σελίδα 190
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί το Πεδίο
εφαρμογής

5.1.9

Έξοδος πλήκτρου Enter
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

0 - καμία έξοδος δεν εκχωρείται στη Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, Κυκλική
έξοδος.

–

B9512G: 1 έως 599 - εκχωρεί την έξοδο για τη Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης,
Κυκλική έξοδος.

–

B8512G: 1 έως 99

Όταν η Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, σελίδα 126 οριστεί σε «Κυκλική έξοδος» και
ένας χρήστης πληκτρολογήσει τον δικό του κωδικό πρόσβασης και πιέσει [Enter], η έξοδος του
πλήκτρου Enter ενεργοποιείται για 10 δευτ. Δύο συμβάντα προστίθενται στο αρχείο καταγραφής
του πίνακα: Έξοδος ### ορίστηκε με ID χρήστη και, Έξοδος ### αρχικοποιήθηκε χωρίς ID
χρήστη.
Γνωστοποίηση!
Μη χρησιμοποιτε την Έξοδο πλήκτρου Enter από κοινού με άλλες λειτουργίες εξόδου
Η έξοδος την οποία εκχωρείτε στην παράμετρο «Έξοδος πλήκτρου Enter» δεν πρέπει να
εκχωρηθεί σε καμία άλλη λειτουργία εξόδου. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας της εξόδου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, Κυκλικός οπλισμός
θύρας και την Έξοδο πλήκτρου Enter για κυπρί ελέγχου πρόσβασης χαμηλού επιπέδου σε μια
θύρα. Δεν παρακάμπτει κάποιο σημείο.
Περισσότερες πληροφορίες
Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, σελίδα 126
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Έξοδος πλήκτρου Enter

5.1.10

Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης
Προεπιλογή: Όπλιση/αφόπλιση
Επιλογές:
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–

Όπλιση/αφόπλιση - όταν η τρέχουσα περιοχή είναι αφοπλισμένη, με την εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασης + [ENTER] ξεκινά όπλιση Πλήρους ενεργοποίησης με καθυστέρηση, για
όλες τις περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής των χρηστών. Εάν η τρέχουσα περιοχή είναι
οπλισμένη, τότε αφοπλίζονται όλες οι περιοχές στο πεδίο εφαρμογής των χρηστών.

–

Η επιλογή Κυκλικός οπλισμός θύρας - με την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης + [ENTER]
ελέγχεται διαδοχικά ο ελεγκτής θύρας που έχει προγραμματιστεί στην παράμετρο
«Εκχώρηση θύρας #» για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στην παράμετρο «Διάρκεια
ενεργοποίησης κυπρί» και, στη συνέχεια, εκτελεί τις λειτουργίες όπλισης (π.χ. αφόπλιση)
και τις προσαρμοσμένες λειτουργίες με βάση το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Κυκλική έξοδος - με την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης + [ENTER] ενεργοποιείται η
Έξοδος πλήκτρου Enter για 10 δευτ.

–

Αυτόματη επανόπλιση - εάν η περιοχή η οποία έχει εκχωρηθεί στο πληκτρολόγιο είναι
οπλισμένη σε κατάσταση Πλήρους ενεργοποίησης με καθυστέρηση, με την εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασης + [ENTER] επανεκκινείται η Καθυστέρηση εξόδου. Όταν η περιοχή
είναι αφοπλισμένη, δεν επιτυγχάνεται όπλιση με τον κωδικό πρόσβασης + [ENTER].

–

Μόνο σύνδεση - η σύνδεση του χρήστη επιτυγχάνεται με τον κωδικό πρόσβασης + [ENTER].
Δεν εφαρμόζεται Διπλός έλεγχος ταυτότητας.

–

Σύνδεση/αφόπλιση - με τον κωδικό πρόσβασης + [ENTER], ο χρήστης συνδέεται και
αφοπλίζονται όλες οι περιοχές στο πεδίο εφαρμογής του χρήστη. Δεν εφαρμόζεται Διπλός
έλεγχος ταυτότητας.

Με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης με εξουσιοδότηση στην τρέχουσα περιοχή πάντα
προκαλείται σίγαση των συναγερμών και των προβλημάτων.
Όταν μια Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω διενέξεων
στη διαμόρφωση, τότε ο πίνακας ελέγχου εκτελεί τη λειτουργία Όπλισης/Αφόπλισης ανεξάρτητα
από τη ρύθμιση.
Ο Κωδικός πρόσβασης σέρβις (ID Χρήστη 0) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Λειτουργίες
εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
Οι έξοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία Κυκλικής εξόδου δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται από κοινού με οποιοδήποτε άλλο σημείο, αρχικοποίηση αισθητήρα, πίνακα
ελέγχου ή λειτουργίες κώδωνα. Η κοινή χρήση μπορεί να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία
της εξόδου.
Γνωστοποίηση!
Ο Διπλός έλεγχος ταυτότητας δεν είναι συμβατός με την Αυτόματη επανόπλιση
Εάν η παράμετρος «Διπλός έλεγχος ταυτότητας» οριστεί σε «Ναι», μην ορίσετε την παράμετρο
«Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης» σε «Αυτόματη επανόπλιση».
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
διατηρήστε αυτήν την παράμετρο στην προεπιλεγμένη τιμή της.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης

5.1.11

Διπλός έλεγχος ταυτότητας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
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–

Ναι - οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογήσουν κωδικό πρόσβασης και να παρουσιάσουν
διακριτικό (κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί) στη συσκευή ανάγνωσης θύρας ή σε Πληκτρολόγιο
με οθόνη αφής B94X για λειτουργίες όπλισης, αφόπλισης και λειτουργίες χρήστη με
προστασία κωδικού πρόσβασης.

–

Όχι - οι χρήστες πληκτρολογούν κωδικό πρόσβασης ή παρουσιάζουν διακριτικό (κάρτα ή
ηλεκτρονικό κλειδί) σε Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής B94X.

Γνωστοποίηση!
Ο Διπλός έλεγχος ταυτότητας δεν είναι συμβατός με την Αυτόματη επανόπλιση
Εάν η παράμετρος «Διπλός έλεγχος ταυτότητας» οριστεί σε «Ναι», μην ορίσετε την παράμετρο
«Λειτουργία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης» σε «Αυτόματη επανόπλιση».
Πριν από τον ορισμό αυτής της παραμέτρου σε «ΝΑΙ», βεβαιωθείτε ότι στο σύστημα
περιλαμβάνεται συσκευή ανάγνωσης θύρας ή Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής B94X. Ανατρέξτε
στην ενότητα Εκχώρηση θύρας, σελίδα 128 θύρας ή Τύπου Τύπος πληκτρολογίου, σελίδα 123 (για
Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής B94X).
Εάν το πληκτρολόγιο είναι Οθόνης αφής B94X και το μήνυμα Εκχώρησης θύρας οριστεί σε Θύρα
#, τότε η συσκευή ανάγνωσης πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή ανάγνωσης
θύρας χρησιμοποιείται για Διπλό έλεγχο ταυτότητας.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Διπλός έλεγχος ταυτότητας

5.1.12

Διάρκεια Διπλού ελέγχου ταυτότητας
Προεπιλογή: 20 δευτ.
Επιλογές: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 δευτ.
Όταν ο Διπλός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος, οι χρήστες πρέπει να
πληκτρολογήσουν κωδικό πρόσβασης και να παρουσιάσουν διακριτικό (κάρτα ή ηλεκτρονικό
κλειδί) σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Διάρκεια Διπλού ελέγχου ταυτότητας

5.1.13

Εκχώρηση θύρας
Προεπιλογή: Χωρίς θύρα
Επιλογές:
–

Χωρίς θύρα - Δεν έχει εκχωρηθεί ελεγκτής θύρας στο πληκτρολόγιο.

–

Θύρα 1 έως Θύρα 32 (1 έως 8 για το B8512) - εκχωρήστε έναν ελεγκτή θύρας στο
πληκτρολόγιο επιλέγοντας τον αριθμό του.

Επιλέξτε τον ελεγκτή θύρας (Θύρα ##) που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο για την προσθήκη
καρτών/ηλεκτρονικών κλειδιών και της ένδειξης Κλεισίματος θύρας.
Όταν η παράμετρος «Εκχώρηση θύρας» οριστεί σε «Όχι», εμφανίζεται η ένδειξη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΤΟΙΜΟ στο πληκτρολόγιο, όταν οι χρήστες επιχειρήσουν να προσθέσουν έναν χρήστη. Εως
ότου γίνει εκχώρηση ελεγκτή θύρας, οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
πληκτρολόγιο για την εκχώρηση καρτών/ηλεκτρονικών κλειδιών με την εντολή Προσθήκη/
Επεξεργασία χρήστη.
Όταν ένας ελεγκτής θύρας δεν εκχωρηθεί στο πληκτρολόγιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν
τις θύρες χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΑΣ.
Εάν η παράμετρος «Εκχώρηση θύρας» οριστεί σε «Χωρίς θύρα», απενεργοποιείται:
–

η επιλογή «Κυκλικός οπλισμός θύρας» της λειτουργίας Εισαγωγής κωδικού πρόσβασης,

–

η επιλογή «Προσθήκη κάρτας» της εντολής «Προσθήκη/Αλλαγή χρήστη»,

–

Διπλός έλεγχος ταυτότητας.
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Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Εκχώρηση θύρας

5.1.14

Τόνος προβλήματος
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ήχηση τόνων προβλήματος για ολόκληρο τον πίνακα και εμφάνιση οπτικών ενδείξεων
σε αυτό το πληκτρολόγιο.

–

Όχι - καμία ήχηση ήχων προβλημάτων για ολόκληρο τον πίνακα. Οι οπτικές ενδείξεις
εξακολουθούν να εμφανίζονται.

Στους τόνους προβλημάτων για ολόκληρο τον πίνακα περιλαμβάνονται τόνοι προβλημάτων
τροφοδοσίας, τηλεφώνου, διαύλου επικοινωνίας SDI και διαύλου επικοινωνίας SDI2. Δεν
περιλαμβάνονται τόνοι προβλημάτων σημείων ή ενεργοποίηση βόμβου κατά τη μετάβαση σε
κατάσταση σφάλματος.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Τόνος προβλήματος

5.1.15

Τόνος εισόδου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - Σε αυτό το πληκτρολόγιο ηχεί ο τόνος εισόδου στη διάρκεια της καθυστέρησης
εισόδου.

–

Όχι - Σε αυτό το πληκτρολόγιο δεν ηχεί ο τόνος εισόδου.

Τυχόν μετάβαση σε κατάσταση παραβίασης ενός σημείου καθυστέρησης στο πεδίο εφαρμογής
του πληκτρολογίου, ενεργοποιεί την καθυστέρηση εισόδου.
Για να καταστείλετε τον τόνο εισόδου ανά σημείο, ορίστε την παράμετρο στο μενού Σημεία >
Προφίλ σημείου > Απενεργοποίηση τόνου εισόδου, σελίδα 223 σε «Ναι».
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για εγκαταστάσεις προδιαγραφών UL.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Τόνος εισόδου

5.1.16

Τόνος εξόδου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - Σε αυτό το πληκτρολόγιο ηχεί ο τόνος εξόδου στη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου.

–

Όχι - Σε αυτό το πληκτρολόγιο δεν ηχεί ο τόνος εξόδου.

Με την όπλιση από πληκτρολόγιο στου οποίου το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνεται η όπλιση της
περιοχής, ξεκινά η καθυστέρηση εξόδου.
Για να καταστείλετε τον τόνο εξόδου ανά περιοχή, ορίστε την παράμετρο στο μενού Παράμετροι
περιοχής > Τόνος εξόδου σε «Όχι».
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Τόνος εξόδου

5.1.17

Προειδοποιητικός τόνος όπλισης περιοχής
Προεπιλογή: Ναι
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Επιλογές:
–

Ναι - στην έναρξη μιας χρονοθυρίδας κλεισίματος, το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν τόνο και
εμφανίζει μια προειδοποίηση.

–

Όχι - αυτό το πληκτρολόγιο δεν εκπέμπει τόνο ούτε εμφανίζει μια προειδοποίηση.

Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Προειδοποιητικός τόνος όπλισης περιοχής

5.1.18

Προειδοποιητικός τόνος κλεισίματος θύρας
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - όταν μια θύρα παραμένει ανοικτή πέραν της Διάρκειας παράκαμψης, το πληκτρολόγιο
εκπέμπει έναν τόνο προειδοποίησης και εμφανίζει το μήνυμα «Κλείσιμο θύρας».

–

Όχι - αυτό το πληκτρολόγιο δεν ενεργοποιεί προειδοποιητικό τόνο ούτε εμφανίζει το
μήνυμα «Κλείσιμο θύρας».

Η παράμετρος Πρόσβαση / Θύρα / Παράταση χρόνου, σελίδα 271 για τη θύρα που έχει εκχωρηθεί
στο πληκτρολόγιο στην παράμετρο Εκχώρηση θύρας, σελίδα 128 θα πρέπει να οριστεί σε τιμή
μεγαλύτερη του μηδενός.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Προειδοποιητικός τόνος κλεισίματος θύρας

5.1.19

Κλείδωμα κύλισης σε αδράνεια
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - όταν το πληκτρολόγιο είναι σε αδράνεια, δεν εκτελείται αυτόματη κύλιση του κειμένου
για συμβάντα σίγασης συναγερμού ή προβλήματος.

–

Όχι - επιτρέπεται αυτόματη κύλιση του κειμένου.

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Όχι.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Κλείδωμα κύλισης σε αδράνεια

5.1.20

Κλείδωμα λειτουργίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - μετά από πίεση του πλήκτρου «Παράκαμψη», «Μενού» ή «Συντόμευση», οι χρήστες
πρέπει να πληκτρολογήσουν κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσουν.

–

Όχι - δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για συνέχεια.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», ζητείται από τους χρήστες να πληκτρολογήσουν
κωδικό πρόσβασης μετά από πίεση του πλήκτρου «Παράκαμψη», «Μενού» ή «Συντόμευση». Τα
στοιχεία που έχουν προγραμματιστεί στη λίστα λειτουργιών για αυτό το πληκτρολόγιο
φιλτράρονται ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη. Εμφανίζονται στη λίστα
λειτουργιών μόνο εκείνα τα στοιχεία για τα οποία ο χρήστης διαθέτει εξουσιοδότηση.
Εάν οριστεί σε «Όχι», όταν ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο «Παράκαμψη», «Μενού» ή
«Συντόμευση», εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που έχουν προγραμματιστεί στη Λίστα μενού για τη
διεύθυνση πληκτρολογίου, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
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Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Κλείδωμα λειτουργίας

5.1.21

Ένδειξη ματαίωσης
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - αυτό το πληκτρολόγιο εμφανίζει την ένδειξη ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ εάν
ματαιωθεί ένας συναγερμός διάρρηξης πριν από την αποστολή μιας αναφοράς συναγερμού.

–

Όχι - αυτό το πληκτρολόγιο δεν εμφανίζει την ένδειξη ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.

Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Ένδειξη ματαίωσης

5.1.22

Ένδειξη ακύρωσης
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - αυτό το πληκτρολόγιο εμφανίζει την ένδειξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ, όταν
ακυρωθεί ένας συναγερμός διάρρηξης.

–

Όχι - αυτό το πληκτρολόγιο δεν εμφανίζει την ένδειξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», η παράμετρος Ολόκληρος ο πίνακας / Διάφορα /
Ακύρωση αναφορών, σελίδα 84 πρέπει να οριστεί σε «Ναι».
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Ένδειξη ακύρωσης.

5.1.23

Ενεργοποίηση νυκτερινού φωτισμού
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου και ο φωτισμός των πλήκτρων ανάβουν στο
ελάχιστο επίπεδο, όταν το πληκτρολόγιο είναι σε αδράνεια.

–

Όχι - ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου και ο φωτισμός των πλήκτρων είναι σβηστοί,
όταν το πληκτρολόγιο είναι σε αδράνεια.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να
απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα νυκτερινού φωτισμού στο πληκτρολόγιο.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Ενεργοποίηση νυκτερινού φωτισμού

5.1.24

Φωτεινότητα νυκτερινού φωτισμού
Προεπιλογή: 2
Επιλογές:
–

0 - Νυχτερινός φωτισμός σβηστός

–

1 έως 6 - όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο ισχυρότερος ο νυχτερινός φωτισμός.

Αυτή η παράμετρος ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας για τη δυνατότητα Νυκτερινού φωτισμού
πληκτρολογίου.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Φωτεινότητα νυκτερινού φωτισμού

5.1.25

Σίγαση τόνου πλήκτρων
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–
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–

Όχι - το πληκτρολόγιο εκπέμπει τον τόνο των πλήκτρων, όταν ο χρήστης πιέσει κάποιο
πλήκτρο.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Όχι», οι χρήστες δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν τον
τόνο των πλήκτρων.
Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τον τόνο
των πλήκτρων.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Σίγαση τόνου πλήκτρων

5.1.26

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - το πληκτρολόγιο υποδεικνύει την ημερομηνία και ώρα.

–

Όχι - το πληκτρολόγιο δεν υποδεικνύει την ημερομηνία και ώρα.

Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας

5.1.27

Ένταση ήχου πληκτρολογίου
Προεπιλογή: 7
Επιλογές: 0 έως 7
0 είναι η κατώτατη τιμή.
7 είναι η ανώτατη τιμή.
Οι τόνοι υψηλής προτεραιότητας, π.χ. ο τόνος συναγερμού, πάντα ηχούν με τη μέγιστη ένταση
ήχου.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Ένταση ήχου πληκτρολογίου

5.1.28

Φωτεινότητα πληκτρολογίου
Προεπιλογή: 6
Επιλογές: 0 έως 6
0 - ο φωτισμός της οθόνης είναι στο ελάχιστο επίπεδο.
6 - ο φωτισμός της οθόνης είναι στο μέγιστο επίπεδο.
Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου από το πληκτρολόγιο.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Φωτεινότητα πληκτρολογίου

5.1.29

Απενεργοποίηση αισθητήρα παρουσίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - απενεργοποίηση αισθητήρα παρουσίας

–

Όχι - όταν ο αισθητήρας παρουσίας εντοπίσει κίνηση κοντά στο πληκτρολόγιο, αυξάνεται η
φωτεινότητα της οθόνης του πληκτρολογίου εάν αυτή είναι στο ελάχιστο.

Μόνο πληκτρολόγια με οθόνη αφής B94x διαθέτουν τη δυνατότητα αισθητήρα παρουσίας.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Απενεργοποίηση αισθητήρα παρουσίας

5.1.30

Απενεργοποίηση Μονάδας ανάγνωσης ηλεκτρονικού κλειδιού
Προεπιλογή: Ναι

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Πληκτρολόγια | el 133

Επιλογές:
–

Ναι - να απενεργοποιηθεί η Μονάδα ανάγνωσης ηλεκτρονικού κλειδιού.

–

Όχι - να ενεργοποιηθεί η Μονάδα ανάγνωσης ηλεκτρονικού κλειδιού.

Μόνο τα πληκτρολόγια με οθόνη αφής B94x διαθέτουν τη δυνατότητα Μονάδας ανάγνωσης
ηλεκτρονικού κλειδιού.
Με την απενεργοποίηση της μονάδας ανάγνωσης ηλεκτρονικού κλειδιού μειώνεται η κατανάλωση
ενέργειας.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Απενεργοποίηση Μονάδας ανάγνωσης
ηλεκτρονικού κλειδιού

5.1.31

Ενεργοποίηση διακόπτη προστασίας από παραβίαση
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ενεργοποίηση του διακόπτη προστασίας από παραβίαση.

–

Όχι - απενεργοποίηση του διακόπτη προστασίας από παραβίαση.

Αυτή η παράμετρος ισχύει μόνο για πληκτρολόγια SDI και το πληκτρολόγιο B915.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Ενεργοποίηση διακόπτη προστασίας από
παραβίαση

5.1.32

Επιλογή κουμπιού λειτουργιών
Προεπιλογή: Επιλογή γλώσσας
Επιλογές:
–

Επιλογή γλώσσας - οι χρήστες πιέζουν το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ πρώτης και δεύτερης
γλώσσας του πίνακα ελέγχου.

–

Μνήμη συμβάντων - οι χρήστες πιέζουν το κουμπί για ταχεία πρόσβαση και προβολή της
Μνήμης συμβάντων.

Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του κουμπιού λειτουργιών στην επάνω
αριστερή γωνία του Πληκτρολογίου με οθόνη αφής B94x.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων SDI2 > Επιλογή κουμπιού λειτουργιών

5.1.33

Εποπτεία
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - αυτή η διεύθυνση πληκτρολογίου εποπτεύεται. Να συνδέεται μόνο πληκτρολόγιο SDI
ρυθμισμένο σε αυτήν τη διεύθυνση.

–

Όχι - αυτή η διεύθυνση πληκτρολογίου δεν εποπτεύεται. Μπορείτε να συνδέσετε
περισσότερα πληκτρολόγια SDI από ένα ρυθμισμένα σε αυτήν τη διεύθυνση.

Αυτή η παράμετρος ισχύει μόνο για πληκτρολόγια SDI. Τα πληκτρολόγια SDI2 εποπτεύονται
πάντα.
Η παράμετρος Τύπος πληκτρολογίου, σελίδα 123 πρέπει να οριστεί σε «πληκτρολόγιο SDI».
Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι» και παρουσιαστεί πρόβλημα με το πληκτρολόγιο ή τον
δίαυλο επικοινωνίας SDI, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ SDI ##.
Τα πληκτρολόγια πυρανίχνευσης SDI D125xRB εποπτεύονται ακόμη και, όταν αυτή η
παράμετρος οριστεί σε «Όχι».
Τα πληκτρολόγια SDI που διαθέτουν κοινή ρύθμιση διεύθυνσης, εμφανίζουν το ίδιο κείμενο και
εκπέμπουν τους ιδίους τόνους, όταν πιεστούν πλήκτρα σε οποιοδήποτε από αυτά.
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Τα συμβάντα Προβλήματος SDI είναι πάντα για Περιοχή 1, Λογαριασμό 1 ανεξάρτητα από την
περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί η συσκευή SDI.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864 για επαγγελματική εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Ναι.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Εποπτεία

5.1.34

Επιλογή [Esc] κωδικού πρόσβασης
Προεπιλογή:
–

«Όχι» για το πληκτρολόγιο 1 (πληκτρολόγιο SDI2) και «Ναι» για όλα τα υπόλοιπα.

Επιλογές:
–

Ναι - η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης και στη συνέχεια [Esc] θέτει σε σίγαση τους ενεργούς
συναγερμούς. Εάν εμφανίζονται επιβεβαιωμένοι συναγερμοί, η εισαγωγή κωδικού
πρόσβασης και [Esc] εκκαθαρίζει την οθόνη.

–

Όχι - εάν εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και πιέσετε το πλήκτρο [Esc], διαγράφεται το
τελευταίο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης. Εάν συνεχίσετε να πιέζετε [ESC] διαγράφονται
διαδοχικά τα ψηφία. Όταν δεν υπάρχουν άλλα ψηφία, εάν πιέσετε [ESC] γίνεται έξοδος από
την εργασία.

Γνωστοποίηση!
Η παράμετρος ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ > Διάφορα > Μήκος κωδικού πρόσβασης
πρέπει να οριστεί σε «Απενεργοποιημένο»
Όταν η παράμετρος ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ > Διάφορα > Μήκος κωδικού πρόσβασης
οριστεί σε «3 ψηφία», «4 ψηφία», «5 ψηφία» ή «6 ψηφία», η «Επιλογή [Esc] κωδικού
πρόσβασης» είναι απενεργοποιημένη, ακόμη και όταν οριστεί σε «Ναι».
Όταν η «Επιλογή [Esc] κωδικού πρόσβασης» οριστεί σε «Ναι», πρέπει να ορίσετε την
παράμετρο ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ > Διάφορα > Μήκος κωδικού πρόσβασης σε
«Απενεργοποιημένο».
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Επιλογή κωδικού πρόσβασης [Esc]

5.2

Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου

5.2.1

Ανταπόκριση πλήκτρου Α
Προεπιλογή: Χωρίς ανταπόκριση
Επιλογές:
–

Χωρίς ανταπόκριση - ηχεί μη έγκυρος τόνος πλήκτρου.

–

Μη αυτόματος συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς - δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού
πυρκαγιάς, όταν οι χρήστες πιέσουν παρατεταμένα τα πλήκτρα A και 1 ταυτόχρονα για 2
δευτ. ή όταν οι χρήστες πιέσουν το πλήκτρο CMD και, στη συνέχεια, το πλήκτρο 7 (Εντολή
7).

–

Προσαρμοσμένη λειτουργία - εκτελεί την επιλεγμένη προσαρμοσμένη λειτουργία, όταν οι
χρήστες πιέσουν παρατεταμένα το πλήκτρο Α για 2 δευτ. Χρησιμοποιήστε την παράμετρο
«Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου Α» για να επιλέξετε την προσαρμοσμένη λειτουργία.
Η επιλογή «Προσαρμοσμένη λειτουργία» δεν εφαρμόζεται στα πληκτρολόγια με οθόνη αφής
B942.
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Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Μη αυτόματος συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς»,
δημιουργείται ένα συμβάν συναγερμού κάθε φορά που ο χρήστης πιέσει τα κατάλληλα πλήκτρα,
είτε οι προηγούμενοι συναγερμοί έχουν διαγραφεί από την οθόνη είτε όχι.
Γνωστοποίηση!
Η λειτουργία Μη αυτόματου συναγερμού ανίχνευσης πυρκαγιάς περιλαμβάνει το CMD-7,
ορίστε την παράμετρο «Επίπεδο εξουσιοδότησης/Εντολή χρήστη 7» σε «E»
Ο ορισμός της παραμέτρου «Ανταπόκριση πλήκτρου A» σε «Μη αυτόματος συναγερμός
ανίχνευσης πυρκαγιάς» διαμορφώνει και το CMD-7 (Εντολή 7) για μη αυτόματο συναγερμό
πυρκαγιάς. Όταν οι χρήστες πιέσουν το πλήκτρο CMD και το πλήκτρο 7.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Ανταπόκριση πλήκτρου A.
Ανατρέξτε στο
–

5.2.2

Θέση μενού RPS, σελίδα 222

Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου Α
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

B9512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 159

–

B8512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 135

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία που εκτελείται, όταν ο χρήστης πιέσει παρατεταμένα το
πλήκτρο Α για 2 δευτ.
Η παράμετρος «Ανταπόκριση πλήκτρου Α» πρέπει να οριστεί σε «Προσαρμοσμένη λειτουργία».
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου Α

5.2.3

Ανταπόκριση πλήκτρου Β
Προεπιλογή: Χωρίς ανταπόκριση
Επιλογές:
–

Χωρίς ανταπόκριση - ηχεί μη έγκυρος τόνος πλήκτρου.

–

Μη αυτόματος ιατρικός συναγερμός, χωρίς έξοδο συναγερμού - δημιουργεί ένα συμβάν
ιατρικού συναγερμού, όταν οι χρήστες πιέσουν παρατεταμένα το πλήκτρο B και το πλήκτρο
4 ταυτόχρονα για 2 δευτ. Η έξοδος συναγερμού δεν ενεργοποιείται για το συμβάν ιατρικού
συναγερμού.

–

Μη αυτόματος ιατρικός συναγερμός, με έξοδο συναγερμού - δημιουργεί ένα συμβάν
ιατρικού συναγερμού, όταν οι χρήστες πιέσουν παρατεταμένα το πλήκτρο B και το πλήκτρο
4 ταυτόχρονα για 2 δευτ. Η έξοδος συναγερμού ενεργοποιείται για το συμβάν ιατρικού
συναγερμού.

–

Προσαρμοσμένη λειτουργία - εκτελεί την επιλεγμένη προσαρμοσμένη λειτουργία, όταν ο
χρήστης πιέσει παρατεταμένα το πλήκτρο Β για 2 δευτ. Χρησιμοποιήστε την παράμετρο
«Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου Β» για να επιλέξετε την προσαρμοσμένη λειτουργία.
Η επιλογή «Προσαρμοσμένη λειτουργία» δεν εφαρμόζεται στα πληκτρολόγια με οθόνη αφής
B942.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Μη αυτόματος ιατρικός συναγερμός, χωρίς έξοδο
συναγερμού» ή σε «Μη αυτόματος ιατρικός συναγερμός με έξοδο συναγερμού», δημιουργείται
ένα συμβάν συναγερμού κάθε φορά που ο χρήστης πιέζει τα κατάλληλα πλήκτρα, είτε οι
προηγούμενοι συναγερμοί έχουν διαγραφεί από την οθόνη είτε όχι.
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Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Ανταπόκριση πλήκτρου Β

5.2.4

Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου Β
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

B9512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 159

–

B8512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 135

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία που εκτελείται, όταν ο χρήστης πιέσει παρατεταμένα το
πλήκτρο Β για 2 δευτ.
Η παράμετρος «Ανταπόκριση πλήκτρου Β» πρέπει να οριστεί σε «Προσαρμοσμένη λειτουργία».
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου Β

5.2.5

Ανταπόκριση πλήκτρου C
Προεπιλογή: Χωρίς ανταπόκριση
Επιλογές:
–

Χωρίς ανταπόκριση - ηχεί μη έγκυρος τόνος πλήκτρου.

–

Μη αυτόματoς συναγερμός πανικού, αόρατη και σιωπηρή έξοδος συναγερμού - δημιουργεί
ένα συμβάν συναγερμού πανικού, όταν οι χρήστες πιέσουν παρατεταμένα τα πλήκτρα C και
7 ταυτόχρονα για 2 δευτ. ή όταν οι χρήστες πιέσουν το πλήκτρο CMD και, στη συνέχεια, το
πλήκτρο 9 (Εντολή 9).
Το συμβάν δεν υποδεικνύεται στην οθόνη του πληκτρολογίου. Ενεργοποιείται η σιωπηρή
έξοδος συναγερμού.

–

Μη αυτόματoς συναγερμός πανικού, ορατή έξοδος συναγερμού - δημιουργεί ένα συμβάν
συναγερμού πανικού, όταν οι χρήστες πιέσουν παρατεταμένα τα πλήκτρα C και 7
ταυτόχρονα για 2 δευτ. ή όταν οι χρήστες πιέσουν το πλήκτρο CMD και, στη συνέχεια το
πλήκτρο, 9 (Εντολή 9).
Το συμβάν εμφανίζεται στην οθόνη του πληκτρολογίου. Ενεργοποιείται η έξοδος
συναγερμού.

–

Προσαρμοσμένη λειτουργία - εκτελεί την επιλεγμένη προσαρμοσμένη λειτουργία, όταν ο
χρήστης πιέσει παρατεταμένα το πλήκτρο C για 2 δευτ. Χρησιμοποιήστε την παράμετρο
«Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου C» για να επιλέξετε την προσαρμοσμένη λειτουργία.
Η επιλογή «Προσαρμοσμένη λειτουργία» δεν εφαρμόζεται στα πληκτρολόγια με οθόνη αφής
B942.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Μη αυτόματος συναγερμός πανικού, αόρατη και σιωπηρή
έξοδος συναγερμού» ή σε «Μη αυτόματος συναγερμός πανικού, ορατή έξοδος συναγερμού»,
δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού κάθε φορά που ο χρήστης πιέσει τα κατάλληλα πλήκτρα,
είτε οι προηγούμενοι συναγερμοί έχουν διαγραφεί από την οθόνη είτε όχι.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Ανταπόκριση πλήκτρου C

5.2.6

Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου C
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

B9512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 159

–

B8512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 135

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία που εκτελείται, όταν ο χρήστης πιέσει παρατεταμένα το
πλήκτρο C για 2 δευτ.
Η παράμετρος «Ανταπόκριση πλήκτρου C» πρέπει να οριστεί σε «Προσαρμοσμένη λειτουργία».
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Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Προσαρμοσμένη λειτουργία πλήκτρου C

5.2.7

Χειροκίνητη σίγαση συναγερμού, ακουστικού σε Πρόβλημα επικοινωνίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο Κώδωνας συναγερμού ενεργοποιείται, όταν μια αναφορά σιωπηρού συναγερμού δεν
φτάσει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μετά από δύο προσπάθειες.

–

Όχι - ο Κώδωνας συναγερμού δεν ενεργοποιείται, όταν μια αναφορά σιωπηρού συναγερμού
δεν φτάσει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Αυτή η παράμετρος ισχύει, όταν το πλήκτρο C του πληκτρολογίου ή ενός ασύρματου
χειριστηρίου πανικού RADION, δημιουργήσει συμβάντα σιωπηρού συναγερμού.
Όταν οριστεί σε «Ναι», η έξοδος κώδωνα συναγερμού ενεργοποιείται για τον χρόνο
ενεργοποίησης του Κώδωνα διάρρηξης μείον τον χρόνο για τις δύο προσπάθειες αποστολής της
αναφοράς σιωπηρού συναγερμού. Ο χρονοδιακόπτης του Κώδωνα διάρρηξης ενεργοποιείται
μόλις δημιουργηθεί το συμβάν σιωπηρού συναγερμού.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Χειροκίνητος σιωπηρός συναγερμός,
ακουστικός σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνίας

5.2.8

Επιλογές προβλήματος επικοινωνίας
Προεπιλογή: Προβλήματα επικοινωνίας, ακουστικά και ορατά
Επιλογές:
–

Προβλήματα επικοινωνίας, σιωπηρά και αόρατα - τα συμβάντα προβλημάτων επικοινωνίας
εμφανίζονται στα πληκτρολόγια και ηχεί ο τόνος προβλήματος.

–

Προβλήματα επικοινωνίας, ακουστικά και ορατά - τα συμβάντα προβλημάτων επικοινωνίας
δεν εμφανίζονται στα πληκτρολόγια. Δεν ηχεί ο τόνος προβλήματος.

Γνωστοποίηση!
Ενεργοποίηση τόνου προβλήματος για κάθε πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιήστε την παράμετρο Τόνος προβλήματος, σελίδα 129 στις Εκχωρήσεις πληκτρολογίων
για να ενεργοποιήσετε τους τόνους προβλήματος (συμπεριλαμβανομένου του Προβλήματος
επικοινωνίας) για ολόκληρο τον πίνακα για μεμονωμένα πληκτρολόγια. Η προεπιλεγμένη τιμή
για όλες τις διευθύνσεις πληκτρολογίων για την παράμετρο «Τόνος προβλήματος» είναι
«Όχι» (δεν ηχούν τόνοι προβλήματος για προβλήματα ολόκληρου του πίνακα).
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Επιλογές ήχου προβλήματος επικοινωνίας

5.3

Γενικό ασύρματο τηλεχειριστήριο

5.3.1

Προσαρμοσμένη λειτουργία για λειτουργία ασύρματου χειριστηρίου Α
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

B9512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 159

–

B8512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 135

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία η οποία εκτελείται, όταν οι χρήστες πιέσουν το κουμπί
Λειτουργίας A σε ασύρματα χειριστήρια RADION.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικό ασύρματο χειριστήριο > Προσαρμοσμένη λειτουργία για λειτουργία
ασύρματου χειριστηρίου Α
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Προσαρμοσμένη λειτουργία για λειτουργία ασύρματου χειριστηρίου Β
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

B9512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 159

–

B8512G: Απενεργοποιημένη, Λειτουργία 128 έως Λειτουργία 135

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία η οποία εκτελείται, όταν οι χρήστες πιέσουν το κουμπί
Λειτουργίας Β σε ασύρματα χειριστήρια RADION.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Γενικό ασύρματο χειριστήριο > Προσαρμοσμένη λειτουργία για λειτουργία
ασύρματου χειριστηρίου Β

5.3.3

Επιλογές πανικού ασύρματου χειριστηρίου
Προεπιλογή: Ανταπόκριση πανικού απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

Ανταπόκριση πανικού απενεργοποιημένη - ο πίνακας ελέγχου αγνοεί τις πιέσεις του
κουμπιού πανικού από όλα τα ασύρματα χειριστήρια.

–

Ακουστική ανταπόκριση πανικού, ενεργοποιημένη - όταν οι χρήστες πιέσουν ένα κουμπί
πανικού σε ένα ασύρματο χειριστήριο, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
συναγερμού πανικού ασύρματου χειριστηρίου, ο συναγερμός υποδεικνύεται και ηχεί ο
τόνος συναγερμού στα πληκτρολόγια, και επιπλέον, ενεργοποιείται η έξοδος κώδωνα
συναγερμού.

–

Σιωπηρή ανταπόκριση πανικού, ενεργοποιημένη - όταν οι χρήστες πιέσουν ένα κουμπί
πανικού σε ένα ασύρματο χειριστήριο, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν σιωπηρού
συναγερμού ασύρματου χειριστηρίου και ενεργοποιεί την έξοδο Αφόπλισης υπό απειλή. Τα
πληκτρολόγια παραμένουν σιωπηρά και δεν υποδεικνύεται ο συναγερμός.

Όταν η έξοδος Κώδωνα συναγερμού είναι ενεργή, η σίγαση του συναγερμού δημιουργεί ένα
συμβάν Ακύρωσης.
Όταν η έξοδος Αφόπλισης υπό απειλή είναι ενεργή, η επιβεβαίωση του συναγερμού δημιουργεί
ένα συμβάν Ακύρωσης.
Η δυνατότητα Ματαίωσης συναγερμού δεν ισχύει για συμβάντα συναγερμού πανικού ασύρματου
χειριστηρίου ή συμβάντα σιωπηρού συναγερμού ασύρματου χειριστηρίου.
Ο πίνακας ελέγχου δεν δημιουργεί συμβάντα αποκατάστασης για συμβάντα συναγερμού πανικού
ασύρματου χειριστηρίου ή συμβάντα σιωπηρού συναγερμού ασύρματου χειριστηρίου.
Θέση μενού RPS
Πληκτρολόγια > Ασύρματο χειριστήριο > Επιλογές πανικού ασύρματου χειριστηρίου
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Προσαρμοσμένες λειτουργίες
Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους αυτής της ενότητας για να διαμορφώσετε προσαρμοσμένες
λειτουργίες.
Το B9512G υποστηρίζει 32 προσαρμοσμένες λειτουργίες.
Το B8512G υποστηρίζει 8 προσαρμοσμένες λειτουργίες.

6.1

Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: Λειτουργία ###
Επιλογή: Έως 18 χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα.
Πληκτρολογήστε κείμενο για να προσδιορίσετε την επιλεκτική λειτουργία στα πληκτρολόγια.
Θέση μενού RPS
Προσαρμοσμένη λειτουργία > Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας

6.2

Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: (κενό)
Επιλογή: Έως 18 χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα.
Πληκτρολογήστε κείμενο για να προσδιορίσετε την επιλεκτική λειτουργία στα πληκτρολόγια.
Θέση μενού RPS
Προσαρμοσμένη λειτουργία > Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας (δεύτερη γλώσσα)

6.3

Λειτουργίες
Προεπιλογή: Δεν χρησιμοποιείται
Επιλογές: Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις Παραμέτρους λειτουργίας (Λειτουργία 1 έως Λειτουργία 6) για να
εκχωρήσετε έως έξι λειτουργίες σε μια προσαρμοσμένη λειτουργία.
Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο Λειτουργία 1 (έως Λειτουργία 6) για να εμφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου επιλογής λειτουργίας. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν να διαμορφώσετε μία ή δύο
παραμέτρους. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τη λειτουργία αφόπλισης, επιλέγετε ποιες περιοχές
θα αφοπλίσετε στην Παράμετρο 1.
Γνωστοποίηση!
Όταν ενεργοποιείται μια Προσαρμοσμένη λειτουργία, οι εκχωρημένες λειτουργίες
εκτελούνται με τη σειρά, από 1 έως 6
Ο πίνακας ελέγχου εκτελεί με τη σειρά τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί σε μια
προσαρμοσμένη λειτουργία. Ο πίνακας αρχίζει να λειτουργεί αμέσως μετά από την έναρξη της
προηγούμενης λειτουργίας. Δεν αναμένει την ολοκλήρωση της προηγούμενης λειτουργίας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Καθυστέρησης για να δημιουργήσετε μια καθυστέρηση μεταξύ
της έναρξης των δύο λειτουργιών. Η παράμετρος 1 διαμορφώνει τη διάρκεια της καθυστέρησης
(1 έως 90 δευτ.).
Για παράδειγμα: Για να εναλλάξετε μια έξοδο στο τέλος της Μερικής ενεργοποίησης με
καθυστέρηση, με καθυστέρηση εξόδου 30 δευτερολέπτων, ορίστε τη Λειτουργία 1 σε "Μερική
ενεργοποίηση με καθυστέρηση", ορίστε τη Λειτουργία 2 σε "Καθυστέρηση" με την παράμετρο 1
σε τιμή μεγαλύτερη από 30 δευτ. και ορίστε τη Λειτουργία 3 σε "Εναλλαγή εξόδου".
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Γνωστοποίηση!
Ειδικοί κανόνες Μέγ. Εξαναγκασμένης όπλισης/Παράκαμψης για όπλιση με
Προσαρμοσμένες λειτουργίες
Όταν μια Προσαρμοσμένη λειτουργία περιλαμβάνει μια λειτουργία όπλισης (Πλήρης
ενεργοποίηση με καθυστέρηση, Άμεση πλήρης ενεργοποίηση, Άμεση μερική ενεργοποίηση,
Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση), ισχύουν ειδικοί κανόνες για το όριο Μέγ.
Εξαναγκασμένη όπλιση/Παράκαμψη, σελίδα 104 για τα σημεία σε κατάσταση σφάλματος.
Εάν ένας χρήστης ενεργοποιήσει την Προσαρμοσμένη λειτουργία από ένα πληκτρολόγιο,
χρησιμοποιώντας μια συντόμευση ή πλήκτρο λειτουργίας, από ένα ασύρματο χειριστήριο RF ή
με παρουσίαση του διακριτικού (κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί) σε συσκευή ανάγνωσης ή
πληκτρολόγιο,
και η Προσαρμοσμένη λειτουργία απαιτεί κωδικό πρόσβασης (Προσαρμοσμένη λειτουργία, σελίδα
173 = P),
τότε ο πίνακας ελέγχου επιβάλλει το όριο Μέγ. Εξαναγκασμένης όπλισης/Παράκαμψης για τα
σημεία που μεταβαίνουν σε κατάσταση σφάλματος. Εάν ο αριθμός των σημείων σε κατάσταση
σφάλματος υπερβαίνει το όριο Μέγ. Εξαναγκασμένης όπλισης/Παράκαμψης, η λειτουργία
αποτυγχάνει. Ο πίνακας ελέγχου δεν οπλίζει την Περιοχή. Δεν εμφανίζεται ένδειξη στα
πληκτρολόγια για την αποτυχημένη λειτουργία. Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει τον αριθμό
χρήστη στο συμβάν όπλισης (αρχείο καταγραφής ιστορικού και αναφορά).
Εάν ένας χρήστης ενεργοποιήσει μια Προσαρμοσμένη λειτουργία από ένα πληκτρολόγιο,
χρησιμοποιώντας μια συντόμευση ή πλήκτρο λειτουργίας, από ένα ασύρματο χειριστήριο RF ή
με παρουσίαση του διακριτικού (κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί) σε συσκευή ανάγνωσης ή
πληκτρολόγιο,
και η Προσαρμοσμένη λειτουργία δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης (Προσαρμοσμένη λειτουργία,
σελίδα 173 = Ε),
τότε ο πίνακας ελέγχου επιβάλλει το όριο Μέγ. Εξαναγκασμένης όπλισης/Παράκαμψης για τα
σημεία που μεταβαίνουν σε κατάσταση σφάλματος. Εάν ο αριθμός των σημείων σε κατάσταση
σφάλματος υπερβαίνει το όριο Μέγ. Εξαναγκασμένης όπλισης/Παράκαμψης, η λειτουργία
αποτυγχάνει. Ο πίνακας ελέγχου δεν οπλίζει την Περιοχή. Δεν εμφανίζεται ένδειξη στα
πληκτρολόγια για την αποτυχημένη λειτουργία. Ο πίνακας ελέγχου δεν περιλαμβάνει τον αριθμό
χρήστη στο συμβάν όπλισης (αρχείο καταγραφής ιστορικού και αναφορά).
Εάν μια προσαρμοσμένη λειτουργία ενεργοποιηθεί από ένα πρόγραννα, σημείο ή αυτοματισμό,
ο πίνακας ελέγχου δεν επιβάλλει το όριο Μέγ. Εξαναγκασμένης όπλισης/Παράκαμψης για τα
σημεία που μεταβαίνουν σε κατάσταση σφάλματος. Ο πίνακας ελέγχου οπλίζει όλα τα σημεία σε
κατάσταση σφάλματος, ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου Μέγ. Εξαναγκασμένης
όπλισης/Παράκαμψης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Δεν χρησιμοποιείται - Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη και δεν θα εκτελεστεί καμία
λειτουργία μετά από αυτήν.
Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση, σελίδα 256
Άμεση πλήρης ενεργοποίηση, σελίδα 256
Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση, σελίδα 256
Άμεση μερική ενεργοποίηση, σελίδα 256
Αφόπλιση, σελίδα 257
Παράταση κλεισίματος, σελίδα 257
Παράκαμψη σημείου, σελίδα 257
Ακύρωση παράκαμψης σημείου, σελίδα 257
Ακύρωση παράκαμψης όλων των σημείων, σελίδα 257
Αρχικοποίηση αισθητήρων, σελίδα 258
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Ενεργοποίηση εξόδου, σελίδα 258
Απενεργοποίηση εξόδου, σελίδα 258
Εναλλαγή εξόδου, σελίδα 258
Έξοδος μίας φάσης, σελίδα 258
Αρχικοποίηση όλων των εξόδων, σελίδα 258
Καθυστέρηση, σελίδα 258
Κυκλικός οπλισμός θύρας, σελίδα 258
Ξεκλείδωμα θύρας, σελίδα 259
Κλείδωμα θύρας, σελίδα 259
Ασφάλιση θύρας, σελίδα 259
Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης, σελίδα 259
Συμβάντα παροχής πρόσβασης, σελίδα 259
Συμβάντα απόρριψης πρόσβασης, σελίδα 259
Απάντηση RPS, σελίδα 260
Επικοινωνία με RPS, σελίδα 260
Θύρα χρήστη επικοινωνίας με το RPS, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς κατάστασης, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς δοκιμής, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς δοκιμής σε αντικανονική κατάσταση, σελίδα 262
Μετάβαση σε περιοχή, σελίδα 262
Παρακολούθηση ενεργοποιημένη, σελίδα 263
Παρακολούθηση απενεργοποιημένη, σελίδα 263
Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, σελίδα 263
Ήχηση τόνου παρακολούθησης, σελίδα 263
Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου, σελίδα 263
Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου, σελίδα 263
Σίγαση προβλήματος, σελίδα 263
Σίγαση συναγερμού, σελίδα 264
Θέση μενού RPS
Προσαρμοσμένη λειτουργία > Λειτουργία 1-6
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7

Μενού συντομεύσεων

7.1

Λειτουργία
Προεπιλογή:
–

Στοιχείο 1 Μενού συντομεύσεων:

Πλήρης ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής

–

Στοιχείο 2 Μενού συντομεύσεων:

Απενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής

–

Στοιχείο 3 Μενού συντομεύσεων:

Προβολή κατάστασης σημείου

–

Στοιχείο 4 Μενού συντομεύσεων:

Αρχικοποίηση αισθητήρων

–

Στοιχείο 5 Μενού συντομεύσεων:

Αλλαγή λειτουργίας παρακολούθησης

–

Στοιχείο 6 Μενού συντομεύσεων:

Φωτεινότητα (SDI2) / Αμυδρή (SDI)

–

Στοιχείο 7 Μενού συντομεύσεων:

Ένταση (SDI2) / Αμυδρή (SDI)

–

Στοιχείο 8 Μενού συντομεύσεων:

Προβολή αρχείου καταγραφής

–

Στοιχεία 9-32 Μενού συντομεύσεων: Απενεργοποιημένο στοιχείο

Επιλογές: Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για την εκχώρηση λειτουργιών σε στοιχεία μενού.
Επιλέξτε τη λειτουργία από την αναπτυσσόμενη λίστα στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί στη στήλη «Λειτουργία» και δίπλα στη λειτουργία, στην
ενότητα «Διαμόρφωση χρήστη».
Όλες οι υποστηριζόμενες προσαρμοσμένες λειτουργίες αναγράφονται με το διαμορφωμένο
Κείμενο προσαρμοσμένης λειτουργίας (πρώτη γλώσσα), σελίδα 139.
Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των φορών που μπορείτε να εκχωρήσετε μια
συγκεκριμένη λειτουργία στο μενού. Κάνοντας το αυτό, μπορείτε να εκχωρήσετε την ίδια
λειτουργία σε διαφορετικά πληκτρολόγια, έτσι, ώστε να εμφανίζονται με διαφορετική σειρά σε
κάποιες περιοχές, σε σύγκριση με άλλες.
Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

Απενεργοποιημένο στοιχείο

Αόρατος διαδοχικός έλεγχος

Ρύθμιση ώρας πίνακα

Πλήρης ενεργοποίηση με

Αποστολή αναφοράς δοκιμής

Εμφάνιση ημερομηνίας/ώρας

καθυστέρηση

Εμφάνιση αναθεωρήσεων

Αλλαγή προγραμμάτων

Άμεση πλήρης ενεργοποίηση

Απάντηση RPS

Φωτεινότητα (SDI2) / Μείωση

Πλήρης ενεργοποίηση

RPS μέσω δικτύου

φωτεινότητας (SDI)

επιλεγμένης περιοχής

RPS μέσω δικτύου, αλλαγή

Ένταση (SDI2) / Μείωση

Μερική ενεργοποίηση με

θύρας

φωτεινότητας (SDI)

καθυστέρηση

RPS μέσω τηλεφώνου

Νυκτερινός φωτισμός

Άμεση μερική ενεργοποίηση

Μετάβαση σε περιοχή

πληκτρολογίου

Μερική ενεργοποίηση

Ενημέρωση firmware

Σίγαση τόνου πλήκτρων

επιλεγμένης περιοχής

Παρακάμφθηκε η προβολή

Προβολή μνήμης συμβάντων

Απενεργοποιημένο

σέρβις

Διαγραφή μνήμης συμβάντων

Απενεργοποίηση επιλεγμένης

Κυκλικός οπλισμός θύρας

Προβολή αρχείου καταγραφής

περιοχής

Ξεκλείδωμα θύρας

Συναγερμός πλήκτρου Α

Παράταση κλεισίματος

Κλείδωμα θύρας

(Πυρκαγιά)

Παράκαμψη σημείου

Ασφάλιση θύρας

Συναγερμός πλήκτρου Β

Ακύρωση παράκαμψης

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

(Ιατρικός)

σημείου

Προσθήκη χρήστη

Συναγερμός πλήκτρου C

Προβολή κατάστασης

Επεξεργασία χρήστη

(Σιωπηρό/Πανικός)

περιοχής

Διαγραφή χρήστη

Σίγαση συναγερμού

Προβολή κατάστασης σημείου

Αλλαγή λειτουργίας

ανίχνευσης πυρκαγιάς

Αποστολή αναφοράς

παρακολούθησης

Σίγαση προβλήματος

κατάστασης

Ρύθμιση ημερομηνίας πίνακα

ανίχνευσης πυρκαγιάς
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Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

Αρχικοποίηση αισθητήρων

Αρχικοποίηση ανιχνευτή

Αλλαγή κατάστασης εξόδου

πυρκαγιάς

Διαδοχικός έλεγχος

Αρχικοποίηση αγγελτήρα

ανίχνευσης πυρκαγιάς

πυρκαγιάς

Διαδοχικός έλεγχος εισβολής

Σίγαση πληκτρολογίου

Διαδοχικός έλεγχος σέρβις

πυρανίχνευσης
Αρχικοποίηση ανίχνευσης
πυρκαγιάς
Άσκηση πυρασφάλειας
Λειτουργία ### (128 έως 159)

Θέση μενού RPS
Μενού συντομεύσεων > Λειτουργία
Δεν χρησιμοποιείται - Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη και δεν θα εκτελεστεί καμία
λειτουργία μετά από αυτήν.
Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση, σελίδα 256
Άμεση πλήρης ενεργοποίηση, σελίδα 256
Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση, σελίδα 256
Άμεση μερική ενεργοποίηση, σελίδα 256
Αφόπλιση, σελίδα 257
Παράταση κλεισίματος, σελίδα 257
Παράκαμψη σημείου, σελίδα 257
Ακύρωση παράκαμψης σημείου, σελίδα 257
Ακύρωση παράκαμψης όλων των σημείων, σελίδα 257
Αρχικοποίηση αισθητήρων, σελίδα 258
Ενεργοποίηση εξόδου, σελίδα 258
Απενεργοποίηση εξόδου, σελίδα 258
Εναλλαγή εξόδου, σελίδα 258
Έξοδος μίας φάσης, σελίδα 258
Αρχικοποίηση όλων των εξόδων, σελίδα 258
Καθυστέρηση, σελίδα 258
Κυκλικός οπλισμός θύρας, σελίδα 258
Ξεκλείδωμα θύρας, σελίδα 259
Κλείδωμα θύρας, σελίδα 259
Ασφάλιση θύρας, σελίδα 259
Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης, σελίδα 259
Συμβάντα παροχής πρόσβασης, σελίδα 259
Συμβάντα απόρριψης πρόσβασης, σελίδα 259
Απάντηση RPS, σελίδα 260
Επικοινωνία με RPS, σελίδα 260
Θύρα χρήστη επικοινωνίας με το RPS, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς κατάστασης, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς δοκιμής, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς δοκιμής σε αντικανονική κατάσταση, σελίδα 262
Μετάβαση σε περιοχή, σελίδα 262
Παρακολούθηση ενεργοποιημένη, σελίδα 263
Παρακολούθηση απενεργοποιημένη, σελίδα 263
Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, σελίδα 263
Ήχηση τόνου παρακολούθησης, σελίδα 263
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Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου, σελίδα 263
Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου, σελίδα 263
Σίγαση προβλήματος, σελίδα 263
Σίγαση συναγερμού, σελίδα 264

7.2

Ορισμός/Εκκαθάριση όλων
Προεπιλογή: Ορισμός/Εκκαθάριση όλων
Επιλογές: Διεύθυνση 1-32
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών σε
όλες τις διευθύνσεις.
Θέση μενού RPS
Μενού συντομεύσεων > Ορισμός/Εκκαθάριση όλων

7.3

Διεύθυνση #
Προεπιλογή: Ναι (Μενού συντομεύσεων 1 έως 8)
Επιλογές:
–

Ναι - συμπεριλαμβάνεται στο μενού για πληκτρολόγια που έχουν οριστεί σε αυτήν τη
διεύθυνση.

–

Όχι - δεν συμπεριλαμβάνεται στο μενού.

Θέση μενού RPS
Μενού συντομεύσεων > Διεύθυνση # (B6512: 1 έως 12, B5512, B4512: 1 έως 8, B3512: 1 έως
4)
Μενού συντομεύσεων > Διεύθυνση # (B9512: 1 έως 32, B8512: 1 έως 16)
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Παράμετροι εξόδου
Οι έξοδοι περιλαμβάνουν εξόδους ξηρής επαφής (κανονικά ανοικτή/κλειστή) για αναγγελία LED
και άλλες εφαρμογές, καθώς και εξόδους υγρής επαφής, δηλαδή φέρουσες τάση (12 VDC on/
off) για βασικές λειτουργίες συστημάτων συναγερμού (π.χ. Έξοδος κώδωνα, Αρχικοποίηση
αισθητήρων κ.λπ.). Οι εφαρμογές είναι αναρίθμητες, αλλά κατά κύριο λόγο, οι έξοδοι
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων να πραγματοποιούν
λειτουργίες εξόδου.
Τύποι εξόδων
–

Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα: Αυτές οι έξοδοι χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας
εξόδου που σχετίζεται με ένδειξη για «ολόκληρο τον πίνακα». Για αναγγελία, αυτές οι
έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένδειξη προβλημάτων τροφοδοσίας ή
τηλεφωνίας «για ολόκληρο το σύστημα» και για γενική σύνοψη του πίνακα ελέγχου για
συμβάντα συναγερμών, προβλημάτων και εποπτείας.

–

Έξοδοι περιοχής: Αυτές οι έξοδοι χρησιμοποιούνται για την διάθεση μιας εξόδου «επί της
περιοχής» στην οποία εκχωρείται η έξοδος. Μια περιοχή μπορεί να έχει τις δικές τις
ενδείξεις αρχικοποίησης κώδωνα και αισθητήρων. Οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
επίσης, για την ένδειξη της κατάστασης όπλισης μιας περιοχής και εάν έχουν δημιουργηθεί
τυχόν αντικανονικά συμβάντα, όπως εξαναγκασμένη όπλιση.

–

Ενσωματωμένες έξοδοι: Υπάρχουν 2 ενσωματωμένες έξοδοι με τάση 12 VDC οι οποίες
παρέχουν τροφοδοσία, όταν ενεργοποιηθούν στον πίνακα ελέγχου. Αυτές οι έξοδοι είναι εξ
ορισμού προγραμματισμένες από το εργοστάσιο ως έξοδοι A(1), B(2) και C(3). Συνήθως, η
έξοδος A(1) χρησιμοποιείται για τον Κώδωνα, η έξοδος B(2) χρησιμοποιείται για
εναλλακτική έξοδο συναγερμού (π.χ. επιπλέον κώδωνας) και η έξοδος C(3) χρησιμοποιείται
για Αρχικοποίηση αισθητήρα.

–

Εξωτερικές έξοδοι: Ο πίνακας ελέγχου B9512G μπορεί να ελέγχει έως 472 εξόδους «C»
ξηρής επαφής, όταν έχουν εγκατασταθεί έως 59 προαιρετικές μονάδες B308 οκτώ εξόδων.
Ο πίνακας ελέγχου B8512G υποστηρίζει έως 72 εξόδους «C» ξηρής επαφής, όταν έχουν
εγκατασταθεί 9 προαιρετικές μονάδες B308 οκτώ εξόδων. Αυτές οι έξοδοι
χρησιμοποιούνται για Έξοδο περιοχής, Έξοδο για ολόκληρο τον πίνακα και ως Έξοδοι
σφαλμάτων μεμονωμένων σημείων.

Η έξοδος ακολουθεί το σημείο
Οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ενεργοποίηση, όταν ένα σημείο που έχει
προγραμματιστεί για την παράμετρο «Τύπος ανταπόκρισης εξόδου» (στην ενότητα «Προφίλ
σημείου»), έχει μεταβεί σε αντικανονική κατάσταση ή σε κατάσταση συμβάντος συναγερμού.
Αναφορές εξόδων
Όταν αναφέρεται στον διακομιστή δραστηριότητα εξόδων (ανατρέξτε στην ενότητα
«Δρομολόγηση»), οι ενσωματωμένες έξοδοι αναφέρονται ως εξής: A(1) = 253, B(2) = 254, C(3)
= 255, και άλλες αναφέρονται ως 001 έως 58. Η αναφορά εξόδου είναι Έξοδος ρύθμισης ρελέ
#rrrr, όταν η έξοδος είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και Έξοδος ρύθμισης ρελέ #rrrr, όταν η έξοδος
είναι απενεργοποιημένη. Οι αναφορές εξόδου αποθηκεύονται επίσης στο αρχείο καταγραφής
μνήμης του πίνακα ελέγχου.
Έλεγχος εξόδων
Όπως προαναφέρθηκε, οι έξοδοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ανάλογα με τα συμβάντα που
υφίστανται στον πίνακα ελέγχου. Επιπλέον, οι έξοδοι μπορούν να ελέγχονται από τον χρήστη
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [CHG OUTPUT?], προγράμματα για εναλλαγή κατάστασης
εξόδου (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) και το RPS.
Είναι σημαντικό να μελετήσετε τις παρακάτω υποδείξεις, σημειώσεις και εφαρμογές
προγραμματισμού πριν από τον προγραμματισμό των εξόδων σας.
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Γνωστοποίηση!
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CHG OUTPUTS? για την εναλλαγή εξόδων
που έχουν δεσμευτεί για ειδικές λειτουργίες. Οι έξοδοι ειδικής λειτουργίας είναι λειτουργίες
εξόδου για Ολόκληρη την περιοχή και Ολόκληρο τον πίνακα ελέγχου, καθώς και έξοδοι που
εκχωρούνται σε KP# Entr Key Rly και Τύπο ανταπόκρισης εξόδου.
Η έξοδος C είναι πάντα συνδεδεμένη στην τροφοδοσία. Η εκχώρηση οποιασδήποτε άλλης
εξόδου απενεργοποιεί την Έξοδο C έτσι, ώστε αυτή η έξοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
άλλες λειτουργίες. Όταν η Έξοδος C προγραμματιστεί για Αρχικοποίηση αισθητήρων, η
τροφοδοσία παρέχεται πάντα από τον ακροδέκτη AUX του πίνακα ελέγχου και η Έξοδος C
παρέχει όδευση προς την κοινή σύνδεση. Κατά την αρχικοποίηση του αισθητήρα, η έξοδος C
απενεργοποιεί την κοινή σύνδεση.
Ελέγξτε την κατάσταση της εξόδου μετά τον επαναπρογραμματισμό ή την αρχικοποίηση του
πίνακα ελέγχου. Όλες οι έξοδοι είναι απενεργοποιημένες μετά την αρχικοποίηση του πίνακα
ελέγχου. Ορισμένες λειτουργίες εξόδων ελέγχονται από τον πίνακα ελέγχου ανά λεπτό και
επανέρχονται στη σωστή κατάσταση μετά την αρχικοποίηση. Άλλες έξοδοι πρέπει να ρυθμίζονται
με μη αυτόματο τρόπο στη σωστή κατάσταση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αλλαγή εξόδου
(ΜΕΝΟΥ 32).
Αυτές οι λειτουργίες εξόδου επανέρχονται σε κανονική κατάσταση μέσα σε ένα λεπτό:
Κώδωνας ανίχνευσης

Σφάλμα περιοχής

Σφάλμα μερικής

πυρκαγιάς

Σύνοψη συναγερμού

ενεργοποίησης

Σύνοψη ανίχνευσης πυρκαγιάς Βλάβη τηλεφώνου

Διακοπή τροφοδοσίας AC

Πρόβλημα σύνοψης

Λειτουργία παρακολούθησης

Σφάλμα επικοινωνιών

Σιωπηρός συναγερμός

Κώδωνας συναγερμού

Αρχικοποίηση αισθητήρων

Σύνοψη εποπτείας πυρκαγιάς

Όπλιση περιοχής

Πρόβλημα μπαταρίας

Πρόβλημα σύνοψης

Σύνοψη εποπτείας διάρρηξης

ανίχνευσης πυρκαγιάς
Αυτές οι λειτουργίες εξόδου πρέπει να αρχικοποιούνται με μη αυτόματο τρόπο με τη λειτουργία
Αλλαγής εξόδου:
Αποτυχία κλεισίματος

Εξαναγκασμένη όπλιση

Αφόπλιση υπό απειλή

Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες

8.1

Έξοδοι για ολόκληρη την περιοχή

8.1.1

Κώδωνας συναγερμού
Προεπιλογή: 1
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Αυτή η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ένα σημείο εισβολής που έχει εκχωρηθεί στην περιοχή,
μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού. Ενεργοποιείται επίσης για συναγερμούς πληκτρολογίου (που
δεν σχετίζονται με πυρκαγιά) και ασύρματου χειριστηρίου, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι έτσι,
ώστε να ηχεί ο κώδωνας συναγερμού.
Η έξοδος ενεργοποιείται για το χρονικό διάστημα που έχει εισαχθεί στην παράμετρο Χρόνος
διάρρηξης, σελίδα 112. Η έξοδος ακολουθεί την αλληλουχία ενεργειών που έχει εισαχθεί στην
παράμετρο Μοτίβο διάρρηξης, σελίδα 112. Η παράμετρος Σιωπηρός συναγερμός, σελίδα 150 θα
πρέπει να οριστεί σε «Όχι», ώστε ο κώδωνας να ηχήσει με την ενεργοποίηση συναγερμού.
2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Παράμετροι εξόδου | el 147

Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01
Για συμμόρφωση με το πρότυπο SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε οποιαδήποτε τιμή εκτός από «0» για κάθε ενεργή περιοχή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Κώδωνας συναγερμού

8.1.2

Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή: 1
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Αυτή η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς που έχει εκχωρηθεί στην
περιοχή, μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού. Ενεργοποιείται επίσης για συναγερμούς
πληκτρολογίου πυρανίχνευσης και ασκήσεις πυρασφάλειας.
Η έξοδος ενεργοποιείται για το χρονικό διάστημα που έχει εισαχθεί στην παράμετρο Χρόνος
ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου, σελίδα 111. Η έξοδος ακολουθεί την αλληλουχία ενεργειών που
έχει εισαχθεί στην παράμετρο «Μοτίβο πυρκαγιάς».
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, προγραμματίστε αυτήν την παράμετρο με ρελέ.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς

8.1.3

Αρχικοποίηση αισθητήρων
Προεπιλογή: 3 (ΕΞΟΔΟΣ C)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος που πληκτρολογείτε εδώ ενεργοποιείται για πέντε δευτ., όταν οι χρήστες ξεκινούν τη
λειτουργία χρήστη «Αρχικοποίηση αισθητήρων» ή στη διάρκεια Διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης
πυρκαγιάς.
Κατά την εκχώρηση μιας εξόδου σε Αρχικοποίηση αισθητήρων για δύο ή περισσότερες περιοχές,
πρέπει να ορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει τη
δημιουργία συμβάντος προβλήματος για σημεία Με δυνατότητα αρχικοποίησης, σελίδα 232.
–

Το Πεδίο εφαρμογής, σελίδα 124 του πληκτρολογίου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις
περιοχές που μοιράζονται την έξοδο.

–

Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν εξουσιοδότηση για Αρχικοποίηση αισθητήρα(ων), σελίδα 185
σε όλες τις περιοχές που μοιράζονται την έξοδο.

–

Η παράμετρος Χρόνος επανεκκίνησης, σελίδα 106 πρέπει να οριστεί στο ίδιο χρονικό
διάστημα (δευτ.) για όλες τις περιοχές που μοιράζονται την έξοδο.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Αρχικοποίηση αισθητήρων

8.1.4

Αποτυχία κλεισίματος / Όπλιση με Μερική ενεργοποίηση
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη).
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Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Όταν η παράμετρος «Έξοδος με Μερική ενεργοποίηση» οριστεί σε «Όχι», η έξοδος Αποτυχία
κλεισίματος / Όπλιση με Μερική ενεργοποίηση ενεργοποιείται, όταν λήξει η χρονοθυρίδα
κλεισίματος για την περιοχή. Παραμένει ενεργοποιημένη έως τα μεσάνυχτα, έως ότου αρχίσει
άλλη χρονοθυρίδα κλεισίματος ή εκτελεστεί αρχικοποίηση του πίνακα ελέγχου.
Όταν η παράμετρος «Έξοδος με Μερική ενεργοποίηση» οριστεί σε «Ναι», η έξοδος Αποτυχία
κλεισίματος / Όπλιση με Μερική ενεργοποίηση ενεργοποιείται, όταν όλες οι περιοχές, που έχουν
εκχωρηθεί στην ίδια έξοδο, οπλιστούν σε Άμεση μερική ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση
με καθυστέρηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα Έξοδος με Μερική ενεργοποίηση, σελίδα 91.
Χρησιμοποιήστε την παράμετρο Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής, σελίδα 91 για να επιλέξετε
εάν η έξοδος Μερικής ενεργοποίησης με καθυστέρηση ενεργοποιείται στην αρχή της
καθυστέρησης εξόδου ή στο τέλος της καθυστέρησης εξόδου. Η προεπιλογή είναι ότι αυτή η
έξοδος θα ενεργοποιείται στο τέλος της καθυστέρησης εξόδου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Αποτυχία κλεισίματος / Μερική ενεργοποίηση

8.1.5

Εξαναγκασμένη όπλιση
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος αυτή ενεργοποιείται, όταν εκτελεστεί εξαναγκασμένη όπλιση της περιοχής. Παραμένει
ενεργοποιημένη έως ότου γίνει αφόπλιση της περιοχής ή αρχικοποίηση του πίνακα ελέγχου.
Αυτή η έξοδος δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση εξαναγκασμένης όπλισης σε Μερική
ενεργοποίηση.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Εξαναγκασμένη όπλιση

8.1.6

Λειτουργία παρακολούθησης
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Αυτή η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ένα Σημείο παρακολούθησης μεταβεί σε κατάσταση
σφάλματος, η Λειτουργία παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη και η περιοχή είναι
αφοπλισμένη
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Λειτουργία παρακολούθησης

8.1.7

Όπλιση περιοχής
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν η περιοχή είναι σε Πλήρη ενεργοποίηση (οπλισμένη).
Εάν περισσότερες περιοχές από μία χρησιμοποιούν την ίδια έξοδο, η έξοδος ενεργοποιείται,
όταν όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες. Απενεργοποιείται, όταν αφοπλιστεί η πρώτη περιοχή.
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Η έξοδος παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου απενεργοποιηθεί (αφοπλιστεί) η περιοχή. Η
περιοχή δεν απενεργοποιείται στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης εισόδου.
Χρησιμοποιήστε την παράμετρο Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής, σελίδα 91 για να επιλέξετε
εάν η έξοδος Όπλισης περιοχής ενεργοποιείται στην αρχή της καθυστέρησης εξόδου ή στο τέλος
της καθυστέρησης εξόδου. Η προεπιλογή είναι ότι αυτή η έξοδος θα ενεργοποιείται στο τέλος
της καθυστέρησης εξόδου.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Όπλιση περιοχής

8.1.8

Απενεργοποίηση περιοχής
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος που πληκτρολογείται εδώ ενεργοποιείται, όταν η περιοχή μεταβεί από Πλήρη
ενεργοποίηση (με καθυστέρηση ή άμεση) σε Μερική ενεργοποίηση ή απενεργοποιημένη
(αφοπλισμένη).
Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν η περιοχή μεταβεί από Μερική ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση σε Πλήρη ενεργοποίηση.
Εάν η ίδια έξοδος χρησιμοποιείται για περισσότερες περιοχές από μία, όταν όλες οι περιοχές
είναι σε Πλήρη ενεργοποίηση, η έξοδος απενεργοποιείται. Όταν η πρώτη περιοχή μεταβεί σε
κατάσταση απενεργοποίησης (αφοπλισμένη) ή Μερικής ενεργοποίησης, η έξοδος
ενεργοποιείται.
Όταν η παράμετρος Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής, σελίδα 91 οριστεί σε «Όχι», η έξοδος
Απενεργοποιημένης περιοχής δεν ενεργοποιείται έως το τέλος της καθυστέρησης εξόδου. Όταν
η παράμετρος «Έξοδος πρόωρης όπλισης περιοχής» οριστεί σε «Ναι», η έξοδος
Απενεργοποιημένης περιοχής απενεργοποιείται αμέσως μόλις ξεκινήσει η καθυστέρηση εξόδου
και η περιοχή έχει οπλιστεί με Πλήρη ενεργοποίηση.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Περιοχή ανενεργή (Off)

8.1.9

Σφάλμα περιοχής
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ένα σημείο σε κατάσταση Μερικής ενεργοποίησης, Εσωτερικής ή
Εξωτερικής ακολουθίας μεταβεί σε κατάσταση σφάλματος. Η έξοδος παραμένει ενεργοποιημένη
για το χρονικό διάστημα που όλα τα περιμετρικά και εσωτερικά σημεία της περιοχής δεν
μεταβούν σε κατάσταση σφάλματος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο Σφάλματος περιοχής για να δείξετε ότι η περιοχή δεν
είναι έτοιμη για όπλιση.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Σφάλμα περιοχής

8.1.10

Έξοδος αφόπλισης υπό απειλή
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:
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Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ένας χρήστης δημιουργήσει ένα συμβάν αφόπλισης υπό απειλή σε
πληκτρολόγιο το οποίο έχει εκχωρηθεί στην περιοχή.
Η έξοδος ενεργοποιείται σταθερά για το χρονικό διάστημα που έχει εισαχθεί στην παράμετρο
Χρόνος διάρρηξης, σελίδα 112. Η παράμετρος Μοτίβο διάρρηξης, σελίδα 112 δεν επηρεάζει αυτήν
την έξοδο.
Η παράμετρος Ενεργοποίηση αφόπλισης υπό απειλή, σελίδα 107 πρέπει να οριστεί σε «Ναι».
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Έξοδος αφόπλισης υπό απειλή

8.1.11

Σφάλμα μερικής ενεργοποίησης
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ένα σημείο σε κατάσταση Μερικής ενεργοποίησης εκχωρημένο σε
αυτήν την περιοχή, μεταβεί σε κατάσταση σφάλματος. Η έξοδος ενεργοποιείται ανεξάρτητα από
την κατάσταση όπλισης των περιοχών (Πλήρη ενεργοποίηση, Μερική ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση).
Αυτή η έξοδος παρέχει μια σταθερή έξοδο για το χρονικό διάστημα που όλα τα σημεία Μερικής
ενεργοποίησης στην περιοχή δεν μεταβούν σε κατάσταση σφάλματος.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Σφάλμα μερικής ενεργοποίησης

8.1.12

Σιωπηρός συναγερμός
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Αυτή η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ενεργοποιηθεί συναγερμός σε ένα σημείο που έχει
εκχωρηθεί σε Προφίλ σημείου με την παράμετρο «Σιωπηρός κώδωνας» να έχει οριστεί σε «Ναι».
Χρησιμοποιήστε αυτήν την έξοδο για εφαρμογές πανικού/έκτακτης ανάγκης.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Σιωπηρός κώδωνας

8.1.13

Κώδωνας αερίου
Προεπιλογή: 1
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Αυτή η έξοδος για τον Κώδωνα ανίχνευσης αερίου ενεργοποιείται, όταν ένα σημείο ανίχνευσης
αερίου που έχει εκχωρηθεί στην περιοχή, μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού.
Η έξοδος ενεργοποιείται για το χρονικό διάστημα που έχει εισαχθεί στην παράμετρο Χρόνος
ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου, σελίδα 111. Η έξοδος ακολουθεί την αλληλουχία ενεργειών που
έχει εισαχθεί στην παράμετρο Μοτίβο αερίου, σελίδα 113.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι περιοχής > Κώδωνας ανίχνευσης αερίου
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8.2

Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα

8.2.1

Διακοπή τροφοδοσίας AC
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ο πίνακας ελέγχου δημιουργήσει ένα συμβάν Διακοπής
τροφοδοσίας AC. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν ο πίνακας ελέγχου δημιουργήσει ένα συμβάν
Αποκατάστασης τροφοδοσίας AC.
Ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε κατάσταση αναμονής για το διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο
Χρόνος διακοπής τροφοδοσίας AC, σελίδα 77 για τη δημιουργία συμβάντων Διακοπής τροφοδοσίας
AC και Αποκατάστασης τροφοδοσίας AC.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Διακοπή τροφοδοσίας AC

8.2.2

Πρόβλημα μπαταρίας
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν η τάση μπαταρίας πέσει κάτω από τα 12,1 VDC ή σε περίπτωση
απουσίας τάσης μπαταρίας. Η έξοδος αρχικοποιείται, μόλις αποκατασταθεί η ισχύς της
μπαταρίας.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Πρόβλημα μπαταρίας

8.2.3

Βλάβη τηλεφώνου
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν ο πίνακας ελέγχου δημιουργήσει ένα συμβάν βλάβης
τηλεφωνικής γραμμής. Εκτελείται αυτόματα αρχικοποίηση της εξόδου, μόλις αποκατασταθεί η
τηλεφωνική γραμμή.
Ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε κατάσταση αναμονής για το διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο
Χρόνος εποπτείας τηλεφώνου, σελίδα 31 πριν δημιουργήσει συμβάντα βλάβης τηλεφωνικής
γραμμής και αποκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Βλάβη τηλεφώνου

8.2.4

Σφάλμα επικοινωνίας
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Όταν υπάρχει συμβάν Σφάλματος επικοινωνίας για οποιαδήποτε Ομάδα διαδρομών, η έξοδος
ενεργοποιείται. Εκτελείται αρχικοποίηση της εξόδου, όταν σταλεί επιτυχώς αναφορά από την
Ομάδα διαδρομών στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
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Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμβάντα Σφάλματος επικοινωνίας, ανατρέξτε στην
ενότητα Μονάδα επικοινωνίας, επισκόπηση, σελίδα 64.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σφάλμα επικοινωνίας

8.2.5

Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν το αρχείο καταγραφής υπερβεί το ποσοστό χωρητικότητας που
ορίζεται στην παράμετρο «Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες». Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν
το RPS αρχικοποιήσει τον δείκτη του αρχείου καταγραφής.
Ανατρέξτε στην παράμετρο Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες, σελίδα 80.
Περισσότερες πληροφορίες
Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη ιστορικού για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Αρχείο καταγραφής κατά % πλήρες
(έξοδοι)

8.2.6

Σύνοψη πυρκαγιάς
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς στο σύστημα μεταβεί
σε κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία ανίχνευσης
πυρκαγιάς στο σύστημα επανέλθουν σε κανονική κατάσταση και όλα τα συμβάντα συναγερμού
ανίχνευσης πυρκαγιάς διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Αυτή η έξοδος Σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς λειτουργεί μόνο όπως περιγράφεται, όταν η
παράμετρος Διατήρηση σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς και αερίου, σελίδα 86 οριστεί σε «Όχι».

Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που εκχωρείται σε αυτήν τη
λειτουργία Σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη ανίχνευσης πυρκαγιάς

8.2.7

Σύνοψη συναγερμού
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:
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Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά,
μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία ανίχνευσης
που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά επανέλθουν σε κανονική κατάσταση, όλοι οι συναγερμοί που
δεν σχετίζονται με πυρκαγιά σιγήσουν και τα συμβάντα συναγερμού διαγραφούν από τις οθόνες
των πληκτρολογίων.
Αυτή η έξοδος δεν ενεργοποιείται για σιωπηρούς συναγερμούς.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που σχετίζεται με αυτήν τη
λειτουργία Σύνοψης συναγερμού.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη συναγερμού

8.2.8

Πρόβλημα σύνοψης ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς στο σύστημα μεταβεί
σε κατάσταση προβλήματος. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία ανίχνευσης
πυρκαγιάς στο σύστημα επανέλθουν σε κανονική κατάσταση και όλα τα συμβάντα προβλήματος
ανίχνευσης πυρκαγιάς διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Πρόβλημα σύνοψης ανίχνευσης
πυρκαγιάς

8.2.9

Σύνοψη εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς στο
σύστημα μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία
εποπτείας πυρκαγιάς στο σύστημα επανέλθουν σε κανονική κατάσταση και όλα τα συμβάντα
εποπτείας συναγερμού πυρκαγιάς διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη εποπτείας πυρκαγιάς
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Πρόβλημα σύνοψης
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά/
αέριο, μεταβεί σε κατάσταση προβλήματος. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία
ανίχνευσης που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά/αέριο στο σύστημα επανέλθουν σε κανονική
κατάσταση και όλα τα συμβάντα προβλήματος που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά/αέριο
διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Πρόβλημα σύνοψης

8.2.11

Σύνοψη εποπτείας διάρρηξης
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο εποπτείας που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά/
αέριο στο σύστημα, μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα
σημεία εποπτείας που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά/αέριο στο σύστημα επανέλθουν σε κανονική
κατάσταση και όλα τα συμβάντα συναγερμού εποπτείας που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά/αέριο
διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη εποπτείας διάρρηξης

8.2.12

Έξοδος σύνοψης ανίχνευσης αερίου
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης αερίου στο σύστημα μεταβεί σε
κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία ανίχνευσης αερίου στο
σύστημα επανέλθουν σε κανονική κατάσταση και όλα τα συμβάντα συναγερμού ανίχνευσης
αερίου διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.
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Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Έξοδος σύνοψης ανίχνευσης αερίου

8.2.13

Έξοδος εποπτείας σύνοψης ανίχνευσης αερίου
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο εποπτείας ανίχνευσης αερίου στο σύστημα
μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία εποπτείας
ανίχνευσης αερίου στο σύστημα επανέλθουν σε κανονική κατάσταση και όλα τα συμβάντα
εποπτείας συναγερμού ανίχνευσης αερίου διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη εξόδου εποπτείας ανίχνευσης
αερίου

8.2.14

Σύνοψη εξόδου προβλήματος ανίχνευσης αερίου
Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:

Η έξοδος ενεργοποιείται, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης αερίου στο σύστημα μεταβεί σε
κατάσταση προβλήματος. Η έξοδος απενεργοποιείται, όταν όλα τα σημεία ανίχνευσης αερίου στο
σύστημα επανέλθουν σε κανονική κατάσταση και όλα τα συμβάντα προβλήματος ανίχνευσης
αερίου διαγραφούν από τις οθόνες των πληκτρολογίων.
Γνωστοποίηση!
Μην εκχωρείτε περισσότερες λειτουργίες από μία στην έξοδο που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη
συνοπτική λειτουργία.

Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα > Σύνοψη εξόδου προβλήματος
ανίχνευσης αερίου

8.3

Διαμόρφωση εξόδου

8.3.1

Πηγή εξόδου
Προεπιλογή:
–

Έξοδος A(1): Ενσωματωμένη Α

–

Έξοδος Β(2): Ενσωματωμένη Β

–

Έξοδος C(3): Ενσωματωμένη C

–

Όλες οι υπόλοιπες έξοδοι: Δεν έχουν εκχωρηθεί

Επιλογές:
–

Ενσωματωμένη στην πλακέτα

–

Δεν έχει εκχωρηθεί

–

Οκτώ εξόδων
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–

Κάμερα IP

–

Πληκτρολόγιο

–

ZONEX

Χρησιμοποιήστε την παράμετρο για την εκχώρηση αριθμών εξόδων σε πηγές εξόδου (φυσικές
συσκευές). Οι γκριζαρισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.
–

Κατά την αναβάθμιση από παλαιότερο πίνακα ελέγχου, η Πηγή εξόδου μεταβαίνει στην
προεπιλεγμένη τιμή ZONEX. Αλλάξτε την παράμετρο «Πηγή» σε «Ενσωματωμένη» για τις
εξόδους 1, 2 και 3.

–

Ορίστε την παράμετρο «Ενσωματωμένες εξόδοι» σε «ZONEX» για τις εξόδους με αριθμό
253, 254 και 255.

Οι μονάδες B308 οκτώ εξόδων διαθέτουν όρια αριθμών εξόδου που ξεκινούν από την Έξοδο 11.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B308 οκτώ εξόδων, σελίδα 300.
Η χρήση της κάμερας IP ως Πηγής εξόδου είναι περιορισμένη
Κάθε Κάμερα IP (1 έως 16 για B9512, 1 έως 8 για B8512) υποστηρίζει 4 εξόδους. Μπορείτε να
επιλέξετε την Κάμερα IP ως Πηγή εξόδου μόνο για τις Εξόδους 11 έως 14, 21 έως 24, 31 έως
34, …161 έως 164.
Μην επιλέξετε την Κάμερα IP ως Πηγή εξόδου για τις Εξόδους 15 έως 18, 25 έως 28, 35 έως 38,
…165 έως 168.
Θέση μενού RPS
Παράμετροι εξόδου > Διαμόρφωση εξόδου > Πηγή εξόδου

8.3.2

Κείμενο εξόδου (Πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: Έξοδος #
Επιλογές: Έως και 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε μια περιγραφή της εξόδου στην πρώτη γλώσσα. Αυτήν την περιγραφή την
βλέπουν εγκαταστάτες, προσωπικό σέρβις και χρήστες.
Θέση μενού RPS
Παράμετρος εξόδου > Διαμόρφωση εξόδου > Κείμενο εξόδου

8.3.3

Κείμενο εξόδου (Δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Έως και 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε μια περιγραφή της εξόδου στη δεύτερη γλώσσα. Αυτήν την περιγραφή την
βλέπουν εγκαταστάτες, προσωπικό σέρβις και χρήστες.
Θέση μενού RPS
Παράμετρος εξόδου > Διαμόρφωση εξόδου > Κείμενο εξόδου-Δεύτερη γλώσσα

8.3.4

Απόκρυψη από τον χρήστη
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου παρέχει εξουσιοδότηση για αυτήν την έξοδο μόνο στον
εγκαταστάτη. Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν με μη αυτόματο τρόπο την
έξοδο από πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιώντας το RSC, Λειτουργία αυτοματισμού 1 ή
Λειτουργία αυτοματισμού 2.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους τελικούς χρήστες να αλλάξουν με
μη αυτόματο τρόπο την εξόδο από πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιώντας το RSC, Λειτουργία
αυτοματισμού 1 ή Λειτουργία αυτοματισμού 2.

Θέση μενού RPS
Παράμετρος εξόδου > Διαμόρφωση εξόδου > Απόκρυψη από τον χρήστη
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9

Διαμόρφωση χρήστη

9.1

Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί πρόσβασης)

9.1.1

Όνομα χρήστη
Προεπιλογή:
–

Χρήστης 0: Εγκαταστάτης

–

Όλοι οι λοιποί: ΧΡΗΣΤΗΣ [αριθμός χρήστη]

Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες (κείμενο, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα). Τα διαστήματα πριν,
μετά και εντός του ονόματος θεωρούνται κείμενο και περιλαμβάνονται στο όριο των 32
χαρακτήρων.
Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θα εμφανίζεται στα πληκτρολόγια. Το όνομα χρήστη
περιλαμβάνεται στις αναφορές που αποστέλλονται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων με τη μορφή
υποβολής αναφορών Modem4.
Εάν το όνομα χρήστη υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες, το όνομα εμφανίζεται ως κυλιόμενη
ένδειξη στην οθόνη του πληκτρολογίου, μία φορά και, στη συνέχεια, εμφανίζονται οι 20 πρώτοι
χαρακτήρες. Για νέα κύλιση του ονόματος, πιέστε [ESC].
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > Όνομα χρήστη

9.1.2

Κωδικός πρόσβασης
Προεπιλογή:
–

Χρήστης 0: 123

–

Χρήστης 1: 123456

–

Όλοι οι λοιποί: Κενό

Επιλογές: 0 έως 9
Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης από 3 έως 6 ψηφία
Η παράμετρος Μήκος κωδικού πρόσβασης, σελίδα 88 ορίζει το μήκος του κωδικού πρόσβασης.
Όταν οριστεί σε 3, 4, 5 ή 6 ψηφία, το μήκος του κωδικού πρόσβασης είναι σταθερό για όλους
τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες να πιέσουν το πλήκτρο «Enter» μετά
την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
Όταν η παράμετρος «Μήκος κωδικού πρόσβασης» οριστεί σε «Απενεργοποιημένο», το μήκος του
κωδικού πρόσβασης δεν είναι σταθερό για όλους τους κωδικούς πρόσβασης. Οι επιμέρους
κωδικοί πρόσβασης μπορούν να έχουν μήκος μεταξύ 3 και 6 ψηφίων. Οι χρήστες πρέπει να
πιέσουν το πλήκτρο «Enter» μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
Το RPS δεν θα σας επιτρέψει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης που έρχεται σε
διένεξη με τον κωδικό πρόσβασης για αφόπλιση υπό απειλή. Δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε
κωδικό πρόσβασης εντός του εύρους 2 υφιστάμενων κωδικών πρόσβασης. Για παράδειγμα, εάν
το 654327 είναι υφιστάμενος κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε 654325,
654326, 654328 ή 654329. Το RPS επιβάλλει αυτόν τον κανόνα ακόμη και εάν ο συναγερμός
αφόπλισης υπό απειλή είναι απενεργοποιημένος.
Κωδικός πρόσβασης εγκαταστάτη
Ο Χρήστης 0 (Εγκαταστάτης) δεν μπορεί να προστεθεί ή να τροποποιηθεί σε πληκτρολόγιο. Όταν
άλλος χρήστης εκτός του Χρήστη 0 επιχειρήσει να διαγράψει τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη
0, στο πληκτρολόγιο εμφανίζεται η ένδειξη ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί πρόσβασης) > Κωδικός πρόσβασης

9.1.3

Πρόσβαση από απόσταση
Προεπιλογή: Όχι (απαγορεύεται η πρόσβαση στο σύστημα με την εφαρμογή RSC)
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Επιλογές:
–

Ναι (να επιτρέπεται σε αυτόν τον χρήστη πρόσβαση στο σύστημα με την εφαρμογή RSC)

–

Όχι (απαγορεύεται σε αυτόν τον χρήστη η πρόσβαση στο σύστημα με την εφαρμογή RSC)

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι», ο χρήστης μπορεί να ελέγχει το σύστημα ασφαλείας
του από την κινητή συσκευή και την εφαρμογή RSC (Remote Security Control).
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί πρόσβασης) > Απομακρυσμένη πρόσβαση

9.1.4

Ομάδα χρηστών
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

B9512G: 0 (ο χρήστης δεν ανήκει σε ομάδα χρηστών), 1 έως 32

–

B8512G: 0 (ο χρήστης δεν ανήκει σε ομάδα χρηστών), 1 έως 16

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών, των οποίων τα
διακριτικά (κωδικός πρόσβασης, κάρτα πρόσβασης ή ηλεκτρονικό κλειδί, και ασύρματο
χειριστήριο RF) ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται από μια Χρονοθυρίδα ομάδας χρηστών.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό της Ομάδας χρηστών στην παράμετρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ >
Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών >Ομάδα χρηστών, σελίδα 250 για οποιαδήποτε ενεργοποιημένη
χρονοθυρίδα.
Για παράδειγμα, εάν η Ομάδα χρηστών 1 εκχωρηθεί σε μια χρονοθυρίδα που ανοίγει από 8:00
π.μ. (ώρα έναρξης) έως 4:00 μ.μ. (ώρα λήξης), οι χρήστες της ομάδας μπορούν να
χρησιμοποιούν τα διακριτικά τους μόνο μεταξύ 8:00 π.μ. και 4:00 μ.μ.
Μπορείτε να εκχωρήσετε μια ομάδα χρηστών σε πολλές χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί πρόσβασης) > Ομάδα χρηστών

9.1.5

Εξουσιοδοτήσεις περιοχών
Προεπιλογή:
–

Χρήστης 0: Επίπεδο εξουσιοδότησης ολόκληρης της Περιοχής # = 15

–

Χρήστης 1:

–

–

Περιοχή #1 Επίπεδο εξουσιοδότησης = 1

–

Επίπεδο εξουσιοδότησης των λοιπών της Περιοχής # = 0

Όλοι οι λοιποί # χρηστών: 0

Επιλογές:
–

B9512G: 0 (ο χρήστης δεν ανήκει σε ομάδα χρηστών), 1 έως 32

–

B8512G: 0 (ο χρήστης δεν ανήκει σε ομάδα χρηστών), 1 έως 16

Κατά τη διαμόρφωση νέου Χρήστη, φροντίστε να εκχωρήσετε στον χρήστη ένα επίπεδο
εξουσιοδότησης για τουλάχιστον μία περιοχή. Η παράμετρος «Εξουσιοδοτήσεις περιοχής»
παίρνει την προεπιλεγμένη τιμή 0 (μηδέν) για νέους χρήστες. Επίπεδο εξουσιοδότησης 0 (μηδέν)
σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει εξουσιοδότηση στην υποδεικνυόμενη περιοχή. Το επίπεδο
εξουσιοδότησης 15 δεσμεύεται για τον Χρήστη 0, Εγκαταστάτη.
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης, σελίδα 174 στο RPS για
να δείτε τις ρυθμίσεις για κάθε επίπεδο εξουσιοδότησης.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > Εξουσιοδοτήσεις περιοχών

9.1.6

Κωδικός τοποθεσίας
Προεπιλογή (ανά τύπο κάρτας):
–

Τύπος κάρτας 26 bit: 255

–

Τύπος κάρτας 37 bit χωρίς κωδικό τοποθεσίας: κενό
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–

Τύπος κάρτας 37 bit με κωδικό τοποθεσίας: 65535

Επιλογές (ανά τύπο κάρτας):
–

Τύπος κάρτας 26 bit: 0 έως 254, 255 = απενεργοποιημένη

–

Τύπος κάρτας 37 bit χωρίς κωδικό τοποθεσίας: κενό

–

Τύπος κάρτας 37 bit με κωδικό τοποθεσίας: 0 έως 65534, 65535 = απενεργοποιημένη

Για τύπο κάρτας 37 bit χωρίς κωδικό τοποθεσίας, η παράμετρος «Κωδικός τοποθεσίας» είναι
γκριζαρισμένη.
Για τύπο κάρτας 26 bit και τύπο κάρτας 37 bit με κωδικό τοποθεσίας, πληκτρολογήστε τον
κωδικό τοποθεσίας (κωδικός εγκαταστάσεων) όπως υποδεικνύεται στη συσκευασία της κάρτας ή
του ηλεκτρονικού κλειδιού.
Για να αποκτήσετε τον κωδικό τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το RPS, προσθέστε την κάρτα ή το
ηλεκτρονικό κλειδί στο σύστημα στις εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης
και πληκτρολόγιο (ΜΕΝΟΥ 42). Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον πίνακα με το RPS και λάβετε τον
λογαριασμό πίνακα.
Όταν διαγράψετε μια κάρτα (ή διαγράψετε τα δεδομένα της κάρτας) το RPS ρυθμίζει αυτόματα
τον Κωδικό τοποθεσίας στην προεπιλογή (255 για τύπο κάρτας 26 bit, 65535 για τύπο κάρτας 37
bit με κωδικό τοποθεσίας).
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > Κωδικός τοποθεσίας

9.1.7

Δεδομένα κάρτας
Προεπιλογή: κενό
Επιλογές:
–

Τύπος κάρτας 26 bit: 0 έως 65534, κενό

–

Τύπος κάρτας 37 bit χωρίς κωδικό τοποθεσίας: 0 έως 1099511627774, κενό

–

Τύπος κάρτας 37 bit με κωδικό τοποθεσίας: 0 έως 524286, κενό

Πληκτρολογήστε τα δεδομένα της κάρτας που είναι τυπωμένα επάνω στην κάρτα ή το
ηλεκτρονικό κλειδί.
Για τύπους κάρτας 26 bit και 37 bit με κωδικό τοποθεσίας Τύπος κάρτας, σελίδα 275,
πληκτρολογήστε τον Κωδικός τοποθεσίας, σελίδα 158 πριν πληκτρολογήσετε τα Δεδομένα κάρτας.
Γνωστοποίηση!
Ο δίαυλος επικοινωνίας SDI και το D9210C υποστηρίζουν θύρες 1 έως 8 και χρήστες 1 έως
1000 μόνο
Μπορείτε να διαμορφώσετε μόνο τις θύρες 1 έως 8 ως SDI (D9210C / B901). Το B901
εξομοιώνει ένα D9210C, όταν συνδέεται στον δίαυλο SDI.
Ο D9210C υποστηρίζει κάρτες / διακριτικά μόνο για χρήστες 1 έως 1000.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > Δεδομένα κάρτας

9.1.8

Ασύρματο χειριστήριο Inovonics RFID (B820)
Προεπιλογή: Δ/Ι
Επιλογές: 0 - 99999999
Για να εκχωρήσετε ένα ασύρματο χειριστήριο Inovonics σε αυτόν τον χρήστη, πληκτρολογήστε το
RFID (αριθμός αναγνώρισης συσκευής ραδιοσυχνοτήτων). Ο αριθμός είναι τυπωμένος επάνω στο
ασύρματο χειριστήριο.
Τα ασύρματα χειριστήρια Inovonics δεν εποπτεύονται, όταν εκχωρηθούν σε χρήστη.
Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόματη εκμάθηση τοπικά στο RFID χρησιμοποιώντας τον
δέκτη RF διαύλου επικοινωνίας SDI2 και ένα πληκτρολόγιο συστήματος.
Εάν ορίσετε το RFID σε «0», απενεργοποιείται το ασύρματο χειριστήριο του χρήστη.
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Γνωστοποίηση!
Για ενημερώσεις του RFID μεταβείτε στον δέκτη RF του διαύλου επικοινωνίας SDI2 μόλις
αποσυνδέσετε το RPS
Όταν αποστέλλετε ενημερώσεις RFID από το RPS στον πίνακα ελέγχου, ο πίνακας ελέγχου δεν
εκτελεί λήψη των RFID στον δέκτη RF διαύλου επικοινωνίας SDI2 εάν δεν αποσυνδέσετε το
RPS.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > RFID ασύρματου χειριστηρίου (B820 Inovonics
Wireless)

9.1.9

ασύρματο χειριστήριο RADION RFID (B810)
Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0, 11 - 167772156
Για να εκχωρήσετε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION σε αυτόν τον χρήστη, πληκτρολογήστε το
RFID (αριθμός αναγνώρισης συσκευής ραδιοσυχνοτήτων). Ο αριθμός είναι τυπωμένος επάνω στο
ασύρματο χειριστήριο.
Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόματη εκμάθηση τοπικά στο RFID χρησιμοποιώντας τον
δέκτη RF διαύλου επικοινωνίας SDI2 και ένα πληκτρολόγιο συστήματος.
Εάν ορίσετε το RFID σε «0», απενεργοποιείται το ασύρματο χειριστήριο του χρήστη.
Γνωστοποίηση!
Για ενημερώσεις του RFID μεταβείτε στον δέκτη RF του διαύλου επικοινωνίας SDI2 μόλις
αποσυνδέσετε το RPS
Όταν αποστέλλετε ενημερώσεις RFID από το RPS στον πίνακα ελέγχου, ο πίνακας ελέγχου δεν
εκτελεί λήψη των RFID στον δέκτη RF διαύλου επικοινωνίας SDI2 εάν δεν αποσυνδέσετε το
RPS.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > RFID ασύρματου χειριστηρίου (B810 RADION
Wireless)

9.1.10

Υπό εποπτεία
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - το ασύρματο χειριστήριο RADION, που έχει εκχωρηθεί σε αυτόν τον χρήστη,
εποπτεύεται.

–

Όχι - το ασύρματο χειριστήριο RADION, που έχει εκχωρηθεί σε αυτόν τον χρήστη, δεν
εποπτεύεται.

Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Ναι» και το ασύρματο χειριστήριο βρίσκεται εκτός
εμβέλειας του δέκτη RADION για 4 ώρες, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν απουσίας.
Τα ασύρματα χειριστήρια Inovonics δεν εποπτεύονται.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > Υπό εποπτεία

9.1.11

Γλώσσα χρήστη
Προεπιλογή: 1: [πρώτη γλώσσα]
Επιλογές:
–

1: [πρώτη γλώσσα]

–

2: [δεύτερη γλώσσα]
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Επιλέξτε τη γλώσσα που βλέπει ο χρήστης στα πληκτρολόγια που είναι διαμορφωμένα να
εμφανίζουν τη γλώσσα του χρήστη.
Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα ορίζονται κατά τη διαμόρφωση λογαριασμού του πίνακα στην
«Προβολή δεδομένων πίνακα».
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί πρόσβασης) > Γλώσσα χρήστη

9.2

Ομάδες χρηστών

9.2.1

Όνομα ομάδας χρηστών
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες (κείμενο, αριθμοί, διαστήματα και σύμβολα). Τα διαστήματα πριν,
μετά και εντός του ονόματος θεωρούνται κείμενο και περιλαμβάνονται στο όριο των 32
χαρακτήρων.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για την ομάδα
χρηστών.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Ομάδες χρηστών > Όνομα ομάδας χρηστών

9.3

Λειτουργίες (πληκτρολογίου) χρήστη

9.3.1

Πλήρης ενεργοποίηση, Καθυστέρηση
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη οπλίζει τις περιοχές σε Πλήρη ενεργοποίηση με καθυστέρηση εισόδου
και καθυστέρηση εξόδου. Περιλαμβάνονται όλα τα ελεγχόμενα σημεία στην περιοχή.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Πλήρης ενεργοποίηση με
καθυστέρηση

9.3.2

Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη οπλίζει τις περιοχές σε Πλήρη ενεργοποίηση χωρίς καθυστέρηση
εισόδου και χωρίς καθυστέρηση εξόδου. Περιλαμβάνονται όλα τα ελεγχόμενα σημεία στην
περιοχή.
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Γνωστοποίηση!
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Απενεργοποιημένη (-). Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση
SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Άμεση πλήρης ενεργοποίηση

9.3.3

Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη οπλίζει τις περιοχές σε Μερική ενεργοποίηση χωρίς καθυστέρηση
εισόδου και χωρίς καθυστέρηση εξόδου. Περιλαμβάνονται μόνο τα σημεία με Μερική
ενεργοποίηση στην περιοχή. Δεν περιλαμβάνονται τα εσωτερικά σημεία.
Γνωστοποίηση!
Για συμμόρφωση με την απαίτηση SIA CP-01 για Περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε Απενεργοποιημένη (-). Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση
SIA CP-01» για περισσότερες πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Άμεση μερική ενεργοποίηση.

9.3.4

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη οπλίζει τις περιοχές σε Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση
εισόδου και καθυστέρηση εξόδου. Περιλαμβάνονται μόνο τα σημεία με Μερική ενεργοποίηση
στην περιοχή. Δεν περιλαμβάνονται τα εσωτερικά σημεία.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Μερική ενεργοποίηση με
καθυστέρηση.

9.3.5

Λειτουργία παρακολούθησης
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
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–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη εναλλάσσει τη ρύθμιση της λειτουργίας παρακολούθησης
(ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).
Όταν η λειτουργία παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη και ένα σημείο παρακολούθησης
μεταβεί σε κατάσταση σφάλματος, τα πληκτρολόγια εμφανίζουν το κείμενο του σημείου και ηχεί
ο τόνος παρακολούθησης.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Λειτουργία παρακολούθησης

9.3.6

Προβολή κατάστασης περιοχής
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει την κατάσταση όπλισης όλων των
περιοχών εντός του πεδίου εφαρμογής του πληκτρολογίου.
Οι καταστάσεις όπλισης περιλαμβάνουν:
–

Αφοπλισμένο

–

Οπλισμένο σε Πλήρη ενεργοποίηση με καθυστέρηση

–

Οπλισμένο σε Άμεση πλήρη ενεργοποίηση

–

Οπλισμένο σε Άμεση μερική ενεργοποίηση

–

Οπλισμένο σε Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

Όλοι οι τύποι περιοχών (Κύρια, Συνδεδεμένη, Συνήθης και Κοινόχρηστη) μπορούν να
προβάλλονται με τη χρήση αυτής της λειτουργίας.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προβολή κατάστασης περιοχής

9.3.7

Προβολή/Διαγραφή μνήμης συμβάντων
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη εμφανίζει τη μνήμη συμβάντων. Η μνήμη συμβάντων διαγράφεται
(εκκαθαρίζεται), όταν η περιοχή είναι οπλισμένη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προβολή/Διαγραφή μνήμης
συμβάντων
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Προβολή κατάστασης σημείου
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη εμφανίζει το κείμενο του σημείου και την κατάσταση τροφοδοσίας
(κανονική, ανοικτό κύκλωμα, βραχυκύκλωμα ή απουσία) για κάθε σημείο που έχει εκχωρηθεί
στην περιοχή.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προβολή κατάστασης σημείου

9.3.9

Διαδοχικός έλεγχος (όλα τα σημεία διάρρηξης που δεν σχετίζονται με
πυρκαγιά)
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Η λειτουργία χρήστη Διαδοχικού ελέγχου επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν δοκιμή στα
ελεγχόμενα σημεία χωρίς την αποστολή αναφορών συναγερμού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Με την έναρξη του Διαδοχικού ελέγχου, ενεργοποιείται ο Κώδωνας συναγερμού για 2 δευτ.
Καθώς ο χρήστης παραβιάζει κάθε ελεγχόμενο σημείο, τα πληκτρολόγια εκπέμπουν ένα ηχητικό
σήμα (μπιπ).
Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα σημεία ανίχνευσης αερίου και τα 24ωρα σημεία ανίχνευσης
δεν μπορούν να ελεγχθούν με αυτήν τη λειτουργία χρήστη Διαδοχικού ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Διαδοχικός έλεγχος (όλα τα σημεία
διάρρηξης που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά)

9.3.10

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα Σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η παράμετρος απενεργοποιεί, ενεργοποιεί χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή
ενεργοποιεί με απαίτηση για κωδικό πρόσβασης, τη λειτουργία χρήστη δοκιμής Διαδοχικού
ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς και τη λειτουργία Άσκησης πυρασφάλειας (πλήκτρο ΑΣΚΗΣΗ σε
πληκτρολόγια B926F).
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Η δοκιμή Διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς περιλαμβάνει σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς
και σημεία ανίχνευσης αερίου. Τα ελεγχόμενα και τα 24ωρα σημεία δεν μπορούν να ελεγχθούν
με αυτήν τη δοκιμή Διαδοχικού ελέγχου.
Όταν ξεκινά μια δοκιμή Διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυκραγιάς
–

Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

–

Παρέχεται μόνο τοπική αναγγελία συναγερμού, δεν αποστέλλονται αναφορές συναγερμού
στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

–

Ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται με ρεύμα μόνο από την μπαταρία.

–

Η έξοδος Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς, σελίδα 147 ενεργοποιείται για 2 δευτ. για κάθε
σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή σημείο ανίχνευσης αερίου που υφίσταται δοκιμή.

–

Όλα τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και τα σημεία ανίχνευσης αερίου με την παράμετρο
Με δυνατότητα αρχικοποίησης, σελίδα 232 να έχει οριστεί σε «ΝΑΙ», αρχικοποιούνται
αυτόματα κατά τη εκτέλεση δοκιμής. Στα πληκτρολόγια εμφανίζεται η ένδειξη
[ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ].

–

Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το κείμενο του σημείου για κάθε σημείο τη στιγμή που
πραγματοποιείται δοκιμή και τον ενημερωμένο αριθμό μέτρησης των «σημείων που έχουν
ελεγχθεί».

–

Η δοκιμή ολοκληρώνεται μετά τη δοκιμή όλων των σημείων ή μετά από 20 λεπτά απουσίας
δραστηριότητας. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Σε περίπτωση βλάβης σε σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς ή σημεία ανίχνευσης αερίου, όταν
ολοκληρωθεί η δοκιμή Διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα σημεία παρακάμπτονται
και ηχεί ο τόνος προβλήματος. Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται τα σημεία που παρακάμπτονται
και η κατάσταση προβλήματος.
Όταν ξεκινά μια Άσκηση πυρασφάλειας
–

Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο Κέντρο
Λήψης Σημάτων.

–

Ενεργοποιείται η έξοδος Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς, σελίδα 147 έως ότου ένας χρήστης
ολοκληρώσει την άσκηση με σίγαση του Κώδωνα ανίχνευσης πυρκαγιάς.

–

Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και τα σημεία ανίχνευσης αερίου είναι ενεργά. Η άσκηση
ολοκληρώνεται με συναγερμό σε ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή σημείο ανίχνευσης
αερίου. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές για Συναγερμό ανίχνευσης πυρκαγιάς.

–

Όταν ολοκληρωθεί η άσκηση πυρασφάλειας, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά
ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα
Σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς

9.3.11

Αποστολή αναφοράς (Δοκιμή/Κατάσταση)
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη στέλνει την ίδια αναφορά δοκιμής όπως η λειτουργία sked.
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Εάν ένα σημείο σε οποιαδήποτε περιοχή βρίσκεται σε αντικανονική κατάσταση (το πρόβλημα
δεν έχει εκκαθαριστεί από την οθόνη του πληκτρολογίου), ο πίνακας ελέγχου στέλνει μια
αναφορά δοκιμής αντικανονικών καταστάσεων αντί για την αναφορά δοκιμής.
Εάν η παράμετρος για την επιλογή Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση
αναφορών > Επέκταση αναφοράς δοκιμής, σελίδα 33 οριστεί σε «Ναι», η αναφορά δοκιμής (ή η
αναφορά δοκιμής αντικανονικών καταστάσεων) ακολουθείται από μια αναφορά διαγνωστικού
ελέγχου για κάθε αντικανονική κατάσταση του συστήματος. Ανατρέξτε στην επιλογή Παράμετροι
για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων, σελίδα 59
για μια λίστα των αναφορών που περιλαμβάνονται.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Αποστολή αναφοράς (Δοκιμή/
Κατάσταση)

9.3.12

Έλεγχος θύρας
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Οι λειτουργίες χρηστών που ενεργοποιεί αυτή η παράμετρος είναι: κυκλικός οπλισμός θύρας,
ξεκλείδωμα θύρας και ασφάλιση θύρας.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Έλεγχος θύρας

9.3.13

Ορισμός Φωτεινότητας πληκτρολογίου/Έντασης ήχου/Πίεσης πλήκτρων
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν τη φωτεινότητα και την ένταση του
πληκτρολογίου και να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τον ήχο των πλήκτρων.
Για τα πληκτρολόγια B942, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες νυχτερινού
φωτισμού και παρουσίας.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Ορισμός Φωτεινότητας
πληκτρολογίου/Έντασης ήχου/Πίεσης πλήκτρων

9.3.14

Ρύθμιση/Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
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–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη επιτρέπει τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας στον πίνακα
ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Ρύθμιση/Εμφάνιση ημερομηνίας και
ώρας

9.3.15

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη επιτρέπει σε έναν χρήστη να αλλάξει τον προσωπικό του κωδικό
πρόσβασης.
Για να επιτραπεί σε έναν χρήστη να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης για άλλους χρήστες,
ανατρέξτε στη λειτουργία Προσθήκη/Επεξεργασία χρήστη, σελίδα 167.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

9.3.16

Προσθήκη/Επεξεργασία χρήστη
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε έναν χρήστη με κατάλληλη εξουσιοδότηση, να προσθέσει ή να
αλλάξει κωδικούς πρόσβασης και να προσθέσει ή να αλλάξει το επίπεδο εξουσιοδότησης στον
πίνακα ελέγχου για άλλους χρήστες ανά περιοχή.
Γνωστοποίηση!
Η εντολή «Προσθήκη χρήστη» διακόπτει την ανταπόκριση σε αιτήματα ελέγχου θύρας και
RTE/REX
Όταν εκτελείται η εντολή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΗ, δεν εκτελείται επεξεργασία των διακριτικών
(κάρτες ή ηλεκτρονικά κλειδιά). Δεν υπάρχει ανταπόκριση σε λειτουργίες ελέγχου θύρας και
αιτήματα RTE/REX. Εάν σε μια θύρα υπάρχει έντονη δραστηριότητα, ορίστε την θύρα στην
κατάσταση «Ξεκλειδωμένη», πριν από την προσθήκη χρηστών.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προσθήκη/Επεξεργασία χρήστη
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Διαγραφή χρήστη
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε έναν χρήστη με κατάλληλη εξουσιοδότηση να διαγράψει τους
κωδικούς πρόσβασης άλλων χρηστών. Δεν διαγράφει τα ονόματα χρηστών.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Διαγραφή χρήστη

9.3.18

Παράταση κλεισίματος
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε έναν χρήστη να παρατείνει τη χρονοθυρίδα κλεισίματος, όταν
παρέλθει ο χρόνος Πρόωρης έναρξης κλεισίματος και η χρονοθυρίδα κλεισίματος είναι ενεργή.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Παράταση κλεισίματος

9.3.19

Προβολή αρχείου καταγραφής συμβάντων
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να δει το αρχείο καταγραφής συμβάντων.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προβολή αρχείου καταγραφής
συμβάντων

9.3.20

Εντολή χρήστη 7
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Διαμόρφωση χρήστη | el 169

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Εάν πιέσετε [CMD] και στη συνέχεια [7] προκαλείται μια απόκριση μη αυτόματου συναγερμού
πυρκαγιάς.
Με τα πληκτρολόγια B92x, η ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων [A] και [1] επίσης προκαλεί μια
απόκριση μη αυτόματου συναγερμού πυρκαγιάς.
Για να χρησιμοποιήσετε την Εντολή Χρήστη 7 πρέπει να ορίσετε την παράμετρο Πληκτρολόγια >
Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Ανταπόκριση πλήκτρου Α σε «Μη αυτόματος συναγερμός
πυρκαγιάς».
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Εντολή χρήστη 7

9.3.21

Εντολή χρήστη 9
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Εάν πιέσετε [CMD] και στη συνέχεια [9] προκαλείται μια απόκριση συναγερμού πανικού.
Με τα πληκτρολόγια B92x, η ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων [C] και [7] επίσης προκαλεί μια
απόκριση μη αυτόματου συναγερμού πανικού.
Για να χρησιμοποιήσετε την Εντολή Χρήστη 9 πρέπει να ορίσετε την παράμετρο Πληκτρολόγια >
Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίων > Ανταπόκριση πλήκτρου C σε «Μη αυτόματος συναγερμός
πανικού, αόρατος με αθόρυβη έξοδο συναγερμού» ή σε «Μη αυτόματος συναγερμός πανικού,
ορατός με έξοδο συναγερμού».
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Εντολή χρήστη 9

9.3.22

Παράκαμψη σημείου
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία παρακάμπτει μεμονωμένα σημεία σε περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής
του πληκτρολογίου.
Τα σημεία που έχουν παρακαμφθεί δεν δημιουργούν συμβάντα συναγερμού ή προβλήματος.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Παράκαμψη σημείου

9.3.23

Ακύρωση παράκαμψης σημείου
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
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Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία καταργεί την παράκαμψη μεμονωμένων σημείων τα οποία έχουν
προγραμματιστεί ως «P## FA Με δυνατότητα επιστροφής» ή «P## Παράκαμψη με δυνατότητα
επιστροφής». Ακυρώνεται η παράκαμψη για τα σημεία εντός του πεδίου εφαρμογής του
πληκτρολογίου όπου έχει εισαχθεί η λειτουργία.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Ακύρωση παράκαμψης σημείου

9.3.24

Αρχικοποίηση αισθητήρα
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία αρχικοποιεί αισθητήρες σε περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής του
πληκτρολογίου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Αρχικοποίηση αισθητήρων

9.3.25

Αλλαγή εξόδου
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίζει και να αρχικοποιεί εξόδους με μη αυτόματο
τρόπο.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Αλλαγή εξόδων

9.3.26

Προγραμματισμός από απόσταση
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.
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Αυτή η λειτουργία χρήστη εκκινεί περιόδους προγραμματισμού απομακυσμένα. Εάν ο χρήστης
εκκινήσει αυτήν τη λειτουργία, όταν υπάρχει κωδωνισμός στην τηλεφωνική γραμμή που
χρησιμοποιείται από κοινού με τον πίνακα ελέγχου, ο πίνακας ελέγχου καταλαμβάνει την
τηλεφωνική γραμμή.
Γνωστοποίηση!
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «P».

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Απομακρυσμένος Προγραμματισμός

9.3.27

Μετάβαση σε περιοχή
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία εκχωρεί προσωρινά το πληκτρολόγιο σε άλλη περιοχή.
Οι χρήστες περιορίζονται σε λειτουργίες ενεργοποιημένες από το επίπεδο εξουσιοδότησης που
έχουν για την περιοχή όπου έχει εκχωρηθεί προσωρινά το πληκτρολόγιο.
Μετά από 15 δευτ. απουσίας δραστηριότητας χρήστη στο πληκτρολόγιο, το πληκτρολόγιο
επανέρχεται στην περιοχή που του έχει εκχωρηθεί.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Μετακίνηση σε περιοχή

9.3.28

Εμφάνιση τύπου και αναθεώρησης πίνακα
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία χρήστη εμφανίζει τον τύπο και τον αριθμό αναθεώρησης του firmware του
πίνακα ελέγχου.
Όταν η παράμετρος «Κείμενο ονόματος περιοχής» αλλάξει από την προεπιλογή, αυτή η
λειτουργία εμφανίζει το προεπιλεγμένο Κείμενο ονόματος περιοχής.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Εμφάνιση τύπου πίνακα και
αναθεώρηση

9.3.29

Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των σημείων
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
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Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Η λειτουργία χρήστη Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των σημείων, επιτρέπει στους χρήστες να
δοκιμάζουν όλα τα σημεία που εκχωρούνται σε μια Πηγή (η παράμετρος «Πηγή» δεν ορίζεται σε
«Δεν έχει εκχωρηθεί»).
Καθώς ο χρήστης παραβιάζει κάθε σημείο, τα πληκτρολόγια εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα (μπιπ).
Παρακάμπτονται τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα σημεία ανίχνευσης αερίου ή τα 24ωρα
σημεία που παραμένουν σε κατάσταση παραβίασης κατά την έξοδο από τον Διαδοχικό έλεγχο
σέρβις. Ο τόνος προβλήματος ηχεί στα πληκτρολόγια.
Ο Διαδοχικός έλεγχος σέρβις υποδεικνύει «επιπλέον» σημεία. Τα επιπλέον σημεία εμφανίζονται,
όταν:
–

η παράμετρος «Πηγή» του σημείου οριστεί σε οποιαδήποτε τιμή εκτός από «Δεν έχει
εκχωρηθεί»,

–

η παράμετρος «Προφίλ σημείου» οριστεί σε «0» ή

–

τουλάχιστον δύο σημεία έχουν εγκατασταθεί για τον ίδιο αριθμό σημείου σε Πηγές
διαφορετικών σημείων.

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των
σημείων

9.3.30

Αλλαγή προγραμμάτων
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να επεξεργαστεί τον χρόνο που εκτελείται ένα
πρόγραμμα και εάν το πρόγραμμα εκτελείται κατά τις αργίες. Οι χρήστες μπορούν να εκτελούν
αυτήν τη λειτουργία από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο έχει εκχωρηθεί σε μια περιοχή στην οποία ο
χρήστης διαθέτει εξουσιοδότηση.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Αλλαγή προγράμματος

9.3.31

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα αόρατα Σημεία διάρρηξης
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.
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Η λειτουργία χρήστη Αόρατου διαδοχικού ελέγχου, επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν
δοκιμή σε αόρατα σημεία (η παράμετρος «Αόρατο σημείο» ορίζεται σε «Ναι») χωρίς την
αποστολή αναφορών συναγερμού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Παρακάμπτονται τα 24ωρα σημεία που παραμένουν σε κατάσταση παραβίασης κατά την έξοδο
από τον Αόρατο διαδοχικό έλεγχο. Ο τόνος προβλήματος ηχεί στα πληκτρολόγια.
Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και τα σημεία ανίχνευσης αερίου δεν μπορούν να ελεγχθούν με
αυτήν τη λειτουργία χρήστη Αόρατου διαδοχικού ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα
αόρατα Σημεία διάρρηξης

9.3.32

Λειτουργία σίγασης
Προεπιλογή: Ε
Επιλογές:
–

Ενεργοποίηση (E) - ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται από τον χρήστη να εισαγάγει κωδικό πρόσβαση για τη σίγαση των πληκτρολογίων.

–

Κωδικός πρόσβασης (P) - ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα και
απαιτείται από τον χρήστη να εισαγάγει κωδικό πρόσβαση για τη σίγαση των πληκτρολογίων.

Όταν από τα πληκτρολόγια ακούγεται ο ήχος προβλήματος, οι χρήστες ενεργοποιούν τη
λειτουργία σίγασης πιέζοντας το πλήκτρο Σίγασης ή το πλήκτρο Enter. Εάν αυτή η παράμετρος
οριστεί σε «Κωδικός πρόσβασης (P)», οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογήσουν τον κωδικό
πρόσβασής τους αφού πιέσουν το πλήκτρο Σίγασης ή το πλήκτρο Enter.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες (πληκτρολογίου) χρήστη > Λειτουργία σίγασης

9.3.33

Προσαρμοσμένη λειτουργία
Προεπιλογή: Κωδικός πρόσβασης (P)
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί Προσαρμοσμένες λειτουργίες από το Μενού
συντομεύσεων, το πλήκτρο A, το πλήκτρο B, το πλήκτρο C ή από ασύρματο χειριστήριο.
Το B9512G υποστηρίζει Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 έως 159.
Το B8512G υποστηρίζει Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 έως 135.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προσαρμοσμένη λειτουργία

9.3.34

Προγραμματισμός πληκτρολογίου
Προεπιλογή: P
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση (-) - απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε ολόκληρο τον πίνακα
ανεξάρτητα από το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Ενεργοποίηση (E) - Ενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης

–

Κωδικός πρόσβασης (Ρ) - Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία σε ολόκληρο τον πίνακα.
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Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προγραμματισμό από πληκτρολόγια για μια επιλεγμένη λίστα
παραμέτρων.
Μόνο ο κωδικός πρόσβασης εγκαταστάτη έχει εξουσιοδότηση για προγραμματισμό μέσω
πληκτρολογίου.
Εάν οποιαδήποτε μεμονωμένη περιοχή έχει οπλιστεί ή ο πίνακας ελέγχου είναι συνδεδεμένος με
το RPS, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε προγραμματισμό μέσω πληκτρολογίου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Λειτουργίες πληκτρολογίου χρήστη > Προγραμματισμός πληκτρολογίου
Περισσότερες πληροφορίες
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου για περισσότερες πληροφορίες για τον
προγραμματισμό πληκτρολογίου.

9.4

Επίπεδα εξουσιοδότησης
Τα επίπεδα εξουσιοδότησης προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τις λειτουργίες στις οποίες έχουν
πρόσβαση οι χρήστες. Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους αυτής της ενότητας για να
διαμορφώσετε τα Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-14. Το Επίπεδο εξουσιοδότησης 15 δεσμεύεται για
τον Κωδικό πρόσβασης εγκαταστάτη (Χρήστης 0) και δεν επιδέχεται επεξεργασία.
Χρησιμοποιήστε την παράμετρο στο μενού Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη (κωδικοί
πρόσβασης) > Εξουσιοδοτήσεις χρηστών για να εκχωρήσετε χρήστες σε κάποιο Επίπεδο
εξουσιοδότησης για κάθε περιοχή.

9.4.1

Όνομα επιπέδου εξουσιοδότησης (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: Επίπεδο εξουσιοδότησης 1 (έως 15)
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες για να περιγράψετε την περιοχή.
Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα προγραμματίζονται κατά τη διαμόρφωση λογαριασμού του
πίνακα. Στις υποστηριζόμενες γλώσσες περιλαμβάνονται τα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά,
Πορτογαλικά Βραζιλίας, Κινεζικά, Πολωνικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Γερμανικά, Ολλανδικά
και Σουηδικά
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Όνομα επιπέδου εξουσιοδότησης

9.4.2

Όνομα επιπέδου εξουσιοδότησης (Δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: Επίπεδο εξουσιοδότησης 1 (έως 15)
Επιλογές: έως 32 χαρακτήρες.
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες για να περιγράψετε την περιοχή.
Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα προγραμματίζονται κατά τη διαμόρφωση λογαριασμού του
πίνακα. Στις υποστηριζόμενες γλώσσες περιλαμβάνονται τα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά,
Πορτογαλικά Βραζιλίας, Κινεζικά, Πολωνικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Γερμανικά, Ολλανδικά
και Σουηδικά
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Όνομα επιπέδου εξουσιοδότησης (δεύτερη
γλώσσα)

9.4.3

Επιλογή αφόπλισης
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-5, 14

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 6-13, 15
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Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτές οι λειτουργίες αφόπλισης είναι διαθέσιμες στον χρήστη με αυτήν την εξουσιοδότηση:
–

Αφόπλιση όλων - αφοπλίζει όλες τις περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής του
πληκτρολογίου και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο εξουσιοδότησης του χρήστη.

–

Αφόπλιση περιοχής# - Αφοπλίζει μόνο την επιλεγμένη περιοχή.

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Επιλογή αφόπλισης

9.4.4

Πλήρης ενεργοποίηση, Καθυστέρηση
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-5

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 6-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να οπλίσουν περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής
του πληκτρολογίου και οι οποίες περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη
«Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση» (όπλιση σημείων με Μερική ενεργοποίηση και
Εσωτερικών σημείων με χρόνο καθυστέρησης εξόδου και χρόνο καθυστέρησης εισόδου).
Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί την Εντολή 1 για να εκτελέσει όπλιση με Πλήρη ενεργοποίηση με
καθυστέρηση, οπλίζεται μόνο η περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί το πληκτρολόγιο.
Εάν ένας χρήστης εκτελέσει όπλιση με Πλήρη ενεργοποίηση με καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας (RSC, Remote Security Control), οπλίζονται
όλες οι περιοχές μέσα στο Επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση

9.4.5

Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1 & 2

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να οπλίσουν περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής
του πληκτρολογίου και οι οποίες περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη
«Άμεση πλήρης ενεργοποίηση» (όπλιση σημείων με Μερική ενεργοποίηση και Εσωτερικών
σημείων χωρίς χρόνο καθυστέρησης εξόδου και χωρίς χρόνο καθυστέρησης εισόδου).
Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί την Εντολή 1 1 για να εκτελέσει όπλιση με Άμεση πλήρη
ενεργοποίηση, οπλίζεται μόνο η περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί το πληκτρολόγιο.
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Εάν ένας χρήστης εκτελέσει όπλιση με Άμεση πλήρη ενεργοποίηση με καθυστέρηση,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας (RSC, Remote Security
Control), οπλίζονται όλες οι περιοχές μέσα στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Άμεση πλήρης ενεργοποίηση

9.4.6

Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-4

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 5-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να οπλίσουν περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής
του πληκτρολογίου και οι οποίες περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη
«Άμεση μερική ενεργοποίηση» (όπλιση σημείων με Μερική ενεργοποίηση χωρίς χρόνο
καθυστέρησης εξόδου και χωρίς χρόνο καθυστέρησης εισόδου).
Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιήσει την Εντολή 2 για να εκτελέσει όπλιση με Άμεση μερική
ενεργοποίηση, οπλίζεται μόνο η περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί το πληκτρολόγιο.
Εάν ένας χρήστης εκτελέσει όπλιση με Άμεση μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας (RSC, Remote Security
Control), οπλίζονται όλες οι περιοχές μέσα στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Άμεση μερική ενεργοποίηση

9.4.7

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-4

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 5-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να οπλίσουν περιοχές εντός του πεδίου εφαρμογής
του πληκτρολογίου και οι οποίες περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη
«Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση» (όπλιση σημείων με Μερική ενεργοποίηση χωρίς χρόνο
καθυστέρησης εξόδου και χωρίς χρόνο καθυστέρησης εισόδου).
Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί την Εντολή 3 για να εκτελέσει όπλιση με Μερική ενεργοποίηση
με καθυστέρηση, οπλίζεται μόνο η περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί το πληκτρολόγιο.
Εάν ένας χρήστης εκτελέσει όπλιση με Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας (RSC, Remote Security Control), οπλίζονται
όλες οι περιοχές μέσα στο Επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση
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Λειτουργία παρακολούθησης
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-3, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 4-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσουν την κατάσταση της λειτουργίας
παρακολούθησης (ενεργοποίηση - απενεργοποίηση) στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο
πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Λειτουργία παρακολούθησης

9.4.9

Προβολή κατάστασης περιοχής
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες με εξουσιοδότηση όπλισης/αφόπλισης να βλέπουν
την κατάσταση όπλισης/αφόπλισης και ετοιμότητας για όπλιση, για περιοχές εντός του πεδίου
εφαρμογής του πληκτρολογίου και οι οποίες περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του
χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προβολή κατάστασης περιοχής

9.4.10

Προβολή μνήμης συμβάντων
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-3, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 4-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν τη μνήμη συμβάντων για περιοχές
που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο εξουσιοδότησης
του χρήστη.
Ο πίνακας ελέγχου διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης συμβάντων, όταν οπλίζονται οι
περιοχές.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προβολή μνήμης συμβάντων
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Προβολή κατάστασης σημείου
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-3, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 4-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν την κατάσταση του σημείου
(κανονική, βραχυκύκλωμα, ανοικτό κύκλωμα) για περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο
εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προβολή κατάστασης σημείων

9.4.12

Διαδοχικός έλεγχος (όλα τα σημεία διάρρηξης που δεν σχετίζονται με
πυρκαγιά)
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν διαδοχικό έλεγχο στα ελεγχόμενα
σημεία (δοκιμή χωρίς την αποστολή αναφορών συναγερμού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων).
Με την έναρξη του διαδοχικού ελέγχου, ενεργοποιείται ο κώδωνας συναγερμού για 2 δευτ.
Καθώς ο χρήστης παραβιάζει κάθε ελεγχόμενο σημείο, τα πληκτρολόγια εκπέμπουν ένα ηχητικό
σήμα (μπιπ).
Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα σημεία ανίχνευσης αερίου και τα 24ωρα σημεία δεν
μπορούν να ελεγχθούν με αυτήν τη λειτουργία χρήστη διαδοχικού ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Διαδοχικός έλεγχος (σημεία διάρρηξης που
δεν σχετίζονται με πυρκαγιά)

9.4.13

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα Σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να εκκινήσουν τη διαδικασία διαδοχικού ελέγχου
ανίχνευσης πυρκαγιάς για σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και σημεία ανίχνευσης ανίχνευσης
αερίου και παρέχει εξουσιοδότηση για το πλήκτρο «ΑΣΚΗΣΗ» σε πληκτρολόγια B926F.
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Τα ελεγχόμενα και τα 24ωρα σημεία δεν μπορούν να ελεγχθούν με αυτήν τη δοκιμή Διαδοχικού
ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Όταν ξεκινά μια δοκιμή Διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυκραγιάς
–

Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

–

Παρέχεται μόνο τοπική αναγγελία συναγερμού, δεν αποστέλλονται αναφορές συναγερμού
στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

–

Ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται με ρεύμα μόνο από την μπαταρία.

–

Η έξοδος Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς, σελίδα 147 ενεργοποιείται για 2 δευτ. για κάθε
σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή σημείο ανίχνευσης αερίου που υφίσταται δοκιμή.

–

Όλα τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και τα σημεία ανίχνευσης αερίου με την παράμετρο
Με δυνατότητα αρχικοποίησης, σελίδα 232 να έχει οριστεί σε «ΝΑΙ», αρχικοποιούνται
αυτόματα κατά τη εκτέλεση δοκιμής. Στα πληκτρολόγια εμφανίζεται η ένδειξη
[ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ].

–

Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το κείμενο του σημείου για κάθε σημείο τη στιγμή που
πραγματοποιείται δοκιμή και τον ενημερωμένο αριθμό μέτρησης των «σημείων που έχουν
ελεγχθεί».

–

Η δοκιμή ολοκληρώνεται μετά τη δοκιμή όλων των σημείων ή μετά από 20 λεπτά απουσίας
δραστηριότητας. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Σε περίπτωση βλάβης σε σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς ή σημεία ανίχνευσης αερίου, όταν
ολοκληρωθεί η δοκιμή Διαδοχικού ελέγχου ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα σημεία παρακάμπτονται
και ηχεί ο τόνος προβλήματος. Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται τα σημεία που παρακάμπτονται
και η κατάσταση προβλήματος.
Όταν ξεκινά μια Άσκηση πυρασφάλειας
–

Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο Κέντρο
Λήψης Σημάτων.

–

Ενεργοποιείται η έξοδος Κώδωνας ανίχνευσης πυρκαγιάς, σελίδα 147 έως ότου ένας χρήστης
ολοκληρώσει την άσκηση με σίγαση του Κώδωνα ανίχνευσης πυρκαγιάς.

–

Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και τα σημεία ανίχνευσης αερίου είναι ενεργά. Η άσκηση
ολοκληρώνεται με συναγερμό σε ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή σημείο ανίχνευσης
αερίου. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές για Συναγερμό ανίχνευσης πυρκαγιάς.

–

Όταν ολοκληρωθεί η άσκηση πυρασφάλειας, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά
ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα Σημεία
ανίχνευσης πυρκαγιάς

9.4.14

Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα αόρατα Σημεία διάρρηξης
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.
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Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν δοκιμή σε αόρατα σημεία (η
παράμετρος «Αόρατο σημείο» ορίζεται σε «Ναι»), χωρίς την αποστολή αναφορών συναγερμού
στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Παρακάμπτονται τα 24ωρα σημεία που παραμένουν σε κατάσταση παραβίασης κατά την έξοδο
από τον Αόρατο διαδοχικό έλεγχο. Ο τόνος προβλήματος ηχεί στα πληκτρολόγια.
Τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς και τα σημεία ανίχνευσης αερίου δεν μπορούν να ελεγχθούν με
αυτήν τη λειτουργία χρήστη Αόρατου διαδοχικού ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Διαδοχικός έλεγχος σε όλα τα αόρατα Σημεία
διάρρηξης

9.4.15

Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των σημείων
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδοχικό έλεγχο σέρβις. Ο
Διαδοχικός έλεγχος σέρβις περιλαμβάνει όλα τα σημεία που εκχωρούνται σε μια Πηγή (η
παράμετρος «Πηγή» δεν ορίζεται σε «Δεν έχει εκχωρηθεί»).
Καθώς ο χρήστης παραβιάζει κάθε σημείο, τα πληκτρολόγια εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα (μπιπ).
Παρακάμπτονται τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα σημεία ανίχνευσης αερίου ή τα 24ωρα
σημεία ανίχνευσης που παραμένουν σε κατάσταση παραβίασης κατά την έξοδο από τον
Διαδοχικό έλεγχο σέρβις. Ο τόνος προβλήματος ηχεί στα πληκτρολόγια.
Ο Διαδοχικός έλεγχος σέρβις υποδεικνύει «επιπλέον» σημεία. Τα επιπλέον σημεία εμφανίζονται,
όταν:
–

η παράμετρος «Πηγή» του σημείου οριστεί σε οποιαδήποτε τιμή εκτός από «Δεν έχει
εκχωρηθεί»,

–

η παράμετρος «Προφίλ σημείου» οριστεί σε «0» ή

–

τουλάχιστον δύο σημεία έχουν εγκατασταθεί για τον ίδιο αριθμό σημείου σε Πηγές
διαφορετικών σημείων.

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Διαδοχικός έλεγχος σέρβις όλων των σημείων

9.4.16

Αποστολή αναφοράς (Δοκιμή/Κατάσταση)
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αποστέλλουν αναφορά δοκιμής από
πληκτρολόγια εκχωρημένα σε μια περιοχή που περιλαμβάνεται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του
χρήστη.
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Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αποστολή αναφοράς (Δοκιμή/Αναφορά)

9.4.17

Κυκλικός οπλισμός θύρας
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να επιβάλλουν κυκλική όπλιση μιας θύρας σε
περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο
εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Κυκλική όπλιση θύρας

9.4.18

(Ξε)κλείδωμα θύρας
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες κλειδώματος και
ξεκλειδώματος θυρών για θύρες σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου και στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > (Ξε)κλείδωμα θύρας

9.4.19

Ασφάλιση θύρας
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη λειτουργία ασφαλούς θύρας
για θύρες σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο
επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Ασφαλής θύρα
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Αλλαγή ένδειξης πληκτρολογίου
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τις παραμέτρους της ένδειξης του
πληκτρολογίου (φωτεινή ένδειξη, αμυδρή ένδειξη) για πληκτρολόγια σε περιοχές που
περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αλλαγή ένδειξης πληκτρολογίου

9.4.21

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα στον
πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

9.4.22

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τον προσωπικό τους κωδικό
πρόσβασης.
Για να επιτρέπεται σε χρήστες να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης για άλλους χρήστες, ανατρέξτε
στη λειτουργία Προσθήκη Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/Επιπέδων χρήστη, σελίδα 182.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

9.4.23

Προσθήκη Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/Επιπέδων χρήστη
Προεπιλογή:
–
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–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν και να αλλάξουν (επεξεργαστούν)
τα στοιχεία άλλων χρηστών. Μπορούν να επεξεργαστούν κώδικες πρόσβασης, ονόματα, επίπεδα
εξουσιοδότησης, πληκτρολόγια, κάρτες πρόσβασης (ή ηλεκτρονικά κλειδιά), γλώσσα και
πρόσβαση σε μια εφαρμογή της Bosch για κινητά τηλέφωνα.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσθήκη Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/
Επιπέδων χρήστη

9.4.24

Διαγραφή Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/Επιπέδων χρήστη
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να διαγράφουν άλλους χρήστες.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Διαγραφή Κωδικών πρόσβασης/Καρτών/
Επιπέδων χρήστη

9.4.25

Παράταση κλεισίματος
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τον χρόνο κλεισίματος σε περιοχές
που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο εξουσιοδότησης
του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Παράταση κλεισίματος

9.4.26

Προβολή αρχείου καταγραφής συμβάντων
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14
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Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν όλα τα συμβάντα στο αρχείο
καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προβολή αρχείου καταγραφής συμβάντων

9.4.27

Εντολή χρήστη 7
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1

–

Κενό (-) - Επίπεδο εξουσιοδότησης Όλα τα λοιπά

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί την Εντολή χρήστη 7 για τους χρήστες.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Εντολή χρήστη 7

9.4.28

Εντολή χρήστη 9
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1

–

Κενό (-) - Επίπεδο εξουσιοδότησης «Όλα τα λοιπά»

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί την Εντολή χρήστη 9 για τους χρήστες.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Εντολή χρήστη 9

9.4.29

Παράκαμψη σημείου
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-4, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 5-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να παρακάμψουν σημεία σε περιοχές που
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο εξουσιοδότησης του
χρήστη.
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Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Παράκαμψη σημείου

9.4.30

Ακύρωση παράκαμψης σημείου
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-4, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 5-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να ακυρώσουν την παράκαμψη σημείων σε
περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο επίπεδο
εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Ακύρωση παράκαμψης σημείου

9.4.31

Αρχικοποίηση αισθητήρα(ων)
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-4, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 5-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αρχικοποιούν αισθητήρες.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL 864
Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL 864 για επαγγελματικά συστήματα
προστασίας από πυρκαγιά, προγραμματίστε αυτήν την παράμετρο με μια έξοδο.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αρχικοποίηση αισθητήρων

9.4.32

Αλλαγή εξόδου(ων)
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με μη αυτόματο τρόπο και να
αρχικοποιούν τις εξόδους.
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Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΩΝ για την εναλλαγή εξόδων που έχουν
δεσμευτεί για ειδικές λειτουργίες. Οι έξοδοι ειδικής λειτουργίας είναι λειτουργίες εξόδων για
Ολόκληρη την περιοχή και Ολόκληρο τον πίνακα, καθώς και εξόδων που εκχωρούνται στην
έξοδο για το πλήκτρο «Enter».
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αλλαγή εξόδων

9.4.33

Προγραμματισμός από απόσταση
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-4, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 5-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αρχίσουν συνεδρίες προγραμματισμού από
απόσταση. Εάν οι χρήστες ξεκινήσουν αυτήν τη λειτουργία, όταν υπάρχει κωδωνισμός στην
τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείται από κοινού με τον πίνακα ελέγχου, ο πίνακας ελέγχου
καταλαμβάνει την τηλεφωνική γραμμή.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προγραμματισμός από απόσταση

9.4.34

Μετάβαση σε περιοχή
Προεπιλογή:
Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2, 15
Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-14
Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η λειτουργία εκχωρεί προσωρινά πληκτρολόγια σε άλλη περιοχή.
Οι χρήστες περιορίζονται σε λειτουργίες ενεργοποιημένες από το επίπεδο εξουσιοδότησης που
έχουν για την περιοχή όπου έχει εκχωρηθεί προσωρινά το πληκτρολόγιο.
Μετά από 15 δευτ. απουσίας δραστηριότητας χρήστη στο πληκτρολόγιο, το πληκτρολόγιο
επανέρχεται στην περιοχή που του έχει εκχωρηθεί.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Μετάβαση σε περιοχή

9.4.35

Εμφάνιση τύπου και αναθεώρησης πίνακα
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.
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–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να εμφανίζουν την αναθεώρηση του firmware του
πίνακα ελέγχου. Τα πληκτρολόγια εμφανίζουν την αναθεώρηση firmware σε αυτήν τη μορφή
##.##.###.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Εμφάνιση τύπου και αναθεώρησης πίνακα

9.4.36

Αλλαγή προγραμμάτων
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν (επεξεργαστούν) τα προγράμματα.
Μπορεί να μην επιτρέπεται η επεξεργασία Sked με τον ορισμό της παραμέτρου στο μενού
Χρονοδιαγράμματα > Sked > Επεξεργασία ώρας, σελίδα 253 σε «Όχι».
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αλλαγή Sked

9.4.37

Προσαρμοσμένη λειτουργία
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 1 για Προσαρμοσμένες λειτουργίες 128-143

–

Κενό (-) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 1 για Προσαρμοσμένες λειτουργίες 144-159, Επίπεδα
εξουσιοδότησης 2-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν Προσαρμοσμένες λειτουργίες.
Γνωστοποίηση!
Η εξουσιοδότηση του χρήστη για προσαρμοσμένες λειτουργίες υπερισχύει της
εξουσιοδότησης για τις λειτουργίες χρήστη εντός
Όταν ένας χρήστης δεν έχει εξουσιοδότηση για κάποια λειτουργία μέσω του μενού
πληκτρολογίου, αυτό δεν εμποδίζει την εκτέλεση της λειτουργίας εντός μιας προσαρμοσμένης
λειτουργίας.
Θέση μενού RPS
B9512: Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 (έως
159)
B8512: Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 (έως
135)
B6512: Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 (έως
133)
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B5512: Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 (έως
131)
B4512: Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128 (και
129)
B3512: Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Προσαρμοσμένη λειτουργία 128

9.4.38

Εξαναγκασμένη όπλιση
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-6

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 7-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν εξαναγκασμένη όπλιση του πίνακα
ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Εξαναγκασμένη όπλιση

9.4.39

Αποστολή ανοίγματος/κλεισίματος περιοχής
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 1-14

–

Κενό (-) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί τη δυνατότητα αποστολής αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος
για χρήστες σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αποστολή ανοίγματος/κλεισίματος περιοχής

9.4.40

Περιορισμένο άνοιγμα/κλείσιμο
Προεπιλογή: Κενό (-) για όλα τα επίπεδα εξουσιοδότησης
Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος περιορίζει τη δυνατότητα αποστολής αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος
για χρήστες σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη. Ο
πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές ανοίγματος μόνο, όταν ο κώδωνας συναγερμού είναι
ενεργός, όταν ο χρήστης εκτελεί αφόπλιση. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές
κλεισίματος μόνο, όταν ο χρήστης πραγματοποιεί εξαναγκασμένη όπλιση ή παράκαμψη όπλισης.
Οι περιοχές στις οποίες εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης, θα πρέπει να έχουν
προγραμματιστεί για περιορισμένα ανοίγματα και κλεισίματα (ανατρέξτε στο μενού Παραμέτροι
περιοχής > Περιορισμένο Α/Κ, σελίδα 117).
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Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Περιορισμένο άνοιγμα/κλείσιμο

9.4.41

Άνοιγμα/κλείσιμο με Μερική ενεργοποίηση
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1 - 14

–

Κενό (-) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει τη δυνατότητα αποστολής αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος,
όταν χρήστες εκτελούν όπλιση με Μερική ενεργοποίηση και αφόπλιση, για χρήστες σε περιοχές
που περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Άνοιγμα/κλείσιμο με Μερική ενεργοποίηση

9.4.42

Αποστολή αφόπλισης υπό απειλή
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 14

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-13, 15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει τη λειτουργία υποβολής αναφορών αφόπλισης υπό απειλή για
χρήστες, όταν η παράμετρος στο μενού Παράμετροι περιοχής > Ενεργοποίηση αφόπλισης υπό
απειλή οριστεί σε «Ναι», για περιοχές που περιλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του
χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αποστολή αφόπλισης υπό απειλή

9.4.43

Όπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης
Προεπιλογή:
Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-6
Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 7-15
Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασής τους
για να οπλίσουν περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και στο
επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Όπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης
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Αφόπλιση μέσω Κωδικού πρόσβασης
Προεπιλογή:
Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-5, 14
Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 6-13, 15
Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης τους
για να αφοπλίσουν περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και
στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη.
Προφίλ αφόπλισης συναγερμού για αφόπλιση υπό απειλή
Το Επίπεδο εξουσιοδότησης χρήστη 14 είναι εξ ορισμού προγραμματισμένο ως Προφίλ
αφόπλισης συναγερμού για αφόπλιση υπό απειλή. Όταν η παράμετρος «Τύπος κωδικού απειλής»
οριστεί σε «3», ενεργοποιείται η δυνατότητα Κωδικού πρόσβασης για αφόπλιση υπό απειλή που
καλύπτει το πρότυπο SIA CP-01. Οι τύποι κωδικών απειλής 1 και 2 δεν επιτρέπονται σε
εγκαταστάσεις προδιαγραφών SIA CP-01.
Εάν έχει εκχωρηθεί το Επίπεδο εξουσιοδότησης 14 σε κωδικό πρόσβασης χρήστη σε μια
περιοχή, ο συγκεκριμένος χρήστης διαθέτει την εξουσιοδότηση αφόπλισης και αποστολής
Συμβάντος αφόπλισης υπό απειλή από εκείνη την περιοχή.
Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης με δυνατότητα χειρισμού αφόπλισης υπό απειλή, θα πρέπει να είναι
μοναδικοί και δεν πρέπει να παράγονται από άλλους κωδικούς πρόσβασης. Για να διασφαλιστεί
αυτή η μοναδικότητα, το Επίπεδο εξουσιοδότησης χρήστη 14 έχει προγραμματιστεί εκ των
προτέρων από το εργοστάσιο ως παράδειγμα εξουσιοδότησης Αφόπλισης υπό απειλή.
Το επίπεδο εξουσιοδότησης χρήστη Αφόπλισης υπό απειλή, απαιτεί την ενεργοποίηση των
παρακάτω λειτουργιών:
–

Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αφόπλιση

–

Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αποστολή κωδικού υπό απειλή

–

Και την παράμετρο «Αφόπλιση με κωδικό πρόσβασης»

Διαμορφώστε την παράμετρο στο μενού Παράμετροι περιοχής > Ενεργοποίηση κωδικού υπό
απειλή σε «Ναι» στις σχετικές περιοχές, διαφορετικά το πληκτρολόγιο θα ανταποκρίνεται με
«Απουσία εξουσιοδότησης».
Περισσότερες πληροφορίες
–

Επιλογή αφόπλισης, σελίδα 174

–

Αποστολή αφόπλισης υπό απειλή, σελίδα 189

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αφόπλιση με κωδικό πρόσβασης

9.4.45

Επίπεδο ασφάλειας
Προεπιλογή:
–

Πλήρης ενεργοποίηση (Α) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1, 2

–

Μερική ενεργοποίηση (P) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 3-5

–

Αφοπλισμένη (D) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 6

–

Καμία πρόσβαση (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 7-15

Επιλογές:
–

Πλήρης ενεργοποίηση (A) - Οι χρήστες έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν την περιοχή,
όταν η περιοχή είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση όπλισης.
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–

(Μερική ενεργοποίηση (P) - Οι χρήστες έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν την
περιοχή, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» ή «Αφοπλισμένη»,
αλλά όχι, όταν όλη η περιοχή είναι σε κατάσταση «Οπλισμένη».

–

Αφοπλισμένη (D) - Οι χρήστες έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν την περιοχή, μόνο,
όταν είναι αφοπλισμένη.

–

Καμία πρόσβαση (-) - Οι χρήστες δεν έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν την περιοχή.

Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Επίπεδο ασφαλείας

9.4.46

Επίπεδο αφόπλισης
Προεπιλογή:
Αφόπλιση (D) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-5
Κανένα δικαίωμα αφόπλισης (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 6-15
Επιλογές:
–

Πλήρης ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση σε Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα (I) - όταν οι
χρήστες παρουσιάζουν το διακριτικό πρόσβασής τους (κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί) και η
περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση» (ή «Άμεσα») ή
«Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση», η περιοχή μεταβαίνει σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση, Άμεσα». Η παράμετρος Επίπεδο εξουσιοδότησης > Επίπεδο ασφαλείας
απαιτείται να οριστεί σε «Πλήρης ενεργοποίηση» (A) για την περιοχή.

–

Αφόπλιση (D) - όταν οι χρήστες παρουσιάζουν το διακριτικό πρόσβασής τους (κάρτα,
ηλεκτρονικό κλειδί ή κωδικός πρόσβασης, όταν η Λειτουργία εισαγωγής κωδικού
πρόσβασης από πληκτρολόγιο έχει οριστεί σε «Κυκλική όπλιση/αφόπλιση θυρών») και η
περιοχή είναι σε Πλήρη ενεργοποίηση, Καθυστέρηση (ή Άμεσα) ή Μερική ενεργοποίηση,
Καθυστέρηση (ή Άμεσα), οι περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου και συμπεριλαμβάνονται στο επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη
μεταβαίνουν σε κατάσταση αφόπλισης.

–

Καμία αφόπλιση (-) - οι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν το διακριτικό
πρόσβασής τους (κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί) για να εκτελέσουν αφόπλιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό αυτής της προτροπής για μια
«Κοινόχρηστη περιοχή», ανατρέξτε στην παράγραφο «Συσκευές ανάγνωσης ελέγχου πρόσβασης,
εκχωρημένες στην κοινόχρηστη περιοχή» για την προτροπή Τύπος περιοχής, σελίδα 108 στην
ενότητα «Παράμετροι περιοχών».
Γνωστοποίηση!
Σίγαση κωδώνων συναγερμού διάρρηξης, όταν ο χρήστης παρουσιάσει ηλεκτρονικό κλειδί/
κάρτα
Οι κώδωνες συναγερμού διάρρηξης σιγούν, όταν κάποιος χρήστης παρουσιάσει ηλεκτρονικό
κλειδί, κάρτα ή κωδικό πρόσβασης, και η περιοχή έχει διαμορφωθεί για Κυκλική όπλιση/
αφόπλιση θυρών.
Οι κώδωνες συναγερμού διάρρηξης σιγούν στην τοπική περιοχή, όταν κάποιος χρήστης
εκτελέσει αφόπλιση με ηλεκτρονικό κλειδί, κάρτα ή κωδικό πρόσβασης, και η περιοχή έχει
διαμορφωθεί για Κυκλική όπλιση/αφόπλιση θυρών στη διάρκεια συναγερμού. Απαιτείται η
χρήση κωδικού πρόσβασης από τον χρήστη για τη σίγαση ενός κώδωνα συναγερμού πυρκαγιάς.
Μόλις πραγματοποιηθεί σίγαση του κώδωνα χρησιμοποιώντας έγκυρο κωδικό πρόσβασης ή
ηλεκτρονικό κλειδί/κάρτα, αποστέλλονται αναφορές για Ακύρωση.
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Γνωστοποίηση!
Επίπεδο εξουσιοδότησης 15, δεσμευμένο
Το επίπεδο εξουσιοδότησης 15 δεσμεύεται για τον κωδικό πρόσβασης σέρβις (Χρήστης 0). Δεν
μπορείτε να αλλάξετε καμία ρύθμιση στη στήλη Επίπεδο εξουσιοδότησης 15.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Επίπεδο αφόπλισης

9.4.47

Επίπεδο λειτουργίας
Προεπιλογή:
–

Αφοπλισμένη (D) - Επίπεδο εξουσιοδότησης 1

–

Κανένα επίπεδο λειτουργίας (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-15

Επιλογές:
–

Πλήρης ενεργοποίηση (A) - Ενεργοποίηση της προσαρμοσμένης λειτουργίας που έχει
εκχωρηθεί στη θύρα σε αυτήν την περιοχή, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση» ή «Μερική ενεργοποίηση».

–

Αφοπλισμένη (D) - Ενεργοποίηση της προσαρμοσμένης λειτουργίας που έχει εκχωρηθεί στη
θύρα σε αυτήν την περιοχή, όταν η περιοχή αφοπλίζεται.

–

Πλήρης ενεργοποίηση και Αφοπλισμένη (C) - Ενεργοποίηση της προσαρμοσμένης
λειτουργίας που έχει εκχωρηθεί στη θύρα σε αυτήν την περιοχή, ανεξάρτητα από την
κατάσταση όπλισης της περιοχής.

–

Κανένα επίπεδο λειτουργίας (-) - Οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν μια
προσαρμοσμένη λειτουργία σε αυτήν την περιοχή.

Απαιτείται η εκχώρηση κωδικού πρόσβασης στους χρήστες για την εκκίνηση μιας
προσαρμοσμένης λειτουργίας με κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί πρόσβασης.
Δεν απαιτείται να έχουν οι χρήστες Επίπεδο ασφαλείας ή Επίπεδο αφόπλισης για την εκκίνηση
μιας προσαρμοσμένης λειτουργίας με κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί πρόσβασης.
Μόλις οι χρήστες που έχουν εξουσιοδότηση για Επίπεδο αφόπλισης και Επίπεδο λειτουργίας,
παρουσιάσουν κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί, τότε το Επίπεδο αφόπλισης εφαρμόζεται πρώτο και,
στη συνέχεια, εφαρμόζεται το Επίπεδο λειτουργίας (η περιοχή αφοπλίζεται και, στη συνέχεια,
ξεκινά η προσαρμοσμένη λειτουργία).
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Επίπεδο λειτουργίας

9.4.48

Όπλιση με ασύρματο χειριστήριο
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-6

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 7-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Η παράμετρος αυτή επιτρέπει στους χρήστες να οπλίσουν περιοχές που περιλαμβάνονται στο
επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη μέσω ασύρματου χειριστηρίου.
Δεν ισχύει η λειτουργία κωδικού υπό απειλή κατά την όπλιση, όταν χρησιμοποιούνται ασύρματα
χειριστήρια RADION.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Όπλιση με ασύρματο χειριστήριο
2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

9.4.49

Διαμόρφωση χρήστη | el 193

Αφόπλιση με ασύρματο χειριστήριο
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-6

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 7-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Η παράμετρος αυτή επιτρέπει στους χρήστες να αφοπλίσουν περιοχές που περιλαμβάνονται στο
επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη μέσω ασύρματου χειριστηρίου.
Δεν ισχύει η λειτουργία κωδικού υπό απειλή κατά την αφόπλιση, όταν χρησιμοποιούνται
ασύρματα χειριστήρια RADION.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Αφόπλιση με ασύρματο χειριστήριο

9.4.50

Ενημέρωση firmware
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1-6

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 7-15

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Όταν απαιτείται τοπική εξουσιοδότηση, μόνο κάποιος χρήστης ασφαλείας με εξουσιοδότηση
ενημέρωσης firmware μπορεί να εξουσιοδοτήσει την ενημέρωση.
Θέση μενού RPS
Διαμόρφωση χρήστη > Επίπεδα εξουσιοδότησης > Ενημέρωση firmware

9.4.51

Λειτουργία σίγασης
Προεπιλογή:
–

Ενεργοποιημένη (E) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 1 και 15

–

Κενό (-) - Επίπεδα εξουσιοδότησης 2-14

Επιλογές:
–

Κενό (-) - αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

–

Ενεργοποιημένη (Ε) - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για χρήστες στους οποίους
εκχωρείται αυτό το επίπεδο εξουσιοδότησης.

Η παράμετρος αυτή επιτρέπει στους χρήστες να σιγήσουν τους τόνους προβλήματος στα
πληκτρολόγια.
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10

Σημεία

10.1

Εκχωρήσεις σημείων

10.1.1

Πηγή
Προεπιλογή:
–

Στην πλακέτα - Σημεία 1-8

–

Δεν εκχωρήθηκε - Όλα τα υπόλοιπα σημεία

Επιλογές:
–

Δεν εκχωρήθηκε - Το σημείο δεν χρησιμοποιείται.

–

ZONEX - η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη
μετασκευασμένη (retrofit) μονάδα B600 και είτε τη Μονάδα επέκτασης D8125 και μια
συσκευή POPIT είτε τη μονάδα εισόδων D8128D OctoPOPIT.
Εάν ορίσετε περισσότερες συσκευές POPIT από μία στην ίδια διεύθυνση, ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα συμβάν ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΟΥ.

–

Οκτώ εισόδων - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται στη μονάδα B208 οκτώ
εισόδων.

–

Ασύρματα - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται σε έναν δέκτη RF στον δίαυλο
επικοινωνίας SDI2.

–

Στην πλακέτα - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται στον πίνακα ελέγχου (σημεία
1-8).

–

Έξοδος - Το σημείο συνδέεται λογικά στην έξοδο ιδίου αριθμού. Με αυτό το σημείο δεν
συσχετίζεται καμία φυσική συσκευή.

–

Πληκτρολόγιο - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται σε ένα πληκτρολόγιο του
διαύλου επικοινωνίας SDI2.

–

Κάμερα IP - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται σε μια κάμερα IP.

–

POPEX - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη μονάδα POPEX
B299 και μια συσκευή POPIT.
Εάν ορίσετε περισσότερες συσκευές POPIT από μία στην ίδια διεύθυνση, ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα συμβάν ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΟΥ.

–

Θύρα - Η εγκατάσταση του σημείου πραγματοποιείται σε μια μονάδα ελεγκτή θύρας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για την εκχώρηση σημείων σε φυσικές συσκευές. Όταν
μια επιλογή είναι ανενεργή (γκρι), δεν μπορείτε να εκχωρήσετε το σημείο στη συγκεκριμένη
συσκευή.
Η πηγή σημείου για τα σημεία 1-8 είναι σταθερή «Στην πλακέτα» και δεν είναι δυνατή η αλλαγή.
Για τον πίνακα ελέγχου B9512G, η επιλογή «Ασύρματα» διατίθεται μόνο για τα σημεία 9 έως
512.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Πηγή

10.1.2

Κείμενο (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή: Σημείο #
Επιλογές:
–

Έως 32 χαρακτήρες - Τα διαστήματα πριν, μετά και εντός μιας συμβολοσειράς κειμένου
αντιμετωπίζονται ως κείμενο και περιλαμβάνονται στο όριο των 32 χαρακτήρων.

Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμούς και σύμβολα για να περιγράψετε το
σημείο. Το κείμενο σημείου υποδεικνύεται στα πληκτρολόγια και περιλαμβάνεται στις αναφορές
σημείων που αποστέλλονται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων (μορφή υποβολής αναφορών Modem4
μόνο).
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Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται οι πρώτοι 20 χαρακτήρες. Εάν το κείμενο υπερβαίνει τους 20
χαρακτήρες, το πλήρες κείμενο υποδεικνύεται ως κυλιόμενη ένδειξη στην οθόνη, μία φορά. Για
νέα κύλιση του κειμένου, πιέστε [ESC].
Η συμπερίληψη του αριθμού σημείου βοηθά
Η συμπερίληψη του αριθμού σημείου στο κείμενο σημείου διευκολύνει τους χρήστες, όταν
προβάλλουν συμβάντα, εκκινούν λειτουργίες και εντολές και αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Κείμενο

10.1.3

Κείμενο (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: κενό
Επιλογές:
–

Έως 32 χαρακτήρες - Τα διαστήματα πριν, μετά και εντός μιας συμβολοσειράς κειμένου
αντιμετωπίζονται ως κείμενο και περιλαμβάνονται στο όριο των 32 χαρακτήρων.

Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου, αριθμούς και σύμβολα για να περιγράψετε το
σημείο. Το κείμενο σημείου υποδεικνύεται στα πληκτρολόγια και περιλαμβάνεται στις αναφορές
σημείων που αποστέλλονται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων (μορφή υποβολής αναφορών Modem4
μόνο).
Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται οι πρώτοι 20 χαρακτήρες. Εάν το κείμενο υπερβαίνει τους 20
χαρακτήρες, το πλήρες κειμένο υποδεικνύεται ως κυλιόμενη ένδειξη στην οθόνη, μία φορά. Για
νέα κύλιση του κειμένου, πιέστε [ESC].
Η συμπερίληψη του αριθμού σημείου βοηθά
Η συμπερίληψη του αριθμού σημείου στο κείμενο σημείου διευκολύνει τους χρήστες, όταν
προβάλλουν συμβάντα, εκκινούν λειτουργίες και εντολές και αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Κείμενο 2ης γλώσσας

10.1.4

Προφίλ (Δείκτης)
Προεπιλογή:
–

Ανιχνευτής καπνού (4) - σημείο 1

–

Μερική ενεργοποίηση: Καθυστέρηση (8) - σημείο 2, σημείο 3

–

Εσωτερική: Ακολουθία (13) - σημείο 4, σημείο 5

–

Μερική ενεργοποίηση: Άμεσα (7) - σημείο 6, σημείο 7

–

24ωρη άμεση ενεργοποίηση σε ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα (1) - σημείο 8

–

Απενεργοποιημένο (0) - Όλα τα υπόλοιπα σημεία

Επιλογές:
–

0-63 - B9512

–

0-31 - B8512

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να επιλέξετε ένα προφίλ σημείου για κάθε σημείο. Το
προφίλ σημείου προσδιορίζει τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις αλλαγές της κατάστασης
σημείου ο πίνακας ελέγχου (παραβίαση, κανονική κατάσταση, πρόβλημα, απουσία, οπλισμένη,
αφοπλισμένη).
Όταν η παράμετρος πηγής σημείου οριστεί σε «Απενεργοποιημένη» και στο σημείο εκχωρηθεί
ένα προφίλ, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΟΥ.
Όταν η παράμετρος πηγής σημείου δεν οριστεί σε «0» και το προφίλ σημείου οριστεί σε
«Απενεργοποιημένη», ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΟΥ.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Δείκτης
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Περιγραφή προφίλ (Δείκτης)
Σε αυτό το πεδίο εμφανίζονται τα περιεχόμενα της παραμέτρου «Κείμενο προφίλ σημείου».
Παρέχεται ως παραπομπή μόνο και δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία εδώ.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Περιγραφή

10.1.6

Περιοχή
Προεπιλογή: 1
Επιλογές:
–

1-32 - B9512G

–

1 έως 8 - B8512G

Για να εκχωρήσετε ένα σημείο σε μια περιοχή, πληκτρολογήστε τον αριθμό περιοχής.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Περιοχή

10.1.7

Κατάργηση αναπήδησης
Προεπιλογή: 820 ms
Επιλογές:
–

410 ms

–

820 ms

–

1,23 s

–

1,64 s

–

2,05 s

–

2,46 s

–

2,87 s

–

3,28 s

–

3,69 s

–

4,10 s

–

4,51 s

–

4,92 s

–

5.33

–

5.74

–

6.15

Η παράμετρος «Κατάργηση αναπήδησης» ορίζει το χρονικό διάστημα που ο πίνακας ελέγχου
εκτελεί σάρωση ενός σημείου πριν δηλωθεί σφάλμα.
Η Bosch συνιστά την εισαγωγή μιας τιμής 820 ms και άνω. Για τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας
ορίστε την τιμή της κατάργησης αναπήδησης σε 1,23 δευτ. τουλάχιστον.
Όταν η Πηγή, σελίδα 194 σημείου οριστεί σε «Ασύρματα», «Κάμερα IP» ή «Έξοδος», ο
προγραμματιστής ορίζει αυτόματα την παράμετρο κατάργησης αναπήδησης σε παύλα (-) για να
υποδείξει ότι η παράμετρος δεν εφαρμόζεται.
Εάν δεν γνωρίζετε πώς πρέπει να ορίσετε τη συγκεκριμένη παράμετρο, ανατρέξτε στις οδηγίες
του κατασκευαστή σχετικά με τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σημείο.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Κατάργηση αναπήδησης

10.1.8

Έξοδος
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 599 - B9512G

–

0 (απενεργοποιημένη), 1 έως 99 - B8512G:
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Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ενεργοποιήσετε μια έξοδο, όταν το σημείο μεταβεί
σε κατάσταση συναγερμού. Η έξοδος δεν ενεργοποιείται για συμβάντα Προβλήματος ή
Εποπτείας.
Η αρχικοποίηση της εξόδου πραγματοποιείται με το συμβάν αποκατάστασης συναγερμού.
Γνωστοποίηση!
Ρελέ BFSK παλαιού τύπου ή Λειτουργικότητα ρελέ
Οι παράμετροι εκχώρησης σημείων για πολλούς πίνακες της Bosch παλαιού τύπου
περιλαμβάνουν την παράμετρο «Ρελέ BFSK» ή «Ρελέ» για κάθε σημείο.
Μπορείτε να εξομοιώσετε τη λειτουργικότητα του ρελέ BFSK ορίζοντας αυτήν την παράμετρο
εξόδου στον ίδιο αριθμό εξόδου για πολλά σημεία.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Έξοδος

10.1.9

RADION RFID (B810)
Προεπιλογή: - κενό
Επιλογές: 0, 11 - 167772156
Ο αριθμός RFID (Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων) είναι ένας μοναδικός αριθμός που εκχωρείται
εργοστασιακά σε ασύρματες συσκευές.
Όταν η παράμετρος πηγής σημείου οριστεί σε «Ασύρματα», ο προγραμματιστής ορίζει την
παράμετρο RFID σε «0». Η αυτόματη εκμάθηση της τιμής RFID πραγματοποιείται μέσω ενός
δέκτη RF στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 ή μπορείτε να την πληκτρολογήσετε εδώ.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό RFID για αντικατάσταση σημείων ή να τον ορίσετε σε
«0» για να απενεργοποιήσετε ένα σημείο RF.
Όρια ασύρματης επικοινωνίας επιβαλλόμενα από τον προγραμματιστή
Ο ορισμός της παραμέτρου Τύπος ασύρματης μονάδας, σελίδα 292 σε «B810 RADION Wireless»
περιορίζει τον πίνακα ελέγχου σε 1512 ασύρματες συσκευές: 1000 ασύρματα χειριστήρια, 504
σημεία (η παράμετρος Πηγής σημείου ορισμένη σε «Ασύρματο») και 8 επαναλήπτες.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > RADION RFID (B810)

10.1.10

Τύπος συσκευής RADION
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές:
–

Θραύση τζαμιού

–

Καπνός

–

Αδράνεια

–

Επαφή θύρας ή παραθύρου

–

Χωνευτή, θύρας ή παραθύρου

–

Κίνησης, διπλή

–

PIR κίνησης

–

Κίνησης για τοποθέτηση στην οροφή

–

TX γενικής χρήσης

–

παγίδα χαρτονομισμάτων

–

Ανιχνευτής κίνησης τύπου κουρτίνας

–

Ανιχνευτής CO

–

Πανικού, ένα κουμπί

–

Πανικού, δύο κουμπιών

–

Πανικού, σταθερή θέση
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–

Θερμότητας

Κάθε τύπος συσκευής RADION περιλαμβάνει τέσσερις λειτουργίες εισόδου. Ανατρέξτε στον
ακόλουθο πίνακα.
Τύπος συσκευής
Θραύση τζαμιού
Καπνός
Αδράνεια

Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

εισόδου 1

εισόδου 2

εισόδου 3

εισόδου 4

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

θραύσης τζαμιού

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

καπνού

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Συναγερμός

Είσοδος βρόχου

Συναγερμός

Δεν

δόνησης

χρησιμοποιείται

διακόπτη τύπου
reed
Επαφή θύρας ή

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

παραθύρου

διακόπτη τύπου

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

reed
Χωνευτή, θύρας ή

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

παραθύρου

διακόπτη τύπου

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

reed
Κίνησης, διπλή
PIR κίνησης

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

κίνησης

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Συναγερμός PIR

Δεν

Δεν

Δεν

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Κίνησης για

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

τοποθέτηση στην

κίνησης

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

TX γενικής

Συναγερμός

Είσοδος βρόχου

Δεν

Δεν

χρήσης

διακόπτη τύπου

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

οροφή

reed
Παγίδα
χαρτονομισμάτων

Συναγερμός για

Δεν

Δεν

Δεν

παγίδα

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χαρτονομισμάτων
Ανιχνευτής

Συναγερμός PIR

κίνησης τύπου

Δεν

Δεν

Δεν

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

κουρτίνας
Ανιχνευτής CO

Συναγερμός CO

Δεν

Δεν

Δεν

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Πανικού, ενός

Δεν

Δεν

Δεν

Δεν

κουμπιού

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Πανικού, δύο

Δεν

Δεν

Δεν

Δεν

κουμπιών

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

Πανικού, σταθερή

Δεν

Δεν

Δεν

Δεν

θέση

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται
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Τύπος συσκευής
Θερμότητας

Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

εισόδου 1

εισόδου 2

εισόδου 3

εισόδου 4

Συναγερμός

Δεν

Δεν

Δεν

ανίχνευσης

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται

θερμότητας
Μόλις επιλέξετε τον τύπο της συσκευής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις
λειτουργίες εισόδου κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής στο παράθυρο διαλόγου.
Ο προγραμματιστής εκτελεί αρχικοποίηση των λειτουργιών εισόδου στην προεπιλεγμένη τιμή
τους, όταν αλλάξει ο τύπος της ασύρματης συσκευής.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > Τύπος συσκευής RADION

10.1.11

Inovonics RFID (B820)
Προεπιλογή: Δ/Ι
Επιλογές: 0 - 167772156
Ο αριθμός RFID (Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων) είναι ένας μοναδικός αριθμός που εκχωρείται
εργοστασιακά σε ασύρματες συσκευές.
Όταν η παράμετρος πηγής σημείου οριστεί σε «Ασύρματα», ο προγραμματιστής ορίζει την
παράμετρο RFID σε «0». Η αυτόματη εκμάθηση της τιμής RFID πραγματοποιείται μέσω ενός
δέκτη RF στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 ή μπορείτε να την πληκτρολογήσετε εδώ.
Μπορείτε να επεξεργασττον αριθμό RFID για αντικατάσταση σημείων ή να τον ορίσετε σε «0» για
να απενεργοποιήσετε ένα σημείο RF.
Όρια ασύρματης επικοινωνίας επιβαλλόμενα από τον προγραμματιστή
Ο ορισμός της παραμέτρου Τύπος ασύρματης μονάδας, σελίδα 292 σε «Ασύρματη μονάδα B820
Inovonics» περιορίζει τον πίνακα ελέγχου σε 350 ασύρματες συσκευές, χωρίς να
περιλαμβάνονται οι επαναλήπτες. Το άθροισμα του αριθμού των σημείων (η παράμετρος «Πηγή
σημείου» οριστεί σε «Ασύρματα») και του αριθμού των ασύρματων χειριστηρίων δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το 350.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Εκχωρήσεις σημείων > RFID (B820 Inovonics Wireless)

10.2

Παράμετροι σημείων διασταύρωσης

10.2.1

Χρονοδιακόπτης σημείου διασταύρωσης
Προεπιλογή: 20
Επιλογές: 5-255 (sec)
Η παράμετρος αυτή καθορίζει το χρονικό διάστημα αναμονής του πίνακα ελέγχου μετά από
σφάλμα σε σημείο διασταύρωσης, έως ότου δηλωθεί παραβίαση ενός δεύτερου σημείου στην
ίδια ομάδα σημείων διασταύρωσης, πριν από τη δημιουργία ενός συμβάντος Συναγερμού
σημείου διασταύρωσης. Εάν δεν δηλωθεί σφάλμα δεύτερου σημείου εντός του Χρόνου σημείου
διασταύρωσης, τότε δεν δημιουργείται ένα συμβάν συναγερμού.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σημείων διασταύρωσης μόνο σε σημεία ανίχνευσης που δεν
σχετίζονται με πυρκαγιά.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Παράμετροι σημείων διασταύρωσης > Χρονοδιακόπτης σημείων διασταύρωσης
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Προφίλ σημείου
Τα προφίλ σημείων (δείκτες σημείων) προσδιορίζουν τον τρόπο ανταπόκρισης του πίνακα
ελέγχου στις αλλαγές των σημείων. Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους αυτής της ενότητας για να
δημιουργήσετε προφίλ σημείων. Εκχωρήστε προφίλ σημείων σε σημεία από τις «Εκχωρήσεις
σημείων».

10.3.1

Κείμενο προφίλ σημείου (πρώτη γλώσσα)
Προεπιλογή:
–

Προφίλ σημείου 1 - 24ωρη, άμ. ενεργ. σε ανοικτό κύκλ./βραχυκ. (24ωρη, άμεση
ενεργοποίηση σε ανοικτό κύκλωμα/βραχυκύκλωμα)

–

Προφίλ σημείου 2 - 24ωρη ενεργ. αόρ./σιωπ. συναγ. σε βραχυκ. (24ωρη ενεργοποίηση
αόρατου/σιωπηρού συναγερμού σε βραχυκύκλωμα)

–

Προφίλ σημείου 3 - Σταθμός διακόπτη έλξης

–

Προφίλ σημείου 4 - Ανιχνευτής καπνού

–

Προφίλ σημείου 5 - Ανιχνευτής καπνού με επαλήθευση

–

Προφίλ σημείου 6 - Εποπ. κώδ. - D192G (Εποπτεία κώδωνα για D192G)

–

Προφίλ σημείου 7 - Μερική ενεργοποίηση: Άμεσα

–

Προφίλ σημείου 8 - Μερική ενεργοποίηση: Καθυστέρηση

–

Προφίλ σημείου 9 - Μερ.:Άμ.,Τοπ. αφοπλισμ.,Βόμβ. (Μερική, άμεσα, αφοπλισμένο τοπικά,
βόμβος)

–

Προφίλ σημείου 10 - Εσωτερική: Άμεσα

–

Προφίλ σημείου 11 - Εσωτερική: Καθυστέρηση

–

Προφίλ σημείου 12 - Εσωτερικός χώρος: Άμεσα, Τοπικό ενώ είναι αφοπλισμένο

–

Προφίλ σημείου 13 - Εσωτερική: Ακολουθία

–

Προφίλ σημείου 14 - Κλειδοδιακόπτης συνεχούς λειτουργίας

–

Προφίλ σημείου 15 - Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας

–

Προφίλ σημείου 16 - Άν./Κλ. σημ. σε παραβ. (Άνοιγμα/Κλείσιμο σημείου κατά την
παραβίαση)

–

Προφίλ σημείου 17 - Ανίχνευση αερίου

–

Προφίλ σημείου 18 - Εποπτεία ανίχνευσης αερίου

–

Προφίλ σημείου 19 - Εποπτεία Aux AC

–

Προφίλ σημείου 20 - Μερική ενεργοποίηση: Λήξη παρακολούθησης

–

Προφίλ σημείου 21 - Μερική ενεργοποίηση: Κίνηση POPIT

–

Προφίλ σημείου 22 - Εποπ. ανίχ. πυρ. σε αν. κύκλ. (Εποπτεία ανίχνευσης πυρκαγιάς σε
ανοικτό κύκλωμα)

–

Προφίλ σημείου 23 - Χωρίς εποπ. ανίχ. πυρ. σε αν. κύκλ. (Χωρίς εποπτεία ανίχνευσης
πυρκαγιάς σε ανοικτό κύκλωμα)

–

Προφίλ σημείου 24 - Τοπικός βόμβος κατά την παραβίαση

–

Προφίλ σημείου 25 - Μερ. ενεργ.: Λήξη παρακ. καθ. (Μερική ενεργοποίηση: Λήξη
παρακολούθησης καθυστέρησης)

–

Προφίλ σημείου 26 - Μερική ενεργοποίηση: Άμεσα (2)

–

Προφίλ σημείου 27 - Μερική ενεργοποίηση: Καθυστέρηση (2)

–

Προφίλ σημείου 28 - Εσωτερικό:Ακολουθίας (2)

–

Προφίλ σημείου 29 - Εσωτερικό Άμεσα (2)

–

Προφίλ σημείου 30 - Εσωτερική Καθυστέρηση (2)

–

Προφίλ σημείου 31 - 24ωρη άμ.: χωρίς ματ. (24ωρη άμεση ενεργοποίηση, χωρίς δυνατότητα
ματαίωσης)

–
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–

Προφίλ σημείου 33 (έως 63) - Προφίλ σημείου 33 (έως 63)

Επιλογές: Έως 24 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έως 24 χαρακτήρες κειμένου για να περιγράψετε το προφίλ σημείου.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Κείμενο προφίλ σημείου

10.3.2

Κείμενο προφίλ σημείου (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Έως 24 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έως 24 χαρακτήρες κειμένου για να περιγράψετε το προφίλ σημείου (δείκτης
σημείου).
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Κείμενο προφίλ σημείου (δεύτερη γλώσσα)

10.3.3

Τύπος ζώνης/Απόκριση/Στιλ κυκλώματος
Η εμφάνιση των παραμέτρων «Τύπος σημείου», «Ανταπόκριση σημείου» και «Τύπος κυκλώματος»
στο ίδιο παράθυρο σας επιτρέπει να βλέπετε την αλληλεπίδραση των τριών παραμέτρων μεταξύ
τους.

Η παράμετρος «Ανταπόκριση σημείου» και η παράμετρος «Τύπος σημείου» προσδιορίζουν από
κοινού τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο πίνακας ελέγχου σε αλλαγές στους βρόχους
αισθητήρων σημείου (Ανοικτό κύκλωμα, Βραχυκύκλωμα, Κανονική κατάσταση) των ενσύρματων
σημείων ή αλλαγές των καταστάσεων σημείου των συσκευών ασύρματων σημείων (Παραβίαση,
Κανονική κατάσταση, Πρόβλημα).
Για να δείτε βοήθεια για μεμονωμένες παραμέτρους, πιέστε τα αντίστοιχα κουμπιά βοήθειας στο
παράθυρο.
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Τύπος σημείου
Προεπιλογή:
–

24ωρο - Προφίλ σημείων 1-2, 6, 23, 31

–

Μερική ενεργοποίηση - Προφίλ σημείων 7-9, 20, 21, 24-27

–

Εσωτερική - Προφίλ σημείου 10-12, 29-30

–

Εσωτερική ακολουθία - Προφίλ σημείου 13, 28

–

Κλειδοδιακόπτης συνεχούς λειτουργίας - Προφίλ σημείου 14

–

Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας - Προφίλ σημείου 15

–

Άνοιγμα/κλείσιμο σημείου - Προφίλ σημείου 16

–

Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς - Προφίλ σημείου 3-5, 22

–

Εποπτεία AUX AC - Προφίλ σημείου 19

–

Σημείο ανίχνευσης αερίου - Προφίλ σημείου 17, 18

Επιλογές:
–

24ωρο

Τα 24ωρα σημεία παραμένουν πάντα οπλισμένα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειδοποιήσεις
πανικού, ιατρικές και αστυνομίας.
Εάν δηλώσετε ένα 24ωρο σημείο με δυνατότητα παράκαμψης (ορίστε την παράμετρο Με
δυνατότητα παράκαμψης, σελίδα 229 σε «Ναι»), ορίστε την παράμετρο Buzz on Fault, σελίδα 225
σε 1, 2 ή 3 και την παράμετρο Αναφορά παράκαμψης κατά την εμφάνιση, σελίδα 230 σε
«Ναι» (εάν μια περιοχή δεν οπλίζεται ποτέ, δεν αποστέλλονται ποτέ ετεροχρονισμένες αναφορές
παράκαμψης).
Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις προτύπων UL για συσκευές συναγερμού ληστείας
Για τις συσκευές συναγερμού ληστείας σε εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
του προτύπου UL, χρησιμοποιήστε τύπο 24ωρου σημείου. Το κείμενο σημείου πρέπει να
περιλαμβάνει την ένδειξη «ληστεία».
Γνωστοποίηση!
Θύρα πυρασφαλείας, καταπακτή οροφής και παρόμοιες εφαρμογές
Για θύρες πυρασφαλείας, καταπακτές οροφής και παρόμοιες εφαρμογές που χρειάζονται 24ωρη
παρακολούθηση, εξετάστε τη χρήση του τύπου σημείου «Μερική ενεργοποίηση». Τα 24ωρα
σημεία δεν εμφανίζουν κατάσταση σφάλματος ή παράκαμψης κατά τον οπλισμό μιας περιοχής,
τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» εμφανίζουν.
Ορίστε την παράμετρο Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 σε 9, A, B, C, D ή E.
Εξετάστε την ενεργοποίηση της παραμέτρου «Βόμβος σε περίπτωση σφάλματος» και των
παραμέτρων Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη, σελίδα 227.
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–

Μερική ενεργοποίηση

Τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» εκχωρούνται συνήθως σε συσκευές στην
περίμετρο των εγκαταστάσεων (θύρες και παράθυρα).
Όταν ένας χρήστης οπλίσει μια περιοχή σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση», οπλίζονται όλα
τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση», «Εσωτερική» και «Εσωτερική ακολουθία».
Όταν ένας χρήστης οπλίσει μια περιοχή σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση», οπλίζονται όλα
τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση», «Εσωτερική» και «Εσωτερική ακολουθία». Τα
σημεία σε κατάσταση «Εσωτερική» και «Εσωτερική ακολουθία» δεν οπλίζονται. Σε ένα τυπικό
σύστημα, η ενεργοποίηση μιας περιοχής σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» οπλίζει την
περιμετρική προστασία επιτρέποντας στους χρήστες να παραμένουν στο εσωτερικό των
εγκαταστάσεων χωρίς να δημιουργούνται συμβάντα συναγερμού από τα εσωτερικά σημεία.
Η παράμετρος Σημεία > Προφίλ σημείου > Ανταπόκριση σημείου καθορίζει εάν τα σημεία σε
κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» θα περιλαμβάνουν χρόνο καθυστέρησης εισόδου ή θα
δημιουργούν ένα συμβάν συναγερμού άμεσα, κατά το σφάλμα.
Ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου επιτρέπει στους χρήστες να πλησιάσουν σε ένα πληκτρολόγιο
και να αφοπλίσουν το σημείο, χωρίς να δημιουργηθεί ένα συμβάν συναγερμού. Για παράδειγμα,
όταν ένας χρήστης ανοίξει την μπροστινή θύρα (παραβίαση σημείου σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση») αρχίζει η μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου. Ο χρήστης πλησιάζει σε
ένα πληκτρολόγιο και αφοπλίζει το σημείο (αλλαγή καταστασης περιοχής σε
«απενεργοποιημένη»), πριν από τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης εισόδου, εμποδίζοντας τη
δημιουργία ενός συμβάντος συναγερμού.
Εάν το σημείο είναι σε κατάσταση καθυστέρησης εισόδου και ενεργοποιηθεί ένα δεύτερο σημείο
σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση», ο πίνακας ελέγχου συγκρίνει το υπόλοιπο του χρόνου
καθυστέρησης εισόδου με τον χρόνο καθυστέρησης εισόδου που έχει προγραμματιστεί για το
δεύτερο σημείο σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση». Εάν ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου
του δεύτερου σημείου είναι μικρότερος από τον υπόλοιπο χρόνο, ο χρόνος καθυστέρησης
εισόδου συντομεύεται.
Γνωστοποίηση!
Τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» με άμεση ανταπόκριση σημείου
δημιουργούν συμβάντα άμεσου συναγερμού
Τα περιμετρικά σημεία που έχουν προγραμματιστεί για άμεση Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208
δεν αρχίζουν τη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου κατά την παραβίαση. Δημιουργούν
ένα συμβάν συναγερμού άμεσα, ακόμη και στη διάρκεια της καθυστέρησης εισόδου ή εξόδου.
–

Εσωτερικό

Τα εσωτερικά σημεία χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση συσκευών εσωτερικής
ανίχνευσης, π.χ. εσωτερικές θύρες και ανιχνευτές κίνησης.
Τα εσωτερικά σημεία οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση». Δεν οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση».
Η παράμετρος Σημεία > Προφίλ σημείου > Ανταπόκριση σημείου διαμορφώνει τα εσωτερικά
σημεία για άμεση ή καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού. Τα εσωτερικά σημεία
διαμορφώνονται συνήθως για άμεση ανταπόκριση συναγερμού.
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Γνωστοποίηση!
Τα εσωτερικά σημεία με άμεση ανταπόκριση σημείου δημιουργούν συμβάντα άμεσου
συναγερμού
Όταν γίνει σφάλμα στα εσωτερικά σημεία που έχουν προγραμματιστεί για άμεση Ανταπόκριση
σημείου, σελίδα 208, δημιουργούν συμβάντα άμεσου συναγερμού, ακόμη και στη διάρκεια της
καθυστέρησης εισόδου ή εξόδου.
Όταν γίνει σφάλμα σε ένα εσωτερικό σημείο που έχει διαμορφωθεί για καθυστερημένη
ανταπόκριση συναγερμού, ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση», αρχίζει η
μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου. Δεν θα δημιουργηθεί ένα συμβάν συναγερμού,
εκτός εάν επέλθει λήξη του χρόνου καθυστέρησης εισόδου πριν αφοπλιστεί η περιοχή.
Εάν γίνει σφάλμα σε ένα εσωτερικό σημείο που έχει προγραμματιστεί για καθυστερημένη
ανταπόκριση σημείου, όταν έχει ήδη αρχίσει η μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου, ο
πίνακας ελέγχου συγκρίνει το υπόλοιπο του χρόνου καθυστέρησης εισόδου με τον χρόνο
καθυστέρησης εισόδου που έχει προγραμματιστεί για το εσωτερικό σημείο. Εάν ο χρόνος
καθυστέρησης εισόδου του εσωτερικού σημείου είναι μικρότερος από τον υπόλοιπο χρόνο, ο
πίνακας ελέγχου συντομεύει τον χρόνο καθυστέρησης εισόδου.
Γνωστοποίηση!
Χρησιμοποιήστε τον τύπο σημείου Εσωτερική ακολουθία, σελίδα 238 για άμεσο συναγερμό,
εάν η περιοχή δεν είναι σε κατάσταση καθυστέρησης εισόδου
Σε μερικές εγκαταστάσεις, ίσως χρειάζεστε ένα εσωτερικό σημείο που ακολουθεί, αλλά δεν
ενεργοποιεί τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου.
–

Εσωτερικής ακολουθίας

Τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση
συσκευών εσωτερικής ανίχνευσης, π.χ. εσωτερικές θύρες και ανιχνευτές κίνησης.
Τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση». Δεν οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση».
Η παραβίαση ενός σημείου εσωτερικής ακολουθίας, ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση», δημιουργεί ένα συμβάν άμεσου συναγερμού. Εάν αρχίσει η μέτρηση του χρόνου
καθυστέρησης εισόδου από ένα άλλο σημείο πριν από την ενεργοποίηση του σημείου
εσωτερικής ακολουθίας, το σημείο εσωτερικής ακολουθίας καθυστερεί την δημιουργία του
συμβάντος συναγερμού έως ότου λήξει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου. Εάν η περιοχή
αφοπλιστεί πριν από τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης εισόδου, δεν δημιουργείται συμβάν
συναγερμού.
Στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης εξόδου, η παραβίαση ενός σημείου εσωτερικής
ακολουθίας δεν δημιουργεί συμβάν συναγερμού.
Τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας δεν ενεργοποιούν τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου
ακόμη και, όταν διαμορφώνονται για καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού (η παράμετρος
Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 ορίζεται σε 4, 5, 6, 7 ή 8).
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Γνωστοποίηση!
Χρησιμοποιήστε τον τύπο σημείου Εσωτερική και καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού
για εσωτερικά σημεία τα οποία εκκινούν τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου
Σε μερικές εγκαταστάσεις, ίσως χρειάζεστε ένα εσωτερικό σημείο που ενεργοποιεί τη
διαδικασία καθυστέρησης εισόδου. Η παραβίαση ενός εσωτερικού σημείου που έχει
διαμορφωθεί για καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού (ανατρέξτε στην ενότητα
Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208), ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»,
ενεργοποιεί τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου. Η ανταπόκριση συναγερμού καθυστερεί, έως
ότου λήξει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου. Εάν η περιοχή αφοπλιστεί πριν από τη λήξη του
χρόνου καθυστέρησης εισόδου, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση συναγερμού.
–

Κλειδοδιακόπτης συνεχούς λειτουργίας

Τα σημεία με κλειδοδιακόπτη συνεχούς λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την όπλιση (Πλήρης
ενεργοποίηση) και την αφόπλιση περιοχών.
Στα σημεία με κλειδοδιακόπτη συνεχούς λειτουργίας, όταν η παράμετρος Σημεία > Προφίλ
σημείων > Ανταπόκριση σημείου οριστεί σε 1:
–

Όταν το σημείο είναι σε Κανονική κατάσταση, η περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off).

–

Όταν το σημείο μεταβεί από «Κανονική κατάσταση» σε ανοικτό κύκλωμα, η περιοχή
οπλίζεται στην κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση».

–

Όταν το σημείο μεταβεί από «Ανοικτό κύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση», η περιοχή
αφοπλίζεται (μετάβαση σε Off).

–

Εάν η κατάσταση του σημείου μεταβεί σε Βραχυκύκλωμα, όταν η περιοχή είναι οπλισμένη
(Πλήρης ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση), ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
συναγερμού σημείου. Εάν η κατάσταση του σημείου μεταβεί σε «Βραχυκύκλωμα», όταν η
περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off), ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν προβλήματος
σημείου. Όταν το σημείο μεταβεί από «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση» ή
«Ανοικτό κύκλωμα», το πρόβλημα αποκαθίσταται.

Στα σημεία με κλειδοδιακόπτη συνεχούς λειτουργίας, όταν η παράμετρος Σημεία > Προφίλ
σημείων > Ανταπόκριση σημείου οριστεί σε 2:
–

Όταν η κατάσταση του σημείου είναι Ανοικτό κύκλωμα, η περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off).

–

Όταν το σημείο μεταβεί από «Ανοικτό κύκλωμα» σε Κανονική κατάσταση, η περιοχή
οπλίζεται στην κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση».

–

Όταν το σημείο μεταβεί από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό κύκλωμα», η περιοχή
αφοπλίζεται (μετάβαση σε Off).

–

Εάν η κατάσταση του σημείου μεταβεί σε Βραχυκύκλωμα, όταν η περιοχή είναι οπλισμένη
(Πλήρης ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση), ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
συναγερμού σημείου. Εάν η κατάσταση του σημείου μεταβεί σε «Βραχυκύκλωμα», όταν η
περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off), ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν προβλήματος
σημείου. Όταν το σημείο μεταβεί από «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση» ή
«Ανοικτό κύκλωμα», το πρόβλημα αποκαθίσταται.

Δεν αποστέλλονται αναφορές, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη, σελίδα 227 οριστεί σε
«Ναι».
Δεν αποστέλλονται αναφορές συναγερμού ή αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
οπλισμένη, σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».
Γνωστοποίηση!
Απαιτείται ανταπόκριση σημείου 2 για ασύρματες συσκευές Inovonics FA113.
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–

Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας

Τα σημεία με κλειδοδιακόπτη στιγμιαίας λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την όπλιση (Πλήρης
ενεργοποίηση) και την αφόπλιση περιοχών.
Στα σημεία με κλειδοδιακόπτη στιγμιαίας λειτουργίας, ορίστε την παράμετρο Σημεία > Προφίλ
σημείων > Ανταπόκριση σημείου σε 1:
Η αλλαγή της κατάστασης σημείου ενός κλειδοδιακόπτη στιγμιαίας λειτουργίας από Κανονική
κατάσταση σε Βραχυκύκλωμα σε Κανονική κατάσταση, προκαλεί εναλλαγή της κατάστασης
όπλισης της περιοχής.
Εάν η κατάσταση του σημείου μεταβεί σε Ανοικτό κύκλωμα, όταν η περιοχή είναι οπλισμένη
(Πλήρης ενεργοποίηση ή Μερική ενεργοποίηση), ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
συναγερμού σημείου. Εάν η κατάσταση του σημείου μεταβεί σε Ανοικτό κύκλωμα, όταν η
περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off), ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν προβλήματος
σημείου. Όταν το σημείο μεταβεί από «Ανοικτό κύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση», το
πρόβλημα αποκαθίσταται.
Δεν αποστέλλονται αναφορές προβλήματος και αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
αφοπλισμένη, σελίδα 227 οριστεί σε «Ναι».
Δεν αποστέλλονται αναφορές προβλήματος και αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
οπλισμένη, σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».
–

Σημείο ανοίγματος/κλεισίματος

Τα σημεία ανοίγματος/κλεισίματος οπλίζονται και αφοπλίζονται ανεξάρτητα από την περιοχή
στην οποία έχουν εκχωρηθεί.
Στα σημεία ανοίγματος/κλεισίματος, ορίστε την παράμετρο Σημεία > Προφίλ σημείων >
Ανταπόκριση σημείου σε 1.
Όταν η κατάσταση του σημείου μεταβεί από Βραχυκύκλωμα σε Κανονική κατάσταση, το σημείο
οπλίζεται. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ.
Όταν η κατάσταση του σημείου μεταβεί από Κανονική κατάσταση σε Βραχυκύκλωμα, το σημείο
αφοπλίζεται. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ.
Όταν η κατάσταση του σημείου μεταβεί από Κανονική κατάσταση σε Ανοικτό κύκλωμα, ο
πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού σημείου.
Όταν η κατάσταση του σημείου μεταβεί από Βραχυκύκλωμα σε Ανοικτό κύκλωμα, ο πίνακας
ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν προβλήματος σημείου.
Δεν αποστέλλονται αναφορές για ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ οπλισμένη,
σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».
Δεν αποστέλλονται αναφορές για ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ, εάν η παράμετρος
Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη, σελίδα 227 οριστεί σε «Ναι».
Δεν αποστέλλονται αναφορές για ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ οπλισμένη,
σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».
Η σίγαση των τοπικών κωδώνων εκτελείται από το πληκτρολόγιο.
–

Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς

Χρησιμοποιήστε τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς για την παρακολούθηση των συσκευών
ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Στον πίνακα ελέγχου, τα συμβάντα με τον υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας είναι οι συναγερμοί
πυρκαγιάς.
–

Εποπτεία Aux AC

Χρησιμοποιήστε τα σημεία εποπτείας Aux AC για την παρακολούθηση της πηγής τροφοδοσίας AC
των βοηθητικών μονάδων τροφοδοσίας.
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Όταν η κατάσταση του σημείου είναι αντικανονική, ο πίνακας ελέγχου περιμένει για το χρονικό
διάστημα που έχει προγραμματιστεί στην παράμετρο «Χρόνος διακοπής τροφοδοσίας AC» πριν
δημιουργήσει ένα συμβάν προβλήματος σημείου.
Τα σημεία εποπτείας Aux AC δεν χρησιμοποιούν την παράμετρο Ανταπόκριση σημείου, σελίδα
208. Δεν δημιουργούνται συμβάντα συναγερμού για τα σημεία εποπτείας Aux AC.
Σε περίπτωση παράκαμψης των σημείων εποπτείας Aux AC, στα πληκτρολόγια εμφανίζεται η
ένδειξη ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 24ΩΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.
–

Σημείο ανίχνευσης αερίου

Χρησιμοποιήστε τα σημεία ανίχνευσης αερίου για την παρακολούθηση των συσκευών ανίχνευσης
αερίου.
–

Επιλεκτική λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τα σημεία επιλεκτικής λειτουργίας για την ενεργοποίηση των επιλεκτικών
λειτουργιών.
Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους στην ενότητα Προσαρμοσμένες λειτουργίες, σελίδα 139 για να
διαμορφώσετε τις προσαρμοσμένες λειτουργίες.
Με αυτή την παράμετρο ορίζετε τον τύπο σημείου για το προφίλ σημείου.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος

10.3.5

Επισκόπηση ανταπόκρισης σημείων
Εφαρμογές για τις Ανταποκρίσεις σημείων 9, D και E
Μπορείτε να συνδυάσετε τις Ανταποκρίσεις σημείων 9, D και E με τους Τύπους περιμετρικών
σημείων και να δημιουργήσετε μια πιο ευέλικτη 24ωρη προστασία. Αντίθετα από τα 24ωρα
σημεία, ένα εσφαλμένο περιμετρικό σημείο με μια Ανταπόκριση σημείου D και E εμφανίζεται
στο πληκτρολόγιο κατά την όπλιση. Όπως και ένα 24ωρο σημείο, το σημείο που
προγραμματίζεται με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να ενεργοποιήσει συναγερμούς είτε η περιοχή
είναι οπλισμένη είτε αφοπλισμένη.
Ο συνδυασμός Ανταπόκρισης σημείου 9 με τη δυνατότητα «Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη» παρέχει
δυνατότητα αποστολής αναφοράς εκτός τοποθεσίας, όταν η περιοχή είναι οπλισμένη, αλλά μόνο
τοπική αναγγελία συναγερμού, όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη.
Ο συνδυασμός Ανταπόκρισης σημείου 9 με τη δυνατότητα «Τοπικά, ενώ οπλισμένη» παρέχει
δυνατότητα αποστολής αναφοράς εκτός τοποθεσίας, όταν η περιοχή είναι οπλισμένη, αλλά μόνο
τοπική αναγγελία συναγερμού, όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη.
Ανταπόκριση σημείου E Χρησιμοποιήστε αυτήν για τους ανιχνευτές κίνησης Asic. Επιτρέπει την
αποστολή αναφοράς προβλήματος ενώ ο πίνακας ελέγχου είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση».
Η Ανταπόκριση σημείου F δεν ενεργοποιεί ηχητικό συναγερμό σε τοπικά πληκτρολόγια, αλλά
ενεργοποιεί σφάμλατα Τύπου ανταπόκρισης εξόδου και πληκτρολογίου. Για την αναγγελία της
αντικανονικής κατάστασης σε ένα πληκτρολόγιο, ορίστε τις παραμέτρους «Εμφάνιση ως
συσκευή» σε «Ναι» ή/και «Βόμβος σε περίπτωση σφάλματος» σε 1 ή 2. Αυτή η ανταπόκριση
σημείου δεν παράγει συναγερμούς ούτε ενεργοποιεί την έξοδο συναγερμού.
Οι Ανταποκρίσεις σημείου 8, 9, A, B και C παρέχουν (24ωρη) δυνατότητα αποστολής αναφοράς.
Χαρακτηριστικά σημείου ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.

Αναφορά: Οι αναφορές ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι τα πρώτα συμβάντα που αποστέλλει ο
πίνακας ελέγχου μόλις παρουσιαστεί μια ομάδα συμβάντων.

2.

Οπτική αναγγελία: Τα προβλήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς συνεχίζουν να εμφανίζονται ως
κυλιόμενη ένδειξη, έως ότου διαγραφεί το πρόβλημα. Μόλις ταυτοποιηθεί, η εμφάνιση ενός
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ως κυλιόμενη ένδειξη ενημερώνει τον τελικό χρήστη ότι
ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ή ομάδα σημείων ανίχνευσης πυρκαγιάς συνεχίζει να
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παρουσιάζει πρόβλημα. Οι Έξοδοι για ολόκληρο τον πίνακα, η Σύνοψη ανίχνευσης
πυρκαγιάς και η Σύνοψη προβλήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς ενεργοποιούνται εάν
εκχωρηθεί μια έξοδος, όταν οποιοδήποτε σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς μεταβεί σε
κατάσταση συναγερμού ή παρουσιάσει πρόβλημα.
3.

Ηχητική αναγγελία: Ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ενεργοποιεί τον κώδωνα συναγερμού
ανίχνευσης πυρκαγιάς. Το χρονικό διάστημα και το μοτίβο της ενεργοποίησης των εξόδων
προγραμματίζεται ανά περιοχή με τις παραμέτρους «Διάρκεια συναγερμού πυρκαγιάς» και
«Μοτίβο συναγερμού πυρκαγιάς».

4.

Εποπτεία: Ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ενδέχεται να αποστείλει αναφορά ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και να ενεργοποιήσει τις εξόδους για ολόκληρο τον πίνακα «Σύνοψη
εποπτείας πυρκαγιάς» και «Σύνοψη προβλήματος πυρκαγιάς» με Ανταπόκριση σημείου 8, 9,
A, B, C.

5.

Επαλήθευση συναγερμού: Ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς ενδέχεται να καθυστερήσει
έναν συναγερμό ανάλογα με το χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί στο στοιχείο
«Χρόνος επανεκκίνησης» στις Παραμέτρους περιοχής. Σε συνδυασμό με το στοιχείο «Με
δυνατότητα αρχικοποίησης», ένα σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς αρχικοποιεί, επίσης, το
ηλεκτρικό κύκλωμα για την τιμή που ορίζεται στην παράμετρο «Χρόνος επανεκκίνησης».

6.

Αισθητήρας αρχικοποίησης: Η αρχικοποίηση μιας συσκευής ανίχνευσης πυρκαγιάς, για την
οποία απαιτείται αρχικοποίηση, πραγματοποιείται με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας
την έξοδο του αισθητήρα αρχικοποίησης για την περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί.

7.

Διαδοχικός έλεγχος ανίχνευσης πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διαδοχικού
ελέγχου πυρκαγιάς για να ελέγξετε τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς στο σύστημα.

Για την παροχή ενός ακουστικού τόνου για σημείο εποπτείας ανίχνευσης πυρκαγιάς, η οποία έχει
αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το στοιχείο «Τύπος ανταπόκρισης εξόδου» και συνδέστε έναν
αναγγελτήρα γραφικής απεικόνισης.
Θα πρέπει να δηλώσετε μια συσκευή αναγγελίας πυρκαγιάς ως συσκευή αποκλειστικής χρήσης
σε όλα τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς που υπάρχουν, εάν έχουν εκχωρηθεί σε μία μόνο
περιοχή σε ένα σύστημα πολλών περιοχών.

10.3.6

Ανταπόκριση σημείου
Προεπιλογή:
Προφίλ σημείου
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Προεπιλογή ανταπόκρισης
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Προεπιλογή ανταπόκρισης
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Προφίλ σημείου
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Προεπιλογή ανταπόκρισης
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σημείου
Επιλογές: 0 - 9, A - F
Η εμφάνιση των παραμέτρων «Τύπος σημείου», «Ανταπόκριση σημείου» και «Τύπος κυκλώματος»
στο ίδιο παράθυρο σας επιτρέπει να βλέπετε την αλληλεπίδραση των τριών παραμέτρων μεταξύ
τους.
Η παράμετρος «Ανταπόκριση σημείου» και η παράμετρος «Τύπος σημείου» προσδιορίζουν από
κοινού τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο πίνακας ελέγχου σε αλλαγές στους βρόχους
αισθητήρων σημείου (Ανοικτό κύκλωμα, Βραχυκύκλωμα, Κανονική κατάσταση) των ενσύρματων
σημείων ή αλλαγές των καταστάσεων σημείου των συσκευών ασύρματων σημείων (Παραβίαση,
Κανονική κατάσταση, Πρόβλημα).
Στους πίνακες παρακάτω αναγράφονται οι επιλογές ανταπόκρισης σημείου για τα εξής:
–

24ωρη, Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης αερίου και Εποπτεία AUX AC

–

Τύποι ελεγχόμενων σημείων - Μερική ενεργοποίηση, Εσωτερική, και Εσωτερική ακολουθία

–

Κλειδοδιακόπτης συνεχούς λειτουργίας

–

Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας

–

Σημείο ανοίγματος/κλεισίματος

–

Προσαρμοσμένη λειτουργία

Γνωστοποίηση!
Εάν αλλάξετε τον τύπο σημείου, η ανταπόκριση σημείου μεταβαίνει αυτόματα στην
προεπιλεγμένη τιμή
Η επιλογή ενός τύπου σημείου αλλάζει αυτόματα την ανταπόκριση σημείου στην προεπιλεγμένη
τιμή για τον συγκεκριμένο τύπο σημείου.
Τύποι σημείων 24ωρο, Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης αερίου και Εποπτείας AUX AC, Τύπος κυκλώματος με μονή
αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, S = συναγερμός εποπτείας, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = 24ωρο και Ανταπόκριση σημείου = 8. 24ωρο σημείο με
ανταπόκριση εποπτείας, όταν η κατάσταση είναι «Ανοικτό κύκλωμα» και ανταπόκριση
προβλήματος, όταν η κατάσταση είναι «Βραχυκύκλωμα».
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Τύποι σημείων 24ωρο, Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης αερίου, Τύπος κυκλώματος διπλής αντίστασης
τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, S = συναγερμός εποπτείας, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = 24ωρο και Ανταπόκριση σημείου = 2. 24ωρο σημείο με
ανταπόκριση εποπτείας για παραβίαση και ανταπόκριση προβλήματος για κατάσταση «Ανοικτό
κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα».
Τύποι σημείων 24ωρο, Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης αερίου, Τύπος κυκλώματος με μονή αντίσταση
τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, Τ = πρόβλημα, TA = Συναγερμός παραβίασης, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = 24ωρο και Ανταπόκριση σημείου = 4. 24ωρο σημείο με
ανταπόκριση προβλήματος, όταν η κατάσταση είναι «Ανοικτό κύκλωμα» και ανταπόκριση
συναγερμού παραβίασης, όταν η κατάσταση είναι «Βραχυκύκλωμα».
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Τύποι σημείων 24ωρο, Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης αερίου, Τύπος κυκλώματος με προστασία από παραβίαση
με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, Τ = πρόβλημα, TA = Συναγερμός παραβίασης, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = 24ωρο και Ανταπόκριση σημείου = 1. 24ωρο σημείο με
ανταπόκριση προβλήματος για παραβίαση και ανταπόκριση συναγερμού παραβίασης για ανοικτό
κύκλωμα η βραχυκύκλωμα.
Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου για τύπους κυκλωμάτων με Μονή EOL με παραβίαση
και Διπλή EOL με παραβίαση.
Για να χρησιμοποιήσετε τύπο κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με
παραβίαση ή διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με παραβίαση, βεβαιωθείτε ότι το
firmware του πίνακα ελέγχου είναι v3.06 ή μεταγενέστερο.
Γνωστοποίηση!
Σε τύπους κυκλωμάτων με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), αγοράστε δεύτερη
αντίσταση EOL 1 kΩ ξεχωριστά
Παραγγείλετε ICP-1K22AWG-10, συσκευασία 10 αντιστάσεων.
Γνωστοποίηση!
Για τύπους κυκλωμάτων με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), οι καταστάσεις
κυκλώματος είναι κανονική, παραβίαση, βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα
Κανονική - ο διακόπτης NC (κανονικά κλειστός) που φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος είναι
κλειστός.
Παραβίαση - ο διακόπτης NC που φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος είναι ανοιχτός.
Βραχυκύκλωμα - ο βρόχος αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένος.
Ανοικτό κύκλωμα - το κύκλωμα βρόχου αισθητήρα είναι ανοιχτό.
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Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου και μονάδας B208 οκτώ εισόδων για κύκλωμα με
διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL)
Για να χρησιμοποιήσετε τύπο κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL),
βεβαιωθείτε ότι το firmware του πίνακα ελέγχου είναι v3.01 ή μεταγενέστερο.
Εάν χρησιμοποιήσετε μονάδα B208 οκτώ εισόδων, βεβαιωθείτε ότι το firmware της μονάδας
είναι v2.1.1 ή μεταγενέστερο.
Τύποι σημείων 24ωρο, Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης αερίου, Τύπος κυκλώματος χωρίς αντίσταση τερματισμού
γραμμής (EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, S = συναγερμός εποπτείας, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = 24ωρο και Ανταπόκριση σημείου = 2. 24ωρο σημείο με
ανταπόκριση εποπτείας για παραβίαση και ανταπόκριση προβλήματος για κατάσταση «Ανοικτό
κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα».
Γνωστοποίηση!
Για τον τύπο κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), οι καταστάσεις
κυκλώματος είναι κανονική και παραβίαση,
στο παράθυρο «Διαγνωστικοί έλεγχοι σημείου», η κατάσταση κυκλώματος είναι ανοιχτό
κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα
Στους πίνακες ανταπόκρισης σημείου, οι καταστάσεις κυκλώματος είναι κανονική και παραβίαση
για τον τύπο κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL). Η παράμετρος Κανονική
κατάσταση, σελίδα 235 καθορίζει τις καταστάσεις κυκλώματος κανονική και παραβίαση.
Για τα σημεία τύπου κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), το παράθυρο
«Διαγνωστικοί έλεγχοι σημείου» εμφανίζει ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα στη στήλη
κατάστασης κυκλώματος.
Τύποι ελεγχόμενου σημείου, Τύπος κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές
ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Τύποι ελεγχόμενου σημείου, Τύπος κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές
ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, D = καθυστερημένος συναγερμός, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = Μερική ενεργοποίηση και Ανταπόκριση σημείου = 8. Περιμετρικό
σημείο με καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού, όταν είναι οπλισμένο (κατάσταση «Ανοικτό
κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα») και καμία ανταπόκριση, όταν είναι αφοπλισμένο.
Τύποι ελεγχόμενου σημείου, Τύπος κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές
ανταπόκρισης σημείου
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η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, D = καθυστερημένος συναγερμός, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = Μερική ενεργοποίηση και Ανταπόκριση σημείου = 1. Όταν η
περιοχή είναι οπλισμένη (Πλήρης ενεργοποίηση, Μερική ενεργοποίηση), κάποιο σφάλμα στο
κύκλωμα του σημείου δημιουργεί καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού. Όταν το κύκλωμα
του σημείου είναι σε κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα», ενεργοποιείται άμεσος
συναγερμός.
Όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off), η κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα»
στο κύκλωμα του σημείου δημιουργεί ένα πρόβλημα σημείου. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση
για τυχόν σφάλμα στο κύκλωμα του σημείου.
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Τύποι ελεγχόμενου σημείου, Τύπος κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με παραβίαση,
Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, D = καθυστερημένος συναγερμός, T = πρόβλημα, TA = Συναγερμός παραβίασης,
κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = Μερική ενεργοποίηση και Ανταπόκριση σημείου = 3. Περιμετρικό
σημείο με ανταπόκριση συναγερμού παραβίασης, όταν η κατάσταση είναι «Ανοικτό
κύκλωμα» (οπλισμένο ή αφοπλισμένο). Απόκριση προβλήματος σε κατάσταση βραχυκυκλώματος
(οπλισμένο ή αφοπλισμένο)
Τύποι ελεγχόμενου σημείου, Τύπος κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με προστασία
από παραβίαση, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, D = καθυστερημένος συναγερμός, T = πρόβλημα, TA = Συναγερμός προστασίας
από παραβίαση, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = Μερική ενεργοποίηση και Ανταπόκριση σημείου = 1. Περιμετρικό
σημείο με ανταπόκριση συναγερμού προστασίας από παραβίαση, σε περίπτωση ανοικτού
κυκλώματος ή βραχυκυκλώματος (οπλισμένο ή αφοπλισμένο). Καθυστερημένη ανταπόκριση
συναγερμού για παραβίαση (οπλισμένο ή αφοπλισμένο).

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Σημεία | el 215

Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου για τύπους κυκλωμάτων με Μονή EOL με παραβίαση
και Διπλή EOL με παραβίαση.
Για να χρησιμοποιήσετε τύπο κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με
παραβίαση ή διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με παραβίαση, βεβαιωθείτε ότι το
firmware του πίνακα ελέγχου είναι v3.06 ή μεταγενέστερο.
Γνωστοποίηση!
Σε τύπο κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), αγοράστε δεύτερη
αντίσταση EOL 1 kΩ ξεχωριστά
Παραγγείλετε ICP-1K22AWG-10, συσκευασία 10 αντιστάσεων.
Γνωστοποίηση!
Για τύπους κυκλωμάτων με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), οι καταστάσεις
κυκλώματος είναι κανονική, παραβίαση, βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα
Κανονική - ο διακόπτης N/C (κανονικά κλειστός) που φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος είναι
κλειστός.
Παραβίαση - ο διακόπτης N/C που φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος είναι ανοιχτός.
Βραχυκύκλωμα - ο βρόχος αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένος.
Ανοικτό κύκλωμα - το κύκλωμα βρόχου αισθητήρα είναι ανοιχτό.
Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου και μονάδας B208 οκτώ εισόδων για κύκλωμα με
διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL)
Για να χρησιμοποιήσετε τύπο κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL),
βεβαιωθείτε ότι το firmware του πίνακα ελέγχου είναι v3.01 ή μεταγενέστερο.
Εάν χρησιμοποιήσετε μονάδα B208 οκτώ εισόδων, βεβαιωθείτε ότι το firmware της μονάδας
είναι v2.1.1 ή μεταγενέστερο.
Τύποι ελεγχόμενου σημείου, Τύπος κυκλώματος χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), Επιλογές
ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ

0

1

2

3

4

I

I

D

D

T

T

T

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

ος
Οπλισμέν

Σφάλμα

ο
Αφοπλισμ

Σφάλμα

T

ένο
Υπόμνημα: I = άμεσος συναγερμός, D = καθυστερημένος συναγερμός, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Παράδειγμα: Τύπος σημείου = Μερική ενεργοποίηση και Ανταπόκριση σημείου = 2. Όταν η
περιοχή είναι οπλισμένη (Πλήρης ενεργοποίηση, Μερική ενεργοποίηση), κάποια παραβίαση στο
κύκλωμα του σημείου δημιουργεί καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού.
Όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off), δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση για τυχόν παραβίαση
στο κύκλωμα του σημείου.
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Γνωστοποίηση!
Για τον τύπο κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), οι καταστάσεις
κυκλώματος είναι κανονική και παραβίαση,
στο παράθυρο «Διαγνωστικοί έλεγχοι σημείου», η κατάσταση κυκλώματος είναι ανοιχτό
κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα
Στους πίνακες ανταπόκρισης σημείου, οι καταστάσεις κυκλώματος είναι κανονική και παραβίαση
για τον τύπο κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL). Η παράμετρος Κανονική
κατάσταση, σελίδα 235 καθορίζει τις καταστάσεις κυκλώματος κανονική και παραβίαση.
Για τα σημεία τύπου κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), το παράθυρο
«Διαγνωστικοί έλεγχοι σημείου» εμφανίζει ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα στη στήλη
κατάστασης κυκλώματος.
Τύπος σημείου με κλειδοδιακόπτη συνεχούς λειτουργίας, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: A = η μετάβαση από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό κύκλωμα» αλλάζει την κατάσταση όπλισης σε
«Οπλισμένη», D = η μετάβαση από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό κύκλωμα» αλλάζει την κατάσταση όπλισης σε
«Αφοπλισμένη», I = άμεσος συναγερμός, T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Όταν η ανταπόκριση σημείου οριστεί σε 1 και το κύκλωμα σημείου είναι σε «Κανονική
κατάσταση» η περιοχή αφοπλίζεται (Off). Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του
σημείου από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό κύκλωμα», η περιοχή οπλίζεται (Πλήρης
ενεργοποίηση). Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου από «Ανοικτό
κύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση», η περιοχή αφοπλίζεται (Off).
Όταν η ανταπόκριση σημείου οριστεί σε 2 και το κύκλωμα σημείου είναι σε «Κανονική
κατάσταση» η περιοχή οπλίζεται (Πλήρης ενεργοποίηση). Με την αλλαγή της κατάστασης του
κυκλώματος του σημείου από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό κύκλωμα», η περιοχή
αφοπλίζεται (Off). Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου από «Ανοικτό
κύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση», η περιοχή οπλίζεται (Πλήρης ενεργοποίηση).
Τυχόν βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα του σημείου, ενώ η περιοχή είναι αφοπλισμένη (Off),
δημιουργεί ένα πρόβλημα σημείου. Τυχόν βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα του σημείου, ενώ η
περιοχή είναι οπλισμένη, δημιουργεί άμεσο συναγερμό. Όταν η κατάσταση του κυκλώματος του
σημείου επανέλθει σε «Κανονική κατάσταση» ή «Ανοικτό κύκλωμα», το πρόβλημα
αποκαθίσταται.
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Τύπος σημείου με κλειδοδιακόπτη στιγμιαίας λειτουργίας, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: A = η μετάβαση από «Κανονική κατάσταση» σε «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση» αλλάζει την
κατάσταση όπλισης σε «Οπλισμένη», D = η μετάβαση από «Κανονική κατάσταση» σε «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική
κατάσταση» αλλάζει την κατάσταση όπλισης σε «Αφοπλισμένη», I = άμεσος συναγερμός, T = πρόβλημα, κενό = καμία
ανταπόκριση
Η ανταπόκριση σημείου ορίζεται σταθερά σε 1 για τον τύπο σημείου με κλειδοδιακόπτη
στιγμιαίας λειτουργίας. Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου από
«Κανονική κατάσταση» σε «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση» προκαλείται εναλλαγή της
κατάστασης οπλισης της περιοχής. Εάν η περιοχή είναι οπλισμένη (Πλήρης ενεργοποίηση,
Μερική ενεργοποίηση), αφοπλίζεται (Off). Εάν η περιοχή είναι αφοπλισμένη, οπλίζεται (Πλήρης
ενεργοποίηση).
Όταν το κύκλωμα του σημείου είναι σε κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα», ενώ η περιοχή είναι
αφοπλισμένη (Off), δημιουργείται ένα πρόβλημα σημείου. Όταν το κύκλωμα του σημείου είναι
σε κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα», ενώ η περιοχή είναι οπλισμένη (Πλήρης ενεργοποίηση,
Μερική ενεργοποίηση), δημιουργείται άμεσος συναγερμός. Όταν η κατάσταση του κυκλώματος
του σημείου επανέλθει από «Ανοικτό κύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση», το πρόβλημα
αποκαθίσταται.
Τύπος σημείου ανοίγματος/κλεισίματος, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Τύπος σημείου ανοίγματος/κλεισίματος, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Κατάστασ Κατάσταση
η όπλισης κυκλώματ
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Υπόμνημα: D = η μετάβαση από «Κανονική κατάσταση» σε «Βραχυκύκλωμα» αλλάζει την κατάσταση όπλισης του
σημείου σε «Αφοπλισμένη» (η κατάσταση όπλισης του σημείου είναι «Οπλισμένο», όταν η κατάσταση του
κυκλώματος του σημείου είναι «Κανονική κατάσταση»), I = άμεσος συναγερμός, T = πρόβλημα, κενό = καμία
ανταπόκριση
Η ανταπόκριση σημείου ορίζεται σταθερά σε 1 για τον τύπο σημείου ανοίγματος/κλεισίματος.
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου σε «Κανονική κατάσταση» η
περιοχή οπλίζεται. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά κλεισίματος σημείου. Η αλλαγή
της κατάστασης του κυκλώματος από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό κύκλωμα» ενεργοποιεί
άμεσο συναγερμό σημείου.
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου σε «Βραχυκύκλωμα» η περιοχή
αφοπλίζεται. Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά κλεισίματος σημείου. Η αλλαγή της
κατάστασης του κυκλώματος από «Βραχυκύκλωμα» σε «Ανοικτό κύκλωμα» δημιουργεί ένα
συμβάν προβλήματος σημείου.
Τύπος σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας, Τύπος κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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Υπόμνημα: CF = ο πίνακας ελέγχου εκτελεί προσαρμοσμένη λειτουργία κατά τη μετάβαση στην κατάσταση του
κυκλώματος. T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου, ο πίνακας ελέγχου ανταποκρίνεται
ξεκινώντας μια προσαρμοσμένη λειτουργία.
Τύπος σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας, Τύπος κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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Τύπος σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας, Τύπος κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL), Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Οπλισμέν Κατάσταση
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Υπόμνημα: CF = ο πίνακας ελέγχου εκτελεί προσαρμοσμένη λειτουργία κατά τη μετάβαση στην κατάσταση του
κυκλώματος. T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου, ο πίνακας ελέγχου ανταποκρίνεται
ξεκινώντας μια προσαρμοσμένη λειτουργία.
Τύπος σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας, Τύπος κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL) με παραβίαση, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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Υπόμνημα: CF = ο πίνακας ελέγχου εκτελεί προσαρμοσμένη λειτουργία κατά τη μετάβαση στην κατάσταση του
κυκλώματος. Τ = πρόβλημα, TA = Συναγερμός παραβίασης, κενό = καμία ανταπόκριση
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου, ο πίνακας ελέγχου ανταποκρίνεται
ξεκινώντας μια προσαρμοσμένη λειτουργία.
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Τύπος σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας, Τύπος κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής
(EOL) με παραβίαση, Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
Οπλισμέν Κατάσταση
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Υπόμνημα: CF = ο πίνακας ελέγχου εκτελεί προσαρμοσμένη λειτουργία κατά τη μετάβαση στην κατάσταση του
κυκλώματος. Τ = πρόβλημα, TA = Συναγερμός παραβίασης, κενό = καμία ανταπόκριση
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου, ο πίνακας ελέγχου ανταποκρίνεται
ξεκινώντας μια προσαρμοσμένη λειτουργία.
Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου για τύπους κυκλωμάτων με Μονή EOL με παραβίαση
και Διπλή EOL με παραβίαση.
Για να χρησιμοποιήσετε τύπο κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με
παραβίαση ή διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) με παραβίαση, βεβαιωθείτε ότι το
firmware του πίνακα ελέγχου είναι v3.06 ή μεταγενέστερο.
Γνωστοποίηση!
Σε τύπο κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), αγοράστε δεύτερη
αντίσταση EOL 1 kΩ ξεχωριστά
Παραγγείλετε ICP-1K22AWG-10, συσκευασία 10 αντιστάσεων.
Γνωστοποίηση!
Για τύπους κυκλωμάτων με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), οι καταστάσεις
κυκλώματος είναι κανονική, παραβίαση, βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα
Κανονική - ο διακόπτης N/C (κανονικά κλειστός) που φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος είναι
κλειστός.
Παραβίαση - ο διακόπτης N/C που φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος είναι ανοιχτός.
Βραχυκύκλωμα - ο βρόχος αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένος.
Ανοικτό κύκλωμα - το κύκλωμα βρόχου αισθητήρα είναι ανοιχτό.
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Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου και μονάδας B208 οκτώ εισόδων για κύκλωμα με
διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL)
Για να χρησιμοποιήσετε τύπο κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL),
βεβαιωθείτε ότι το firmware του πίνακα ελέγχου είναι v3.01 ή μεταγενέστερο.
Εάν χρησιμοποιήσετε μονάδα B208 οκτώ εισόδων, βεβαιωθείτε ότι το firmware της μονάδας
είναι v2.1.1 ή μεταγενέστερο.
Τύπος σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας, Τύπος κυκλώματος χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL),
Επιλογές ανταπόκρισης σημείου
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Υπόμνημα: CF = ο πίνακας ελέγχου εκτελεί προσαρμοσμένη λειτουργία κατά τη μετάβαση στην κατάσταση του
κυκλώματος. T = πρόβλημα, κενό = καμία ανταπόκριση
Με την αλλαγή της κατάστασης του κυκλώματος του σημείου, ο πίνακας ελέγχου ανταποκρίνεται
ενεργοποιώντας μια προσαρμοσμένη λειτουργία.
Γνωστοποίηση!
Για τον τύπο κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), οι καταστάσεις
κυκλώματος είναι κανονική και παραβίαση,
στο παράθυρο «Διαγνωστικοί έλεγχοι σημείου», η κατάσταση κυκλώματος είναι ανοιχτό
κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα
Στους πίνακες ανταπόκρισης σημείου, οι καταστάσεις κυκλώματος είναι κανονική και παραβίαση
για τον τύπο κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL). Η παράμετρος Κανονική
κατάσταση, σελίδα 235 καθορίζει τις καταστάσεις κυκλώματος κανονική και παραβίαση.
Για τα σημεία τύπου κυκλώματος Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL), το παράθυρο
«Διαγνωστικοί έλεγχοι σημείου» εμφανίζει ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα στη στήλη
κατάστασης κυκλώματος.
Ανταπόκριση σημείου για τη μονάδα μονάδα διασύνδεσης B820 SDI2 Inovonics
Όταν η παράμετρος πηγής σημείου οριστεί σε «Ασύρματη» και η παράμετρος «Τύπος ασύρματης
μονάδας» οριστεί σε «B820 Inovonics Wireless, ασύρματα σημεία»:
–

να σταλεί η κατάσταση «Βραχυκύκλωμα» για παραβίαση σημείου (ανεξάρτητα από την
κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα» του βρόχου αισθητήρων)

–

να σταλεί η κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα» για ένα συμβάν παραβίασης (αφαίρεση
καλύμματος περιβλήματος)

Ανταπόκριση σημείου για B810 RADION receiver SD
Όταν η παράμετρος της πηγής σημείουοριστεί σε «ασύρματη» και η παράμετρος «Τύπος
ασύρματης μονάδας» οριστεί σε «B810 RADION Wireless, ασύρματα σημεία»:
–

να σταλεί η κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα» ή «Βραχυκύκλωμα» για παραβίαση σημείου (η
ηλεκτρική κατάσταση του βρόχου αισθητήρων)

–

να σταλεί «Βραχυκύκλωμα» για τον διακόπτη τύπου reed (απουσία μαγνήτη)

–

να σταλεί «Παραβίαση» για ένα συμβάν παραβίασης (αφαίρεση καλύμματος περιβλήματος)
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Θέση μενού RPS
Σημεία > Δείκτες σημείων > Τύπος σημείου / Ανταπόκριση / Τύπος κυκλώματος
Περισσότερες πληροφορίες
Τύπος σημείου, σελίδα 202
Τύπος κυκλώματος, σελίδα 222
Ανατρέξτε στο
–

10.3.7

Κανονική κατάσταση, σελίδα 235

Τύπος κυκλώματος
Προεπιλογή: Μονή EOL (1 KΩ)
Επιλογές:
–

Μονή EOL (1 KΩ)

–

Μονή EOL (2 KΩ)

–

Διπλή EOL (1KΩ)

–

Χωρίς EOL

–

Μονή EOL (1 KΩ) με παραβίαση

–

Μονή EOL (2 KΩ) με παραβίαση

–

Διπλή EOL (1KΩ) με παραβίαση

Επιλέξτε τον τύπο κυκλώματος και την αντίσταση τερματισμού γραμμής για τον βρόχο αισθητήρα
σημείου.
Η επιλογή Μονή αντίσταση EOL (1 kΩ) είναι κατάλληλο για όλες τις πηγές σημείου.
Η επιλογή Μονή EOL (1 KΩ) με παραβίαση ισχύει μόνο για τη Μονάδα Οκταπλής εισόδου
(B208), τις ενσωματωμένες εισόδους της Κύριας Μονάδας, τη Μονάδα Εξόδων, το
Πληκτρολόγιο, την IP Κάμερα και τις Μαγνητικές Επαφές.
Οι επιλογές Μονή EOL (2 KΩ), Μονή EOL (2 KΩ) με παραβίαση, Διπλή EOL (1 KΩ), Διπλή EOL
(1 KΩ) με παραβίαση και Χωρίς EOL ισχύουν μόνο για τις Ενσωματωμένες εισόδους και για την
Μονάδα Οκταπλής εισόδου (B208).
Γνωστοποίηση!
Αντιστάσεις EOL για συσκευές ZONEX, Ασύρματου σημείου, POPEX
Όταν η παράμετρος ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων > Πηγή οριστεί σε ZONEX, Ασύρματου
σημείου ή POPEX, ορίστε τον Τύπο κυκλώματος σε Μονή EOL (1KΩ).
Ακόμη και αν ο Τύπος κυκλώματος οριστεί σε Μονή EOL (1KΩ), μην αντικαταστήσετε τις
αντιστάσεις EOL που παρέχονται με τις συσκευές ZONEX, POPEX ή Ασύρματου σημείου με
αντιστάσεις 1KΩ EOL.
Γνωστοποίηση!
Απαιτήσεις firmware πίνακα ελέγχου ανάλογα με τον τύπο κυκλώματος
Η παράμετρος «Τύπος κυκλώματος» δεν διατίθεται για τους πίνακες ελέγχου με firmware v2.xx.
Η επιλογή κυκλώματος με διπλή αντίσταση τερματισμού EOL (1 KΩ) διατίθεται μόνο για πίνακες
ελέγχου με firmware v3.01 ή μεταγενέστερο.
Η επιλογές κυκλώματος με μονή αντίσταση τερματισμού EOL (2KΩ) και Χωρίς EOL διατίθενται
μόνο για πίνακες ελέγχου με firmware v3.03 ή μεταγενέστερο.
Οι επιλογές Μονή EOL (1 KΩ) με παραβίαση, Μονή EOL (2 KΩ) με παραβίαση και Διπλή EOL (1
KΩ) με παραβίαση διατίθενται για πίνακες ελέγχου με firmware v3.06 ή μεταγενέστερο.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Τύπος σημείου/Ανταπόκριση/Τύπος κυκλώματος
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Περαιτέρω πληροφορίες
Τύπος σημείου, σελίδα 202
Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208

10.3.8

Καθυστέρηση εισόδου
Προεπιλογή: 30 δευτ.
Επιλογές: 5 - 600 δευτ. (διαστήματα των 5 δευτερολέπτων)
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (δευτ.) του χρόνου καθυστέρησης εισόδου. Ο χρόνος
καθυστέρησης εισόδου δίνει τον χρόνο στους χρήστες να αφοπλίσουν το σημείο, πριν ο πίνακας
ελέγχου δημιουργήσει ένα συμβάν συναγερμού.
Εάν ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου λήξει πριν αφοπλίσει το σημείο ο χρήστης, ο πίνακας
ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού.
Η διαδικασία καθυστέρησης εισόδου ξεκινά μόλις κάποιος χρήστης παραβιάσει ένα σημείο με
την παράμετρο Τύπος σημείου, σελίδα 202 ρυθμισμένη σε «Πλήρης ενεργοποίηση», «Εσωτερική»
ή «Εσωτερική ακολουθία» και την παράμετρο Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 ρυθμισμένη σε 4,
5, 6, 7 ή 8.
Εάν παραβιαστεί και κάποιο άλλο σημείο καθυστέρησης, ενώ η περιοχή είναι ήδη στη διαδικασία
καθυστέρησης εισόδου, ο πίνακας ελέγχου προσαρμόζει τον χρόνο καθυστέρησης στο σημείο
καθυστέρησης με το μικρότερο χρονικό διάστημα καθυστέρησης που απομένει.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση προτύπου UL
Για πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL, το συνολικό χρονικό διάστημα που
πληκτρολογείται στις παραμέτρους «Καθυστέρηση εισόδου» και Ματαίωση συναγερμού, σελίδα
233 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό.
Γνωστοποίηση!
Απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων συναγερμών
Για λόγους συμμόρφωσης με την απαίτηση SIA CP-01 για τον Περιορισμό εσφαλμένων
συναγερμών, οι τιμές αυτής της παραμέτρου πρέπει να κυμαίνονται από 30 έως 240 δευτ. για
όλα τα προφίλ σημείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαλήθευση SIA CP-01» για περισσότερες
πληροφορίες.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Καθυστέρηση εισόδου

10.3.9

Απενεργοποίηση τόνου εισόδου
Προεπιλογή: Όχι (για όλα τα προφίλ σημείων)
Επιλογές:
–

Ναι - ο τόνος εισόδου δεν ηχεί, όταν αυτό το σημείο ενεργοποιεί τη διαδικασία
καθυστέρησης εισόδου.

–

Όχι - ο τόνος εισόδου ηχεί, όταν αυτό το σημείο ενεργοποιεί τη διαδικασία καθυστέρησης
εισόδου.

Μην ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για σημεία που χρησιμοποιούνται για να
υπενθυμίσουν στον χρήστη να αφοπλίσει το σημείο μετά την είσοδό του στις εγκαταστάσεις.
Για να καταστείλετε τον τόνο εισόδου ανά πληκτρολόγιο, ορίστε την παράμετρο Πληκτρολόγια >
Εκχωρήσεις πληκτρολογίων > Τόνος εισόδου, σελίδα 129 σε «Όχι».
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Απενεργοποίηση τόνου εισόδου
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Σιωπηρός κώδωνας
Προεπιλογή:
–

Προφίλ σημείου 2 - Ναι

–

Όλα τα άλλα προφίλ σημείων - Όχι

Επιλογές:
–

Ναι - Να ενεργοποιηθεί η έξοδος σιωπηρού συναγερμού, όταν αυτό το σημείο μεταβεί σε
κατάσταση συναγερμού. Να μην ενεργοποιηθεί η έξοδος κώδωνα συναγερμού ή οι
βομβητές συναγερμού του πληκτρολογίου. Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει τα σημεία
πυρκαγιάς και ανίχνευσης αερίου.

–

Όχι - Να μην ενεργοποιηθεί η έξοδος σιωπηρού συναγερμού, όταν αυτό το σημείο μεταβεί
σε κατάσταση συναγερμού.

Γνωστοποίηση!
Ενεργοποίση κώδωνα συναγερμού μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες αποστολής
αναφοράς στο Κέντρο Λήψης Σημάτων
Εάν ορίσετε την παράμετρο Ήχηση μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, σελίδα 225 σε «Ναι», ο
Κώδωνας συναγερμού, σελίδα 146 ενεργοποιείται μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες
αποστολής αναφοράς σιωπηρού συναγερμού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Σιωπηρός κώδωνας

10.3.11

Απόκριση παραβίασης
Προεπιλογή: Πάντα συναγερμός
Επιλογές:
–

Πάντα συναγερμός - οι συναγερμοί παραβιάσεων σημείου είναι πάντα ηχητικοί και ορατοί
(προεπιλογή).

–

Συναγερμός ενώ είναι αφοπλισμένο - οι συναγερμοί παραβιάσεων σημείου είναι σιωπηροί
και αόρατοι όταν η περιοχή του σημείου είναι οπλισμένη (προεπιλογή πίνακα CHI).

Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Επιλογή ανίχνευσης παραβίασης σημείου

10.3.12

Κώδωνας έως ότου γίνει αποκατάσταση
Προεπιλογή: Όχι (για όλα τα προφίλ σημείων)
Επιλογές:
–

Ναι - Δεν είναι δυνατή η σίγαση της εξόδου κώδωνα του συστήματος πυρασφάλειας και της
εξόδου κώδωνα του συστήματος ανίχνευσης αερίου (και των βομβητών συναγερμού του
πληκτρολογίου), εάν δεν επιτευχθεί αποκατάσταση του κυκλώματος του σημείου σε
«Κανονική κατάσταση». Εάν το σημείο αποκατασταθεί και δεν επιτευχθεί σίγαση του
συναγερμού, η έξοδος παραμένει ενεργή έως ότου λήξει ο χρόνος συναγερμού του
συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς ή ο χρόνος συναγερμού του συστήματος ανίχνευσης
αερίου. Εάν το σημείο δεν αποκατασταθεί, η έξοδος παραμένει ενεργή ακόμη και, όταν
λήξει ο χρόνος συναγερμού του συστήματος πυρκαγιάς ή ο χρόνος συναγερμού του
συστήματος ανίχνευσης αερίου.

–

Όχι - Είναι δυνατή η σίγαση της εξόδου κώδωνα του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και
της εξόδου κώδωνα του συστήματος ανίχνευσης αερίου (και των βομβητών συναγερμού του
πληκτρολογίου) είναι δυνατή, είτε επιτευχθεί αποκατάσταση του κυκλώματος του σημείου
σε «Κανονική κατάσταση» είτε όχι. Εάν δεν επιτευχθεί σίγαση του κώδωνα του συστήματος

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Σημεία | el 225

ανίχνευσης πυρκαγιάς και του κώδωνα του συστήματος ανίχνευσης αερίου, η έξοδος
παραμένει ενεργή έως ότου λήξει ο χρόνος συναγερμού του συστήματος πυρκαγιάς ή ο
χρόνος συναγερμού του συστήματος ανίχνευσης αερίου.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για εφαρμογές συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς ή
ανίχνευσης αερίου, ώστε να ανταποκρίνονται στην απαίτηση ότι δεν είναι δυνατή η σίγαση των
ακουστικών συναγερμών εάν δεν διαγραφεί το συμβάν παραβίασης.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Κώδωνας έως ότου γίνει αποκατάσταση

10.3.13

Ήχηση μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες
Προεπιλογή: Όχι (για όλα τα προφίλ σημείων)
Επιλογές:
–

Ναι - για αθόρυβα σημεία (η παράμετρος «Σιωπηρός κώδωνας» έχει οριστεί σε «Ναι»), η
έξοδος κώδωνα συναγερμού ενεργοποιείται μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες
αποστολής αναφοράς στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

–

Όχι - για αθόρυβα σημεία (η παράμετρος «Σιωπηρός κώδωνας» έχει οριστεί σε «Ναι»), η
έξοδος κώδωνα συναγερμού δεν ενεργοποιείται μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες
αποστολής αναφοράς στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Όταν παραβιαστεί ένα σιωπηρό σημείο (η παράμετρος Σιωπηρός κώδωνας, σελίδα 224 έχει
οριστεί σε «Ναι»), αρχίζει αμέσως η μέτρηση του χρόνου ενεργοποίησης συναγερμού διάρρηξης.
Ενδέχεται να χρειαστούν έως 3 λεπτά πριν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια αποστολής
αναφοράς στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Βεβαιωθείτε ότι η παράμετρος Χρόνος διάρρηξης, σελίδα
112 έχει οριστεί, ώστε να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των 3 λεπτών, όπως
και το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του οποίου θέλετε να ενεργοποιηθεί η έξοδος Κώδωνας
συναγερμού, σελίδα 146.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Ήχηση μετά από 2 ανεπιτυχείς προσπάθειες

10.3.14

Αόρατο σημείο
Προεπιλογή:
–

Ναι - Προφίλ σημείου 2

–

Όχι - Όλα τα άλλα προφίλ σημείων

Επιλογές:
–

Ναι - στα πληκτρολόγια δεν εμφανίζονται τα συμβάντα συναγερμού για αυτό το σημείο. Δεν
ηχεί κανένας τόνος συναγερμού στα πληκτρολόγια. Στα πληκτρολόγια εμφανίζονται τα
συμβάντα προβλήματος και ηχεί ο τόνος προβλήματος.

–

Όχι - στα πληκτρολόγια εμφανίζονται τα συμβάντα συναγερμού και τα συμβάντα
προβλήματος. Στα πληκτρολόγια ηχεί ο τόνος συναγερμού και ο τόνος προβλήματος για το
συγκεκριμένο σημείο.

Η παράμετρος αυτή δεν αφορά τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς ή τα σημεία ανίχνευσης αερίου.
Για να εμποδίσετε την ήχηση του τόνου συναγερμού του πληκτρολογίου και του Κώδωνας
συναγερμού, σελίδα 146, πρέπει να ορίσετε την παράμετρο Σιωπηρός κώδωνας, σελίδα 224 του
σημείου σε «Ναι».
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Αόρατο σημείο

10.3.15

Buzz on Fault
Προεπιλογή:
–

1- Προφίλ σημείου 9

–

0 - Όλα τα άλλα προφίλ σημείων
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Επιλογές:
0 - η παράμετρος «Βόμβος με την παρουσία βλάβης» είναι απενεργοποιημένη, ο τόνος
προβλήματος ηχεί μόνο εάν το σημείο μεταβεί σε κατάσταση προβλήματος.
1 - ο τόνος προβλήματος ηχεί, όταν παραβιαστεί το σημείο. Δεν είναι δυνατή η σίγαση του τόνου
προβλήματος, εάν δεν επιτευχθεί αποκατάσταση του κυκλώματος του σημείου σε «Κανονική
κατάσταση».
2 - ο τόνος προβλήματος ηχεί, όταν παραβιαστεί το σημείο. Είναι δυνατή η σίγαση του τόνου
προβλήματος, πριν επιτευχθεί αποκατάσταση του κυκλώματος του σημείου σε «Κανονική
κατάσταση».
3 - ο τόνος προβλήματος ηχεί, όταν το σημείο έχει σφάλμα. Η ήχηση του τόνου προβλήματος
διακόπτεται αυτόματα, μόλις επιτευχθεί αποκατάσταση του κυκλώματος του σημείου σε
«Κανονική κατάσταση». Δεν είναι δυνατή η σίγαση του τόνου προβλήματος, όταν το σημείο
παρουσιάζει βλάβη.
Οι ανταποκρίσεις σημείου Άμεσος συναγερμός (I), Πρόβλημα (T) και Εποπτεία (S) λαμβάνουν
προτεραιότητα έναντι της παραμέτρου «Βόμβος σε περίπτωση σφάλματος». Εάν η παράμετρος
«Ανταπόκριση σημείου» οριστεί σε «κενό», μόνο η παράμετρος «Βόμβος σε περίπτωση
σφάλματος» ενδέχεται να ενεργοποιήσει την ήχηση του τόνου προβλήματος. Ανατρέξτε στις
παραμέτρους Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 για μια περιγραφή των τύπων ανταπόκρισης για
κάθε τύπο σημείου και πώς αυτοί επηρεάζονται από την κατάσταση όπλισης.
Εάν ενεργοποιηθεί και επιβεβαιωθεί ένα συμβάν συναγερμού, προβλήματος ή εποπτείας, τότε οι
επιλογές 1 και 3 της παραμέτρου «Βόμβος σε περίπτωση σφάλματος» συνεχίζουν να παράγουν
τον τόνο προβλήματος, έως την αποκατάσταση του κυκλώματος του σημείου σε «Κανονική
κατάσταση».
Γνωστοποίηση!
Η παράμετρος «Βόμβος σε περίπτωση σφάλματος» δεν αφορά τον τύπο σημείου
προσαρμοσμένης λειτουργίας.

Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων >

10.3.16

Σημείο παρακολούθησης
Προεπιλογή:
–

Ναι - Προφίλ σημείων 7 έως 8

–

Όχι - Όλα τα άλλα προφίλ σημείων

Επιλογές:
–

Ναι - εάν ο πίνακας ελέγχου είναι σε λειτουργία παρακολούθησης, αυτό το σημείο
ενεργοποιεί τον τόνο παρακολούθησης, όταν γίνει σφάλμα.

–

Όχι - αυτό το σημείο δεν ενεργοποιεί τον τόνο παρακολούθησης, όταν παραβιαστεί.

Ακούγεται μόνο ο τόνος παρακολούθησης στα πληκτρολόγια που έχουν εκχωρηθεί στην ίδια
περιοχή με εκείνη του σημείου.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Σημείο παρακολούθησης

10.3.17

Τύπος ανταπόκρισης εξόδου
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

0- απενεργοποιημένη, η κατάσταση του σημείου δεν επηρεάζει τη λειτουργία της σχετικής
εξόδου.
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–

1- η μετάβαση αυτού του σημείου σε οποιαδήποτε κατάσταση κυκλώματος εκτός από
«Κανονική κατάσταση» ενεργοποιεί τη σχετική έξοδο. Εκτελείται αυτόματα αρχικοποίηση
της εξόδου, μόλις το σημείο επιστρέψει στην κατάσταση κυκλώματος «Κανονική
κατάσταση».

–

2-, όταν αυτό το σημείο μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού, ενεργοποιείται η σχετική
έξοδος. Η έξοδος παραμένει ενεργοποιημένη, έως ότου διαγραφεί το συμβάν συναγερμού
από το πληκτρολόγιο.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για τη διαμόρφωση εξόδων για την ενεργοποίηση σε
σταθερό μοτίβο, όταν κάποιο σχετικό σημείο (σημείο με αριθμό ίδιο με τον αριθμό της εξόδου,
π.χ. σημείο 8 και έξοδος 8) μεταβεί σε οποιαδήποτε κατάσταση κυκλώματος εκτός από
«Κανονική κατάσταση».
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «0», όταν η σχετική έξοδος είναι διαμορφωμένη για
οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εξόδου.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Τύπος ανταπόκρισης εξόδου

10.3.18

Εμφάνιση ως συσκευή
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - εμφάνιση της ένδειξης [ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] στα πληκτρολόγια, όταν αυτό το σημείο
είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση κυκλώματος εκτός από «Κανονική κατάσταση».

–

Όχι - μη εμφάνιση της ένδειξης [ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] στα πληκτρολόγια, όταν αυτό το
σημείο είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση κυκλώματος εκτός από «Κανονική κατάσταση».

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για σημεία που είναι συνδεδεμένες σε μια έξοδο
προβλήματος μιας συσκευής.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Εμφάνιση ως συσκευή

10.3.19

Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη
Προεπιλογή:
–

Ναι - Προφίλ σημείου 9, 12

–

Όχι - Όλα τα άλλα προφίλ σημείων

Επιλογές:
–

Ναι - ενώ η περιοχή είναι αφοπλισμένη, ο πίνακας ελέγχου δεν αποστέλλει αναφορές
συναγερμού, προβλήματος ή αποκατάστασης για το συγκεκριμένο σημείο.

–

Όχι - ενώ η περιοχή είναι αφοπλισμένη, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές
συναγερμού, προβλήματος και αποκατάστασης για το συγκεκριμένο σημείο.

Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς ή ανίχνευσης αερίου.
Μην ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για τους τύπους «Κλειδοδιακόπτης συνεχούς
λειτουργίας», «Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας» ή «Σημείο ανοίγματος/κλεισίματος».
Μην ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για 24ωρα σημεία. Τα 24ωρα σημεία παραμένουν
πάντα οπλισμένα.
Αντί αυτού, επιλέξτε έναν τύπο ελεγχόμενου σημείου και χρησιμοποιήστε ανταπόκριση σημείου
η οποία αποστέλλει συναγερμό, το σημείο είναι οπλισμένο είτε όχι. Για παράδειγμα, τα σημεία
με την παράμετρο Τύπος σημείου, σελίδα 202 ρυθμισμένη σε «Πλήρης ενεργοποίηση» και την
παράμετρο Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 ρυθμισμένη σε «9» αποστέλλουν συναγερμό, όταν
παρουσιαστεί ένα συμβάν προβλήματος ή βραχυκυκλώματος (I), το σημείο είναι οπλισμένο είτε
όχι.
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Γνωστοποίηση!
αποστέλλεται αναφορά αποκατάστασης ακόμη και, όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη, εάν το
συμβάν συναγερμού ή προβλήματος παρουσιάστηκε ενώ η περιοχή ήταν οπλισμένη και το
κύκλωμα επέστρεψε σε κανονική κατάσταση μόλις αφοπλίστηκε η περιοχή.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Τοπικά, ενώ αφοπλισμένο

10.3.20

Τοπικά, ενώ οπλισμένη
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ενώ η περιοχή είναι οπλισμένη, ο πίνακας ελέγχου δεν αποστέλλει αναφορές
συναγερμού, προβλήματος ή αποκατάστασης για το συγκεκριμένο σημείο.

–

Όχι - ενώ η περιοχή είναι οπλισμένη, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές συναγερμού,
προβλήματος και αποκατάστασης για το συγκεκριμένο σημείο.

Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει τα σημεία πυρκαγιάς ή ανίχνευσης αερίου.
Μην ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για τους τύπους «Κλειδοδιακόπτης συνεχούς
λειτουργίας», «Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας» ή «Σημείο ανοίγματος/κλεισίματος».
Μην ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για 24ωρα σημεία. Τα 24ωρα σημεία παραμένουν
πάντα οπλισμένα.
Αντί αυτού, επιλέξτε έναν τύπο ελεγχόμενου σημείου και χρησιμοποιήστε ανταπόκριση σημείου
η οποία αποστέλλει συναγερμό, είτε το σημείο είναι οπλισμένο είτε όχι. Για παράδειγμα, τα
σημεία με την παράμετρο Τύπος σημείου, σελίδα 202 ρυθμισμένη σε «Πλήρης ενεργοποίηση» και
την παράμετρο Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 ρυθμισμένη σε «9» αποστέλλουν συναγερμό,
όταν παρουσιαστεί ένα συμβάν προβλήματος ή βραχυκυκλώματος (I), είτε η περιοχή είναι
οπλισμένη είτε όχι.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Τοπικά, ενώ οπλισμένο

10.3.21

Απενεργοποίηση αποκαταστάσεων
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - απενεργοποίηση αναφορών αποκατάστασης για το συγκεκριμένο σημείο.

–

Όχι - ενεργοποίηση αναφορών αποκατάστασης για το συγκεκριμένο σημείο.

Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Απενεργοποίηση αναφορών αποκατάστασης

10.3.22

Εξαναγκασμένη όπλιση με δυνατότητα επιστροφής
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - όταν αυτό το σημείο επιστρέψει σε κανονική κατάσταση μετά από εξαναγκασμένη
όπλιση (εξαναγκασμένη παράκαμψη σημείου), μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση
όπλισης.

–

Ναι - όταν αυτό το σημείο επιστρέψει σε κανονική κατάσταση μετά από εξαναγκασμένη
όπλιση (εξαναγκασμένη παράκαμψη σημείου), μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση
όπλισης.

Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για σημεία τα οποία παραβιάζονται κατά την όπλιση της
περιοχής. Όταν αυτό το σημείο επιστρέψει στην κανονική κατάσταση μετά από εξαναγκασμένη
όπλιση (εξαναγκασμένη παράκαμψη σημείου), μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση όπλισης
μαζί με τα άλλα σημεία στην περιοχή.
2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Σημεία | el 229

Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Εξαναγκασμένη όπλιση με δυνατότητα επιστροφής

10.3.23

Παράκαμψη με δυνατότητα επιστροφής
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - στα ελεγχόμενα σημεία που βρίσκονται σε κατάσταση παράκαμψης, παράκαμψης
επαναλαμβανόμενων συμβάντων ή εξαναγκασμένης όπλισης, η παράκαμψη ακυρώνεται
αυτόματα, όταν αφοπλίζεται η περιοχή.

–

Όχι - στα ελεγχόμενα σημεία που βρίσκονται σε κατάσταση παράκαμψης, παράκαμψης
επαναλαμβανόμενων συμβάντων ή εξαναγκασμένης όπλισης, απαιτείται ακύρωση της
παράκαμψης μέσω της λειτουργίας του πληκτρολογίου «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ;», μέσω
των λειτουργιών Προγραμμάτων «Ακύρωση παράκαμψης σημείου» ή «Ακύρωση
παράκαμψης όλων των σημείων» ή μέσω του RPS.

Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Όχι» για τα σημεία ενδοασφάλισης.
Για να διατηρήσετε τα σημεία σε κατάσταση εξαναγκασμένης όπλισης (κατάσταση παράκαμψης),
όταν αυτή παράμετρος οριστεί σε «Όχι», ορίστε την παράμετρο Εξαναγκασμένη όπλιση με
δυνατότητα επιστροφής, σελίδα 228 σε «Όχι».
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Παράκαμψη με δυνατότητα επιστροφής

10.3.24

Με δυνατότητα παράκαμψης
Προεπιλογή:
–

Ναι - Προφίλ σημείων 1-7, 13, 20, 25-63

–

Όχι - Προφίλ σημείων 2-6, 14-19, 21-24

Επιλογές:
–

Ναι - είναι δυνατή η παράκαμψη και η εξαναγκασμένη όπλιση των σημείων που έχουν
εκχωρηθεί σε αυτό το προφίλ.

–

Όχι - δεν είναι δυνατή η παράκαμψη ή η εξαναγκασμένη όπλιση των σημείων που έχουν
εκχωρηθεί σε αυτό το προφίλ.

Ακόμη και, όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε «Όχι»:
–

Τα ελεγχόμενα σημεία που παραβιάζονται μεταβαίνουν σε κατάσταση εξαναγκασμένης
όπλισης στο τέλος της χρονοθυρίδας κλεισίματος, όταν η παράμετρος «Αυτόματο κλείσιμο»
οριστεί σε «Ναι».

–

Τα ελεγχόμενα σημεία που παραβιάζονται μεταβαίνουν σε κατάσταση εξαναγκασμένης
όπλισης, όταν η περιοχή οπλιστεί από ένα πρόγραμμα.

Όταν ένα 24ωρο σημείο είναι σε κατάσταση παράκαμψης, στο πληκτρολόγιο υποδεικνύεται η
κυλιόμενη ένδειξη 24ΩΡΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ. Στην περίπτωση σημείων πυρκαγιάς, υποδεικνύεται η
κυλιόμενη ένδειξη ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Στην περίπτωση σημείων
ανίχνευσης αερίου, υποδεικνύεται η κυλιόμενη ένδειξη ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ.
Για 24ωρη ανταπόκριση συναγερμού, χωρίς τη συνεχή εμφάνιση της κυλιόμενης ένδειξης ενός
24ωρου σημείου που παρακάμφθηκε, χρησιμοποιήστε ένα σημείο σε κατάσταση μερικής
ενεργοποίησης με Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 9 σε E.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Με δυνατότητα παράκαμψης

10.3.25

Παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
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–

Ναι - ενεργοποίηση της λειτουργίας «Παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων» για το
συγκεκριμένο σημείο. Ο πίνακας ελέγχου παρακάμπτει αυτόματα το σημείο μόλις ο αριθμός
των συμβάντων συναγερμού σημείου ή προβλήματος σημείου υπερβεί την τιμή της
παραμέτρου «Αριθμός παράκαμψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων».

–

Όχι - απενεργοποίηση της λειτουργίας «Παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων» για
το συγκεκριμένο σημείο.

Με κάθε συμβάν συναγερμού σημείου ή προβλήματος σημείου, ο πίνακας προσθέτει τον αριθμό
1 στη μέτρηση συμβάντων. Όταν η περιοχή αφοπλιστεί, ο πίνακας ελέγχου αρχικοποιεί τη
μέτρηση συμβάντων στο 0.
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές για Παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων,
μόλις συμπληρωθεί ο Αριθμός παράκαμψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων, σελίδα 90 και η
παράμετρος Αναφορά παράκαμψης κατά την εμφάνιση, σελίδα 230 ορίζεται σε «Ναι».
Η παράμετρος Με δυνατότητα παράκαμψης, σελίδα 229 δεν χρειάζεται να οριστεί σε «Ναι» για να
λειτουργήσει η παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων.
Εάν η παράμετρος Παράκαμψη με δυνατότητα επιστροφής, σελίδα 229 οριστεί σε «Ναι», στα
σημεία σε κατάσταση παράκαμψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων η παράκαμψη ακυρώνεται
αυτόματα, όταν αφοπλίζεται η περιοχή.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων

10.3.26

Αναφορά παράκαμψης κατά την εμφάνιση
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά παράκαμψης, όταν παρακάμπτεται το
σημείο.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου δεν αποστέλλει μια αναφορά παράκαμψης για το συγκεκριμένο
σημείο.

Όταν ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο
Αναβολή αναφοράς παράκαμψης, σελίδα 230 για την αποστολή αναφορών παράκαμψης για 24ωρα
σημεία, όταν οπλίζεται η περιοχή και όχι κατά την εμφάνιση.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Αναφορά παράκαμψης κατά την εμφάνιση

10.3.27

Αναβολή αναφοράς παράκαμψης
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές παράκαμψης για τα 24ωρα σημεία, όταν
οπλίζεται το σημείο.

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές παράκαμψης για τα 24ωρα σημεία, όταν
παρακάμπτονται τα σημεία.

Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει τις αναφορές παράκαμψης για τα ελεγχόμενα σημεία, τα
σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς ή τα σημεία ανίχνευσης αερίου.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Αναβολή αναφοράς παράκαμψης

10.3.28

Σημείο διασταύρωσης
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - αυτό το σημείο είναι σημείο διασταύρωσης.

–

Όχι - αυτό το σημείο δεν είναι σημείο διασταύρωσης.
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Όταν υπάρχει παραβίαση σε ένα σημείο διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου θέτει σε λειτουργία
τον χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης. Εάν υπάρξει παραβίαση σε κάποιο άλλο σημείο
διασταύρωσης στην ίδια ομάδα σημείων διασταύρωσης πριν από τη λήξη της αντίστροφης
μέτρησης του χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
συναγερμού σημείου διασταύρωσης για αμφότερα τα σημεία.
Εάν, στη συνέχεια, το σημείο διασταύρωσης που θέτει σε λειτουργία τον χρονοδιακόπτη σημείου
διασταύρωσης επανέλθει σε κανονική κατάσταση και δεν υπάρξει παραβίαση σε κάποιο άλλο
σημείο διασταύρωσης στην ίδια ομάδα σημείων διασταύρωσης πριν από τη λήξη της αντίστροφης
μέτρησης του χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα μη
επαληθευμένο συμβάν (όχι συμβάν συναγερμού σημείου διασταύρωσης).
Εάν το σημείο διασταύρωσης που θέτει σε λειτουργία τον χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης
επανέλθει σε κανονική κατάσταση και, στη συνέχεια, υπάρξει νέα παραβίαση και επαναφορά
ξανά, αλλά δεν υπάρξει παραβίαση σε κάποιο άλλο σημείο διασταύρωσης στην ίδια ομάδα
σημείων διασταύρωσης πριν από τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης του χρονοδιακόπτη, ο
πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα μη επαληθευμένο συμβάν (όχι συμβάν συναγερμού σημείου
διασταύρωσης).
Εάν το σημείο διασταύρωσης που θέτει σε λειτουργία τον χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης
παραμείνει σε κατάσταση παραβίασης έως τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης του
χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης και δεν υπάρξει παραβίαση σε κάποιο άλλο σημείο
διασταύρωσης στην ίδια ομάδα σημείων διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα
συμβάν συναγερμού σημείου (όχι συμβάν συναγερμού σημείου διασταύρωσης).
Η λειτουργία του σημείου διασταύρωσης αφορά μόνο τα συμβάντα συναγερμού. Δεν αφορά τα
συμβάντα εποπτείας ή προβλήματος.
Η λειτουργία σημείου διασταύρωσης απαιτεί τουλάχιστον 2 σημεία στην ομάδα σημείων
διασταύρωσης.
Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση των ομάδων σημείων διασταύρωσης. Υπάρχουν 8 σημεία σε
κάθε ομάδα σημείων διασταύρωσης. Τα σημεία 1-8 ανήκουν στην πρώτη ομάδα. Τα σημεία 9-16
ανήκουν στη δεύτερη ομάδα κ.ο.κ. Τα σημεία διασταύρωσης που ανήκουν σε διαφορετικές
ομάδες σημείων διασταύρωσης δεν επηρεάζονται μεταξύ τους.
Εκχωρήστε τα σημεία διασταύρωσης που ανήκουν στην ίδια ομάδα σημείων διασταύρωσης στο
ίδιο προφίλ σημείου. Ορίστε την παράμετρο Τύπος σημείου, σελίδα 202 σε έναν από του τύπους
Μερική ενεργοποίηση, Εσωτερική ή 24ωρο. Ορίστε την παράμετρο Ανταπόκριση σημείου, σελίδα
208 για άμεση ανταπόκριση συναγερμού.
Εάν εκχωρήσετε σημεία διασταύρωσης που ανήκουν στην ίδια ομάδα σημείων διασταύρωσης σε
διαφορετικά προφίλ σημείων και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ματαίωσης
συναγερμού, ορίστε την παράμετρο Ματαίωση συναγερμού, σελίδα 233 σε «Ναι» για κάθε προφίλ
σημείου.
Ο ορισμός της παραμέτρου Με δυνατότητα παράκαμψης, σελίδα 229 σε «Ναι» για τα σημείας
διασταύρωσης ενδέχεται να εμποδίσει τους συναγερμούς των σημείων διασταύρωσης. Για
παράδειγμα, εάν τα σημεία 1 και 2 είναι σημεία διασταύρωσης, ή το σημείο 1 έχει παρακαμφθεί
και το σημείο 2 έχει παραβιαστεί, ο πίνακας ελέγχου δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα συμβάν
σημείου διασταύρωσης. Εάν το σημείο 2 παραμείνει σε κατάσταση παραβίασης έως τη λήξη της
αντίστροφης μέτρησης του χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού σημείου (όχι συμβάν συναγερμού σημείου διασταύρωσης).
Εάν το σημείο 2 παραβιαστεί και επανέλθει σε κανονική κατάσταση πριν από τη λήξη της
αντίστροφης μέτρησης του χρονοδιακόπτη σημείου διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου
δημιουργεί ένα μη επαληθευμένο συμβάν σημείου (όχι συμβάν συναγερμού σημείου
διασταύρωσης), μόλις λήξη η αντίστροφη μέτρηση.
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Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Σημείο διασταύρωσης
Περισσότερες πληροφορίες
Χρονοδιακόπτης σημείου διασταύρωσης, σελίδα 199

10.3.29

Επαλήθευση συναγερμού
Προεπιλογή:
–

Ναι - Προφίλ σημείου 5

–

Όχι - Όλα τα άλλα προφίλ σημείων

Επιλογές:
–

Ναι - Ενεργοποιήστε την επαλήθευση συναγερμού για αυτό το σημείο (τύπος ανίχνευσης
σημείου πυρκαγιάς μόνο)

–

Όχι - Απενεργοποιήστε την επαλήθευση συναγερμού σε αυτό το σημείο.

Εάν ορίσετε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι», θα πρέπει να ορίσετε και την παράμετρο «Με
δυνατότητα αρχικοποίηση» σε «Ναι».
Όταν μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού ένα σημείο, η παράμετρος «Επαλήθευση συναγερμού»
του οποίου έχει οριστεί σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί τη λειτουργία της εξόδου
«Αρχικοποίηση αισθητήρων», ώστε να διακοπεί η τροφοδοσία στα σημεία με δυνατότητα
αρχικοποίησης. Μόλις επανασυνδεθεί η τροφοδοσία, ο πίνακας ελέγχου αγνοεί το σημείο για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο «Χρόνος επανεκκίνησης». Εάν το σημείο μεταβεί
σε κατάσταση συναγερμού εντός 65 δευτερολέπτων από το τέλος του χρόνου επανεκκίνησης, ο
πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού.
Ο πίνακας ελέγχου δεν χρησιμοποιεί το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στην παράμετρο
«Χρόνος επανεκκίνησης» για τον διαδοχικό έλεγχο ανίχνευσης πυρκαγιάς. Ο χρόνος
επανεκκίνησης είναι 5 δευτ.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Επαλήθευση συναγερμού
Περισσότερες πληροφορίες
Χρόνος επανεκκίνησης, σελίδα 106
Με δυνατότητα αρχικοποίησης, σελίδα 232
Αρχικοποίηση αισθητήρων, σελίδα 147

10.3.30

Με δυνατότητα αρχικοποίησης
Προεπιλογή:
–

Όχι - Προφίλ σημείων 1-3, 6-63

–

Ναι - Προφίλ σημείων 4, 5

Επιλογές:
–

Ναι - ο πίνακας ελέγχου αγνοεί αυτό το σημείο για τον χρόνο αρχικοποίησης στη λειτουργία
χρήστη «Αρχικοποίηση αισθητήρων» και τον χρόνο αρχικοποίησης/επανεκκίνησης στη
λειτουργία Επαλήθευσης συναγερμού.

–

Όχι - δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί αρχικοποίηση αυτού του σημείου.

Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» για τα σημεία που απαιτούν διακοπή της τροφοδοσίας,
ώστε να εκτελεστεί αρχικοποίηση ενός συμβάντος ενεργού συναγερμού. Η λειτουργία σημείου
με δυνατότητα αρχικοποίησης χρησιμοποιείται συνήθως για ανιχνευτές καπνού και ανιχνευτές
θραύσης τζαμιών. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ανίχνευσης πυρκαγιάς και συσκευές εντοπισμού
εισβολής στον ίδιο βρόχο τροφοδοσίας.
Όταν εκτελείται αρχικοποίηση σημείων μέσω της λειτουργίας χρήστη «Αρχικοποίηση αισθητήρα»,
ενός διαδοχικού ελέγχου ή RPS, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια αναφορά αρχικοποίησης
αισθητήρα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
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Περισσότερες πληροφορίες
Επαλήθευση συναγερμού, σελίδα 232
Χρόνος επανεκκίνησης, σελίδα 106
Αρχικοποίηση αισθητήρων, σελίδα 147
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Με δυνατότητα αρχικοποίησης

10.3.31

Ματαίωση συναγερμού
Προεπιλογή:
–

Ναι - Προφίλ σημείων 1, 7-16, 20-21, 23-30

–

Όχι - Προφίλ σημείων 2-6, 17-19, 22, 31 (31-63 για το μοντέλο B9512G)

Επιλογές:
–

Ναι - εάν το σημείο μεταβεί σε κατάσταση συναγερμού, ο πίνακας ελέγχου καθυστερεί την
αποστολή της αναφοράς συναγερμού για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στην
παράμετρο «Παράθυρο ματαίωσης».

–

Όχι - ο πίνακας ελέγχου δεν καθυστερεί την αποστολή αναφορών συναγερμού.

Εάν κάποιος χρήστης σιγήσει τον συναγερμό πριν από τη λήξη του χρόνου στο «Παράθυρο
ματαίωσης», ο συναγερμός ματαιώνεται. Η αναφορά συμβάντος σημείου δεν αποστέλλεται στο
Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Όταν ματαιώνεται ένας συναγερμός, στα πληκτρολόγια ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν
στάλθηκε συναγερμός». Ανατρέξτε στην ενότητα Ένδειξη ματαίωσης, σελίδα 131.
Η παράμετρος αυτή δεν αφορά τους συναγερμούς ανίχνευσης πυρκαγιάς ή τους συναγερμούς
αόρατων σημείων.
Γνωστοποίηση!
Για πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου UL, το συνολικό χρονικό διάστημα που
πληκτρολογείται στην παράμετρο Καθυστέρηση εισόδου, σελίδα 223 και στην παράμετρο
Παράθυρο ματαίωσης, σελίδα 88 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείου > Ματαίωση συναγερμού

10.3.32

Χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου
Προεπιλογή:
–

24 ώρες - Προφίλ σημείων 1-2, 7-16

–

4 ώρες - Προφίλ σημείων 3-6

Επιλογές:
–

Κανένας - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εποπτείας ασύρματου σημείου.

–

4 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες, 48 ώρες, 72 ώρες - ορίστε τον χρόνο σε ώρες για τη λειτουργία
εποπτείας ασύρματου σημείου.

Εάν ο ασύρματος δέκτης δεν λάβει μια μετάδοση από τη συσκευή ασύρματου σημείου εντός του
χρόνου εποπτείας ασύρματου σημείου, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν απουσίας για
το σημείο.
Η παράμετρος «Χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου» για τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς
ορίζεται σε «4 ώρες», χωρίς δυνατότητα αλλαγής.
Ο χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου αφορά τα ασύρματα χειριστήρια RADION, όταν
διαμορφώνονται ως συσκευές σημείου.
Αυτό είναι ένα εναλλακτικό διάστημα εποπτείας από την καθολική ρύθμιση Χρόνος εποπτείας
συστήματος (Επαναλήπτης), σελίδα 293.
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Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου

10.3.33

Προσαρμοσμένη λειτουργία
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένο
Επιλογές:
–

B9512G - Απενεργοποιημένο, Λειτουργία 128-159

–

B8512G - Απενεργοποιημένο, Λειτουργία 128-135

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία για έναρξη, όταν το σημείο έχει παραβιαστεί στην
κατάσταση «Βραχυκύκλωμα» (S) ή στην κατάσταση «Ανοικτό κύκλωμα» (O).
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Προσαρμοσμένη λειτουργία

10.3.34

Καθυστέρηση παρακολούθησης
Προεπιλογή: 00:00
Επιλογές: 00:00 (απενεργοποιημένη), 00:01-60:00
Ορίστε το χρονικό διάστημα (ΛΛ:ΔΔ) αναμονής ενός αφοπλισμένου πίνακα ελέγχου μετά από
παραβίαση σημείου πριν αποστείλει αναφορά εποπτείας συναγερμού διάρρηξης στο Κέντρο
Λήψης Σημάτων. Το σημείο πρέπει να παραμένει σε κατάσταση παραβίασης για ολόκληρο το
χρονικό διάστημα.
Εάν το σημείο επανέλθει σε κανονική κατάσταση στο συγκεκριμένο διάστημα, δεν αποστέλλεται
καμία αναφορά.
Ο πίνακας ελέγχου δεν υποδεικνύει συμβάντα καθυστέρησης παρακολούθησης στα
πληκτρολόγια.
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Καθυστέρηση παρακολούθησης» για την παρακολούθηση θυρών
οι οποίες δεν θα πρέπει να παραμένουν ανοικτές. Για παράδειγμα, θύρες συμπιεστών
σκουπιδιών, θύρα βιτρίνας κοσμημάτων και θύρες καταψυκτών.
Γνωστοποίηση!
Η έναρξη διαδοχικού ελέγχου που περιλαμβάνει ελεγχόμενα σημεία, όπως και η όπλιση των
περιοχών των σημείων προκαλεί ακύρωση του χρονοδιακόπτη σημείου παρακολούθησης. Δεν
αποστέλλεται καμία αναφορά μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος διαμόρφωσης.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Καθυστέρηση παρακολούθησης

10.3.35

Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης, Αφοπλισμένη
Προεπιλογή: 00:00
Επιλογές: 00:00 (απενεργοποιημένη), 00:05-60:00
Η παράμετρος αυτή ορίζει το χρονικό διάστημα (ΛΛ:ΔΔ) αναμονής του πίνακα ελέγχου μετά από
παραβίαση ενός αφοπλισμένου σημείου πριν από την αναγγελία ή την αποστολή αναφοράς
σχετικά με την παραβίαση.
Η παράμετρος αυτή αφορά μόνο τους ακόλουθους τύπους σημείων, όταν είναι αφοπλισμένα:
–

Μερική ενεργοποίηση, σελίδα 236

–

Εσωτερική, σελίδα 237

–

Εσωτερική ακολουθία, σελίδα 238

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για καθυστέρηση του αποτελέσματος των ακόλουθων
παραμέτρων:
–

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208
–

Άμεσος συναγερμός

–

Εποπτεία
Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Σημεία | el 235

–

Buzz on Fault, σελίδα 225

–

Σημείο παρακολούθησης, σελίδα 226

–

Τύπος ανταπόκρισης εξόδου, σελίδα 226

–

Εμφάνιση ως συσκευή, σελίδα 227

–

Έξοδος, σελίδα 196

Γνωστοποίηση!
Ο συναγερμός καθυστέρησης (D) ανταπόκρισης σημείου δεν υποστηρίζεται από τη δυνατότητα
«Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης». Επομένως, όταν ένας συναγερμός καθυστέρησης
καταλήξει σε άμεσο συναγερμό, αυτή η δυνατότητα δεν καθυστερεί τον συγκεκριμένο
συναγερμό.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης, αφοπλισμένη

10.3.36

Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης, οπλισμένη
Προεπιλογή: 00:00
Επιλογές: 00:00 (απενεργοποιημένη), 00:05-60:00
Η παράμετρος αυτή ορίζει το χρονικό διάστημα (ΛΛ:ΔΔ) αναμονής του πίνακα ελέγχου μετά από
παραβίαση ενός οπλισμένου σημείου πριν από την αναγγελία ή την αποστολή αναφοράς σχετικά
με την παραβίαση.
Η παράμετρος αυτή αφορά μόνο τους ακόλουθους τύπους σημείων, όταν είναι οπλισμένα:
–

24ωρη, σελίδα 236

–

Μερική ενεργοποίηση, σελίδα 236

–

Εσωτερική, σελίδα 237

–

Εσωτερική ακολουθία, σελίδα 238

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για καθυστέρηση του αποτελέσματος των ακόλουθων
παραμέτρων:
–

Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208
–

Άμεσος συναγερμός

–

Εποπτεία

–

Τύπος ανταπόκρισης εξόδου, σελίδα 226

–

Εμφάνιση ως συσκευή, σελίδα 227

–

Έξοδος, σελίδα 196

Γνωστοποίηση!
Ο συναγερμός καθυστέρησης (D) ανταπόκρισης σημείου δεν υποστηρίζεται από τη δυνατότητα
«Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης». Επομένως, όταν ένας συναγερμός καθυστέρησης
καταλήξει σε άμεσο συναγερμό, αυτή η δυνατότητα δεν καθυστερεί τον συγκεκριμένο
συναγερμό.
Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Ανταπόκριση σε κατάσταση καθυστέρησης, οπλισμένη

10.3.37

Κανονική κατάσταση
Προεπιλογή: Ανοικτό κύκλωμα
Επιλογές:
–

Ανοικτό κύκλωμα - το ανοικτό κύκλωμα ενός σημείου είναι η «Κανονική κατάσταση».

–

Βραχυκύκλωμα - το βραχυκύκλωμα ενός σημείου είναι η «Κανονική κατάσταση».

Η παράμετρος αυτή ορίζει την «Κανονική κατάσταση», όταν η παράμετρος «Τύπος κυκλώματος»
οριστεί σε «Χωρίς αντίσταση τερματισμού γραμμής EOL».
Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

236 el | Σημεία

Control Panel

Θέση μενού RPS
Σημεία > Προφίλ σημείων > Τύπος σημείου/Ανταπόκριση/Τύπος κυκλώματος

10.4

Περιγραφές προφίλ σημείων

10.4.1

24ωρη
Ένα 24ωρο σημείο δεν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από ένα πληκτρολόγιο. Τα 24ωρα
σημεία είναι πάντα οπλισμένα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειδοποιήσεις πανικού,
ειδοποιήσεις γιατρών και αστυνομίας.
Τα 24ωρα σημεία μπορούν να προγραμματιστούν με δυνατότητα παράκαμψης σημείου. Πάντως,
η εφαρμογή θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή πριν από τη χρήση της επιλογής παρακάμψης.
Τα 24ωρα σημεία με δυνατότητα παράκαμψης θα πρέπει να προγραμματίζονται στην κατάσταση
Buzz on Fault, σελίδα 225.
Όταν παρακάμπτεται ένα 24ωρο σημείο, η αναφορά θα πρέπει να αποστέλλεται τη στιγμή του
συμβάντος. Εάν η περιοχή περιέχει 24ωρα σημεία, η περιοχή δεν είναι ποτέ οπλισμένη ή
αφοπλισμένη, επομένως, δεν αποστέλλεται ετεροχρονισμένη αναφορά παράκαμψης.
24ωρη προστασία για θύρες πυρασφαλείας, καταπακτές οροφής κ.λπ. Αντί να προγραμματίσετε
αυτόν τον τύπο προστασίας ως 24ωρο σημείο, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός τύπου
περιμετρικού σημείου με Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 9 έως E. Τα 24ωρα σημεία δεν
παρουσιάζουν παραβιάσεις κατά την εισαγωγή μιας λειτουργίας όπλισης, αλλά τα περιμετρικα
σημεία παρουσιάζουν. Κατά τον προγραμματισμό για προστασία αυτού του είδους, θα πρέπει να
εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης των επιλογών και Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη, σελίδα 227
Συσκευές συναγερμού ληστείας σε εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
προτύπου UL: για τα σημεία που είναι συνδεδεμένα σε συσκευές συναγερμού ληστείας,
απαιτείται η χρήση τύπου 24ωρου σημείου. Το κείμενο σημείου πρέπει να περιλαμβάνει, την
ένδειξη «ληστεία».

10.4.2

Μερική ενεργοποίηση
Η διαμόρφωση ενός προφίλ σημείου με τον τύπο σημείου «Μερική ενεργοποίηση» το καθιστά
προφίλ σημείου σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση». Τα σημεία που εκχωρούνται σε προφίλ
σημείου σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» είναι σημεία σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση». Τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» χρησιμοποιούνται συνήθως σε
συσκευές παρακολούθησης στην περίμετρο των εγκαταστάσεων (θύρες και παράθυρα).
Ένα προφίλ σημείου σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» περιλαμβάνει διαμορφούμενο
χρονικό διάστημα καθυστέρησης εισόδου. Ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου παρέχει τον
απαιτούμενο χρόνο στους χρήστες να πλησιάσουν σε ένα πληκτρολόγιο και να
απενεργοποιήσουν την περιοχή, χωρίς να δημιουργηθεί ένα συμβάν συναγερμού. Για
παράδειγμα, όταν ένας χρήστης ανοίξει την μπροστινή θύρα (ενεργοποίηση σημείου σε
κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση») αρχίζει η μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου. Ο
χρήστης χρειάζεται να πλησιάσει σε ένα πληκτρολόγιο και να απενεργοποιήσει την περιοχή, πριν
από τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης εξόδου, ώστε να εμποδίσει τη δημιουργία ενός
συμβάντος συναγερμού.
Εάν το σημείο είναι σε κατάσταση καθυστέρησης εισόδου και ενεργοποιηθεί ένα δεύτερο σημείο
σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση», ο πίνακας ελέγχου συγκρίνει το υπόλοιπο του χρόνου
καθυστέρησης εισόδου με τον χρόνο καθυστέρησης εισόδου που έχει προγραμματιστεί για το
δεύτερο σημείο σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση». Εάν ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου
του δεύτερου σημείου είναι μικρότερος από τον υπόλοιπο χρόνο, ο χρόνος καθυστέρησης
εισόδου συντομεύεται.
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Γνωστοποίηση!
Τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» με άμεση ανταπόκριση σημείου
δημιουργούν συμβάντα άμεσου συναγερμού
Τα περιμετρικά σημεία που έχουν προγραμματιστεί για άμεση Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208
δεν αρχίζουν τη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου κατά την ενεργοποίηση.
Δημιουργούν ένα συμβάν συναγερμού άμεσα, ακόμη και στη διάρκεια της καθυστέρησης
εισόδου ή εξόδου.
Όταν ένας χρήστης ενεργοποιήσει μια περιοχή σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»,
οπλίζονται όλα τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση», «Εσωτερική» και «Εσωτερική
ακολουθία».
Όταν ένας χρήστης ενεργοποιήσει μια περιοχή σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»,
οπλίζονται μόνο τα σημεία σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση». Τα σημεία σε κατάσταση
«Εσωτερική» και «Εσωτερική ακολουθία» δεν οπλίζονται. Σε ένα τυπικό σύστημα, η
ενεργοποίηση μιας περιοχής σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» οπλίζει την περιμετρική
προστασία επιτρέποντας στους χρήστες να παραμένουν στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων χωρίς
να δημιουργούνται συμβάντα συναγερμού από τα εσωτερικά σημεία.

10.4.3

Εσωτερική
Η διαμόρφωση ενός προφίλ σημείου με τον τύπο εσωτερικού σημείου το καθιστά προφίλ
εσωτερικού σημείου. Τα σημεία που εκχωρούνται σε προφίλ εσωτερικού σημείου, είναι
εσωτερικά σημεία. Τα εσωτερικά χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση συσκευών
εσωτερικής ανίχνευσης, π.χ. εσωτερικές θύρες, ανιχνευτές κίνησης, φωτοηλεκτρικές δέσμες ή
χαλάκια μοκέτας.
Τα εσωτερικά σημεία οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση». Δεν οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση».
Η παράμετρος Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 για εσωτερικά σημεία ενδέχεται να διαμορφωθεί
για άμεση ή καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού.
–

Άμεση - Τα σημεία που διαμορφώνονται για άμεση ανταπόκριση συναγερμού, δημιουργούν
συμβάντα συναγερμού αμέσως, ακόμη και κατά τον χρόνο εισόδου ή καθυστέρησης εξόδου.
Τα εσωτερικά σημεία διαμορφώνονται συνήθως για άμεση ανταπόκριση συναγερμού.

–

Καθυστερημένη - Όταν ενεργοποιηθεί ένα εσωτερικό σημείο που έχει διαμορφωθεί για
καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού, ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση», αρχίζει η μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου. Δεν θα
δημιουργηθεί ένα συμβάν συναγερμού, εκτός εάν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου,
πριν απενεργοποιηθεί η περιοχή.
Εάν η περιοχή είναι ήδη σε διαδικασία καθυστέρησης εισόδου, όταν ενεργοποιηθεί ένα
εσωτερικό σημείο με καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού, ο πίνακας ελέγχου
συγκρίνει το υπόλοιπο του χρόνου καθυστέρησης εισόδου με τον χρόνο καθυστέρησης
εισόδου που έχει προγραμματιστεί για το εσωτερικό σημείο. Εάν ο χρόνος καθυστέρησης
εισόδου του εσωτερικού σημείου είναι μικρότερος από τον υπόλοιπο χρόνο, ο χρόνος
καθυστέρησης εισόδου συντομεύεται.

Ο τόνος εισόδου στο πληκτρολόγιο ενδέχεται να ενεργοποιηθεί επίσης από τα καθυστερημένα
σημεία (ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση τόνου εισόδου, σελίδα 223).
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Γνωστοποίηση!
Χρησιμοποιήστε το προφίλ Εσωτερική ακολουθία, σελίδα 238 για άμεσο συναγερμό, εάν η
περιοχή δεν είναι σε διαδικασία καθυστέρησης εισόδου
Σε μερικές εγκαταστάσεις, ίσως χρειάζεστε ένα εσωτερικό σημείο που ακολουθεί, αλλά δεν
μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου. Η ενεργοποίηση ενός σημείου
εσωτερικής ακολουθίας, ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση», δημιουργεί
ένα συμβάν άμεσου συναγερμού. Πάντως, εάν ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο σημείο και αρχίσει η
μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου και, στη συνέχεια, ενεργοποιηθεί το σημείο
εσωτερικής ακολουθίας, τότε το σημείο εσωτερικής ακολουθίας καθυστερεί την ανταπόκριση
συναγερμού έως ότου λήξει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου. Εάν η περιοχή απενεργοποιηθεί
πριν από τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης εισόδου, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση
συναγερμού.

10.4.4

Εσωτερική ακολουθία
Η διαμόρφωση ενός προφίλ σημείου με τον τύπο σημείου εσωτερικής ακολουθίας το καθιστά
προφίλ σημείου εσωτερικής ακολουθίας. Τα σημεία που εκχωρούνται σε προφίλ σημείου
εσωτερικής ακολουθίας, είναι σημεία εσωτερικής ακολουθίας. Τα σημεία εσωτερικής
ακολουθίας χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση συσκευών εσωτερικής
ανίχνευσης, π.χ. εσωτερικές θύρες, ανιχνευτές κίνησης, φωτοηλεκτρικές δέσμες ή χαλάκια
μοκέτας.
Τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης
ενεργοποίηση». Δεν οπλίζονται μόνο, όταν η περιοχή είναι σε κατάσταση «Μερική
ενεργοποίηση».
Τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας ακολουθούν, αλλά δεν μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία
καθυστέρησης εισόδου. Η ενεργοποίηση ενός σημείου εσωτερικής ακολουθίας, ενώ η περιοχή
είναι σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση», δημιουργεί μια ανταπόκριση άμεσου συναγερμού.
Πάντως, εάν ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο σημείο και αρχίσει η μέτρηση του χρόνου
καθυστέρησης εισόδου και, στη συνέχεια, ενεργοποιηθεί το σημείο εσωτερικής ακολουθίας, τότε
το σημείο εσωτερικής ακολουθίας καθυστερεί την ανταπόκριση συναγερμού έως ότου λήξει ο
χρόνος καθυστέρησης εξόδου. Εάν η περιοχή απενεργοποιηθεί πριν από τη λήξη του χρόνου
καθυστέρησης εισόδου, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση συναγερμού.
Στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης εξόδου, η παραβίαση ενός σημείου εσωτερικής
ακολουθίας δεν δημιουργεί ένα συμβάν συναγερμού (ακόμη και αν δεν παραβιαστεί ένα σημείο
σε κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση, καθυστέρηση» κατά την καθυστέρηση εξόδου).
Τα σημεία εσωτερικής ακολουθίας δεν εκκινούν τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου ακόμη
και, όταν διαμορφώνονται για καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού (η παράμετρος
Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208 ορίζεται σε 4, 5, 6, 7 ή 8).
Γνωστοποίηση!
Χρησιμοποιήστε το προφίλ σημείου Εσωτερική, σελίδα 237 και καθυστερημένη ανταπόκριση
συναγερμού για εσωτερικά σημεία τα οποία εκκινούν τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου
Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, ίσως χρειάζεστε ένα εσωτερικό σημείο που ενδέχεται να εκκινήσει
τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου. Η ενεργοποίηση ενός εσωτερικού σημείου που έχει
διαμορφωθεί για καθυστερημένη ανταπόκριση συναγερμού (ανατρέξτε στην ενότητα
Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208), ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»,
εκκινεί τη διαδικασία καθυστέρησης εισόδου. Η ανταπόκριση συναγερμού καθυστερεί, έως ότου
λήξει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου. Εάν η περιοχή απενεργοποιηθεί πριν από τη λήξη του
χρόνου καθυστέρησης εισόδου, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση συναγερμού.
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Κλειδοδιακόπτης συνεχούς λειτουργίας
Ορίστε την «Ανταπόκριση σημείου» σε 1. Μη συνδέσετε συσκευές εκκίνησης σε σημείο με
κλειδοδιακόπτη.
–

Κανονική κατάσταση: Η περιοχή είναι αφοπλισμένη.

–

Ανοικτό κύκλωμα: Όταν αυτό το σημείο μεταβεί από «Κανονική κατάσταση» σε «Ανοικτό
κύκλωμα», η περιοχή οπλίζεται.

–

Βραχυκύκλωμα: Ένα βραχυκύκλωμα αποτελεί πρόβλημα, ενώ η περιοχή είναι αφοπλισμένη.
Ένα βραχυκύκλωμα αποτελεί συναγερμό, ενώ η περιοχή είναι οπλισμένη. Όταν αυτή το
σημείο μεταβεί από «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση» ή «Ανοικτό κύκλωμα», το
πρόβλημα αποκαθίσταται.

Εάν ορίσετε την «Ανταπόκριση σημείου» σε 2, το σημείο ανταποκρίνεται ως εξής:
–

Κανονική κατάσταση: Όταν αυτό το σημείο μεταβεί από «Ανοικτό κύκλωμα» σε «Κανονική
κατάσταση», η περιοχή οπλίζεται.

–

Ανοικτό κύκλωμα: Η περιοχή είναι αφοπλισμένη.

–

Βραχυκύκλωμα: Ένα βραχυκύκλωμα αποτελεί πρόβλημα, ενώ η περιοχή είναι αφοπλισμένη.
Ένα βραχυκύκλωμα αποτελεί συναγερμό, ενώ η περιοχή είναι οπλισμένη. Όταν αυτή το
σημείο μεταβεί από «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση» ή «Ανοικτό κύκλωμα», το
πρόβλημα αποκαθίσταται.

Δεν αποστέλλονται αναφορές προβλήματος και αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
αφοπλισμένη, σελίδα 227 οριστεί σε «Ναι».
Δεν αποστέλλονται αναφορές συναγερμού και αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
οπλισμένη, σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».
Γνωστοποίηση!
Απαιτείται ανταπόκριση σημείου 2 για ασύρματες συσκευές Inovonics FA113.

10.4.6

Κλειδοδιακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας
Χρησιμοποιείται για την όπλιση και την αφόπλιση σημείων. Απαιτείται ο ορισμός της παραμέτρου
«Ανταπόκριση σημείου» σε 1. Μη συνδέσετε συσκευές εκκίνησης σε σημείο με κλειδοδιακόπτη.
–

N->S->N: Όταν η κατάσταση αυτού του σημείου μεταβεί στιγμιαία από «Κανονική
κατάσταση» σε «Βραχυκύκλωμα» σε «Κανονική κατάσταση», προκαλείται εναλλαγή της
κατάστασης οπλισης της περιοχής.

–

Ανοικτό κύκλωμα: Ένα ανοικτό κύκλωμα αποτελεί πρόβλημα, όταν το σημείο είναι
αφοπλισμένο. Ένα ανοικτό κύκλωμα αποτελεί συναγερμό, όταν το σημείο είναι οπλισμένο.

Όταν η κατάσταση αυτού του σημείου μεταβεί από «Ανοικτό κύκλωμα» σε «Κανονική
κατάσταση», το πρόβλημα αποκαθίσταται.
Δεν αποστέλλονται αναφορές προβλήματος και αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
αφοπλισμένη, σελίδα 227 οριστεί σε «Ναι».
Δεν αποστέλλονται αναφορές προβλήματος και αποκατάστασης, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ
οπλισμένη, σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».

10.4.7

Άνοιγμα / Κλείσιμο σημείου
Χρησιμοποιείται για την όπλιση και την αφόπλιση σημείων. Απαιτείται ο ορισμός της παραμέτρου
«Ανταπόκριση σημείου» σε 1. Η σίγαση των τοπικών κωδώνων πραγματοποιείται μέσω του
πληκτρολογίου.
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–

Κανονική κατάσταση: Το σημείο οπλίζεται και αποστέλλει την εντολή ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ.
Δεν αποστέλλεται εντολή κλεισίματος σημείου, εάν η παράμετρος Τοπικά, ενώ οπλισμένη,
σελίδα 228 οριστεί σε «Ναι».

–

Ανοικτό κύκλωμα: Ένα ανοικτό κύκλωμα αποτελεί συναγερμό, όταν το σημείο είναι
οπλισμένο. Ένα ανοικτό κύκλωμα αποτελεί πρόβλημα, όταν το σημείο είναι αφοπλισμένο.
Δεν αποστέλλονται αναφορές ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, εάν η παράμετρος
Τοπικά, ενώ αφοπλισμένη, σελίδα 227 οριστεί σε «Ναι».

–

Βραχυκύκλωμα: Το σημείο αφοπλίζεται και αποστέλλει την εντολή ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ. Δεν
αποστέλλει εντολή ανοίγματος σημείου, εάν η παράμετρος «Οπλισμένο τοπικά» οριστεί σε
«Ναι».

10.4.8

Σημείο ανίχνευσης πυρκαγιάς
Αυτός ο τύπος σημείου παράγει έναν συναγερμό ανίχνευσης πυρκαγιάς. Στον πίνακα ελέγχου, τα
συμβάντα με τον υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας είναι οι συναγερμοί πυρκαγιάς.

10.4.9

Εποπτεία Aux AC
Το σημείο αυτού του τύπου παρακολουθεί την τροφοδοσία AC μιας βοηθητικής μονάδας
τροφοδοσίας. Όταν η κατάσταση του σημείου είναι αντικανονική, ο πίνακας ελέγχου περιμένει
για το χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί στην παράμετρο «Χρόνος διακοπής
τροφοδοσίας AC» πριν δημιουργήσει ένα συμβάν προβλήματος σημείου. Αυτός ο τύπος σημείου
δεν χρησιμοποιεί Ανταπόκριση σημείου, σελίδα 208, επομένως, δεν υποδεικνύεται κανένα συμβάν
συναγερμού.
Σε περίπτωση παράκαμψης σημείου αυτού του τύπου, στα πληκτρολόγια εμφανίζεται η ένδειξη
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 24ΩΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.

10.4.10

Σημείο ανίχνευσης αερίου
Το σημείο αυτού τύπου παρακολουθεί τους αισθητήρες ανίχνευσης αερίου και παράγει έναν
συναγερμό αερίου, όταν ενεργοποιηθεί μια ανταπόκριση άμεσου συναγερμού (ανατρέξτε στην
ενότητα "Ανταπόκριση 24ωρου σημείου").

10.4.11

Προσαρμοσμένη λειτουργία
Το σημείο αυτού τύπου ενεργοποιεί μια προσαρμοσμένη λειτουργία, μόλις ενεργοποιηθεί η
ανταπόκριση σημείου προσαρμοσμένης λειτουργίας (CF) (ανατρέξτε στον πίνακα "Ανταπόκριση
σημείων προσαρμοσμένης λειτουργίας"). Η διαμόρφωση της προσαρμοσμένης λειτουργίας που
έχει ενεργοποιηθεί πραγματοποιείται μέσω της παραμέτρου «Προσαρμοσμένη λειτουργία».
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11

Χρονοδιαγράμματα

11.1

Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος
Χρησιμοποιήστε αυτές τις χρονοθυρίδες για να ορίσετε χρονοδιαγράμματα αφόπλισης (άνοιγμα)
και όπλισης (κλείσιμο). Οι χρονοθυρίδες ανοίγματος και κλεισίματος ορίζονται ανεξάρτητα. Για
παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις δυνατότητες που παρέχονται από τις
χρονοθυρίδες κλεισίματος, αφήστε κενές τις ώρες στις παραμέτρους των χρονοθυρίδων
ανοίγματος και προγραμματίστε τις ώρες των χρονοθυρίδων κλεισίματος.
Τα χρονοδιαγράμματα αφόπλισης και όπλισης παρέχουν πολλές ανεξάρτητες δυνατότητες:
–

Απόκρυψη κανονικών αναφορών ανοίγματος ή/και κλεισίματος, όταν η παράμετρος
Απενεργοποίηση Α/Κ σε χρονοθυρίδα, σελίδα 115 οριστεί σε «Ναι».

–

Δημιουργία μιας αναφοράς ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΕΤΥΧΕ, εάν η περιοχή δεν αφοπλιστεί σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα, όταν η παράμετρος Αποτυχία ανοίγματος, σελίδα 116 έχει οριστεί σε
«Ναι».

–

Ενεργοποίηση προειδοποιητικού τόνου και εμφάνιση μηνύματος [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΛΕΙΣΤΕ
ΤΩΡΑ] στο πληκτρολόγιο, όταν έρθει η στιγμή για την όπλιση της περιοχής.

–

Δημιουργία μιας αναφοράς ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΕΤΥΧΕ, εάν η περιοχή δεν οπλίζεται σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα, όταν η παράμετρος Αποτυχία κλεισίματος, σελίδα 116 οριστεί σε
«Ναι».

–

Αυτόματη όπλιση της περιοχής στο τέλος της χρονοθυρίδας κλεισίματος, όταν η παράμετρος
Αυτόματο κλείσιμο, σελίδα 116 οριστεί σε «Ναι».

11.1.1

Λωρίδα χρόνου χρονοθυρίδας ανοίγματος
Παράδειγμα χρήσης δύο χρονοθυρίδων ανοίγματος την ίδια ημέρα

Οι περιοχές που αφοπλίζονται στο διάστημα μεταξύ 12:00 μ.μ. και 6 π.μ. δημιουργούν αναφορές
ανοίγματος.
Οι περιοχές που αφοπλίζονται στο διάστημα μεταξύ 6 π.μ. και 7 π.μ. δημιουργούν αναφορές
πρόωρου ανοίγματος.
Εάν η περιοχή αφοπλιστεί στο διάστημα μεταξύ 7 π.μ. και 8 π.μ. δημιουργούνται κανονικές
αναφορές ανοίγματος.
Εάν η παράμετρος «Απενεργοποίηση Α/Κ στη χρονοθυρίδα» οριστεί σε «Ναι», δεν αποστέλλεται
αναφορά ανοίγματος στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Εάν η περιοχή δεν αφοπλιστεί έως τις 8:01 π.μ., τότε δημιουργείται ένα συμβάν «Το άνοιγμα
απέτυχε» εάν η παράμετρος «Το άνοιγμα απέτυχε» οριστεί σε «Ναι» στις «Επιλογές ανοίγματος
και κλεισίματος».
Εάν ο χρήστης αφοπλίσει την περιοχή στο διάστημα μεταξύ 8:01 π.μ. και 12:59 μ.μ., τότε
δημιουργείται ένα συμβάν αργοπορημένου ανοίγματος.
Οι περιοχές που αφοπλίζονται στο διάστημα μεταξύ 1 μ.μ. και 2 μ.μ. δημιουργούν αναφορές
πρόωρου ανοίγματος.
Εάν η περιοχή αφοπλιστεί στο διάστημα μεταξύ 2 μ.μ. και 3 μ.μ. δημιουργούνται κανονικές
αναφορές ανοίγματος.
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Εάν η παράμετρος «Απενεργοποίηση Α/Κ στη χρονοθυρίδα» οριστεί σε «Ναι», δεν αποστέλλεται
αναφορά ανοίγματος στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Εάν η περιοχή δεν αφοπλιστεί έως τις 3:01 μ.μ., τότε δημιουργείται ένα συμβάν «Το άνοιγμα
απέτυχε» εάν η παράμετρος «Το άνοιγμα απέτυχε» οριστεί σε «Ναι» στις «Επιλογές ανοίγματος
και κλεισίματος».
Εάν ο χρήστης αφοπλίσει την περιοχή στο διάστημα μεταξύ 3:01 μ.μ. και 11:59 μ.μ., τότε
δημιουργείται ένα συμβάν αργοπορημένου ανοίγματος.
Προγραμματισμός για δύο χρονοθυρίδες ανοίγματος την ίδια ημέρα (όπως υποδεικνύεται
στο χρονολόγιο)
Ανοικτό
W#

Ημέρα

Πρόωρη

της

έναρξη

Κλείσιμο
Έναρξη

Διακοπή

Πρόωρη

Έναρξη

Διακοπή

έναρξη

Εκτός
αργιών

εβδομάδ
ας
1

ΚΔΤΤΠΠ

06:00

07:00

08:00

23:59

Σ
2

Ναι /
Όχι

ΚΔΤΤΠΠ

13:00

14:00

15:00

01:00

Σ

Ναι /
Όχι

Μην προγραμματίσετε μία χρονοθυρίδα για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα μετά τις 12:00
μμ Ο χρόνος διακοπής της χρονοθυρίδας πρέπει να είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης
της χρονοθυρίδας. Για να προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα που επεκτείνεται αποτελεσματικά
μετά τις 12:00 μ.μ., θα πρέπει να προγραμματίσετε δύο χρονοθυρίδες.
Για παράδειγμα, για να προγραμματίσετε χρονοθυρίδες για μια περιοχή που ανοίγει στο διάστημα
μεταξύ 11:30 μ.μ και 12:30 π.μ., πέντε ημέρες την εβδομάδα, χρησιμοποιήστε δύο
χρονοθυρίδες, όπως υποδεικνύεται στο παράδειγμα παρακάτω:
Προγραμματισμός σύνδεσης δύο ημερών εκατέρωθεν της 12:00 μμ
Ανοικτό
W#
1/

Κλείσιμο

Πρόωρη Έναρξη

Διακοπ

Πρόωρη Έναρξη

Διακοπ

Εκτός

Δείκτης

Περιοχή

έναρξη

ή

έναρξη

ή

αργιών

αργίας

(-ές)

Ναι /

1234

123456

22:00

23:30

23:59

Δευτέρ

Όχι

78

α
2/

00:00

00:00

00:30

Ναι /

Δευτέρ

1234

Όχι

123456
78

α

11.1.2

Πίνακας ανοίγματος-κλεισίματος χρονοθυρίδων
Δευτέρα έως Παρασκευή, άνοιγμα στο διάστημα μεταξύ 5 και 6 π.μ., κλείσιμο στο διάστημα
μεταξύ 11 μ.μ και 1 π.μ.
Ανοικτό
W#

Ημέρα

Πρόωρη

της

έναρξη

Κλείσιμο
Έναρξη

Διακοπή

Πρόωρη
έναρξη

Έναρξη

Διακοπή

Εκτός
αργιών

εβδομάδ
ας
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Ανοικτό
1

ΚΔΤΤΠΠ

04:00

Κλείσιμο
05:00

06:00

20:00

23:00

23:59

Σ
2

Ναι /
Όχι

ΚΔΤΤΠΠ

00:00

00:00

01:00

Σ

Ναι /
Όχι

Κυριακή, είσοδος στο διάστημα μεταξύ 8 και 8:30 π.μ., έξοδος στο διάστημα μεταξύ 2:30 και
5:00 μμ
Ανοικτό
W#

Ημέρα της

Πρόωρη έναρξη

Έναρξη

Διακοπή

ΚΔΤΤΠΠΣ

07:00

08:00

08:30

Όλες οι ημέρες

Μόνο στις αργίες

εβδομάδας
4

πρέπει να
προγραμματιστού
ν σε «ΟΧΙ»
Πίνακας ανοίγματος-κλεισίματος χρονοθυρίδων
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα, για να καθορίσετε τις κατάλληλες καταχωρήσεις για την
εφαρμογή σας.
Ημέρα της

Στην παρακάτω

εβδομάδας

στήλη δίνεται

Εκτός αργίας

Δείκτης αργίας

Περιοχές

«ΟΧΙ»

Κανένα

Προγραμματίστε

σύντομη
περιγραφή των
τρόπων
ενεργοποίησης
μιας
χρονοθυρίδας
ανοίγματος/
κλεισίματος
Χρησιμοποιήστε
τις οδηγίες που
υποδεικνύονται
στις άλλες στήλες
για να επιλέξετε
τις κατάλληλες
καταχωρήσεις.
Προγραμματίστε

Ημέρα(-ες) της

τουλάχιστον μία

εβδομάδας

τουλάχιστον μία

ημέρα ως «ΝΑΙ»

περιοχή ως «ΝΑΙ»

Προγραμματίστε

Ημέρα(-ες) της

τουλάχιστον μία
ημέρα ως «ΝΑΙ»

Bosch Security Systems B.V.

«ΝΑΙ»

Επιλέξτε

Προγραμματίστε

εβδομάδας, αλλά

τουλάχιστον έναν

τουλάχιστον μία

ΕΚΤΟΣ αργιών

δείκτη

περιοχή ως «ΝΑΙ»
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Ημέρα της

Στην παρακάτω

εβδομάδας

στήλη δίνεται

Εκτός αργίας

Δείκτης αργίας

Περιοχές

«ΟΧΙ»

Επιλέξτε

Προγραμματίστε

σύντομη
περιγραφή των
τρόπων
ενεργοποίησης
μιας
χρονοθυρίδας
ανοίγματος/
κλεισίματος
Χρησιμοποιήστε
τις οδηγίες που
υποδεικνύονται
στις άλλες στήλες
για να επιλέξετε
τις κατάλληλες
καταχωρήσεις.
Προγραμματίστε

Ημέρα(-ες) της

τουλάχιστον μία

εβδομάδας, ΣΥΝ

τουλάχιστον έναν

τουλάχιστον μία

ημέρα ως «ΝΑΙ»

αργίες

δείκτη

περιοχή ως «ΝΑΙ»

Όλες οι ημέρες

Μόνο στις αργίες

Επιλέξτε

Προγραμματίστε

πρέπει να

τουλάχιστον έναν

τουλάχιστον μία

προγραμματιστού

δείκτη

περιοχή ως «ΝΑΙ»

«ΟΧΙ»

ν σε «ΟΧΙ»

11.1.3

Κυριακή έως Σάββατο
Προεπιλογή (Κυριακή έως Σάββατο): Όχι
Επιλογές: Ναι, Όχι
Στις παραμέτρους των επτά ημερών, επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας που είναι ενεργές οι
χρονοθυρίδες ανοίγματος ή/και κλεισίματος.
Για να εμποδίσετε την ενεργοποίηση των θυρίδων συγκεκριμένες ημέρες του έτους, ορίστε την
παράμετρο Εκτός αργίας, σελίδα 252 σε «Ναι» και ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη
αργίας. Όταν η παράμετρος Εκτός αργίας, σελίδα 252 οριστεί σε «Ναι», η χρονοθυρίδα εκτελείται
τις ημέρες της εβδομάδας που έχετε προγραμματίσει, εκτός εάν η ημερομηνία χαρακτηρίζεται
ως αργία από τον επιλεγμένο δείκτη αργίας.
Εάν οι χρονοθυρίδες ανοίγματος ή/και κλεισίματος χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του
έτους, μην προγραμματίσετε την εκτέλεση των χρονοθυρίδων οποιεσδήποτε ημέρες της
εβδομάδας. Αντί αυτού, ορίστε την παράμετρο Εκτός αργίας, σελίδα 252 σε «Όχι» και επιλέξτε
έναν δείκτη αργίας για τις ημέρες του έτους που θέλετε να είναι ενεργή η χρονοθυρίδα.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Κυριακή έως Σάββατο

11.1.4

Πρόωρη έναρξη ανοίγματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά) 00:00 έως 23:59
Πληκτρολογήστε τον νωρίτερο χρόνο που επιτρέπεται ο χρήστης να ανοίξει (αφοπλίσει) μια
περιοχή.
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Αυτή είναι μία από τις τρεις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας χρονοθυρίδας
ανοίγματος. Για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό μιας χρονοθυρίδας ανοίγματος,
απαιτείται και ο προγραμματισμός των παραμέτρων Έναρξη χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα 245
και Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα 246.
Ο χρόνος που καταχωρείται σε αυτήν την παράμετρο είναι ο νωρίτερος χρόνος που επιτρέπεται ο
χρήστης να ανοίξει μια περιοχή πριν από τον χρόνο της παραμέτρου Έναρξη χρονοθυρίδας
ανοίγματος, σελίδα 245. Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αποστολής αναφορών
ανοίγματος και κλεισίματος, η αφόπλιση της περιοχής στο διάστημα μεταξύ 12:00 μ.μ. και του
χρόνου πρόωρης έναρξης ανοίγματος δημιουργεί μια αναφορά ανοίγματος.
–

Εάν η παράμετρος Απενεργοποίηση Α/Κ σε χρονοθυρίδα, σελίδα 115 οριστεί σε «Ναι» και η
περιοχή αφοπλιστεί στο διάστημα μεταξύ του χρόνου πρόωρης έναρξης ανοίγματος και του
χρόνου έναρξης χρονοθυρίδας ανοίγματος, το συμβάν ανοίγματος αποστέλλεται με έναν
τροποποιητή πρόωρου ανοίγματος. Εάν ο χρόνος πρόωρης έναρξης ανοίγματος είναι ίδιος
με τον χρόνο έναρξης χρονοθυρίδας ανοίγματος, δεν αποστέλλεται κανένα συμβάν
ανοίγματος.

–

Εάν η παράμετρος Απενεργοποίηση Α/Κ σε χρονοθυρίδα, σελίδα 115 οριστεί σε «Όχι» και η
περιοχή αφοπλιστεί οποιαδήποτε στιγμή, αποστέλλεται ένα συμβάν ανοίγματος χωρίς
τροποποιητή πρόωρου ανοίγματος ή αργοπορημένου ανοίγματος.

Η αφόπλιση της περιοχής στο διάστημα μεταξύ του χρόνου έναρξης χρονοθυρίδας ανοίγματος
και του χρόνου διακοπής χρονοθυρίδας ανοίγματος δημιουργεί ένα τοπικό συμβάν στο αρχείο
καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου, αλλά δεν αποστέλλει την αναφορά ανοίγματος στο
Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Η αφόπλιση της περιοχής στο διάστημα μεταξύ του χρόνου διακοπής χρονοθυρίδας ανοίγματος
και πριν από τον χρόνο πρόωρης έναρξης ανοίγματος της επόμενης χρονοθυρίδας (ή 12:00 μ.μ.,
οποιοδήποτε είναι προγενέστερο) δημιουργεί ένα συμβάν ανοίγματος με τροποποιητή
αργοπορημένου ανοίγματος.
Κατά τη διαμόρφωση πολλών χρονοθυρίδων για λειτουργία την ίδια ημέρα, βεβαιωθείτε ότι
προστίθενται στο σύστημα με χρονολογική σειρά. Για παράδειγμα, εάν προγραμματίζετε τρεις
χρονοθυρίδες για εκτέλεση την Τρίτη, η Χρονοθυρίδα 1 (Χ1) πρέπει να προηγείται της
Χρονοθυρίδας 2 (Χ2) και η Χρονοθυρίδα 2 πρέπει να προηγείται της Χρονοθυρίδας 3 (Χ3).
–

Αποφύγετε τον προγραμματισμό του χρόνου πρόωρης έναρξης ανοίγματος πριν από κάποιον
χρόνο που βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ του χρόνου έναρξης χρονοθυρίδας ανοίγματος
και του χρόνου διακοπής χρονοθυρίδας ανοίγματος μιας άλλης χρονοθυρίδας.

–

Μην προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα μετά τις
12:00 μμ

Οι απενεργοποιημένες χρονοθυρίδες έχουν χρόνο έναρξης 00:00. Εάν η καταχώρηση για αυτήν
την παράμετρο είναι 00:00, αλλά προγραμματίζετε τους χρόνους έναρξης χρονοθυρίδας
ανοίγματος και διακοπής χρονοθυρίδας ανοίγματος, η χρονοθυρίδα απενεργοποιείται.
Για να απενεργοποιήσετε τη χρονοθυρίδα, αμφότερα τα διαστήματα ωρών και λεπτών πρέπει να
είναι 00:00.
Βεβαιωθείτε ότι οι χρονικές καταχωρήσεις βασίζονται σε μορφή ρολογιού 24 ωρών. Για
παράδειγμα, μεσάνυχτα = 00:00, 7:00 π.μ. = 07:00, 2:45 μ.μ. = 14:45, 11:59 μ.μ. = 23:59.
Εάν η χρονοθυρίδα χρειάζεται να ενεργοποιηθεί την ίδια ημέρα που την προγραμματίζετε,
επανεκκινήστε τον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη χρονοθυρίδα της σημερινής
ημέρας.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Πρόωρη έναρξη ανοίγματος

11.1.5

Έναρξη χρονοθυρίδας ανοίγματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
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Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
Αυτή είναι μία από τις τρεις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας χρονοθυρίδας
ανοίγματος. Πληκτρολογήστε τον χρόνο που θέλετε να ξεκινήσει ο πίνακας ελέγχου τη
χρονοθυρίδα ανοίγματος. Η χρονοθυρίδα ενεργοποιείται στην αρχή του λεπτού.
00:00 είναι μεσάνυχτα, 23:59 είναι 11:59 μμ Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή
ρολογιού 24 ωρών (π.χ. 7:00 π.μ. πληκτρολογείται ως 07:00, 2:45 μ.μ. πληκτρολογείται ως
14:45).
Για να προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα ανοίγματος, απαιτείται και ο προγραμματισμός των
παραμέτρων «Πρόωρη έναρξη ανοίγματος» και «Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος».
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόωρη έναρξη κλεισίματος, σελίδα 246
Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα 246
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Έναρξη χρονοθυρίδας ανοίγματος

11.1.6

Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
Πληκτρολογήστε τον χρόνο που θέλετε να τερματίσει ο πίνακας ελέγχου τη χρονοθυρίδα
ανοίγματος. Η χρονοθυρίδα διακόπτεται στο τέλος του λεπτού.
00:00 είναι μεσάνυχτα, 23:59 είναι 11:59 μμ Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή
ρολογιού 24 ωρών (π.χ. 7:00 π.μ. πληκτρολογείται ως 07:00, 2:45 μ.μ. πληκτρολογείται ως
14:45).
Αυτή είναι μία από τις τρεις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας χρονοθυρίδας
ανοίγματος. Για να προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα ανοίγματος, απαιτείται και ο
προγραμματισμός των παραμέτρων Πρόωρη έναρξη κλεισίματος, σελίδα 246 και Έναρξη
χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα 245.
Εάν η περιοχή δεν αφοπλιστεί έως ότου λήξει ο χρόνος Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα
246, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί μια αναφορά ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΕΤΥΧΕ εάν η παράμετρος
Αποτυχία ανοίγματος, σελίδα 116 έχει οριστεί σε «Ναι».
Η απενεργοποίηση της δυνατότητας αποστολής των αναφορών ανοίγματος που δημιουργούνται
στο διάστημα μεταξύ του χρόνου έναρξης χρονοθυρίδας ανοίγματος και του χρόνου διακοπής
χρονοθυρίδας ανοίγματος πραγματοποιείται ορίζοντας την παράμετρο Απενεργοποίηση Α/Κ σε
χρονοθυρίδα, σελίδα 115 σε «Ναι». Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόωρη έναρξη ανοίγματος» για
άλλες περιγραφές δυνατοτήτων αναφοράς.
Μη χρησιμοποιήσετε τον χρόνο 23:59 ως τον χρόνο διακοπής χρονοθυρίδας, εκτός εάν κάποια
άλλη χρονοθυρίδα αρχίζει την επόμενη ημέρα στις 00:00.
Ο πίνακας ελέγχου δεν αποστέλλει αναφορές ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΕΤΥΧΕ για χρονοθυρίδες οι οποίες
διακόπτονται στις 23:59.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Διακοπή χρονοθυρίδας
ανοίγματος

11.1.7

Πρόωρη έναρξη κλεισίματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά) 00:00 έως 23:59
Πληκτρολογήστε τον νωρίτερο χρόνο που επιτρέπεται ο χρήστης να κλείσει μια περιοχή πριν από
τον χρόνο έναρξης χρονοθυρίδας κλεισίματος.
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Αυτή είναι μία από τις τρεις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας χρονοθυρίδας
κλεισίματος. Για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό μιας χρονοθυρίδας κλεισίματος,
απαιτείται και ο προγραμματισμός των παραμέτρων Έναρξη χρονοθυρίδας κλεισίματος, σελίδα 247
και Διακοπή χρονοθυρίδας κλεισίματος, σελίδα 248.
Ο χρόνος που καταχωρείται σε αυτήν την παράμετρο είναι ο νωρίτερος χρόνος που επιτρέπεται ο
χρήστης να κλείσει μια περιοχή πριν από τον χρόνο έναρξης χρονοθυρίδας κλεισίματος. Εάν είναι
ενεργοποιημένη η δυνατότητα αποστολής αναφορών ανοίγματος και κλεισίματος, η όπλιση της
περιοχής στο διάστημα μεταξύ 12:00 μ.μ. και του χρόνου που καταχωρείται στη συγκεκριμένη
παράμετρο δημιουργεί μια αναφορά κλεισίματος.
Εάν η παράμετρος Απενεργοποίηση Α/Κ σε χρονοθυρίδα, σελίδα 115 οριστεί σε «Ναι» και η
περιοχή οπλιστεί στο διάστημα μεταξύ του χρόνου πρόωρης έναρξης κλεισίματος και του χρόνου
έναρξης χρονοθυρίδας κλεισίματος, το συμβάν κλεισίματος συνοδεύεται από έναν τροποποιητή
πρόωρου κλεισίματος. Εάν ο χρόνος πρόωρης έναρξης κλεισίματος είναι ίδιος με τον χρόνο
έναρξης χρονοθυρίδας κλεισίματος, δεν αποστέλλεται κανένα συμβάν κλεισίματος.
Εάν η παράμετρος «Απενεργοποίηση Α/Κ στη χρονοθυρίδα» οριστεί σε «Όχι» και η περιοχή
οπλιστεί οποιαδήποτε στιγμή, στένεται ένα συμβάν κλεισίματος χωρίς τροποποιητή πρόωρου
κλεισίματος ή αργοπορημένου κλεισίματος.
Η όπλιση της περιοχής στο διάστημα μεταξύ του χρόνου χρόνου έναρξης χρονοθυρίδας
κλεισίματος και του χρόνου διακοπής χρονοθυρίδας κλεισίματος δημιουργεί ένα τοπικό συμβάν
στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου, αλλά δεν αποστέλλει την αναφορά
κλεισίματος στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Η όπλιση της περιοχής μετά τον χρόνο διακοπής χρονοθυρίδας κλεισίματος και πριν από τον
χρόνο πρόωρης έναρξης κλεισίματος της επόμενης χρονοθυρίδας (ή 12:00 μ.μ., οποιοδήποτε
είναι προγενέστερο) δημιουργεί ένα συμβάν κλεισίματος με τροποποιητή αργοπορημένου
κλεισίματος.
Κατά τη διαμόρφωση πολλών χρονοθυρίδων για λειτουργία την ίδια ημέρα, βεβαιωθείτε ότι
προστίθενται στο σύστημα με χρονολογική σειρά. Για παράδειγμα, εάν προγραμματίζετε τρεις
χρονοθυρίδες για εκτέλεση την Τρίτη, η Χρονοθυρίδα 1 (Χ1) πρέπει να προηγείται της
Χρονοθυρίδας 2 (Χ2) και η Χρονοθυρίδα 2 πρέπει να προηγείται της Χρονοθυρίδας 3 (Χ3).
Αποφύγετε τον προγραμματισμό του χρόνου Πρόωρη έναρξη ανοίγματος, σελίδα 244 που
βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ του χρόνου Έναρξη χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα 245 και του
χρόνου Διακοπή χρονοθυρίδας ανοίγματος, σελίδα 246 μιας άλλης χρονοθυρίδας.
Οι απενεργοποιημένες χρονοθυρίδες έχουν χρόνο έναρξης 00:00. Εάν η καταχώρηση για αυτήν
την παράμετρο είναι 00:00, αλλά προγραμματίζετε τους χρόνους έναρξης χρονοθυρίδας
κλεισίματος και διακοπής χρονοθυρίδας κλεισίματος, η χρονοθυρίδα απενεργοποιείται.
Για να απενεργοποιήσετε τη χρονοθυρίδα, αμφότερα τα διαστήματα ωρών και λεπτών πρέπει να
είναι 00:00.
Βεβαιωθείτε ότι οι χρονικές καταχωρήσεις βασίζονται σε μορφή ρολογιού 24 ωρών. Για
παράδειγμα, μεσάνυχτα = 00:00, 7:00 π.μ. = 07:00, 2:45 μ.μ. = 14:45, 11:59 μ.μ. = 23:59.
Εάν η χρονοθυρίδα χρειάζεται να ενεργοποιηθεί την ίδια ημέρα που την προγραμματίζετε,
επανεκκινήστε τον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη χρονοθυρίδα της σημερινής
ημέρας.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Πρόωρη έναρξη κλεισίματος

11.1.8

Έναρξη χρονοθυρίδας κλεισίματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
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Αυτή είναι μία από τις τρεις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας χρονοθυρίδας
κλεισίματος. Πληκτρολογήστε τον χρόνο που θέλετε να ξεκινήσει ο πίνακας ελέγχου τη
χρονοθυρίδα κλεισίματος. Η χρονοθυρίδα ενεργοποιείται στην αρχή του λεπτού.
00:00 είναι μεσάνυχτα, 23:59 είναι 11:59 μμ Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή
ρολογιού 24 ωρών (π.χ. 7:00 π.μ. πληκτρολογείται ως 07:00, 2:45 μ.μ. πληκτρολογείται ως
14:45).
Για να προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα κλεισίματος, απαιτείται και ο προγραμματισμός των
παραμέτρων Πρόωρη έναρξη κλεισίματος, σελίδα 246 και Διακοπή χρονοθυρίδας κλεισίματος,
σελίδα 248.
Στο πληκτρολόγιο ηχεί ένας προειδοποιητικός τόνος και υποδεικνύεται το μήνυμα [ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ], εάν η περιοχή δεν είναι οπλισμένη, όταν φτάσει ο χρόνος έναρξης
χρονοθυρίδας κλεισίματος. Για προσωρινή σίγαση του τόνου, πιέστε το πλήκτρο [ESC] στο
πληκτρολόγιο. Ο προειδοποιητικός τόνος ηχεί ξανά σε 10 λεπτά, εάν η περιοχή δεν είναι
οπλισμένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόωρη έναρξη κλεισίματος, σελίδα 246 για άλλες περιγραφές
δυνατοτήτων αναφοράς.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Έναρξη χρονοθυρίδας κλεισίματος

11.1.9

Διακοπή χρονοθυρίδας κλεισίματος
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
Αυτή είναι μία από τις τρεις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας χρονοθυρίδας
κλεισίματος. Πληκτρολογήστε τον χρόνο που θέλετε να τερματίσει ο πίνακας ελέγχου τη
χρονοθυρίδα κλεισίματος. Η χρονοθυρίδα διακόπτεται στο τέλος του λεπτού.
00:00 είναι μεσάνυχτα, 23:59 είναι 11:59 μμ Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή
ρολογιού 24 ωρών (π.χ. 2:45 μ.μ. πληκτρολογείται ως 14:45).
Για να προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα κλεισίματος, απαιτείται και ο προγραμματισμός των
παραμέτρων Πρόωρη έναρξη κλεισίματος και Έναρξη χρονοθυρίδας κλεισίματος.
Εάν η περιοχή δεν οπλιστεί έως ότου λήξει ο χρόνος διακοπής χρονοθυρίδας κλεισίματος, ο
πίνακας ελέγχου δημιουργεί μια αναφορά ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΕΤΥΧΕ εάν η παράμετρος «Το
κλείσιμο απέτυχε» έχει οριστεί σε «Ναι».
Η απενεργοποίηση της δυνατότητας αποστολής αναφορών κλεισίματος που δημιουργούνται στο
διάστημα μεταξύ του χρόνου έναρξης χρονοθυρίδας κλεισίματος και του χρόνου διακοπής
χρονοθυρίδας κλεισίματος πραγματοποιείται ορίζοντας την παράμετρο «Απενεργοποίηση Α/Κ στη
χρονοθυρίδα» σε «Ναι». Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόωρη έναρξη κλεισίματος» για άλλες
περιγραφές δυνατοτήτων αναφοράς.
Μη χρησιμοποιήσετε τον χρόνο 23:59 ως τον χρόνο διακοπής χρονοθυρίδας, εκτός εάν η
χρονοθυρίδα συνεχίζεται την επόμενη ημέρα στις 00:00. Δεν αποστέλλονται αναφορές για
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ και η δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος δεν λειτουργεί για
χρονοθυρίδες οι οποίες διακόπτονται στις 23:59.
Μην προγραμματίσετε μία χρονοθυρίδα για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα μετά τις 12:00
μμ Ο χρόνος διακοπής της χρονοθυρίδας πρέπει να είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης
της χρονοθυρίδας. Για να προγραμματίσετε μια χρονοθυρίδα που επεκτείνεται αποτελεσματικά
μετά τις 12:00 μ.μ., θα πρέπει να προγραμματίσετε δύο χρονοθυρίδες.
Για παράδειγμα, για να προγραμματίσετε χρονοθυρίδες για μια περιοχή που κλείνει στο διάστημα
μεταξύ 11:30 μ.μ και 12:30 π.μ., πέντε ημέρες την εβδομάδα, χρησιμοποιήστε δύο
χρονοθυρίδες, όπως υποδεικνύεται:
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Ανοικτό
W#

Ημέρα

Πρόωρη

της

έναρξη

Κλείσιμο
Έναρξη

Διακοπή

Πρόωρη

Έναρξη

Διακοπή

έναρξη

Εκτός
αργίας

εβδομάδ
ας
1

ΚΔΤΤΠΠ

22:00

23:30

23:59

Σ
2

Ναι /
Όχι

ΚΔΤΤΠΠ

00:00

00:00

00:30

Σ

Ναι /
Όχι

Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Διακοπή χρονοθυρίδας
κλεισίματος

11.1.10

Εκτός αργίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - μην ενεργοποιήσετε αυτήν τη χρονοθυρίδα τις αργίες.

–

Όχι - μια αργία δεν εμποδίζει την ενεργοποίηση αυτής της χρονοθυρίδας.

Η παράμετρος αυτή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν η χρονοθυρίδα είναι απενεργοποιημένη
τις αργίες ή είναι ενεργή μόνο τις αργίες.
Για να εμποδίσετε την ενεργοποίηση των θυρίδων συγκεκριμένες ημέρες του έτους, ορίστε την
παράμετρο Εκτός αργίας σε «Ναι» και ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη αργίας. Όταν η
παράμετρος «Εκτός αργίας» οριστεί σε «Ναι», η χρονοθυρίδα εκτελείται τις ημέρες της
εβδομάδας που έχετε προγραμματίσει, εκτός εάν η ημερομηνία χαρακτηρίζεται ως αργία από
τον/τους επιλεγμένο(-ους) δείκτη(-ες) αργίας.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο, απαιτείται προγραμματισμός της θυρίδας, ώστε να
ενεργοποιείται τουλάχιστον μία ημέρα της εβδομάδας, όπως και η ενεργοποίηση ένός δείκτη
αργίας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, επίσης, αυτήν τη χρονοθυρίδα, εάν οι χρονοθυρίδες ανοίγματος
ή/και κλεισίματος χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του έτους. Μην προγραμματίσετε την
εκτέλεση των χρονοθυρίδων για οποιεσδήποτε ημέρες της εβδομάδας. Αντί αυτού, ορίστε την
παράμετρο «Εκτός αργίας» σε «Όχι» και επιλέξτε τουλάχιστον έναν δείκτη αργίας για τις ημέρες
του έτους που θέλετε να είναι ενεργή η χρονοθυρίδα.
Περισσότερες πληροφορίες
Αργία #, σελίδα 252
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Εκτός αργίας

11.1.11

Αργία #
Προεπιλογή (Αργία 1): Όχι
Επιλογές:
Ναι: Χρησιμοποιήστε τον επιλεγμένο δείκτη αργίας με αυτήν τη χρονοθυρίδα.
Όχι: Μη χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο δείκτη αργίας με αυτήν τη χρονοθυρίδα.
Η χρονοθυρίδα αυτή ενεργοποιεί έως τέσσερις δείκτες αργιών για χρήση με τις χρονοθυρίδες
ανοίγματος/κλεισίματος.
Ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη αργίας, εάν η παράμετρος Εκτός αργίας, σελίδα 252
οριστεί σε «Ναι» για αυτήν τη χρονοθυρίδα ή εάν θέλετε η χρονοθυρίδα να ενεργοποιείται μόνο
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
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Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Αργία 1 έως 8

11.1.12

# περιοχής
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - Ενεργοποιήστε τη χρονοθυρίδα στον συγκεκριμένο αριθμό περιοχής.

–

Όχι - Απενεργοποιήστε τη χρονοθυρίδα στον συγκεκριμένο αριθμό περιοχής.

Η παράμετρος αυτή προσδιορίζει εάν μια συγκεκριμένη χρονοθυρίδα ενεργοποιείται σε καθεμία
από τις περιοχές του πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ανοίγματος/κλεισίματος > Περιοχή #

11.2

Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών
Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους αυτής της ενότητας για να δημιουργήσετε Χρονοθυρίδες
ομάδων χρηστών. Όταν εκχωρείτε κάποια ομάδα χρηστών σε μία από τις χρονοθυρίδες, τα
διακριτικά (κωδικός πρόσβασης, κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί πρόσβασης και ασύρματο
χειριστήριο RF) για κάθε χρήστη στην ομάδα χρηστών ενεργοποιούνται για το διάστημα μεταξύ
του χρόνου ενεργοποίησης και του χρόνου απενεργοποίησης της χρονοθυρίδας.
Κάθε ομάδα χρηστών ενδέχεται να εκχωρηθεί σε πολλές χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών εντός
μιας 24ωρης περιόδου.
Ανατρέξτε στη Διαμόρφωση χρήστη > Εκχωρήσεις χρήστη > Ομάδα χρηστών, σελίδα 158 για να
εκχωρήσετε τους χρήστες σε μια ομάδα χρηστών. Εάν κάποιος χρήστης δεν είναι καταχωρημένος
σε μια ομάδα χρηστών ή εάν η ομάδα χρηστών δεν είναι εκχωρημένη σε μια χρονοθυρίδα
ομάδας χρηστών, τα διακριτικά για τον συγκεκριμένο χρήστη παραμένουν πάντα
ενεργοποιημένα.

11.2.1

Ομάδα χρηστών
Προεπιλογή: (χρονοθυρίδα #)
Επιλογές:
–

B9512G: 0 έως 32

–

B8512G: 0 έως 8

0 = απενεργοποιημένη
Σε αυτήν την παράμετρο πληκτρολογήστε έναν αριθμό ομάδας χρηστών. Τα διακριτικά χρήστη
(κωδικός πρόσβασης, κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί πρόσβασης και ασύρματο χειριστήριο RF) για
τους χρήστες που εκχωρούνται στην ομάδα χρηστών παραμένουν ενεργοποιημένα για το
διάστημα μεταξύ του χρόνου ενεργοποίησης και του χρόνου απενεργοποίησης της χρονοθυρίδας
για τη συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.
Μπορείτε να εκχωρήσετε μια ομάδα χρηστών σε περισσότερες χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών
από μία σε μια 24ωρη περίοδο, αλλά οι χρονοθυρίδες δεν πρέπει να υπερκαλύπτονται ή να
ξεπερνούν το όριο της 12:00 μμ
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών > Ομάδα χρηστών

11.2.2

Κυριακή έως Σάββατο
Προεπιλογή (Κυριακή έως Σάββατο): Όχι
Επιλογές: Ναι/Όχι
Στις παραμέτρους των επτά ημερών, επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας που είναι ενεργή η
χρονοθυρίδα ομάδας χρηστών
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Για να εμποδίσετε την ενεργοποίηση των θυρίδων συγκεκριμένες ημέρες του έτους, ορίστε την
παράμετρο Εκτός αργίας σε «Ναι» και ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη αργίας. Όταν η
παράμετρος «Εκτός αργίας» οριστεί σε «Ναι», η χρονοθυρίδα εκτελείται τις ημέρες της
εβδομάδας που έχετε προγραμματίσει, εκτός εάν η ημερομηνία χαρακτηρίζεται ως αργία από τον
επιλεγμένο δείκτη αργίας.
Εάν οι χρονοθυρίδες ανοίγματος ή/και κλεισίματος χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του
έτους, μην προγραμματίσετε την εκτέλεση των χρονοθυρίδων οποιεσδήποτε ημέρες της
εβδομάδας. Αντί αυτού, ορίστε την παράμετρο «Εκτός αργίας» σε «Όχι» και επιλέξτε έναν δείκτη
αργίας για τις ημέρες του έτους που θέλετε να είναι ενεργή η χρονοθυρίδα.
Περισσότερες πληροφορίες
Εκτός αργίας, σελίδα 252
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών > Κυριακή έως Σάββατο

11.2.3

Χρόνος ενεργοποίησης ομάδας
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
Ξεκινώντας από την ώρα πληκτρολόγησης εδώ, ενεργοποιούνται τα διακριτικά (κωδικός
πρόσβασης, κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί πρόσβασης και ασύρματο χειριστήριο RF) για κάθε
χρήστη στην ομάδα χρηστών. Η χρονοθυρίδα ξεκινά στην αρχή του λεπτού.
Στο αναδυόμενο παράθυρο Εισαγωγή ώρας, πληκτρολογήστε την ώρα της ημέρας που ξεκινά η
χρονοθυρίδα. Χρησιμοποιήστε μορφή ρολογιού 24 ωρών (π.χ. πληκτρολογήστε την ώρα 7:00
π.μ. ως 07:00, πληκτρολογήστε την ώρα 2:45 μ.μ. ως 14:45).
Εάν επιλέξετε Απενεργοποίηση στο αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής ώρας, η Ώρα
ενεργοποίησης ομάδας επανέρχεται σε 00:00.
Για την έναρξη μιας χρονοθυρίδας την ώρα που πληκτρολογείτε εδώ την ίδια ημέρα που
διαμορφώνετε τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Αρχικοποίηση πίνακα όταν αποσυνδέσετε το RPS
από τον πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών > Χρόνος ενεργοποίησης ομάδας

11.2.4

Χρόνος απενεργοποίησης ομάδας
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
Η ώρα που πληκτρολογείτε εδώ σηματοδοτεί το τέλος της χρονοθυρίδας της ομάδας χρηστών. Τα
διακριτικά (κωδικός πρόσβασης, κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί πρόσβασης και ασύρματο
χειριστήριο RF) για κάθε χρήστη στην ομάδα χρηστών απενεργοποιούνται. Η χρονοθυρίδα λήγει
στο τέλος του λεπτού.
Στο αναδυόμενο παράθυρο Εισαγωγή ώρας, πληκτρολογήστε την ώρα της ημέρας που λήγει η
χρονοθυρίδα. Χρησιμοποιήστε μορφή ρολογιού 24 ωρών (π.χ. πληκτρολογήστε την ώρα 7:00
π.μ. ως 07:00, πληκτρολογήστε την ώρα 2:45 μ.μ. ως 14:45).
Εάν επιλέξετε Απενεργοποίηση στο αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής ώρας, η Ώρα
απενεργοποίησης ομάδας επανέρχεται σε 00:00.
Για τη λήξη μιας χρονοθυρίδας την ώρα που πληκτρολογείτε εδώ την ίδια ημέρα που
διαμορφώνετε τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Αρχικοποίηση πίνακα όταν αποσυνδέσετε το RPS
από τον πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών > Χρόνος απενεργοποίησης ομάδας
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Εκτός αργίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές: Ναι/Όχι
Η παράμετρος αυτή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν η χρονοθυρίδα είναι απενεργοποιημένη
τις αργίες ή είναι ενεργή μόνο τις αργίες. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην
ενότητα «Εκτός αργίας».
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών > Εκτός αργίας

11.2.6

Αργία #
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι: Χρησιμοποιήστε τον επιλεγμένο δείκτη αργίας με αυτήν τη χρονοθυρίδα.
Όχι: Μη χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο δείκτη αργίας με αυτήν τη χρονοθυρίδα.
Η παράμετρος αυτή ενεργοποιεί έως τέσσερις δείκτες αργιών για χρήση με τις χρονοθυρίδες
ομάδων χρηστών.
Ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη αργίας, εάν η παράμετρος «Εκτός αργίας» οριστεί σε
«Ναι» για αυτήν τη χρονοθυρίδα χρήστη ή εάν θέλετε η χρονοθυρίδα να ενεργοποιείται μόνο σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Χρονοθυρίδες ομάδων χρηστών > Αργία #

11.3

Προγράμματα
Χρησιμοποιήστε τη μονάδα Προγραμμάτων για να προγραμματίσετε τον πίνακα ελέγχου για την
αυτόματη εκτέλεση λειτουργιών οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, εκκινούνται από τον
τελικό χρήστη από το πληκτρολόγιο. Κάθε Πρόγραμμα ενδέχεται να προγραμματιστεί, ώστε να
λαμβάνει χώρα μια συγκεκριμένη ώρα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ημέρα της εβδομάδας.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα Πρόγραμμα από το πληκτρολόγιο, εάν η παράμετρος
«Επεξεργασία ώρας» οριστεί σε «Ναι». Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα μέσω
της λειτουργίας [ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;].
Μπορείτε να προγραμματίσετε κάθε αριθμό προγράμματος με μία από τις 24 λειτουργίες της
Λειτουργίας. Λειτουργία είναι αυτό που εκτελείται. Πέραν της λειτουργίας, απαιτείται να
επιλέξετε και αυτό που επηρεάζεται από τη λειτουργία. (π.χ., όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα
αφόπλισης, η αφόπλιση είναι η λειτουργία, ενώ οι περιοχές που επιλέγονται για αφόπλιση είναι
αυτό που επηρεάζεται).
Οι λειτουργίες και οι παράμετροι που σχετίζονται με αυτές περιγράφονται λεπτομερώς μετά από
την παράμετρο «Λειτουργία».
Κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να διαμορφωθεί με έως τέσσερις δείκτες αργιών. Οι δείκτες αργιών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του προγράμματος τις αργίες εκτός από την
ημερομηνία ή την/τις ημέρα(-ες) της εβδομάδας ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
εμποδιστεί η εκτέλεση του προγράμματος τις αργίες (ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτός αργιών»).

11.3.1

Κείμενο ονόματος προγράμματος
Προεπιλογή: Πρόγραμμα #
Επιλογές: Έως και 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου για να περιγράψετε την περιοχή.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Sked > Κείμενο ονόματος προγράμματος
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Κείμενο ονόματος προγράμματος (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: κενό
Επιλογές: Έως και 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου για να περιγράψετε την περιοχή.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Sked > Κείμενο ονόματος προγράμματος (δεύτερη γλώσσα)

11.3.3

Επεξεργασία ώρας
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι. Ο χρήστης ενδέχεται να επεξεργαστεί την ώρα για αυτό το πρόγραμμα από το
πληκτρολόγιο και υποδεικνύεται στην οθόνη ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Όχι. Ο χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί την ώρα για αυτό το πρόγραμμα από το
πληκτρολόγιο και δεν υποδεικνύεται στην οθόνη ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Επιλέξτε εάν ο χρήστης ενδέχεται να επεξεργαστεί την ώρα για αυτό το πρόγραμμα από το
πληκτρολόγιο.
Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Επεξεργασία ώρας

11.3.4

Λειτουργία
Προεπιλογή: Δεν χρησιμοποιείται
Επιλογές: Ανατρέξτε στη λίστα των λειτουργιών προγραμμάτων παρακάτω.
Επιλέξτε το όνομα της λειτουργίας από την αναπτυσσόμενη λίστα που θέλετε να εκτελείται από
το πρόγραμμα.
Το RPS υποδεικνύει αυτόματα τις επιλογές των παραμέτρων και τα πεδία εύρους που είναι
διαθέσιμα για αυτήν την λειτουργία. (π.χ. μια λίστα πλαισίων ελέγχου για τις περιοχές
υποδεικνύεται αυτόματα, όταν επιλέξετε τη λειτουργία όπλισης/αφόπλισης.
Γνωστοποίηση!
Η δυνατότητα «Πλήρης ενεργοποίηση - Απαγόρευση εξόδου» αγνοείται κατά την όπλιση από ένα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δεν χρησιμοποιείται - Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη και δεν θα εκτελεστεί καμία
λειτουργία μετά από αυτήν.
Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση, σελίδα 256
Άμεση πλήρης ενεργοποίηση, σελίδα 256
Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση, σελίδα 256
Άμεση μερική ενεργοποίηση, σελίδα 256
Αφόπλιση, σελίδα 257
Παράταση κλεισίματος, σελίδα 257
Παράκαμψη σημείου, σελίδα 257
Ακύρωση παράκαμψης σημείου, σελίδα 257
Ακύρωση παράκαμψης όλων των σημείων, σελίδα 257
Αρχικοποίηση αισθητήρων, σελίδα 258
Ενεργοποίηση εξόδου, σελίδα 258
Απενεργοποίηση εξόδου, σελίδα 258
Εναλλαγή εξόδου, σελίδα 258
Έξοδος μίας φάσης, σελίδα 258
Αρχικοποίηση όλων των εξόδων, σελίδα 258
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Καθυστέρηση, σελίδα 258
Κυκλικός οπλισμός θύρας, σελίδα 258
Ξεκλείδωμα θύρας, σελίδα 259
Κλείδωμα θύρας, σελίδα 259
Ασφάλιση θύρας, σελίδα 259
Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης, σελίδα 259
Συμβάντα παροχής πρόσβασης, σελίδα 259
Συμβάντα απόρριψης πρόσβασης, σελίδα 259
Απάντηση RPS, σελίδα 260
Επικοινωνία με RPS, σελίδα 260
Θύρα χρήστη επικοινωνίας με το RPS, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς κατάστασης, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς δοκιμής, σελίδα 260
Αποστολή αναφοράς δοκιμής σε αντικανονική κατάσταση, σελίδα 262
Μετάβαση σε περιοχή, σελίδα 262
Παρακολούθηση ενεργοποιημένη, σελίδα 263
Παρακολούθηση απενεργοποιημένη, σελίδα 263
Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, σελίδα 263
Ήχηση τόνου παρακολούθησης, σελίδα 263
Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου, σελίδα 263
Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου, σελίδα 263
Σίγαση προβλήματος, σελίδα 263
Σίγαση συναγερμού, σελίδα 264
Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Προγράμματα 1-80 > Λειτουργία

11.3.5

Ώρα
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, ΩΩ:ΛΛ (ώρες και λεπτά)
Καταχωρήστε την ώρα εκτέλεσης του προγράμματος με τη μορφή ρολογιού 24 ωρών (π.χ. 2:45
μ.μ. πληκτρολογείται ως 14:45).
Για τα απενεργοποιημένα προγράμματα εμφανίζεται η ένδειξη «Απενεργοποιημένο» στο κελί.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προγραμματίσετε μια ώρα:
1.

Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα, την ώρα του οποίου θέλετε να
προγραμματίσετε.

2.

Εάν η ένδειξη «Απενεργοποίηση» είναι επιλεγμένη, καταργήστε την επιλογή. Το πεδίο ώρας
ενεργοποιείται.

3.

Κάντε κλικ στο εσωτερικό του πεδίου ώρας και χρησιμοποιήστε τα βέλη προς τα επάνω και
προς τα κάτω ή πληκτρολογήστε την επιθυμητή ώρα.

4.

Κάντε κλικ στο κουμπί «OK».

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να απενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα:
1.

Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που θέλετε να
απενεργοποιήσετε.

2.

Επιλέξτε «Απενεργοποίηση».

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί «OK».

Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Ώρα
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Ημερομηνία
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές: Απενεργοποίηση, Ημέρα/Μήνας (π.χ. 12 Ιουνίου)
Πληκτρολογήστε την ημερομηνία εκτέλεσης του προγράμματος. Για τα απενεργοποιημένα
προγράμματα εμφανίζεται η ένδειξη «Απενεργοποιημένο» στο κελί ημερομηνίας.
Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Ημερομηνία

11.3.7

Κυριακή έως Σάββατο
Προεπιλογή (Κυριακή έως Σάββατο): Όχι
Επιλογές: Ναι, Όχι
Με τις παραμέτρους των επτά ημερών της εβδομάδας, επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας που
είναι ενεργό το πρόγραμμα
Για να εμποδίσετε την ενεργοποίηση του Sked συγκεκριμένες ημέρες του έτους, ορίστε την
παράμετρο Εκτός αργίας, σελίδα 255 σε «Ναι» και ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη
αργίας. Όταν η παράμετρος «Εκτός αργίας» οριστεί σε «Ναι», η χρονοθυρίδα εκτελείται τις
ημέρες της εβδομάδας που έχετε προγραμματίσει, εκτός εάν η ημερομηνία χαρακτηρίζεται ως
αργία από τον επιλεγμένο δείκτη αργίας.
Εάν κάποιο Sked χρειάζεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του έτους, μην προγραμματίσετε την
εκτέλεση του προγράμματος οποιεσδήποτε ημέρες της εβδομάδας. Αντί αυτού, ορίστε την
παράμετρο «Εκτός αργίας» σε «Όχι» και επιλέξτε έναν δείκτη αργίας με τις ημερομηνίες που
θέλετε να είναι ενεργή η χρονοθυρίδα.
Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Κυριακή έως Σάββατο

11.3.8

Εκτός αργίας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι.

Εμποδίστε την επενέργεια του προγράμματος στις αργίες που ταυτοποιούνται στους

συγκεκριμένους δείκτες αργιών που χρησιμοποιούνται με αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτήν την
ενότητα προγραμματισμού επιλέγονται συγκεκριμένοι δείκτες αργιών και προγραμματίζονται
στην επόμενη μονάδα προγραμματισμού.
–

Όχι. Αυτό το πρόγραμμα εκτελείται στις αργίες που προγραμματίζονται στους δείκτες αργιών
που χρησιμοποιούνται με αυτό το πρόγραμμα.

Εάν δεν προγραμματιστεί καμία ημέρα της εβδομάδας, αυτό το πρόγραμμα εκτελείται μόνο στις
αργίες που προγραμματίζονται στους δείκτες αργιών που χρησιμοποιούνται με αυτό το
πρόγρμμα. Αυτό το πρόγραμμα εκτελείται, επίσης, εάν οι αργία συμπίπτει με μια ημέρα της
εβδομάδας που προγραμματίζεται.
Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Εκτός αργίας

11.3.9

Αργία #
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - Χρησιμοποιήστε τον δείκτη αργίας με αυτήν τη χρονοθυρίδα ομάδας χρηστών.

–

Ναι - Μη χρησιμοποιήστε τον δείκτη αργίας με αυτήν τη χρονοθυρίδα ομάδας χρηστών.

Ενεργοποιήστε τουλάχιστον έναν δείκτη αργίας, εάν η παράμετρος «Εκτός αργίας» οριστεί σε
«Ναι» για αυτήν τη χρονοθυρίδα χρήστη ή εάν θέλετε η χρονοθυρίδα να ενεργοποιείται μόνο σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες.
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Θέση μενού RPS
Χρονοπρογράμματα > Προγράμματα > Αργία #

11.4

Δείκτες αργιών

11.4.1

Χρονοπρογράμματα
Χρονοδιάγραμμα δεικτών αργιών
Χρησιμοποιήστε αυτή την παράμετρο για να προγραμματίσετε αργίες σε έναν Δείκτη αργίας.
Για κάθε Δείκτη αργίας, μπορείτε να προγραμματίσετε έως 365 ημέρες (366 για τα δίσεκτα έτη)
ως αργίες.
Κάντε κλικ στον Δείκτη αργίας για τον οποίο επιθυμείτε να προγραμματίσετε αργίες. Το
παράθυρο διαλόγου του χρονοδιαγράμματος αργιών έχει την εμφάνιση ημερολογίου. Από
προεπιλογή, υποδεικνύει τον τρέχοντα μήνα και το έτος. Το έτος υποδεικνύεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Μόνο δεδομένα μήνα και ημέρας στέλνονται στον πίνακα ελέγχου.
Όταν επιλέξετε μια ημέρα στο ημερολόγιο ως αργία, αυτή η ημέρα κάθε έτους στη συνέχεια
χαρακτηρίζεται ως αργία. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την 26η Οκτωβρίου 2019 ως αργία, η 26η
Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται ως αργία το 2020, 2021 κ.ο.κ. Η ημέρα της εβδομάδας αλλάζει
ανάλογα με το έτος.
Θέση μενού RPS
Χρονοδιαγράμματα > Δείκτης αργίας > Χρονοδιάγραμμα δεικτών αργιών

11.5

Περιγραφές λειτουργίας προγράμματος

11.5.1

Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της λειτουργίας πληκτρολογίου «Πλήρης
ενεργοποίηση με καθυστέρηση». Οι επιλογές του μηνύματος προτροπής «Παράμετρος 1:
Περιοχή #» προσδιορίζουν την περιοχή ή τις περιοχές που οπλίζει αυτό το πρόγραμμα. Το
πρόγραμμα μπορεί να οπλίσει πολλές περιοχές. Σε περίπτωση παραβίασης οποιοδήποτε σημείου
κατά την εκτέλεση του προγράμματος, εκτελείται εξαναγκασμένη όπλιση ανεξάρτητα από τη
μέγιστη τιμή παράκαμψης εξαναγκασμένης όπλισης.

11.5.2

Άμεση πλήρης ενεργοποίηση
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της λειτουργίας πληκτρολογίου «Άμεση
πλήρης ενεργοποίηση». Οι καταχωρήσεις στο πεδίο «Παράμετρος 1: Περιοχή #» καθορίζουν την
περιοχή ή τις περιοχές που οπλίζει αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορεί να οπλίσει πολλές
περιοχές. Σε περίπτωση παραβίασης οποιοδήποτε σημείου κατά την εκτέλεση του
προγράμματος, εκτελείται εξαναγκασμένη όπλιση ανεξάρτητα από τη μέγιστη τιμή παράκαμψης
εξαναγκασμένης όπλισης.

11.5.3

Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας πληκτρολογίου «Πλήρης
ενεργοποίηση με καθυστέρηση». Οι επιλογές του μηνύματος προτροπής «Παράμετρος 1:
Περιοχή #» προσδιορίζουν την περιοχή ή τις περιοχές που οπλίζει αυτό το πρόγραμμα. Το
πρόγραμμα μπορεί να οπλίσει πολλές περιοχές. Σε περίπτωση σφάλματος οποιοδήποτε σημείου
κατά την εκτέλεση του προγράμματος, εκτελείται εξαναγκασμένη όπλιση ανεξάρτητα από τη
μέγιστη τιμή παράκαμψης εξαναγκασμένης όπλισης.

11.5.4

Άμεση μερική ενεργοποίηση
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της λειτουργίας πληκτρολογίου «Άμεση
πλήρης ενεργοποίηση». Οι επιλογές του μηνύματος προτροπής «Παράμετρος 1: Περιοχή #»
προσδιορίζουν την περιοχή ή τις περιοχές που οπλίζει αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα
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μπορεί να οπλίσει πολλές περιοχές. Σε περίπτωση παραβίασης οποιοδήποτε σημείου κατά την
εκτέλεση του προγράμματος, εκτελείται εξαναγκασμένη όπλιση ανεξάρτητα από τη μέγιστη τιμή
παράκαμψης εξαναγκασμένης όπλισης.

11.5.5

Αφόπλιση
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας τη λειτουργία
πληκτρολογίου «Αφόπλιση». Οι επιλογές του μηνύματος προτροπής «Παράμετρος 1: Περιοχή #»
καθορίζουν την περιοχή ή τις περιοχές που αφοπλίζει αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορεί
να αφοπλίσει πολλές περιοχές.

11.5.6

Παράταση κλεισίματος
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε την αναμενόμενη ώρα κλεισίματος για την
περιοχή. Η ρύθμιση της χρονοθυρίδας δεν είναι εφικτή πριν παρέλθει η ώρα Πρόωρης έναρξης
κλεισίματος και η Χρονοθυρίδα κλεισίματος είναι ενεργή.
Γνωστοποίηση!
Η παράταση της ώρας κλεισίματος δεν είναι εφικτή πέρα από τα μεσάνυχτα. Εάν είναι
ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από την Καταληκτική ώρα κλεισίματος που έχει
διαμορφωθεί για μια περιοχή.

11.5.7

Παράκαμψη σημείου
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας πληκτρολογίου
«Παράκαμψη σημείου». Η καταχώρηση στο μήνυμα προτροπής «Παράμετρος 1: Σημείο #»
καθορίζει το σημείο που παρακάμπτει αυτό το πρόγραμμα. Η παράκαμψη του σημείου
επιτυγχάνεται μόνο εάν η παράμετρος «Με δυνατότητα παράκαμψης» οριστεί σε «ΝΑΙ» στο
προφίλ σημείου που έχει εκχωρηθεί στο σημείο. Η αναφορά παράκαμψης αποστέλλεται εάν
είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος «Αναφορές παράκαμψης» στο προφίλ σημείου που έχει
εκχωρηθεί στο σημείο. Το πρόγραμμα ενδέχεται να παρακάμψει ένα σημείο.

11.5.8

Ακύρωση παράκαμψης σημείου
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Ακύρωση παράκαμψης σημείου». Η καταχώρηση στο μήνυμα προτροπής
«Παράμετρος 1: Σημείο #» καθορίζει το σημείο, η παράκαμψη του οποίου ακυρώνεται με αυτήν
τη λειτουργία. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη ενός σημείου.

11.5.9

Ακύρωση παράκαμψης όλων των σημείων
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου. Οι περιοχές
που επιλέγονται στο μήνυμα προτροπής «Παράμετρος 1: Σημείο #» καθορίζουν τις περιοχές
όπου αυτή η λειτουργία ακυρώνει την παράκαμψη όλων των σημείων.
Γνωστοποίηση!
Δεν ακυρώνεται η παράκαμψη 24ωρων σημείων σε κατάσταση παραβίασης.
Για να εμποδιστεί η δημιουργία συμβάντων συναγερμού ή προβλήματος σημείων, δεν
ακυρώνεται η παράκαμψη των 24ωρων σημείων που παρακάμφθηκαν και βρίσκονται σε
κατάσταση παραβίασης, όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία προγράμματος. Παραμένουν σε
κατάσταση παράκαμψης.

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

258 el | Χρονοδιαγράμματα

11.5.10

Control Panel

Αρχικοποίηση αισθητήρων
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Αρχικοποίηση αισθητήρων». Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία αυτή
χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση των αισθητήρων αρχικοποίησης εξόδων για ολόκληρη την
περιοχή για 5 δευτ. Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί την έξοδο συναγερμού για τις περιοχές που
επιλέγονται στην Παράμετρο 1 για 5 δευτ.

11.5.11

Ενεργοποίηση εξόδου
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Αλλαγή κατάστασης εξόδου» για την ενεργοποίηση των εξόδων.
Η καταχώρηση στο μήνυμα προτροπής «Παράμετρος 1: Έξοδος» καθορίζει τη συγκεκριμένη
έξοδο που ενεργοποιεί αυτή η λειτουργία. Η λειτουργία ενδέχεται να ενεργοποιήσει μία έξοδο.

11.5.12

Απενεργοποίηση εξόδου
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Αλλαγή κατάστασης εξόδου» για την απενεργοποίηση των εξόδων.
Η καταχώρηση στο μήνυμα προτροπής «Παράμετρος 1: Έξοδος #» καθορίζει τη συγκεκριμένη
έξοδο που απενεργοποιεί αυτή η λειτουργία. Η λειτουργία ενδέχεται να απενεργοποιήσει μία
έξοδο.

11.5.13

Εναλλαγή εξόδου
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου. Η
καταχώρηση στο μήνυμα προτροπής «Παράμετρος 1: Έξοδος #» καθορίζει τη συγκεκριμένη
έξοδο που εναλλάσσεται με αυτήν τη λειτουργία. Εάν η έξοδος είναι ενεργοποιημένη,
απενεργοποιείται. Εάν η έξοδος είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιείται. Η λειτουργία
επηρεάζει μία έξοδο.

11.5.14

Έξοδος μίας φάσης
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου και
διατιθεται μόνο ως προσαρμοσμένη λειτουργία. Η λειτουργία ενεργοποιεί την έξοδο που
επιλέγεται στην Παράμετρο 1 για το χρονικό διάστημα (δευτ.) που ορίζεται στην Παράμετρο 2.

11.5.15

Αρχικοποίηση όλων των εξόδων
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου. Η
λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση όλων των εξόδων που ενεργοποιούνται
από ένα πρόγραμμα ή μια προσαρμοσμένη λειτουργία. Αυτή είναι μια λειτουργία για ολόκληρο
τον πίνακα. Καμία άλλη παράμετρος δεν απαιτεί εισαγωγή για αυτήν την επιλογή.

11.5.16

Καθυστέρηση
Χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία για να δημιουργήσετε μια καθυστέρηση με δυνατότητα
διαμόρφωσης (0 έως 90 δευτ.) μεταξύ των λειτουργιών ή πριν από αυτές. Η Παράμετρος 1
διαμορφώνει την καθυστέρηση.

11.5.17

Κυκλικός οπλισμός θύρας
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου για τον κυκλικό οπλισμό θυρών και διατιθεται μόνο σε μια προσαρμοσμένη
λειτουργία. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το στιγμιαίο ξεκλείδωμα της θύρας ή των
θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 1: Θύρα #.
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Ξεκλείδωμα θύρας
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Ξεκλείδωμα θύρας». Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της
θύρας ή των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 1: Θύρα #.

11.5.19

Κλείδωμα θύρας
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Κλείδωμα θύρας». Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την επαναφορά της
θύρας ή των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 1: Θύρα # στην κανονική κατάσταση
κλειδώματος.

11.5.20

Ασφάλιση θύρας
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Κλείδωμα θύρας». Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την επαναφορά της
θύρας ή των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 1: Θύρα # στην κανονική κατάσταση
κλειδώματος.

11.5.21

Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου και
προσδιορίζει εάν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο το επίπεδο εξουσιοδότησης για
πρόσβαση του ηλεκτρονικού κλειδιού ή της κάρτας κάποιου χρήστη.
Όταν η Παράμετρος 1: Επίπεδο πρόσβασης οριστεί σε «Ενεργοποιημένο», επιτρέπεται η
πρόσβαση στα επίπεδα εξουσιοδότησης που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 2: Επίπεδο.
Όταν η Παράμετρος 1: Επίπεδο πρόσβασης οριστεί σε «Απενεργοποιημένο», απορρίπτεται η
πρόσβαση στα επίπεδα εξουσιοδότησης που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 2: Επίπεδο.

11.5.22

Συμβάντα παροχής πρόσβασης
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου και
προσδιορίζει εάν τα συμβάντα παροχής πρόσβασης αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής
συμβάντων του πίνακα ελέγχου.
Όταν η Παράμετρος 1: Επίπεδο πρόσβασης οριστεί σε «Ενεργοποιημένο», τα συμβάντα παροχής
πρόσβασης των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 2: Θύρα # καταγράφονται στο
αρχείο καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου.
Όταν η Παράμετρος 1: Επίπεδο πρόσβασης οριστεί σε «Απενεργοποιημένο», τα συμβάντα
παροχής πρόσβασης των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 2: Θύρα # δεν
καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου.

11.5.23

Συμβάντα απόρριψης πρόσβασης
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως λειτουργία με συντόμευση πληκτρολογίου και
προσδιορίζει εάν τα συμβάντα απόρριψης πρόσβασης αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής
συμβάντων του πίνακα ελέγχου.
Όταν η Παράμετρος 1: Επίπεδο πρόσβασης οριστεί σε «Ενεργοποιημένο», τα συμβάντα
απόρριψης πρόσβασης των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 2: Θύρα #
καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου.
Όταν η Παράμετρος 1: Επίπεδο πρόσβασης οριστεί σε «Απενεργοποιημένο», τα συμβάντα
απόρριψης πρόσβασης των θυρών που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 2: Θύρα # δεν
καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του πίνακα ελέγχου.
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Απάντηση RPS
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου «Απάντηση RPS» η οποία υποχρεώνει τον πίνακα ελέγχου να απαντήσει στο
επόμενο αίτημα από το RPS για τη δημιουργία σύνδεσης μέσω τηλεφώνου ή δικτύου. Η
λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μια προσαρμοσμένη λειτουργία. Αυτή η περίοδος
αυτόματης απάντησης διαρκεί 2 λεπτά και παρακάμπτει τις ρυθμίσεις του μηνύματος προτροπής
«Απάντηση RPS μέσω δικτύου;» και «Επαλήθευση διεύθυνσης RPS».

11.5.25

Επικοινωνία με RPS
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για μια προσπάθεια επικοινωνίας με ένα Μη εποπτευόμενο
RPS την προκαθορισμένη έχει οριστεί ώρα. Ο λογαριασμός του πίνακα ελέγχου στο RPS ελέγχει
τις εργασίες που εκτελούνται, όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση.
Γνωστοποίηση!
Αποφύγετε την εκτέλεση πολλών λειτουργιών ταυτόχρονα στην ίδια διεύθυνση. Ενδέχεται οι
λειτουργίες να αλληλοσυγκρούνται και το αποτέλεσμα στον πίνακα ελέγχου να είναι
απρόβλεπτο.
Γνωστοποίηση!
Μη διαμορφώνετε πολλά προγράμματα για εκτέλεση στο ίδιο πληκτρολόγιο και με τον ίδιο
χρόνο εκτέλεσης.

Γνωστοποίηση!
Μη διαμορφώνετε πολλά προγράμματα για εκτέλεση σε περιόδους που ο χρήστης ενδέχεται να
εκτελεί διάφορες λειτουργίες στο πληκτρολόγιο.

11.5.26

Θύρα χρήστη επικοινωνίας με το RPS
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για μια προσπάθεια επικοινωνίας με ένα Μη εποπτευόμενο
RPS την προκαθορισμένη έχει οριστεί ώρα χρησιμοποιώντας μια συσκευή επικοινωνίας μέσω
δικτύου στη διαμορφωμένη θύρα. Ο λογαριασμός του πίνακα ελέγχου στο RPS ελέγχει τις
εργασίες που εκτελούνται, όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση.

11.5.27

Αποστολή αναφοράς κατάστασης
Η λειτουργία αυτή δημιουργεί μια αναφορά κατάστασης για κάθε περιοχή που είναι
ενεργοποιημένη. Η αναφορά αποστέλλεται στο τηλέφωνο ή στα τηλέφωνα που είναι
προγραμματισμένα για τις Αναφορές δοκιμών και κατάστασης στη Δρομολόγηση αναφορών.
Η αναφορά κατάστασης ενδέχεται να αναβληθεί, εάν στάλθηκε κάποια άλλη αναφορά από την
τελευταία φορά που στάλθηκε αναφορά κατάστασης. Για να αναβάλλετε την αναφορά
κατάστασης για έως 24 ώρες, ορίστε την επιλογή της Παραμέτρου 1: Ετεροχρονισμένη σε «Ναι».

11.5.28

Αποστολή αναφοράς δοκιμής
Αυτή η προγραμματισμένη λειτουργία αποστέλλει την ίδια αναφορά δοκιμής όπως η λειτουργία
Αναφοράς δοκιμής χρήστη.
Μπορείτε να αποστείλετε αναφορές δοκιμών σε 1 ή σε όλους τους προορισμούς που έχουν
διαμορφωθεί για μια Ομάδα διαδρομών. Η συσκευή κύριου προορισμού και η πρώτη, δεύτερη
και τρίτη συσκευή εφεδρικού προορισμού μπορούν να αποστείλουν μη αυτόματες και αυτόματες
(προγραμματισμένες) αναφορές δοκιμών.
Εάν ένα σημείο σε οποιαδήποτε περιοχή βρίσκεται σε αντικανονική κατάσταση (πρόβλημα που
δεν έχει διαγραφεί από την οθόνη του πληκτρολογίου), ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει μια
αναφορά δοκιμής αντικανονικής κατάστασης αντί για την αναφορά δοκιμής.
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Εάν η παράμετρος για την επιλογή Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση
αναφορών > Επέκταση αναφοράς δοκιμής, σελίδα 33 οριστεί σε «Ναι», η αναφορά δοκιμής (ή η
αναφορά δοκιμής αντικανονικών καταστάσεων) ακολουθείται από μια αναφορά διαγνωστικού
ελέγχου για κάθε αντικανονική κατάσταση του συστήματος. Ανατρέξτε στην επιλογή Παράμετροι
για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων, σελίδα 59
για μια λίστα των αναφορών που περιλαμβάνονται.
Επιλογές, Παράμετρος 1: Ετεροχρονισμένη
–

Ναι - αναβάλλεται η αποστολή αναφορών δοκιμών για 24 ώρες, εάν ο πίνακας ελέγχου
στείλει κάποια άλλη αναφορά.

–

Όχι - να μην αναβάλλεται η αποστολή αναφορών δοκιμών.

Γνωστοποίηση!
Αναβάλλεται η αποστολή της αναφοράς δοκιμής μόνο
Όταν η Παράμετρος 1: Ετεροχρονισμένη οριστεί σε «Ναι», αναβάλλεται η αποστολή της
αναφοράς δοκιμής μόνο. Η εκτέλεση του sked «Αποστολή αναφοράς δοκιμής» συνεχίζεται με τη
συχνότητα που ορίζεται στην Παράμετρο 2: Συχνότητα.
Επιλογές, Παράμετρος 2: Συχνότητα
–

Ωριαία - η εκτέλεση του πρώτου προγράμματος «Αποστολή αναφοράς δοκιμής»
πραγματοποιείται την ώρα που ορίζεται στην παράμετρο ώρας για το πρόγραμμα. Στο εξής,
η εκτέλεση του προγράμματος «Αποστολή αναφοράς δοκιμής» πραγματοποιείται κάθε ώρα.

–

Μηνιαία - η εκτέλεση του πρώτου προγράμματος «Αποστολή αναφοράς δοκιμής»
πραγματοποιείται την ώρα που ορίζεται στην παράμετρο ώρας για το πρόγραμμα, την
ημερομηνία που ορίζεται στην παράμετρο ημερομηνίας. Στο εξής, η εκτέλεση του
προγράμματος «Αποστολή αναφοράς δοκιμής» πραγματοποιείται κάθε μήνα.

–

Προγραμματισμένα - η εκτέλεση του προγράμματος «Αποστολή αναφοράς δοκιμής»
πραγματοποιείται ετησίως την ημερομηνία που ορίζεται στην παράμετρο ημερομηνίας και
την ώρα που ορίζεται στην παράμετρο ώρας.

Γνωστοποίηση!
Όταν η παράμετρος 2 έχει οριστεί σε «Προγραμματισμένη» και έχει καταχωρηθεί
ημερομηνία στην παράμετρο «Ημερομηνία», οι παράμετροι για τις ημέρες της εβδομάδας
αγνοούνται
Ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την αναφορά δοκιμής την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στις
παραμέτρους προγραμματισμού Ημερομηνίας και Ώρας.
Επιλογές, Παράμετρος 3: Δρομολόγηση
Όταν η Παράμετρος 3: Δρομολόγηση οριστεί σε «Προσαρμοσμένη», η Παράμετρος 4:
Προορισμοί είναι ενεργοποιημένη.
Επιλογές, Παράμετρος 4: Προορισμοί
Όταν η Παράμετρος 4: Προορισμοί είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται όλοι οι διαμορφωμένοι
προορισμοί Ομάδων διαδρομών. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής της Ομάδας ή των Ομάδων
διαδρομών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.
Αναβολή αναφορών δοκιμών
Όταν η Παράμετρος 1: Αναβολή ορίζεται σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου ξεκινά (ή ξεκινά ξανά) μια
24ωρη αντίστροφη μέτρηση κάθε φορά που λαμβάνει ένα Ack (επιβεβαίωση) από τον κεντρικό
σταθμό λήψης σημάτων για οποιαδήποτε αναφορά.
Εάν η Παράμετρος 2 οριστεί σε «Ωριαία» και ο πίνακας ελέγχου δεν έχει λάβει επιβεβαίωση έως
την ώρα που θα εκτελεστεί το πρώτο ωριαίο πρόγραμμα «Αποστολή αναφοράς δοκιμής», ο
πίνακας ελέγχου αποστέλλει την αναφορά δοκιμής. Εάν ο πίνακας ελέγχου λάβει επιβεβαίωση, η
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αποστολή των αναφορών δοκιμών αναβάλλεται για 24 ώρες από την ώρα παραλαβής του
τελευταίου Ack. Το ωριαίο πρόγραμμα «Αποστολή αναφοράς δοκιμής» δεν αποστέλλει μια
αναφορά δοκιμής για 24 ώρες τουλάχιστον.
Εάν η Παράμετρος 2 οριστεί σε «Μηνιαία» και ο πίνακας ελέγχου δεν έχει λάβει επιβεβαίωση
εντός 24 ωρών από την ώρα εκτέλεσης του πρώτου μηνιαίου προγράμματος «Αποστολή
αναφοράς δοκιμής», ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την αναφορά δοκιμής. Εάν ο πίνακας
ελέγχου λάβει επιβεβαίωση εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα εκτέλεσης ενός
μηνιαίου προγράμματος για «Αποστολή αναφοράς δοκιμής», η αποστολή της αναφοράς δοκιμής
αναβάλλεται για 24 ώρες από την ώρα λήψης της τελευταίας επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση λήξης
της αντίστροφης μέτρησης των 24 ωρών, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την ετεροχρονισμένη
αναφορά δοκιμής εκείνη τη στιγμή.
Εάν η Παράμετρος 2 οριστεί σε «Προγραμματισμένα» και ο πίνακας ελέγχου δεν έχει λάβει
επιβεβαίωση εντός 24 ωρών από την ώρα εκτέλεσης του προγραμματισμένου προγράμματος
«Αποστολή αναφοράς δοκιμής», ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την αναφορά δοκιμής. Εάν ο
πίνακας ελέγχου λάβει επιβεβαίωση εντός 24 ωρών από την ώρα εκτέλεσης ενός
διαμορφωμένου προγράμματος «Αποστολή αναφοράς δοκιμής», η αποστολή της αναφοράς
δοκιμής αναβάλλεται για 24 ώρες από την ώρα παραλαβής της τελευταίας επιβεβαίωσης. Σε
περίπτωση λήξης της αντίστροφης μέτρησης των 24 ωρών, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει την
ετεροχρονισμένη αναφορά δοκιμής εκείνη τη στιγμή.
Διαμόρφωση διαδρομής αναφοράς
Για τη διαμόρφωση δρομολόγησης αναφορών για αναφορές δοκιμής, αναφορές δοκιμής
αντικανονικών καταστάσεων και εκτεταμένες αναφορές δοκιμής, ανατρέξτε στην επιλογή
Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές δοκιμών >
Αναφορές δοκιμών, σελίδα 59.
Ανατρέξτε στο

11.5.29

–

Αναφορές δοκιμών, σελίδα 59

–

Επέκταση αναφοράς δοκιμής, σελίδα 33

–

Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων, σελίδα 59

Αποστολή αναφοράς δοκιμής σε αντικανονική κατάσταση
Όταν εκτελείται αυτή η προγραμματισμένη λειτουργία και ένα σημείο σε οποιαδήποτε περιοχή
βρίσκεται σε αντικανονική κατάσταση (το πρόβλημα δεν έχει εκκαθαριστεί από την οθόνη του
πληκτρολογίου), ο πίνακας ελέγχου στέλνει μια αναφορά δοκιμής αντικανονικών καταστάσεων
αντί για την αναφορά δοκιμής. Εάν δεν υπάρχουν σημεία σε αντικανονική κατάσταση όταν
εκτελείται αυτή η προγραμματισμένη λειτουργία, ο πίνακας ελέγχου δεν στέλνει αναφορά.
Εάν η παράμετρος για την επιλογή Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Δρομολόγηση
αναφορών > Επέκταση αναφοράς δοκιμής, σελίδα 33 οριστεί σε «Ναι», μια αναφορά δοκιμής
αντικανονικών καταστάσεων ακολουθείται από μια αναφορά διαγνωστικού ελέγχου για κάθε
αντικανονική κατάσταση του συστήματος. Ανατρέξτε στην επιλογή Παράμετροι για ολόκληρο τον
πίνακα > Δρομολόγηση αναφορών > Αναφορές διαγνωστικών ελέγχων, σελίδα 59 για μια λίστα των
αναφορών που περιλαμβάνονται.

11.5.30

Μετάβαση σε περιοχή
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας με συντόμευση
πληκτρολογίου για τη «Μετάβαση σε περιοχή» και διατίθεται μόνο σε προσαρμοσμένες
λειτουργίες που ενεργοποιούνται μέσω πληκτρολογίου. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία
αυτή χρησιμοποιείται για την αλλαγή της τρέχουσας περιοχής του πληκτρολογίου σε εκείνη που
καθορίζεται στην Παράμετρο 1: Περιοχή #.
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Παρακολούθηση ενεργοποιημένη
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας της συντόμευσης
πληκτρολογίου για την «Αλλαγή λειτουργίας παρακολούθησης», ενεργοποιώντας τη λειτουργία
Αντιστοίχισης για τις περιοχές που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 1: Περιοχή #. Η
λειτουργία παρακολούθησης ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα σε οποιοδήποτε πληκτρολόγιο εντός
του πεδίου εφαρμογής, όταν παραβιαστεί ένα σημείο παρακολούθησης ενώ είναι αφοπλισμένο.

11.5.32

Παρακολούθηση απενεργοποιημένη
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της λειτουργίας της συντόμευσης
πληκτρολογίου για την «Αλλαγή λειτουργίας παρακολούθησης», απενεργοποιώντας τη λειτουργία
Αντιστοίχισης για τις περιοχές που προγραμματίζονται στην Παράμετρο 1: Περιοχή #.

11.5.33

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εξομοίωση της συντόμευσης πληκτρολογίου για την
«Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας», εμφανίζοντας την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στα
πληκτρολόγια SDI2 που καθορίζονται στην Παράμετρο 1: Πληκτρολόγια #.
Γνωστοποίηση!
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας» με τις λειτουργίες
«Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου» ή «Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου» στην ίδια
προσαρμοσμένη λειτουργία, απαιτείται χρονικός διαχωρισμός διάρκειας τουλάχιστον 10
δευτερολέπτων με τη λειτουργία Καθυστέρησης.

11.5.34

Ήχηση τόνου παρακολούθησης
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ως συντόμευση πληκτρολογίου. Όταν είναι
ενεργοποιημένη, η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη συνεχή εκπομπή ενός ηχητικού
σήματος (μπιπ) από τα πληκτρολόγια SDI2 που καθορίζονται στην Παράμετρο 1: Πληκτρολόγια #,
έως ότου πραγματοποιηθεί σίγαση.

11.5.35

Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των διαμορφωμένων πληκτρολογίων που
καθορίζονται στην Παράμετρο 1: Πληκτρολόγιο # στο επίπεδο έντασης ήχου που ορίζεται στην
Παράμετρο 2: Επίπεδο έντασης ήχου. Ανατρέξτε στην Ένταση ήχου πληκτρολογίου, σελίδα 132
στην ενότητα διαμόρφωσης πληκτρολογίου για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους
έντασης ήχου.

11.5.36

Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των διαμορφωμένων πληκτρολογίων που
καθοριζονται στην Παράμετρο 1: Πληκτρολόγιο # στο επίπεδο φωτεινότητας που επιλέγεται στην
Παράμετρο 2: Επίπεδο φωτεινότητας. Ανατρέξτε στην παράμετρο Φωτεινότητα πληκτρολογίου,
σελίδα 132 στην ενότητα διαμόρφωσης πληκτρολογίου για λεπτομέρειες σχετικά με την
παράμετρο φωτεινότητας.

11.5.37

Σίγαση προβλήματος
Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται ως συντόμευση πληκτρολογίου, αλλά ενδέχεται να εκτελεστεί
σε οποιοδήποτε πληκτρολόγιο με άλλους τρόπους. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία
αυτή χρησιμοποιείται για τη σίγαση όλων των τόνων προβλήματος και των βόμβων του
συστήματος στις περιοχές που καθορίζονται στην Παράμετρο 1: Περιοχή #.
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Σίγαση συναγερμού
Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται ως συντόμευση πληκτρολογίου, αλλά ενδέχεται να εκτελεστεί
σε οποιοδήποτε πληκτρολόγιο με άλλους τρόπους. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία
αυτή χρησιμοποιείται για τη σίγαση όλων των συναγερμών στις περιοχές που καθορίζονται στην
Παράμετρο 1: Περιοχή #.

11.5.39

Εκτέλεση προσαρμοσμένης λειτουργίας
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της προσαρμοσμένης λειτουργίας που
επιλέγεται στην Παράμετρο 1: Προσαρμοσμένη λειτουργία # την προγραμματισμένη ώρα.
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12

Πρόσβαση

12.1

Θύρα #
Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους αυτής της ενότητας για να διαμορφώσετε κάθε θύρα.

12.1.1

Κείμενο ονόματος θύρας
Προεπιλογή: Θύρα ##
Επιλογές: Έως και 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Το B9512G υποστηρίζει τις Θύρες 1 έως 32 σε έναν δίαυλο επικοινωνίας SDI2 ή τις Θύρες 1 έως
8 σε έναν δίαυλο επικοινωνίας SDI. Το B8512G υποστηρίζει τις Θύρες 1 έως 8.
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου για να περιγράψετε τη θύρα.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Κείμενο ονόματος θύρας

12.1.2

Κείμενο ονόματος θύρας (δεύτερη γλώσσα)
Προεπιλογή: κενό
Επιλογές: Έως και 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Το B9512G υποστηρίζει τις Θύρες 1 έως 32 σε έναν δίαυλο επικοινωνίας SDI2 ή τις Θύρες 1 έως
8 σε έναν δίαυλο επικοινωνίας SDI. Το B8512G υποστηρίζει τις Θύρες 1 έως 8.
Πληκτρολογήστε έως 32 χαρακτήρες κειμένου για να περιγράψετε τη θύρα.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Κείμενο ονόματος θύρας (δεύτερη γλώσσα)

12.1.3

Περιοχή εισόδου
Προεπιλογή: 1
Επιλογές:
–

B9512: 1-32

–

B8512: 1-8

Εκχωρήστε μια περιοχή στον ελεγκτή θύρας. Αυτή είναι η περιοχή από όπου εξέρχεται ένας
χρήστης, όταν υποβάλλει αίτημα εξόδου (REX).
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Είσοδος

12.1.4

Σχετικό πληκτρολόγιο #
Προεπιλογή: Κανένα πληκτρολόγιο
Επιλογές: 0 έως 32
–

B9512: 1 έως 32

–

B8512: 1 έως 16

Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ελεγκτή θύρας στο σχετικό πληκτρολόγιο
SDI2 για KP# Διπλό έλεγχο ταυτότητας. Η λειτουργία διπλού ελέγχου ταυτότητας
απενεργοποιείται και με τη ρύθμιση απενεργοποίησης.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό πληκτρολογίου (KP#) ο οποίος προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής
των δικαιωμάτων αφόπλισης του αναγνωριστικού χρήστη. Οι περιοχές αφοπλίζονται με βάση το
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου και το επίπεδο εξουσιοδότησης.
Κανένα πληκτρολόγιο: Αφοπλίζεται μόνο η περιοχή που έχει εκχωρηθεί στην Περιοχή εισόδου
για τη συγκεκριμένη θύρα.
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Γνωστοποίηση!
Το B9512G υποστηρίζει τα πληκτρολόγια 1 έως 32 σε έναν δίαυλο επικοινωνίας SDI2 ή τα
πληκτρολόγια 1 έως 16 σε έναν δίαυλο επικοινωνίας SDI. Το B8512G υποστηρίζει τα
πληκτρολόγια 1 έως 8.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Σχετικό πληκτρολόγιο #

12.1.5

Προσαρμοσμένη λειτουργία
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένο
Επιλογές:
–

B9512G: Απενεργοποιημένο, CF128 έως CF159

–

B8512G: Απενεργοποιημένο, CF128 έως CF135

Απενεργοποιημένο: Η προσαρμοσμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
CF###: Ο αριθμός προσαρμοσμένης λειτουργίας που ενεργοποιείται, όταν εισαχθεί ένα ισχύον
αναγνωριστικό, δεδομένου του κατάλληλου επιπέδου πρόσβασης χρήστη και της κατάστασης
όπλισης της περιοχής.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να προγραμματίσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία
που ενεργοποιείται στο πληκτρολόγιο που καθορίζεται για το πεδίο εφαρμογής.
Αυτή η προσαρμοσμένη λειτουργία ενεργοποιείται μόνο για χρήστες με εξουσιοδότηση επιπέδου
λειτουργίας που επιτρέπει σε ένα ισχύον αναγνωριστικό να εκτελέσει μια προσαρμοσμένη
λειτουργία στη διάρκεια μιας κατάστασης όπλισης ή αφόπλισης.
Ο χρήστης, στον οποίο εκχωρείται η κάρτα ή το ηλεκτρονικό κλειδί, πρέπει να διαθέτει έναν
εκχωρημένο κωδικό πρόσβασης.
Ο επόμενος πίνακας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο προγραμματισμός επηρεάζει
την ενεργοποίηση της προσαρμοσμένης λειτουργίας:
Επίπεδο λειτουργίας

Ενεργοποίηση προσαρμοσμένης λειτουργίας

A (οπλισμένη)

Το ηλεκτρονικό κλειδί χρήστη ενεργοποιεί την
προσαρμοσμένη λειτουργία που έχει
εκχωρηθεί στον ελεγκτή θύρας μόνο, όταν η
περιοχή εισόδου για τον ελεγκτή θύρας είναι
σε κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση» ή
«Μερική ενεργοποίηση».

D (αφοπλισμένη)

Το ηλεκτρονικό κλειδί χρήστη ενεργοποιεί την
προσαρμοσμένη λειτουργία που έχει
εκχωρηθεί στον ελεγκτή θύρας μόνο, όταν η
περιοχή εισόδου για τον ελεγκτή θύρας είναι
αφοπλισμένη.

C (οπλισμένη και αφοπλισμένη)

Το ηλεκτρονικό κλειδί χρήστη ενεργοποιεί την
προσαρμοσμένη λειτουργία που έχει
εκχωρηθεί στον ελεγκτή θύρας ανεξάρτητα
από την κατάσταση όπλισης της περιοχής
εισόδου.

Κενό

Το ηλεκτρονικό κλειδί χρήστη δεν ενεργοποιεί
την προσαρμοσμένη λειτουργία που έχει
εκχωρηθεί στον ελεγκτή θύρας.
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Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Προσαρμοσμένη λειτουργία #

12.1.6

Σημείο θύρας
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

B9512G: 0 (δεν εκχωρήθηκε κανένα σημείο), 1-599

–

B8512G: 0 (δεν εκχωρήθηκε κανένα σημείο), 1-99

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να εκχωρήσετε ένα σημείο σε μια θύρα. Αυτό το
σημείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκχωρήσεις σημείων.
Η παράμετρος «Σημεία θυρών» πρέπει να προγραμματιστεί ως «Σημεία μερικής ενεργοποίησης».
Εάν κάποιο σημείο θύρας απαιτεί συμπεριφορά τύπου 24ωρου σημείου, χρησιμοποιήστε τον
τύπο σημείου σε κατάσταση μερικής ενεργοποίησης με ανταπόκριση σημείου 9 έως C για άμεση
ανταπόκριση συναγερμού, όταν η περιοχή είναι ενεργοποιημένη (οπλισμένη) ή
απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη).
Εάν επιλέξετε ένα σημείο ενσωματωμένο στην πλακέτα (σημεία 1-8) ως σημείο θύρας,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) συνδεδεμένη στον βρόχο
αισθητήρα στον πίνακα ελέγχου.
Μην ενεργοποιήσετε κανένα σημείο POPIT (ή σημείο OctoPOPIT) με αριθμό σημείου ίδιο με
εκείνον του σημείου θύρας. Η χρήση ιδίου αριθμού σημείου για το σημείο θύρας και ένα σημείο
POPIT ή OctoPOPIT δημιουργεί ένα πρόβλημα επιπλέον σημείου.
Γνωστοποίηση!
Για τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης που είναι συνδεδεμένες στον δίαυλο επικοινωνίας SDI,
ορίστε την παράμετρο κατάργησης αναπήδησης σημείου σε 1,64
Όταν η μονάδα ελέγχου πρόσβασης (B901 ή D9210C) είναι συνδεδεμένη στον δίαυλο
επικοινωνίας SDx που έχει διαμορφωθεί για SDI, ορίστε την παράμετρο κατάργησης
αναπήδησης σημείου σε 1,64 δευτ. (ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων > Κατάργηση αναπήδησης).
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Σημείο θύρας

12.1.7

Κατάργηση αναπήδησης σημείου θύρας
Προεπιλογή: 600 ms
Επιλογές:
Κατάργηση αναπήδησης
300 ms

1800 ms

3300 ms

600 ms

2100 ms

3600 ms

900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms

Γνωστοποίηση!
Παράμετρος «Κατάργηση αναπήδησης σημείου θύρας» για τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης
που είναι συνδεδεμένες στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 μόνο
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της κατάργησης αναπήδησης θύρας για
τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης (B901) που είναι συνδεδεμένες στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2
ή στον δίαυλο επικοινωνίας SDx που έχει διαμορφωθεί για SDI2 μόνο.
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Γνωστοποίηση!
Για τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης που είναι συνδεδεμένες στον δίαυλο επικοινωνίας SDI,
ορίστε την παράμετρο κατάργησης αναπήδησης σημείου σε 1,64
Όταν η μονάδα ελέγχου πρόσβασης (B901 ή D9210C) είναι συνδεδεμένη στον δίαυλο
επικοινωνίας SDx που έχει διαμορφωθεί για SDI, ορίστε την παράμετρο κατάργησης
αναπήδησης σημείου σε 1,64 δευτ. (Κατάργηση αναπήδησης, σελίδα 196).
Με αυτήν την παράμετρο ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο η μονάδα ελέγχου
πρόσβασης εκτελεί σάρωση ενός σημείου θύρας πριν από την ενεργοποίση ενός συναγερμού.
Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή που
είναι συνδεδεμένη στο σημείο θύρας.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Κατάργηση αναπήδησης σημείου θύρας

12.1.8

Σημείο ενδοασφάλισης
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

B99512G: 0 (δεν εκχωρήθηκε κανένα σημείο), 1-599

–

B8512G: 0 (δεν εκχωρήθηκε κανένα σημείο), 1-99

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ορίσετε ένα σημείο ως σημείο ενδοασφάλισης. Ένα
Σημείο ενδοασφάλισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκχωρήσεις σημείων.
Τα Σημεία ενδοασφάλισης πρέπει να προγραμματίζονται ως «Σημεία μερικής ενεργοποίησης».
Εάν κάποιο σημείο ενδοασφάλισης απαιτεί συμπεριφορά τύπου 24ωρου σημείου,
χρησιμοποιήστε τον τύπο σημείου μερικής ενεργοποίησης με ανταπόκριση σημείου 9 έως C για
άμεση ανταπόκριση συναγερμού, όταν η περιοχή είναι ενεργοποιημένη (οπλισμένη) ή
απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη).
Όταν παραβιαστεί ένα σημείο ενδοασφάλισης, εμποδίζει τη μονάδα ελέγχου πρόσβασης να
παρέχει πρόσβαση για ισχύον αναγνωριστικό ή αίτημα θύρας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σημείο ως σημείο ενδοασφάλισης για πολλές μονάδες
ελέγχου πρόσβασης. Η κοινή χρήση ενός σημείου ως το σημείο ενδοασφάλισης για πολλές
μονάδες επιτρέπει σε ένα σημείο που έχει παραβιαστεί να εμποδίσει πολλές μονάδες να
παραχωρήσουν πρόσβαση.
Σε περίπτωση παράκαμψης, παράκαμψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων ή εξαναγκασμένης
όπλισης, το σημείο ενδοασφάλισης θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κανονική κατάσταση. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την κανονική λειτουργία πρόσβασης ακόμη και εάν η θύρα παραμείνει ανοικτή.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Σημείο ενδοασφάλισης

12.1.9

Αυτόματη θύρα
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - όταν η περιοχή που έχει εκχωρηθεί στην παράμετρο «Περιοχή εισόδου» είναι
απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη), η κατάσταση της θύρας είναι «Ξεκλειδωμένη». Όταν η
περιοχή αυτή είναι ενεργοποιημένη (οπλισμένη), η θύρα επανέρχεται στην κατάσταση
«Κλειδωμένη».

–

Όχι - η κατάσταση της θύρας δεν επηρεάζεται από την κατάσταση όπλισης της περιοχής.

Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο προγραμματισμού, ώστε η θύρα να ξεκλειδώνει αυτόματα μόλις
απενεργοποιηθεί η περιοχή εισόδου (αφοπλίζεται). Η θύρα κλειδώνει ξανά μόλις μεταβεί σε
κατάσταση πλήρους ενεργοποίησης ή μερικής ενεργοποίησης (οπλίζεται).
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Γνωστοποίηση!
Χρήση της λειτουργίας «Ασφάλιση θύρας» για παράκαμψη της κατάστασης «Ξεκλειδωμένη»
Δεν μπορείτε να παρακάμψετε με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση «Ξεκλειδωμένη».
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ασφάλιση θύρας» για να παρακάμψετε αυτήν τη ρύθμιση.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Αυτόματη θύρα

12.1.10

Ξεκλείδωμα σε περίπτωση πυρκαγιάς
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι: Ένας συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου σε οποιαδήποτε περιοχή ξεκλειδώνει τη
θύρα.
Όχι: Η θύρα παραμένει στην τρέχουσα κατάστασή της κατά την ενεργοποίηση ενός συναγερμού
ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου.
Χρησιμοποιήστε αυτή την παράμετρο για να ξεκλειδώσετε την έξοδο για το κυπρί της θύρας και
να παρακάμψετε το σημείο θύρας όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς ή
αερίου. Δημιουργείται ένα συμβάν ξεκλειδώματος θύρας. Αυτή η δυνατότητα αφορά την
παράκαμψη των καταστάσεων «Ασφάλιση θύρας», «Κλειδωμένη θύρα» και «Σημείο
ενδοασφάλισης σε κατάσταση παραβίασης». Μόλις δημιουργηθεί ένα συμβάν ξεκλειδώματος
θύρας σε περίπτωση πυρκαγιάς, απαιτείται νέο ξανακλείδωμα της θύρας χειροκίνητα από
πληκτρολόγιο.

Γνωστοποίηση!
Η ενέργεια αυτή ξεκλειδώνει τη θύρα ανεξάρτητα από την κατάσταση όπλισης.

Γνωστοποίηση!
Μπορείτε να επαναφέρετε τις θύρες, που έχουν ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία
ξεκλειδώματος σε περίπτωση πυρκαγιάς, σε κάποια κανονική κατάσταση εάν πιέσετε 8 - Κύριο
μενού > 3 - Ενέργειες > 8 _ Πρόσβαση ή μέσω του πληκτρολογίου με την Εντολή 46 - Μενού
πρόσβασης.
Γνωστοποίηση!
Για τους ελεγκτές θυρών που διαμορφώνονται για διπλό έλεγχο ταυτότητας η λειτουργία
ξεκλειδώματος σε περίπτωση πυρκαγιάς διατίθεται μόνο εάν διαμορφώσετε το σχετικό
πληκτρολόγιο με τη δυνατότητα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης της λειτουργίας κυκλικού
οπλισμού θυρών. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες εισαγωγής κωδικού πρόσβασης χρησιμοποιούν
τη μονάδα ανάγνωσης ηλεκτρονικού κλειδιού για τον έλεγχο ταυτότητας και εμποδίζουν όλες τις
λειτουργίες των θυρών, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας ξεκλειδώματος σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Ξεκλείδωμα σε περίπτωση πυρκαγιάς

12.1.11

Αφόπλιση σε ανοικτό κύκλωμα
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
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Ναι: η περιοχή αφοπλίζεται μόνο μόλις επιτραπεί η πρόσβαση σε έναν χρήστη με εξουσιοδότηση
αφόπλισης και το σημείο θύρας μεταβεί σε κατάσταση παραβίασης (άνοιγμα θύρας).
Όχι: η περιοχή αφοπλίζεται, όταν ένας χρήστης με έγκυρο επίπεδο αφόπλισης παρουσιάσει
έγκυρο ηλεκτρονικό κλειδί/κάρτα, είτε ανοίξει τη θύρα είτε όχι.
Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο προγραμματισμού για να καθορίσετε εάν θα απαιτείται φυσικό
άνοιγμα της θύρας πριν από την αφόπλιση της περιοχής κατόπιν έγκυρου αιτήματος πρόσβασης.
Ο χρήστης που υποβάλλει το αίτημα πρόσβασης απαιτείται να διαθέτει επίπεδα πρόσβασης που
επιτρέπουν την αφόπλιση με αναγνωριστικό.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Αφόπλιση σε ανοικτό κύκλωμα

12.1.12

Διάρκεια ενεργοποίησης κυπρί
Προεπιλογή: 10
Επιλογές: 1 - 240 δευτ.
Το κυπρί ενεργοποιείται για το χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί.
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που η έξοδος για το κυπρί παραμένει ενεργοποιημένη,
ώστε ο χρήστης να ενδέχεται να ανοίξει τη θύρα. Το κυπρί ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας
έγκυρο διακριτικό (κάρτα), Αίτημα εισόδου (RTE), Αίτημα εξόδου (REX) και τη λειτουργία
πληκτρολογίου [ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΥΡΑΣ;].
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Διάρκεια ενεργοποίησης κυπρί

12.1.13

Διάρκεια παράκαμψης
Προεπιλογή: 10
Επιλογές: 0 - 254
Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα παράκαμψης θύρας σε δευτερόλεπτα, λεπτά ή ώρες.
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα παράκαμψης της θύρας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να την
ανοίξει χωρίς το σημείο να μεταβεί σε κατάσταση προβλήματος, συναγερμού ή παραβίασης.
Γνωστοποίηση!
Για θύρες συνδεδεμένες σε δίαυλο επικοινωνίας SDI, ο πίνακας θα εφαρμόσει αυτόματα το
μέγιστο όριο των 240.
Για θύρες συνδεδεμένες σε δίαυλο επικοινωνίας SDI2, ένας πίνακας χωρίς firmware που
υποστηρίζει τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα παράκαμψης θα εφαρμόσει τις καταχωρήσεις
πάνω από 240 ως δευτερόλεπτα.
Επιλογή

Τιμή χρονικού διαστήματος

0-240

0-240 δευτερόλεπτα

241

5 λεπτά

242

10 λεπτά

243

20 λεπτά

244

30 λεπτά

245

40 λεπτά

246

50 λεπτά

247

60 λεπτά

248

2 ώρες
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249

3 ώρες

250

4 ώρες

251

5 ώρες

252

6 ώρες

253

7 ώρες

254

8 ώρες

Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Διάρκεια παράκαμψης

12.1.14

Διάρκεια βόμβου
Προεπιλογή: 2
sΕπιλογές: 0, 1 - 240 δευτ.
0: μηδενική διάρκεια βόμβου για τη συγκεκριμένη θύρα.
1 - 240: Ο βομβητής ηχεί για το χρονικό διάστημα (δευτ.) που έχει προγραμματιστεί.
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (δευτ.) που η έξοδος του βομβητή παραμένει
ενεργοποιημένη, ώστε ο χρήστης να ενημερωθεί ότι το κυπρί έχει ενεργοποιηθεί και οτι
ενδέχεται να ανοίξει τη θύρα. Η λειτουργία του βομβητή διακόπτεται, μόλις ανοίξει η θύρα.
Απαιτείται ξεχωριστός βομβητής.
Πολλές μονάδες ανάγνωσης διαθέτουν εσωτερικό βομβητή, ο οποίος δεν επηρεάζεται από τη
διάρκεια του βόμβου.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Διάρκεια βόμβου

12.1.15

Παράταση χρόνου
Προεπιλογή: 10
Επιλογές: 0, 1 - 30 δευτ.
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (1 έως 30) για να παρατείνετε τη διάρκεια ενεργοποίησης
του κυπρί, του βόμβου και της παράκαμψης, όταν λήξει η διάρκεια παράκαμψης και κάποια
θύρα παραμείνει ανοικτή. Στο τέλος της παράτασης χρόνου που έχετε προγραμματίσει, ο
βομβητής συνεχίζει να ηχεί έως ότου κλείσει η θύρα. Επιπλέον, εάν έχει προγραμματιστεί
ανάλογα, το σημείο που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη θύρα υποδεικνύει πρόβλημα,
συναγερμό ή σφάλμα στο πληκτρολόγιο.
Ανεξάρτητα από τον προγραμματισμό του σημείου της θύρας, το σύστημα δημιουργεί ένα
συμβάν «Πρόβλημα, η θύρα παρέμεινε ανοικτή», όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο και ένα
συμβάν «Συναγερμός, η θύρα παρέμεινε ανοικτή», όταν το σύστημα είναι οπλισμένο και η θύρα
παραμένει ανοικτή πέρα από το χρονικό διάστημα της παράτασης χρόνου. Τα συμβάντα «Θύρα
κλειστή - Αποκατάσταση» δημιουργούνται, όταν η θύρα παραμένει ανοικτή πέρα από το χρονικό
διάστημα της παράτασης χρόνου και η θύρα έχει επανέλθει σε κανονική κατάσταση.
Πληκτρολογήστε 0 για να απενεργοποιήσετε την παράμετρο «Παράταση χρόνου». Το συμβάν
«Πρόβλημα, η θύρα παρέμεινε ανοικτή», το συμβάν «Συναγερμός, η θύρα παρέμεινε ανοικτή»
και η προειδοποίηση στο πληκτρολόγιο είναι όλα απενεργοποιημένα.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Παράταση χρόνου

12.1.16

Απενεργοποίηση σε ανοικτό κύκλωμα
Προεπιλογή: Ναι
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Επιλογές:
Ναι: Το κυπρί απενεργοποιείται, όταν παραβιαστεί το σημείο θύρας (άνοιγμα θύρας) μόλις
επιτραπεί η πρόσβαση.
Όχι: Το κυπρί παραμένει ενεργοποιημένη για το χρονικό διάστημα της προγραμματισμένης
διάρκειας ενεργοποίησης κυπρί, είτε ανοίξει η θύρα είτε κλείσει.
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εάν το κυπρί απενεργοποιείται
αμέσως σε περίπτωση φυσικού ανοίγματος της θύρας (σημείο θύρας σε κατάσταση σφάλματος).
Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, απαιτείται εκχώρηση ενός σημείου στην παράμετρο
«Σημείο θύρας».
Για να περιορίσετε τον αριθμό εσφαλμένων συναγερμών όταν η θύρα ανοίγει λόγω αναπήδησης,
ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ναι» (προεπιλογή).
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Απενεργοποίηση σε ανοικτό κύκλωμα

12.1.17

Παράκαμψη RTE μόνο
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - όταν η είσοδος RTE (αίτημα εισόδου) στη μονάδα ελέγχου πρόσβασης βραχυκυκλωθεί, το
σημείο θύρας παρακάμπτεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο «Διάρκεια
παράκαμψης». Η έξοδος κυπρί δεν ενεργοποιείται.
Όχι - όταν η είσοδος RTE στη μονάδα ελέγχου πρόσβασης βραχυκυκλωθεί, το σημείο θύρας
παρακάμπτεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο «Διάρκεια παράκαμψης».
Η έξοδος κυπρί ενεργοποιείται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο «Διάρκεια
παράκαμψης».
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο, όταν ένας χρήστης ενδέχεται να ανοίξει μια θύρα με μη
αυτόματο τρόπο χωρίς να βασίζεται στην ενεργοποίηση του κυπρί με ηλεκτρονικό κλειδί/κάρτα
(π.χ. χρησιμοποιώντας την μπάρα ώθησης).
Γνωστοποίηση!
Δεν υπάρχουν συμβάντα RTE, όταν η παράμετρος «Παράκαμψη RTE μόνο» οριστεί σε «Ναι»
Όταν η παράμετρος «Παράκαμψη RTE μόνο» οριστεί σε «Ναι», ο πίνακας ελέγχου δεν
καταγράφει ούτε αναφέρει τα συμβάντα αιτήματος εισόδου, όταν βραχυκυκλωθεί η είσοδος
RTE.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Παράκαμψη RTE μόνο

12.1.18

Κατάργηση αναπήδησης εισόδου RTE
Προεπιλογή: 600 ms
Επιλογές:
Κατάργηση αναπήδησης
300 ms

1800 ms

3300 ms

600 ms

2100 ms

3600 ms

900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms
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Με αυτήν την παράμετρο ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο η μονάδα ελέγχου
πρόσβασης εκτελεί σάρωση της εισόδου RTE, πριν από τη δημιουργία ενός συμβάντος αιτήματος
εισόδου (RTE). Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο RTE.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Κατάργηση αναπήδησης εισόδου RTE

12.1.19

Παράκαμψη REX μόνο
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - Η προγραμματισμένη διάρκεια παράκαμψης ενεργοποιείται, ώστε να μπορεί ο χρήστης να
ανοίξει τη θύρα με μη αυτόματο τρόπο.
Όχι - Το αίτημα εξόδου (REX) ενεργοποιεί αυτόματα την προγραμματισμένη διάρκεια
ενεργοποίησης κυπρί και τη διάρκεια παράκαμψης.
Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο προγραμματισμού για απενεργοποίηση του κυπρί, αλλά
ενεργοποίηση παρόλα αυτά της προγραμματισμένης διάρκειας παράκαψης κατόπιν αιτήματος
εξόδου από μία περιοχή.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο, όταν ένας χρήστης ενδέχεται να ανοίξει μια θύρα με μη
αυτόματο τρόπο χωρίς να βασίζεται στην ενεργοποίηση του κυπρί με ηλεκτρονικό κλειδί/κάρτα
(π.χ. χρησιμοποιώντας την μπάρα ώθησης).
Όταν αυτή η παράμετρος «Παράκαμψη REX μόνο» οριστεί σε «Ναι», τα συμβάντα αιτήματος
εξόδου δεν καταγράφονται ούτε αναφέρονται.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Παράκαμψη REX μόνο

12.1.20

Κατάργηση αναπήδησης εισόδου REX
Προεπιλογή: 600 ms
Επιλογές:
Κατάργηση αναπήδησης
300 ms

1800 ms

3300 ms

600 ms

2100 ms

3600 ms

900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms

Με αυτήν την παράμετρο ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο η μονάδα ελέγχου
πρόσβασης εκτελεί σάρωση της εισόδου REX, πριν από τη δημιουργία συμβάντος αιτήματος
εξόδου (REX). Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο REX.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Κατάργηση αναπήδησης εισόδου REX

12.1.21

Πρόσβαση παραχωρήθηκε
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι: Τα συμβάντα ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ καταγράφονται και
αναφέρονται.
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Όχι: Τα συμβάντα ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ δεν καταγράφονται ούτε
αναφέρονται.
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εάν τα συμβάντα ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ από τη συγκεκριμένη μονάδα ελέγχου πρόσβασης
καταγράφονται και αναφέρονται από τον πίνακα ελέγχου.
Ένα συμβάν ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ενδέχεται να δημιουργηθεί από τα εξής:
–

έγκυρη ανάγνωση ενός διακριτικού (κάρτας ή ηλεκτρονικού κλειδιού)

–

έγκυρη αλλαγή κατάστασης θύρας στο πληκτρολόγιο

Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Πρόσβαση παραχωρήθηκε

12.1.22

Απαγόρευση εισόδου
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι: Τα συμβάντα ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ καταγράφονται και αναφέρονται.
Όχι: Τα συμβάντα ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ δεν καταγράφονται ούτε αναφέρονται.
Αυτή η παράμετρος απαγόρευσης εισόδου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εάν τα
συμβάντα ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ από τη συγκεκριμένη μονάδα ελέγχου πρόσβασης
καταγράφονται και αναφέρονται από τον πίνακα ελέγχου.
Ένα συμβάν Απαγόρευσης εισόδου (ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ενδέχεται να δημιουργηθεί από τα
εξής:
–

μη έγκυρο ή άγνωστο αναγνωριστικό χρήστη, ενδοασφάλιση ή ασφαλισμένη θύρα ή
εσφαλμένο επίπεδο εξουσιοδότησης

–

αίτημα εισόδου/εξόδου (RTE/REX) για τη θύρα σε κατάσταση ενδοασφάλισης ή για
ασφαλισμένη θύρα

Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Απαγόρευση εισόδου

12.1.23

Αίτημα εισόδου
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι: Τα συμβάντα ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (RTE) καταγράφονται και αναφέρονται.
Όχι: Τα συμβάντα ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (RTE) δεν καταγράφονται ούτε αναφέρονται.
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εάν τα συμβάντα ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ (RTE) από τη συγκεκριμένη μονάδα ελέγχου πρόσβασης καταγράφονται και
αναφέρονται από τον πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Αίτημα εισόδου

12.1.24

Αίτημα εξόδου
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι: Τα συμβάντα ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (REX) καταγράφονται και αναφέρονται.
Όχι: Τα συμβάντα ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (REX) δεν καταγράφονται ούτε αναφέρονται.
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εάν τα συμβάντα ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ (REX) από τη συγκεκριμένη μονάδα ελέγχου πρόσβασης καταγράφονται και
αναφέρονται από τον πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Αίτημα εισόδου
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Λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας
Προεπιλογή: Fail secure
Επιλογές:
Fail secure (η κλειδαριά κλειδώνει σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας). Η θύρα παραμένει
κλειδωμένη, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής προστασία.
Ασφαλής σε περίπτωση διακοπής (η κλειδαριά ξεκλειδώνει σε περίπτωση διακοπής της
τροφοδοσίας). Η μονάδα πρόσβασης ελευθερώνει τον μηχανισμό κλειδώματος, ώστε να
επιτραπεί η διέλευση.
Η παράμετρος αυτή καθορίζει τη συμπεριφορά της μονάδας πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας
της επικοινωνίας με τον πίνακα ελέγχου και μεταβαίνει στη Λειτουργία σε περίπτωση διακοπής
της τροφοδοσίας.
Η συγκεκριμένη επιλογή διαμόρφωσης αφορά μόνο τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης SDI2 B901.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας

12.1.26

Παραβίαση περιβλήματος
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - ενεργοποίηση της εισόδου προστασίας από παραβίαση (T+).
Όχι - απενεργοποίηση της εισόδου προστασίας από παραβίαση (T+).
Γνωστοποίηση!
Η παράμετρος «Παραβίαση περιβλήματος» διαμορφώνει την είσοδο προστασίας από παραβίαση
της μονάδας ανάγνωσης, T+
Στις μονάδες διασύνδεσης ελέγχου πρόσβασης B901 και D9212C, η παράμετρος αυτή
ενεργοποιεί την είσοδο προστασίας από παραβίαση της μονάδας ανάγνωσης (ακροδέκτης T+).
Σε αυτές τις μονάδες δεν υπάρχει είσοδος προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος.
Για μια μονάδα D9210C ή B901 στον δίαυλο επικοινωνίας SDI (Πηγή θύρας = SDI) το
βραχυκύκλωμα της εισόδου προστασίας από παραβίαση (T+) στην κοινή σύνδεση (COM)
δημιουργεί ένα συμβάν Απουσίας σημείου για το Σημείο θύρας, σελίδα 267.
Για μια μονάδα B901 στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 (Πηγή θύρας = SDI) το βραχυκύκλωμα της
εισόδου προστασίας από παραβίαση (T+) στην κοινή σύνδεση (COM) δημιουργεί ένα συμβάν
Απουσίας σημείου για το Σημείο θύρας, σελίδα 267 και ένα συμβάν Παραβίασης για τη μονάδα
B901.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Παραβίαση περιβλήματος

12.2

Γενικές ρυθμίσεις πρόσβασης

12.2.1

Τύπος κάρτας
Προεπιλογή: 26 bit
Επιλογές:
26 bit
37 bit χωρίς κωδικό τοποθεσίας
37 bit με κωδικό τοποθεσίας
Η παράμετρος αυτή καθορίζει τη μορφή κάρτας ή ηλεκτρονικού κλειδιού που χρησιμοποιείται
για όλους τους ελεγκτές θυρών και τα πληκτρολόγια.
Ορίστε σε 26 bit, όταν τα διακριτικά (κάρτα ή ηλεκτρονικό κλειδί) χρησιμοποιούνται με
πληκτρολόγιο B942.
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Προεπιλεγμένοι κωδικοί τοποθεσίας για τύπους καρτών
26 bit: ο προεπιλεγμένος κωδικός τοποθεσίας είναι 255.
37 bit: χωρίς κωδικό τοποθεσίας: ο προεπιλεγμένος κωδικός τοποθεσίας είναι κενός. Ο κωδικός
τοποθεσίας δεν επιδέχεται διαμόρφωση (Η παράμετρος «Κωδικός τοποθεσίας» είναι
γκριζαρισμένη).
37 bit με κωδικό τοποθεσίας: ο προεπιλεγμένος κωδικός τοποθεσίας είναι 65535.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου > Τύπος κάρτας

12.3

Πηγή θύρας
Προεπιλογή: Απενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

Απενεργοποιημένη. Η μονάδα θύρας είναι απενεργοποιημένη.

–

SDI (D9210/B901)

–

SDI2. (B901)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να εκχωρήσετε κάθε θύρα σε έναν τύπο συσκευής.
Γνωστοποίηση!
Ο δίαυλος επικοινωνίας SDI και το D9210C υποστηρίζουν θύρες 1 έως 8 και χρήστες 1 έως
1000 μόνο
Μπορείτε να διαμορφώσετε μόνο τις θύρες 1 έως 8 ως SDI (D9210C / B901). Το B901
εξομοιώνει ένα D9210C, όταν συνδέεται στον δίαυλο SDI.
Ο D9210C υποστηρίζει κάρτες / διακριτικά μόνο για χρήστες 1 έως 1000.
Θέση μενού RPS
Πρόσβαση > Θύρες > Πηγή θύρας
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13

Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή

13.1

Συσκευή αυτοματισμού
Προεπιλογή: Καμία
Επιλογές:
–

Καμία. Η επικοινωνία αυτοματισμού είναι απενεργοποιημένη.

–

Λειτουργία 1 κάνοντας χρήση μιας ενσωματωμένης σύνδεσης χωρίς TLS.

–

Λειτουργία 1 κάνοντας χρήση μιας μονάδας B42x στη διεύθυνση SDI2 1.

–

Λειτουργία 1 κάνοντας χρήση μιας ενσωματωμένης σύνδεσης με TLS.

–

Λειτουργία 2 κάνοντας χρήση μιας ενσωματωμένης σύνδεσης ή μιας μονάδας B42x στη
διεύθυνση SDI2 1, με TLS

Θέση μενού RPS
Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή > Συσκευή αυτοματισμού

13.2

Συχνότητα αποστολής πληροφοριών κατάστασης
Προεπιλογή: 0
Επιλογές:
–

0 - δεν στέλνονται ποτέ πληροφορίες κατάστασης, εκτός εάν ζητηθούν.

–

1 - 255 - στέλνονται πληροφορίες κατάστασης σύμφωνα με το προγραμματισμένο διάστημα.

Η παράμετρος αυτή ορίζει πόσο συχνά στέλνονται οι προεπιλεγμένες πληροφορίες κατάστασης
στη μονάδα σειριακής διασύνδεσης.
Οι πληροφορίες κατάστασης περιλαμβάνουν την τρέχουσα κατάσταση σημείου (κανονική ή
αντικανονική), την κατάσταση περιοχής του πίνακα ελέγχου (Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεση
πλήρης ενεργοποίηση, Μερική ενεργοποίηση όπλιση με καθυστέρηση, Άμεση μερική
ενεργοποίηση, Αφοπλισμένη, Καθυστέρηση εισόδου περιοχής, Μερική ενεργοποίηση
καθυστέρηση εισόδου, Καθυστέρηση εξόδου περιοχής, Μερική ενεργοποίηση καθυστέρηση
εξόδου), την κατάσταση του πίνακα ελέγχου (διακοπή τροφοδοσίας AC, απουσία τάσης
μπαταρίας, αποκατάσταση τροφοδοσίας AC, χαμηλή τάση μπαταρίας κ.ο.κ.) και την κατάσταση
εξόδου (έξοδος ενεργοποιημένη ή έξοδος απενεργοποιημένη).
Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται σε διαστήματα των 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου.
Επομένως, εάν πληκτρολογήσετε 5, οι πληροφορίες κατάστασης στέλνονται κάθε 2.500 χιλιοστά
του δευτερολέπτου (ή 2,5 δευτερόλεπτα). Η καταχώρηση της τιμής 10 ισοδυναμεί με 5
δευτερόλεπτα. Εάν η παράμετρος «Συχνότητα αποστολής πληροφοριών κατάστασης» οριστεί σε
μια τιμή κάτω από 10 και υπάρχουν 1 - 6 συσκευές SDI συνδεδεμένες στο σύστημα, η
μεγαλύτερη ταχύτητα με την οποία μπορεί να αποστείλει τις πληροφορίες κατάστασης ο πίνακας
συναγερμού είναι 1 δευτερόλεπτο περίπου. Επιπλέον, εάν υπάρχουν περισσότερες από 6
συσκευές SDI συνδεδεμένες στον πίνακα συναγερμού, η μεγαλύτερη ταχύτητα με την οποία
μπορεί να αποστείλει τις πληροφορίες κατάστασης ο πίνακας ελέγχου είναι 1,5 έως 2
δευτερόλεπτα περίπου.
Θέση μενού δενδρικής δομής του RPS
Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή > Συχνότητα αποστολής πληροφοριών κατάστασης

13.3

Κωδικός πρόσβασης αυτοματισμού
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Έως 24 χαρακτήρες.
Η παράμετρος αυτή ορίζει τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται να εισαχθεί, ώστε να συνδεθεί
το λογισμικό αυτοματισμού στον πίνακα ελέγχου.
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Η παράμετρος αυτή δέχεται έως 24 χαρακτήρες, αλλά επιτρέπεται η εισαγωγή και μικρότερων
κωδικών πρόσβασης. Το ελάχιστο επιτρεπτό μήκος είναι έξι χαρακτήρες. Ο κωδικός πρόσβασης
ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Απαιτείται πρώτα η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης
αυτοματισμού, ώστε να γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε άλλες εντολές αυτοματισμού από τον
πίνακα ελέγχου.
Θέση μενού δενδρικής δομής του RPS
Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή > Κωδικός πρόσβασης αυτοματισμού

13.4

Λειτουργία 1 Αριθμός θυρών Ethernet αυτοματισμού
Προεπιλογή: 7702
Επιλογές: 1 έως 65535
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού θυρών για τη Λειτουργία 1
Ethernet αυτοματισμού
Θέση μενού RPS
Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή > Λειτουργία 1 Αριθμός θυρών Ethernet
αυτοματισμού

13.5

Απομακρυσμένη εφαρμογή
Προεπιλογή: Ενεργοποιημένη
Επιλογές:
–

Ενεργοποίηση - ο πίνακας ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς συνδέσεις με
απομακρυσμένες εφαρμογές.

–

Απενεργοποίηση - ο πίνακας ελέγχου δεν μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς συνδέσεις με
απομακρυσμένες εφαρμογές.

Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ενεργοποίηση» για να επιτρέψετε στον πίνακα ελέγχου να
δημιουργεί ασφαλείς συνδέσεις με απομακρυσμένες εφαρμογές. Η εφαρμογή Remote Security
Control της Bosch για smartphone και tablet αποτελεί ένα παράδειγμα μιας απομακρυσμένης
εφαρμογής.
Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Απενεργοποίηση» για να μην επιτρέπετε στον πίνακα ελέγχου
να δημιουργεί ασφαλείς συνδέσεις με απομακρυσμένες εφαρμογές.
Θέση μενού RPS
Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή > Απομακρυσμένη εφαρμογή

13.6

Κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης εφαρμογής
Προεπιλογή: [κωδικός πρόσβασης 24 χαρακτήρων τυχαίας αναπαραγωγής RPS]
Επιλογές: Έως 24 χαρακτήρες
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης που λαμβάνει ο
πίνακας ελέγχου από μια απομακρυσμένη εφαρμογή, ώστε να δημιουργήσει μια ασφαλή
σύνδεση (το smartphone με Bosch RSC είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής).
Το μήκος του κωδικού πρόσβασης είναι 6 έως 24 χαρακτήρες. Ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται
να είναι συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Ο κωδικός πρόσβασης
ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Απαιτείται πρώτα η λήψη του κωδικού πρόσβασης της
εφαρμογής, ώστε να γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε άλλες εντολές της απομακρυσμένης
εφαρμογής από τον πίνακα ελέγχου.
Το RPS δημιουργεί αυτόματα έναν κωδικό πρόσβασης 24 χαρακτήρων τυχαίας αναπαραγωγής ως
την προεπιλογή, όταν δημιουργείτε κάθε λογαριασμό πίνακα.
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Γνωστοποίηση!
Ο ορισμός της παραμέτρου «Κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης εφαρμογής» σε
«απενεργοποιημένος», απενεργοποιεί τη δυνατότητα σύνδεσης της απομακρυσμένης
εφαρμογής
Για να εμποδίσετε οποιονδήποτε χρήστη της απομακρυσμένης εφαρμογής (χρήστης RSC) να
συνδεθεί με τον πίνακα ελέγχου, ακόμη και, όταν η παράμετρος «Απομακρυσμένη εφαρμογή»
οριστεί σε «ενεργοποιημένη», ορίστε την παράμετρο «Κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης
εφαρμογής» σε «απενεργοποιημένος» (οποιοσδήποτε συνδυασμός πεζών-κεφαλαίων).
Θέση μενού RPS
Αυτοματισμός / Απομακρυσμένη εφαρμογή > Κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης εφαρμογής
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14

Μονάδες SDI2

14.1

Μονάδα B208 οκτώ εισόδων
Η μονάδα B208 οκτώ εισόδων παρέχει εισόδους (βρόχοι αισθητήρων) για 8 σημεία. Η μονάδα
B208 συνδέεται στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 του πίνακα ελέγχου.
Τύπος πίνακα

Υποστηριζόμενες μονάδες

B9512G

59

B8512G

9

Πίν. 14.1: Χωρητικότητα

Ρυθμίσεις διακοπτών
Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B208 οκτώ εισόδων

14.1.1

Παραβίαση περιβλήματος
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Ναι- ενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος προστασίας από παραβίαση είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε διακόπτη
προστασίας από παραβίαση ICP-EZTS της Bosch, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
Προστασίας από παραβίαση, όταν κάποιος ανοίξει τη θύρα του περιβλήματος ή όταν το
περίβλημα αφαιρεθεί από τον τοίχο.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα B208 οκτώ εισόδων > Παραβίαση περιβλήματος

14.2

B299 POPEX
Η μονάδα B299 POPEX συνδέεται στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 του πίνακα ελέγχου.
Τύπος πίνακα

Υποστηριζόμενες μονάδες

B9512G

6

B8512G

1

Πίν. 14.2: Χωρητικότητα

Ρυθμίσεις διακοπτών
Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B299 POPEX, σελίδα
300

14.2.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Ναι- ενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος προστασίας από παραβίαση είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε διακόπτη
προστασίας από παραβίαση ICP-EZTS της Bosch, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
Προστασίας από παραβίαση, όταν κάποιος ανοίξει τη θύρα του περιβλήματος ή όταν το
περίβλημα αφαιρεθεί από τον τοίχο.
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Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Πληροφορίες για τη μονάδα B299 POPEX > Παραβίαση περιβλήματος

14.3

Μονάδα B308 οκτώ εξόδων
Η μονάδα B308 οκτώ εξόδων είναι μια συσκευή που συνδέεται στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2
του πίνακα ελέγχου. Κάθε μονάδα παρέχει 8 ανεξάρτητα ελεγχόμενες εξόδους όμοιες, ως προς
τη λειτουργία, με εκείνες που παρέχονται από τις μονάδες εξόδου.
Τύπος πίνακα

Υποστηριζόμενες μονάδες

B9512G

59

B8512G

9

Πίν. 14.3: Χωρητικότητα

Ρυθμίσεις διακοπτών
Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B308 οκτώ εξόδων

14.3.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Ναι- ενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος προστασίας από παραβίαση είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε διακόπτη
προστασίας από παραβίαση ICP-EZTS της Bosch, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
Προστασίας από παραβίαση, όταν κάποιος ανοίξει τη θύρα του περιβλήματος ή όταν το
περίβλημα αφαιρεθεί από τον τοίχο.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα B308 οκτώ εξόδων > Παραβίαση περιβλήματος

14.4

Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP (B42x)
Σύνδεση της μονάδας B42x
Συνδέστε τη μονάδα στον πίνακα ελέγχου μέσω του διαύλου επικοινωνίας SDI2.
Διαμόρφωση της μονάδας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή και τις δύο μονάδες επικοινωνίας B426/B450 για τη
λειτουργία αποστολής αναφορών στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ή επικοινωνίες RPS. Ή, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε μία από τις μονάδες B42x για την επικοινωνία με το λογισμικό
αυτοματισμού.
Γνωστοποίηση!
Για να αποτραπεί η απώλεια επικοινωνίας, η διαμόρφωση που αποστέλλεται στον πίνακα
ελέγχου για τη μονάδα B42x εφαρμόζεται μετά την αποσύνδεση του RPS από τον πίνακα
ελέγχου.
Εάν η μονάδα διαμορφωθεί μέσω της διασύνδεσης Web διαμόρφωσης της μονάδας B42x για
την απενεργοποίηση του προγραμματισμού του πίνακα ελέγχου (δηλαδή, εάν η παράμετρος
«Ενεργοποίηση προγραμματισμού πίνακα» οριστεί σε «Όχι»), τότε ο προγραμματισμός RPS της
μονάδας B42x γίνεται δεκτός από τον πίνακα ελέγχου, αλλά δεν εφαρμόζεται στη μονάδα B42x.
Η παράμετρος «Ενεργοποίηση προγραμματισμού πίνακα» δεν είναι διαθέσιμη στο RPS.

14.4.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

282 el | Μονάδες SDI2

Control Panel

Επιλογές:
–

Ναι- ενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος προστασίας από παραβίαση είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε διακόπτη
προστασίας από παραβίαση ICP-EZTS της Bosch, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
Προστασίας από παραβίαση, όταν κάποιος ανοίξει τη θύρα του περιβλήματος ή όταν το
περίβλημα αφαιρεθεί από τον τοίχο.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Παραβίαση περιβλήματος

14.4.2

Λειτουργία IPv6
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - χρησιμοποιήστε τη λειτουργία IPv6 (Internet Protocol έκδοση 6) για επικοινωνίες IP

–

Όχι - χρησιμοποιήστε τη λειτουργία IPv4 (Internet Protocol έκδοση 4) για επικοινωνίες IP

Όταν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv6» οριστεί σε «Ναι», ορίστε την παράμετρο
«Ενεργοποίηση DHCP/AutoIP» σε «Ναι».
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Λειτουργία IPv6

14.4.3

IPv6 DHCP
Προεπιλογή: Ενεργοποιημένη (Ναι)
Επιλογές:
–

Ενεργοποιημένη (Ναι) - Το DHCP ορίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη
IP και τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Το AutoIP επιτρέπει την εκχώρηση δυναμικών
διευθύνσεων IP σε συσκευές, κατά την εκκίνηση.

–

Απενεργοποιημένη (Όχι) - Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Απενεργοποιημένη», εάν δεν
υπάρχει υπηρεσία DHCP. Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP, την
προεπιλεγμένη πύλη IP και τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS.

Το DHCP απαιτεί έναν διακομιστή DHCP.
Θέσεις μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > IPv6 DHCP

14.4.4

Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/AutoIP
Προεπιλογή: Ενεργοποιημένη (Ναι)
Επιλογές:
–

Ενεργοποιημένη (Ναι) - Το DHCP ορίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη
IP και τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Το AutoIP επιτρέπει την εκχώρηση δυναμικών
διευθύνσεων IP σε συσκευές, κατά την εκκίνηση.

–

Απενεργοποιημένη (Όχι) - Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Απενεργοποιημένη», εάν δεν
υπάρχει υπηρεσία DHCP. Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP, την
προεπιλεγμένη πύλη IP και τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS.

Το DHCP απαιτεί έναν διακομιστή DHCP.
Η παράμετρος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας B450.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/AutoIP

14.4.5

Διεύθυνση IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
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Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος
είναι γκριζαρισμένη (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Όχι», πληκτρολογήστε εδώ
τη διεύθυνση IPv4.
Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας
B450.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Διεύθυνση IPv4

14.4.6

Μάσκα υποδικτύου IPv4
Προεπιλογή: 255.255.255.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος
είναι γκριζαρισμένη (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Όχι», πληκτρολογήστε εδώ
τη μάσκα υποδικτύου IPv4.
Η παράμετρος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας B450.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Μάσκα υποδικτύου IPv4

14.4.7

Προεπιλεγμένη πύλη IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Ναι», αυτή η παράμετρος
είναι γκριζαρισμένη (δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή).
Εάν η παράμετρος «Ενεργοποίηση IPv4 DHCP/Auto IP» οριστεί σε «Όχι», πληκτρολογήστε εδώ
τη διεύθυνση της Προεπιλεγμένης πύλης.
Η παράμετρος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας B450.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Προεπιλεγμένη πύλη IPv4

14.4.8

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Ο διακομιστής ονομάτων τομέα (DNS) χρησιμοποιεί ονόματα τομέα στο Internet ή ονόματα
κεντρικού υπολογιστή για τη διάθεση των αντίστοιχων διευθύνσεων IP. Σε λειτουργία DHCP,
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο DNS του διακομιστή DHCP. Για να χρησιμοποιήσετε έναν
προσαρμοσμένο διακομιστή DNS σε λειτουργία DHCP, πληκτρολογήστε εδώ τη διεύθυνση IP του
προσαρμοσμένου διακομιστή DNS.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4

14.4.9

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6
Προεπιλογή:

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

284 el | Μονάδες SDI2

Control Panel

Επιλογές: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Αυτή η παράμετρος ορίζει τη διεύθυνση του διακομιστή DNS IPv6 για λειτουργία Στατικής IP.
Όταν αυτή η διεύθυνση οριστεί από την υπηρεσία DHCP, μην την αλλάξετε.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6

14.4.10

Ενεργοποίηση UPnP (Universal Plug and Play)
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
Ναι (ενεργοποιημένο) – χρησιμοποιήστε το UPnP για το άνοιγμα μηχανισμού προώθησης θύρας
για εισερχόμενες συνδέσεις RPS και RSC (Απομακρυσμένος έλεγχος ασφαλείας)
Όχι (απενεργοποιημένο) - μη χρησιμοποιείτε UPnP
Η παράμετρος UPnP δεν έχει καμία επίδραση στην υποβολή αναφορών συμβάντων σε Κέντρο
Λήψης Σημάτων.
Η παράμετρος UPnP δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας
B450.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Ενεργοποίηση UPnP

14.4.11

Αριθμός θύρας HTTP
Προεπιλογή: 80
Επιλογές: 1 έως 65535
Η παράμετρος αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση του αριθμού θύρας του διακομιστή δικτύου.
Όταν η παράμετρος «Ενισχυμένη ασφάλεια TLS» είναι ενεργοποιημένη, εφαρμόζεται η τιμή
HTTPS. Η προεπιλεγμένη τιμή για το HTTPS είναι 443.
Εάν η παράμετρος ενισχυμένης ασφάλειας δεν είναι ενεργοποιημένη, εφαρμόζεται η τιμή HTTP.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Αριθμός θύρας HTTP

14.4.12

Λήξη χρόνου προσωρινής μνήμης ARP (δευτ.)
Προεπιλογή: 600
Επιλογές: 1 έως 600 (δευτ.)
Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λήξη χρόνου για τις τιμές της προσωρινής μνήμης ARP.
Η παράμετρος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας B450.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Λήξη χρόνου προσωρινής μνήμης

14.4.13

Ενεργοποίηση πρόσβασης μέσω Web/USB
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές: Ναι/Όχι
Η παράμετρος αυτή δίνει τη δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να βλέπουν και να
τροποποιούν τις παραμέτρους διαμόρφωσης της μονάδας μέσω ενός τυπικού προγράμματος
περιήγησης στο Web ή USB, ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Ενεργοποίηση πρόσβασης μέσω Web/USB
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Κωδικός πρόσβασης μέσω Web/USB
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: κενό, εκτυπώσιμοι χαρακτήρες ASCII
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον ορισμό ενός νέου κωδικού πρόσβασης για
απευθείας συνδέσεις χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω Web. Ο κωδικός
πρόσβασης πρέπει να απαρτίζεται 4-10 εκτυπώσιμους χαρακτήρες ASCII. Τα κενά διαστήματα
απενεργοποιούν τη δυνατότητα ελέγχου του κωδικού πρόσβασης.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Κωδικός πρόσβασης μέσω δικτύου

14.4.15

Ενεργοποίηση αναβάθμισης firmware
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
Ναι - τροποποίηση του υλικλογισμικού μέσω της διασύνδεσης δικτύου.
Όχι - τροποποίηση του firmware μέσω του λογισμικού προγραμαμτισμού.
Η παράμετρος αυτή επιτρέπει την τροποποίηση της μονάδας από το firmware μέσω της
εξωτερικής διεπαφής δικτύου.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Ενεργοποίηση αναβάθμισης firmware

14.4.16

Όνομα κεντρικού υπολογιστή μονάδας
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Έως εξήντα τρεις χαρακτήρες (γράμματα, αριθμοί, τελείες και παύλες)
Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή προσδιορίζει τη μονάδα επικοινωνίας μέσω IP
(ενσωματωμένη ή μονάδα SDI2) στο δίκτυο. Αφήστε κενή αυτή την παράμετρο για να
χρησιμοποιήσετε το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή.
Η παράμετρος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας B450.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Όνομα κεντρικού υπολογιστή μονάδας

14.4.17

Περιγραφή μονάδων
Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: Έως είκοσι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για την περιγραφή της μονάδας (θέση, ιδιότητες κ.λπ.)
χρησιμοποιώντας έως 20 χαρακτήρες.
Επιτρέπεται η χρήση των εξής χαρακτήρων μόνο: γράμματα A έως Z, αριθμοί 0 έως 9, ?, &, @, -,
*, +, $, #, /
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Περιγραφή μονάδων

14.4.18

Αριθμός θύρας TCP/UDP
Προεπιλογή: 7700
Επιλογές: 0 - 65535
Για επικοινωνίες IP με RPS, αυτοματισμό ή Απομακρυσμένο έλεγχο ασφαλείας (RSC) σε τυπικές
εγκαταστάσεις, διατηρήστε τη Θύρα TCP/UDP στην προεπιλεγμένη τιμή
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Αριθμός θύρας TCP/UDP

14.4.19

Χρόνος διατήρησης ενεργού TCP
Προεπιλογή: 4 λεπτά
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Επιλογές: Απενεργοποίηση - 8 ώρες
Το χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνυμάτων διατήρησης ενεργού TCP μπορεί να οριστεί σε
λεπτά ή ώρες. Τα μηνύματα διατήρησης φροντίζουν, ώστε μια σύνδεση να παραμένει ενεργή.
Η παράμετρος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διασυνδεδεμένης μονάδας επικοινωνίας B450.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Χρόνος διατήρησης ενεργού TCP

14.4.20

Διεύθυνση δοκιμής IPv4
Προεπιλογή: 8.8.8.8
Επιλογές: Διεύθυνση IPv4 ή Όνομα τομέα
Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει με ping τη Διεύθυνση δοκιμής IPv4 για να βεβαιωθεί ότι οι ρυθμίσεις
διαμόρφωσης δικτύου είναι σωστές και ότι το δίκτυο είναι σε λειτουργία.
Η προεπιλεγμένη διεύθυνση δοκιμής είναι κατάλληλη για τα περισσότερα δίκτυα.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Διεύθυνση δοκιμής IPv4

14.4.21

Διεύθυνση δοκιμής IPv6
Προεπιλογή: 2001:4860:4860::8888
Επιλογές: Διεύθυνση IPv6 ή Όνομα τομέα
Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει με ping τη Διεύθυνση δοκιμής IPv6 για να βεβαιωθεί ότι οι ρυθμίσεις
διαμόρφωσης δικτύου είναι σωστές και ότι το δίκτυο είναι σε λειτουργία.
Η προεπιλεγμένη διεύθυνση δοκιμής είναι κατάλληλη για τα περισσότερα δίκτυα.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Διεύθυνση δοκιμής IPv6

14.4.22

Ασφάλεια δικτύου και αυτοματισμού
Προεπιλογή: Ενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Απενεργοποίηση - η δυνατότητα ενισχυμένης ασφάλειας δεν εφαρμόζεται.

–

Ενεργοποίηση - η δυνατότητα ενισχυμένης ασφάλειας εφαρμόζεται.

Ορίστε αυτήν την παράμετρο σε «Ενεργοποίηση», ώστε να εφαρμόζεται η δυνατότητα
ενισχυμένης ασφάλειας για την πρόσβαση της μονάδας B42x μέσω δικτύου και τον αυτοματισμό.
Όταν είναι ενεργοποιημένη, εφαρμόζεται η τιμή HTTPS για την πρόσβαση της μονάδας B42x
μέσω δικτύου, αλλάζοντας την προεπιλεγμένη τιμή της
παραμέτρου «Αριθμός θύρας HTTP». Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί, επίσης, την παράμετρο
«Ασφάλεια TLS για αυτοματισμό».
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Ασφάλεια δικτύου και αυτοματισμού

14.4.23

Εναλλακτική τη διεύθυνση IP Διακομιστή DNS IPv4
Προεπιλογή: 0.0.0.0
Επιλογές: 0.0.0.0 έως 255.255.255.255
Εάν η μονάδα επικοινωνίας μέσω IP δεν λάβει μια διεύθυνση από τον κύριο διακομιστή,
δοκιμάζει τον εναλλακτικό διακομιστή DNS. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εναλλακτικού
διακομιστή DNS IPv4.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
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Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Εναλλακτική τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv4

14.4.24

Εναλλακτική τη διεύθυνση IP Διακομιστή DNS IPv6
Προεπιλογή:
Επιλογές: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Εάν η μονάδα επικοινωνίας μέσω IP δεν λάβει μια διεύθυνση από τον κύριο διακομιστή,
δοκιμάζει τον εναλλακτικό διακομιστή DNS. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εναλλακτικού
διακομιστή DNS IPv6.
Περισσότερες πληροφορίες
Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα, σελίδα 332
Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B42x επικοινωνίας μέσω IP > Εναλλακτική τη διεύθυνση IP διακομιστή DNS IPv6

14.5

Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας

14.5.1

Εισερχόμενα SMS
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ενεργή (Ναι) - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εισερχόμενα μηνύματα κειμένου SMS για τη
διαμόρφωση της μονάδας.

–

Ανενεργή (Όχι) - η μονάδα δεν επεξεργάζεται εισερχόμενα μηνύματα κειμένου SMS.

Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Εισερχόμενα SMS

14.5.2

Διάστημα διατήρησης ενεργής συνεδρίας λειτουργίας (λεπτά)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) έως 1000 (λεπτά)
Χρόνος (λεπτά) μεταξύ μηνυμάτων διατήρησης. Τα μηνύματα διατήρησης φροντίζουν, ώστε μια
σύνδεση να παραμένει ενεργή.
Να δίνεται τιμή άλλη από την προεπιλεγμένη σε καταχωρημένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις
υψηλής προστασίας κατά UL1610.
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Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Διάστημα διατήρησης ενεργής συνεδρίας λειτουργίας

14.5.3

Λήξη χρόνου αδράνειας (λεπτά)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) έως 1000 (λεπτά)
–

0 (απενεργοποιημένη) - ο πίνακας δεν εποπτεύει την κίνηση δεδομένων.

–

1 έως 1000 - το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει κίνηση δεδομένων, πριν ο πίνακας
ελέγχου τερματίσει μια περίοδο επικοινωνίας.

Να δίνεται τιμή άλλη από την προεπιλεγμένη σε καταχωρημένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις
υψηλής προστασίας κατά UL1610, που απαιτούν ειδοποίηση χαμηλής ισχύος σήματος.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Εισερχόμενα SMS

14.5.4

Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για χαμηλή ισχύ σήματος (δευτ.)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: 0 (απενεργοποιημένη)
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη), 1 - 3600 (δευτ.)
Χρόνος χαμηλής ισχύος σήματος (κόκκινο LED στη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας) πριν ο πίνακας ελέγχου δημιουργήσει ένα συμβάν Χαμηλής ισχύος σήματος κινητής
τηλεφωνίας.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για χαμηλή ισχύ σήματος

14.5.5

Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για απουσία πυλώνων (δευτ.)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: 0
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) - 3600 (δευτ.)
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Όταν η διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας δεν εντοπίσει κανέναν
πυλώνα εντός του χρονικού διαστήματος (δευτ.) που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο, ο
πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Απουσίας πυλώνων και ένα συμβάν Απουσίας
διεύθυνσης IP.
Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Αποκατάστασης απουσίας πυλώνων, όταν η
διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας εντοπίσει έναν ή περισσότερους
πυλώνες εντός του χρονικού διαστήματος (δευτ.) που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο.
Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει ένα συμβάν Αποκατάστασης απουσίας διεύθυνσης IP, όταν η
διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας εντοπίσει έναν ή περισσότερους
πυλώνες και λάβει μια διεύθυνση IP εντός 60 δευτερολέπτων.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Καθυστέρηση υποβολής αναφοράς για απουσία πυλώνων

14.5.6

Μήκος εξερχόμενου SMS
Προεπιλογή: 160
Επιλογές: 0 (απενεργοποιημένη) έως 3600 (χαρακτήρες)
Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ορίζουν το όριο για μήκος μηνύματος SMS έως 160
χαρακτήρες (η προεπιλογή). Οι πάροχοι απορρίπτουν μηνύματα SMS που υπερβαίνουν από αυτό
το όριο.
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Μήκος εξερχόμενου SMS

14.5.7

PIN κάρτας SIM
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: 0-9 (ελάχιστος αριθμός 4 ψηφία, μέγιστος αριθμός 8 ψηφία)
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο μόνο, όταν απαιτείται PIN για κάρτες SIM.
Εάν δεν απαιτείται PIN κάρτας SIM, αφήστε το πεδίο κενό.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > PIN κάρτας SIM

14.5.8

Όνομα σημείου πρόσβασης δικτύου (APN)
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.
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Προεπιλογή: eaaa.bosch.vzwentp
Επιλογές: 0-9, A-Z, a-z, - , : , . (έως 99 χαρακτήρες)
Για να αλλάξετε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) από το προεπιλεγμένο όνομα,
πληκτρολογήστε έως 99 χαρακτήρες. Το πεδίο ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Έκδοση firmware πίνακα ελέγχου 3.07 ή μεταγενέστερη
Στην έκδοση firmware πίνακα ελέγχου 3.07 ή μεταγενέστερη, όταν η παράμετρος APN είναι
κενή, ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί μια εσωτερική λίστα τιμών για το όνομα του σημείου
πρόσβασης (APN) δικτύου. Όταν η διασυνδεόμενη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας B442 ή B443 είναι συνδεδεμένη, η εσωτερική λίστα είναι:
–

Iotst.aer.net

–

gne

–

wyless.apn

–

wyless.com.attz

Όταν η διασυνδεόμενη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας B444 είναι συνδεδεμένη,
η εσωτερική λίστα είναι:
–

bssd.vzwentp

–

eaaa.bosch.vzwentp

Γνωστοποίηση!
Το προεπιλεγμένο, eaaa.bosch.vzwentp, είναι νέο
Η προηγούμενη προεπιλογή APN, wyless.apn, παραμένει σε ισχύ. Δεν απαιτείται αλλαγή του
APN για υπάρχοντες λογαριασμούς.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Όνομα σημείου πρόσβασης δικτύου (APN)

14.5.9

Όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: Κενό
Επιλογές: χαρακτήρες ASCII (έως 30)
Πληκτρολογήστε έως 30 χαρακτήρες ASCII για το όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου.
Το όνομα χρήστη ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Όνομα χρήστη σημείου πρόσβασης δικτύου

14.5.10

Κωδικός πρόσβασης σημείου πρόσβασης δικτύου
Γνωστοποίηση!
Σημαντικές πληροφορίες διαμόρφωσης για επικοινωνία μέσω κινητής τηλεφωνίας
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, σελίδα 329 για μια
συνοπτική περιγραφή και πληροφορίες διαμόρφωσης.

Προεπιλογή: Κενό
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Επιλογές: χαρακτήρες ASCII (έως 30 χαρακτήρες)
Πληκτρολογήστε έως 30 χαρακτήρες ASCII για τον κωδικό πρόσβασης του σημείου πρόσβασης
δικτύου.
Ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Μονάδα επικοινωνίας μέσω IP > Μονάδα B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας > Κωδικός πρόσβασης σημείου πρόσβασης δικτύου

14.6

Βοηθητική μονάδα B520 τροφοδοσίας
Το βοηθητικό τροφοδοτικό B520 συνδέεται στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2 του πίνακα ελέγχου.
Διαθέτει εποπτευόμενο βοηθητικό τροφοδοτικό 12 VDC 2,5 A.
Τύπος πίνακα

Υποστηριζόμενες μονάδες

B9512G

8

B8512G

4

Πίν. 14.4: Χωρητικότητα

Ρυθμίσεις διακοπτών
Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Συσκευές SDI2 > Ρυθμίσεις διακοπτών τροφοδοσίας
μονάδας B520, σελίδα 303
Ανατρέξτε στο
–

14.6.1

Ρυθμίσεις διακοπτών τροφοδοσίας μονάδας B520, σελίδα 303

Ενεργοποίηση μονάδας
Προεπιλογή: Όχι
Επιλογές:
–

Ναι - με εποπτεία της μονάδας SDI2.

–

Όχι - χωρίς εποπτεία της μονάδας SDI2.

Θέση μενού RPS
SDI2 > Μονάδα B520 τροφοδοσίας > Ενεργοποίηση μονάδας

14.6.2

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Ναι- ενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος προστασίας από παραβίαση είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε διακόπτη
προστασίας από παραβίαση ICP-EZTS της Bosch, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
Προστασίας από παραβίαση, όταν κάποιος ανοίξει τη θύρα του περιβλήματος ή όταν το
περίβλημα αφαιρεθεί από τον τοίχο.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Βοηθητική μονάδα B520 τροφοδοσίας > Παραβίαση περιβλήματος

14.6.3

Μία ή δύο μπαταρίες λιθίου
Προεπιλογή: Μία
Επιλογές:
–

Bosch Security Systems B.V.
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–

Δύο - στους ακροδέκτες της μονάδας B520 συνδέονται δύο μπαταρίες. Μία μπαταρία
συνδέεται στους ακροδέκτες BATT 1 και μία μπαταρία συνδέεται στους ακροδέκτες BATT 2.

Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Βοηθητική μονάδα B520 τροφοδοσίας > Μία ή δύο μπαταρίες

14.7

Ασύρματος δέκτης
Ο πίνακας ελέγχου υποστηρίζει δύο τύπους ασύρματων μονάδων διασύνδεσης SDI2.
–

B810 RADION receiver SD

–

Διασύνδεση διαύλου επικοινωνίας SDI2 B820 Inovonics

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μόνο ασύρματη μονάδα κάθε φορά.
Γνωστοποίηση!
Επιλέξτε τον τύπο της ασύρματης μονάδας πριν από την προσθήκη σημείων, χρηστών ή
επαναληπτών στο σύστημα. Όταν αλλάξετε ασύρματο τύπο, το RPS εκτελεί αρχικοποίηση όλων
των πληροφοριών RF στις εργοστασικές προεπιλογές. Όλες οι πληροφορίες της προηγούμενης
διαμόρφωσης RF διαγράφονται.
Ρυθμίσεις διακοπτών
Ανατρέξτε στην ενότητα B810/B820 Ρυθμίσεις διακοπτών υλισμικού, σελίδα 295

14.7.1

Τύπος ασύρματης μονάδας
Προεπιλογή: Ασύρματη μονάδα B810 RADION
Επιλογές:
–

Δεν έχει εκχωρηθεί

–

Ασύρματη μονάδα B810 RADION

–

Ασύρματη μονάδα B820 Inovonics

Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του συστήματος ή για ασύρματη μονάδα
RADION για ασύρματη μονάδα Inovonics.
Δεν έχει εκχωρηθεί. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ασύρματη συσκευή. Η επιλογή
«Ασύρματη» δεν αποτελεί έγκυρη επιλογή για την παράμετρο «Πηγή σημείου» για οποιοδήποτε
σημείο. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε ασύρματα χειριστήρια RF για κανέναν χρήστη.
Δυνατότητα υποστήριξης ασύρματων συνδέσεων της μονάδας B820 Inovonics
Συσκευές - 350 (δεν περιλαμβάνονται οι επαναλήπτες)
Επαναλήπτες - 4
Μπορείτε να εκχωρήσετε ασύρματες συσκευές Inovonics στα σημεία.
Μπορείτε να εκχωρήσετε ασύρματα χειριστήρια Inovonics στους χρήστες.
Δυνατότητα υποστήριξης ασύρματων συνδέσεων της μονάδας B810 RADION
Ασύρματα χειριστήρια - 1000
Σημεία - 504 (έγκυροι αριθμοί σημείων: B9512 - 9 έως 512, B8512 - 9 έως 99)
Επαναλήπτες - 8
Εάν υπάρξει υπέρβαση των ανωτέρω ορίων, το RPS υποδεικνύει ένα προειδοποιητικό μήνυμα.
Για να προσθέσετε και άλλη συσκευή αυτού του τύπου, διαγράψτε μία ή περισσότερες από τις
υπάρχουσες συσκευές.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Ασύρματος δέκτης > Τύπος ασύρματης μονάδας

14.7.2

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση
Επιλογές:
–
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–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος παραβίασης είναι ενεργοποιημένη, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
παραβίασης, όταν ανοίξει το περίβλημα ή αφαιρεθεί το περίβλημα από τον τοίχο.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Ασύρματος δέκτης > Παραβίαση περιβλήματος

14.7.3

Χρόνος εποπτείας συστήματος (Επαναλήπτης)
Προεπιλογή: 12 ώρες
Επιλογές:
–

Κανένας - Απενεργοποίηση της λειτουργίας εποπτείας ασύρματου επαναλήπτη.

–

4, 12, 24, 48, 72 ώρες

Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου εποπτείας για όλους τους
διαμορφωμένους ασύρματους επαναλήπτες. Εάν ο ασύρματος δέκτης δεν λάβει σήμα από
κάποιον επαναλήπτη εντός του αριθμού ωρών που ορίζεται σε αυτήν την παράμετρο, ο πίνακας
ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν Απουσίας επαναλήπτη.
Γνωστοποίηση!
Χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου
Διαμορφώστε τον χρόνο ασύρματης εποπτείας για σημεία ανίχνευσης που δεν σχετίζονται με
πυρκαγιά, χρησιμοποιώντας την παράμετρο Προφίλ σημείων / Χρόνος εποπτείας ασύρματου
σημείου, σελίδα 233. Ο χρόνος εποπτείας ασύρματου σημείου για τα σημεία ανίχνευσης
πυρκαγιάς ορίζεται σε «4 ώρες», χωρίς δυνατότητα αλλαγής.
Γνωστοποίηση!
Χρόνος εποπτείας ασύρματου χειριστηρίου
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον χρόνο ασύρματης εποπτείας για τα ασύρματα
χειριστήρια, χρησιμοποιώντας την παράμετρο «Εκχωρήσεις χρήστη / Υπό εποπτεία, σελίδα 160.
Όταν η λειτουργία εποπτείας είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος εποπτείας ασύρματου
χειριστηρίου ορίζεται σε «4 ώρες», χωρίς δυνατότητα αλλαγής.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Ασύρματος δέκτης > Χρόνος εποπτείας συστήματος

14.7.4

Επανήχηση τόνου χαμηλής τάσης μπαταρίας
Προεπιλογή: Χωρίς επανήχηση
Επιλογές: Χωρίς επανήχηση, 4 ώρες, 24 ώρες
Η παράμετρος αυτή είναι καθολική για όλα τα σημεία ανίχνευσης που δεν σχετίζονται με
πυρκαγιά. Ο πίνακας ελέγχου καθορίζει αυτόματα την παράμετρο «Επανήχηση τόνου χαμηλής
τάσης μπαταρίας» σε 24 ώρες για τα σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Ασύρματος δέκτης > Επανήχηση τόνου χαμηλής τάσης μπαταρίας

14.7.5

Ενεργοποίηση ανίχνευσης παρεμβολών
Προεπιλογή: Ναι
Επιλογές:
–

Ναι - ενεργοποίηση λειτουργίας ανίχνευσης παρεμβολών RF (παρασιτικές παρεμβολές).

–

Όχι - απενεργοποίηση λειτουργίας ανίχνευσης παρεμβολών RF (παρασιτικές παρεμβολές).

Στην ασύρματη μονάδα B820 Inovonics, η λειτουργία ανίχνευσης παρεμβολών RF (παρασιτικές
παρεμβολές) είναι πάντα ενεργοποιημένη, ακόμη και, όταν η παράμετρος οριστεί σε «Όχι».
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Ασύρματος δέκτης > Ενεργοποίηση ανίχνευσης παρεμβολών
Bosch Security Systems B.V.
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Ασύρματος επαναλήπτης
Οι ασύρματοι επαναλήπτες δεν συνδέονται με φυσικό τρόπο στον δίαυλο επικοινωνίας SDI2.
Απαιτείται διαμόρφωση της διασύνδεσης μιας ασύρματης μονάδας ως μέρους του συστήματος.
Ο πίνακας ελέγχου υποστηρίζει δύο τύπους ασύρματων μονάδων διασύνδεσης SDI2:
–

Ασύρματη μονάδα B810 RADION

–

Ασύρματη μονάδα B820 Inovonics

Ο τύπος του ασύρματου επαναλήπτη απαιτείται να αντιστοιχεί στον τύπο του δέκτη. Επιλέξτε τον
τύπο του ασύρματου δέκτη, πριν από τη διαμόρφωση οποιουδήποτε επαναλήπτη. Ο πίνακας
ελέγχου υποστηρίζει έως 8 επαναλήπτες ταυτόχρονα. Όλοι οι επαναλήπτες πρέπει να είναι ιδίου
τύπου.

14.8.1

Παραβίαση περιβλήματος μονάδας
Προεπιλογή: Όχι - Απενεργοποίηση
Επιλογές:
–

Ναι- ενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

–

Όχι - απενεργοποίηση εισόδου προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος

Όταν η είσοδος παραβίασης είναι ενεργοποιημένη, ο πίνακας ελέγχου δημιουργεί ένα συμβάν
παραβίασης, όταν ανοίξει το περίβλημα ή αφαιρεθεί το περίβλημα από τον τοίχο.
Θέση μενού RPS
SDI2 > Ασύρματος επαναλήπτης > Παραβίαση περιβλήματος

14.8.2

RADION RFID (B810)
Προεπιλογή: 0
Επιλογή: 0, 11 - 167772156
Ο αναγνωριστικός αριθμός συσκευής ραδιοσυχνοτήτων (RFID) είναι ένας μοναδικός αριθμός που
εκχωρείται εργοστασιακά σε ασύρματες συσκευές. Ο αριθμός RFID αναγράφεται στην ετικέτα
του προϊόντος.
Επειδή οι ασύρματοι επαναλήπτες είναι πομποί και δέκτες, εκχωρείται σε αυτούς ένα RFID.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Ασύρματος επαναλήπτης > RFID (Ασύρματη μονάδα B810 RADION)

14.8.3

Inovonics RFID (B820)
Προεπιλογή: Δ/Ι
Εύρος: 0 - 99999999
Ο αναγνωριστικός αριθμός συσκευής ραδιοσυχνοτήτων (RFID) είναι ένας μοναδικός αριθμός που
εκχωρείται εργοστασιακά σε ασύρματες συσκευές. Ο αριθμός RFID αναγράφεται στην ετικέτα
του προϊόντος.
Επειδή οι ασύρματοι επαναλήπτες είναι πομποί και δέκτες, εκχωρείται σε αυτούς ένα RFID.
Θέση μενού RPS
Μονάδες SDI2 > Ασύρματος επαναλήπτης > RFID (Ασύρματη μονάδα B820 Inovonics)
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Ρυθμίσεις διακοπτών υλισμικού

15.1

Διεύθυνση πληκτρολογίου
Πληκτρολόγιο D1255VFD / Πληκτρολόγιο πυρανίχνευσης D125xRB / Ρυθμίσεις διακοπτών
διεύθυνσης πληκτρολογίου D126x LCD.
Γνωστοποίηση!
Στα πληκτρολόγια D126x χρησιμοποιούνται μόνο οι διευθύνσεις 1-8. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση στις διευθύνσεις διακοπτών, πιέστε παρατεταμένα το [0] έως ότου αλλάξει το μενού.
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Ρυθμίσεις διακοπτών διεύθυνσης βασικού πληκτρολογίου B91x
Διεύθυνση
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ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Σ

31

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Σ

32

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

Σ

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Ρυθμίσεις διακοπτών διεύθυνσης πληκτρολογίου δύο γραμμών B92x / πληκτρολογίου τύπου
ATM B93x
Ορίστε τους διακόπτες διεύθυνσης ανάλογα με τη διαμόρφωση του πίνακα ελέγχου. Εάν στο ίδιο
σύστημα υπάρχουν εγκατεστημένα πολλά πληκτρολόγια SDI2, κάθε πληκτρολόγιο SDI2
απαιτείται να έχει μια μοναδική διεύθυνση. Για τις διευθύνσεις με μονοψήφιου αριθμού 1 έως 9,
ορίστε τον διακόπτη δεκάδων σε 0. Στην εικόνα παρακάτω υποδεικνύεται η ρύθμιση του
διακόπτη διεύθυνσης για τη διεύθυνση 1.
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Ρυθμίσεις διακοπτών διεύθυνσης πληκτρολογίου με οθόνη αφής B94x.
Για να ορίσετε τη διεύθυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τις ενδείξεις βέλους επάνω και κάτω
στη δεξιά πλευρά της εικόνας των διακοπτών για να αλλάξετε το ψηφίο των μονάδων και τις
ενδείξεις βέλους στην αριστερή πλευρά για να αλλάξετε το ψηφίο των δεκάδων. Πιέστε το
διαγώνιο βέλος που βρίσκεται κάτω από τους διακόπτες για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να
επιστρέψετε στην οθόνη ενεργοποίησης,

15.2

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B208 οκτώ εισόδων
Στον πίνακα περιγράφεται η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων διακοπτών μονάδας και του εύρους
διευθύνσεων σημείων που αντιστοιχεί στη ρύθμιση. Οι τιμές του εύρους σημείων που
αναγράφονται σε αυτόν τον πίνακα παραπέμπουν στο μενού ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων.
Ο πίνακας ελέγχου B9512G υποστηρίζει έως 59 μονάδες B208 οκτώ εισόδων.
Ο πίνακας ελέγχου B8512G υποστηρίζει έως 9 μονάδες.
Τερματίστε τις μη χρησιμοποιούμενες εισόδους της μονάδας B208 αυτή με μια αντίσταση
τερματισμού γραμμής (EOL).
Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμός σημείων πίνακα

Αριθμός σημείων πίνακα

B208

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

1

11 - 18

11 - 18

2

21 - 28

21 - 28

3

31 - 38

31 - 38

4

41 - 48

41 - 48

5

51 - 58

51 - 58

6

61 - 68

61 - 68

7

71 - 78

71 - 78

8

81 - 88

81 - 88

9

91 - 98

91 - 98

10

101 - 108

11

111 - 118

12

121 - 128

13

131 - 138

14

141 - 148

15

151 - 158

16

161 - 168

17

171 - 178

18

181 - 188

19

191 - 198
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Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμός σημείων πίνακα

Αριθμός σημείων πίνακα

B208

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

20

201 - 208

21

211 - 208

22

221 - 228

23

231 - 238

24

241 - 248

25

251 - 258

26

261 - 268

27

271 - 278

28

281 - 288

29

291 - 298

30

301 - 308

31

211 - 208

32

321 - 328

33

331 - 338

34

341 - 348

35

351 - 358

36

361 - 368

37

371 - 378

38

381 - 388

39

391 - 398

40

401 - 408

41

411 - 408

42

421 - 428

43

431 - 438

44

441 - 448

45

451 - 458

46

461 - 468

47

471 - 478

48

481 - 488

49

491 - 498

50

501 - 508

51

511 - 508
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Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμός σημείων πίνακα

Αριθμός σημείων πίνακα

B208

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

52

521 - 528

53

531 - 538

54

541 - 548

55

551 - 558

56

561 - 568

57

571 - 578

58

581 - 588

59

591 - 598

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B299 POPEX
Στον πίνακα περιγράφεται η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων διακοπτών μονάδας και του εύρους
διευθύνσεων σημείων που αντιστοιχεί στη ρύθμιση. Οι τιμές του εύρους σημείων που
αναγράφονται σε αυτόν τον πίνακα παραπέμπουν στο μενού ΣΗΜΕΙΑ > Εκχωρήσεις σημείων.
Ο πίνακας ελέγχου B9512G υποστηρίζει έως 5 μονάδες. Ο πίνακας ελέγχου B8512G υποστηρίζει
1 μονάδα.

15.4

Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμός σημείων πίνακα

Αριθμός σημείων πίνακα

B299

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

0

9 - 99

9 - 99

1

100 - 199

2

200 - 299

3

300 - 399

4

400 - 499

5

500 - 599

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B308 οκτώ εξόδων
Στον πίνακα περιγράφεται η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων διακοπτών μονάδας και του εύρους
αριθμών εξόδων που αντιστοιχεί στη ρύθμιση.
Ο πίνακας ελέγχου B9512G υποστηρίζει έως 59 μονάδες B308 οκτώ εξόδων.
Ο πίνακας ελέγχου B8512G υποστηρίζει έως 9 μονάδες.
Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμοί εξόδων πίνακα

Αριθμοί εξόδων πίνακα

B308

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

1

11 – 18

11 - 18

2

21 - 28

21 - 28

3

31 - 38

31 - 38

4

41 - 48

41 - 48

5

51 - 58

51 - 58
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Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμοί εξόδων πίνακα

Αριθμοί εξόδων πίνακα

B308

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

6

61 – 68

61 – 68

7

71 – 78

71 – 78

8

81 – 88

81 – 88

9

91 -98

91 - 98

10

101 – 108

11

111 – 118

12

121 – 128

13

131 – 138

14

141 – 148

15

151 – 158

16

161 – 168

17

171 – 178

18

181 – 188

19

191 – 198

20

201 – 208

21

211 – 208

22

221 – 228

23

231 – 238

24

241 – 248

25

251 – 258

26

261 – 268

27

271 – 278

28

281 – 288

29

291 – 298

30

301 – 308

31

211 – 208

32

321 – 328

33

331 – 338

34

341 – 348

35

351 – 358

36

361 – 368

37

371 – 378
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Αριθμός διεύθυνσης μονάδας Αριθμοί εξόδων πίνακα

Αριθμοί εξόδων πίνακα

B308

ελέγχου B9512G

ελέγχου B8512G

38

381 – 388

39

391 – 398

40

401 – 408

41

411 – 408

42

421 – 428

43

431 – 438

44

441 – 448

45

451 – 458

46

461 – 468

47

471 – 478

48

481 – 488

49

491 – 498

50

501 – 508

51

511 – 508

52

521 – 528

53

531 – 538

54

541 – 548

55

551 – 558

56

561 – 568

57

571 – 578

58

581 – 588

59

591 – 598

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας επικοινωνίας μέσω Ethernet
B426
Στον πίνακα περιγράφεται η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων διακοπτών μονάδας και του τύπου
επικοινωνίας πίνακα ελέγχου που αντιστοιχεί στη ρύθμιση.
Ρύθμιση διακόπτη

Διεύθυνση

B426

Τύπος διαύλου

Λειτουργία

επικοινωνίας

0

Ρύθμιση τοπικής
διαμόρφωσης
(προεπιλεγμένη
ρύθμιση)
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Ρύθμιση διακόπτη

Διεύθυνση

B426
1

Τύπος διαύλου

Λειτουργία

επικοινωνίας
1 (173)

SDI2

Αυτοματισμός ή
υποβολή αναφορώ
RPS

15.6

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B450 επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας
Στον πίνακα περιγράφεται η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων διακοπτών μονάδας και του τύπου
επικοινωνίας πίνακα ελέγχου που αντιστοιχεί στη ρύθμιση.
Ρύθμιση διακόπτη

Διεύθυνση

B450

Τύπος διαύλου

Λειτουργία

επικοινωνίας

0

Ρύθμιση τοπικής
διαμόρφωσης
(προεπιλεγμένη
ρύθμιση)

1

1 (173)

SDI2

Αυτοματισμός ή
υποβολή αναφορώ
RPS

15.7

Ρυθμίσεις διακοπτών τροφοδοσίας μονάδας B520
Το εύρος του περιστροφικού διακόπτη διευθύνσεων για τη μονάδα τροφοδοσίας B520
κυμαίνεται από 1 έως 8 για τον πίνακα ελέγχου B9512G και από 1 έως 4 για τον πίνακα ελέγχου
B8512G. Τα εύρη διεύθυνσης 00 και 05-99 δεν είναι έγκυρα στον δίαυλο επικοινωνίας
συσκευών SDI2. Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 01. Όταν χρησιμοποιείτε
περισσότερες μονάδες τροφοδοσίας από μία, εκχωρήστε σε κάθε μονάδα τροφοδοσίας μια
διαφορετική ρύθμιση διακόπτη.
Έγκυρες ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας B520
01
02
03
04
05
06
07
08

15.8

Ρυθμίσεις διακοπτών ασύρματου δέκτη B810 RADION
Οι διακόπτες διεύθυνσης των δεκτών B810 και B820 παρέχουν μια ρύθμιση μονοψήφιου
αριθμού για τη διεύθυνση της μονάδας. Η μονάδα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση 1. Οι διευθύνσεις
0 και 2 έως 9 δεν είναι έγκυρες.
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Ρυθμίσεις διακοπτών ασύρματου δέκτη B820 Inovonics
Οι διακόπτες διεύθυνσης του δέκτη B820 Inovonics παρέχουν μια ρύθμιση μονοψήφιου αριθμού
για τη διεύθυνση της μονάδας. Η μονάδα χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις 1 έως 4. Οι διευθύνσεις 0
και 5 έως 9 δεν είναι έγκυρες.
Μόνο η διεύθυνση 1 είναι έγκυρη για αυτούς τους πίνακες ελέγχου.

15.10

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας πρόσβασης B901
Οι δύο διακόπτες διεύθυνσης προσδιορίζουν τη διεύθυνση για τη μονάδα ελέγχου πρόσβασης
B901. Ο
πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί τη διεύθυνση για επικοινωνίες.
Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τους διακόπτες διεύθυνσης.
Διεύθυνση

Προσδιορισμός

0,0

Απενεργοποιημένο

0,1 έως 3,2

Οι θύρες 1 έως 32 στον δίαυλο επικοινωνίας
SDI2 (SDIx σε λειτουργία SDI2),
Θύρες 1 έως 8 για τη μονάδα B8512

8,1 έως 8,8

Θύρες 1 έως 8 στον δίαυλο επικοινωνίας SDIx
σε λειτουργία SDI παλαιού τύπου (D9210C με
Ξεκλείδωμα Fail Safe)

9,1 έως 9,8

Θύρες 1 έως 8 στον δίαυλο επικοινωνίας SDIx
σε λειτουργία SDI παλαιού τύπου (D9210C με
Κλείδωμα Fail Safe)

15.11

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D8128 OctoPOPIT
Διακόπτες διεύθυνσης
Γνωστοποίηση!
Οι διακόπτες διεύθυνσης της μονάδας D8128C φέρουν τις ενδείξεις 0 έως 4
Οι διακόπτες διεύθυνσης της μονάδας D8128C φέρουν τις ενδείξεις 0 έως 4. Οι διακόπτες
διεύθυνσης της μονάδας D8128D φέρουν τις ενδείξεις 1 έως 5. Οι ρυθμίσεις των διακοπτών
διεύθυνσης των μονάδων D8128C και D8129D παραμένουν ίδιες (όπως υποδεικνύεται στον
πίνακα παρακάτω).
ZONEX 1
Αριθμός

Διακόπτες διεύθυνσης μονάδας D8128D
1

2

3

4

ZONEX 2
5

Αριθμός

εξόδου
9 έως 16

εξόδου
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

129 έως
136

17 έως 24

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

--

Σ
25 έως 32

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

144
--

Σ
33 έως 40
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ΕΝΕΡΓΟΣ

145 έως
152

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ
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ZONEX 1
Αριθμός

Διακόπτες διεύθυνσης μονάδας D8128D
1

2

3

4

ZONEX 2
5

Αριθμός

εξόδου
41 έως 48

εξόδου
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

Σ
49 έως 56

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

168
ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ
57 έως 64
65 έως 72
73 έως 80

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

--

Σ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ

Σ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

--

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

184
--

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ
113 έως 120 ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Σ
121 έως 127 ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Σ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

--

193 έως

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓΟ

--

209 έως
216

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

217 έως
224

--

Σ
ΑΝΕΝΕΡΓΟ

201 έως
208

Σ

Σ
105 έως 112 ΑΝΕΝΕΡΓΟ

185 έως
192

Σ

Σ
97 έως 104

177 έως

200

Σ
89 έως 96

169 έως
176

Σ
81 έως 88

161 έως

225 έως
232

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

--

Σ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

233 έως
240

--

241 έως
247

Γνωστοποίηση!
Η μονάδα D8128C OctoPOPIT δεν υποστηρίζει τα σημεία 121-127, 241-247
Μη διαμορφώσετε μια μονάδα D8128C OctoPOPIT για τα σημεία 121-127 ή τα σημεία 241-247.
Χρησιμοποιήστε μια μονάδα D8128D OctoPopit ή μια μονάδα D8125 POPEX και μονάδες
D9127 POPIT για αυτά τα σημεία.
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Γνωστοποίηση!
Ο διακόπτης 5 ορίζει την αντίσταση τερματισμού για τους ακροδέκτες ZONEX του πίνακα
ελέγχου
Ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες για να ρυθμίσετε τον διακόπτη 5 (διακόπτη 4 σε μονάδα
D8128C OctoPOPIT).
Εάν μια μονάδα D8125 POPEX είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες ZONEX 1 του πίνακα
ελέγχου, ρυθμίστε τον διακόπτη 5 όλων των εισόδων OctoPOPIT που συνδέονται σε αυτούς
τους ακροδέκτες στη θέση ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ (OFF).
Εάν δεν υπάρχει μονάδα D8125 POPEX συνδεδεμένη στους ακροδέκτες ZONEX 1 του πίνακα
ελέγχου, ρυθμίστε τον διακόπτη 5 μίας μόνο εισόδου OctoPOPIT που συνδέεται σε αυτούς τους
ακροδέκτες στη θέση ΕΝΕΡΓΟΣ.
Εάν μια μονάδα D8125 POPEX είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες ZONEX 2 του πίνακα
ελέγχου, ρυθμίστε τον διακόπτη 5 όλων των εισόδων OctoPOPIT που συνδέονται σε αυτούς
τους ακροδέκτες στη θέση ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ (OFF).
Εάν δεν υπάρχει μονάδα D8125 POPEX συνδεδεμένη στους ακροδέκτες ZONEX 2 του πίνακα
ελέγχου, ρυθμίστε τον διακόπτη 5 μίας μόνο εισόδου OctoPOPIT που συνδέεται σε αυτούς τους
ακροδέκτες στη θέση ΕΝΕΡΓΟΣ.
Διακόπτες σημείων
Για να ενεργοποιήσετε κάθε σημείο (βρόχο αισθητήρα) μιας εισόδου OctoPOPIT, ρυθμίστε τον
διακόπτη σημείου της στη θέση ΕΝΕΡΓΟΣ.
Για να απενεργοποιήσετε κάθε σημείο (βρόχο αισθητήρα) μιας εισόδου OctoPOPIT, ρυθμίστε
τον διακόπτη σημείου της στη θέση ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ (OFF).
Γνωστοποίηση!
Ο διακόπτης σημείου 8 πρέπει να είναι ρυθμισμένος στη θέση OFF για μια μονάδα D8128D
που έχει οριστεί για τα σημεία 121 έως 127 ή 241 έως 247
Για τις εισόδους OctoPOPIT μιας μονάδας D8128D που έχουν οριστεί στα σημεία 121 έως 127
ή στα σημεία 241 έως 247, απαιτείται να ρυθμίσετε τον διακόπτη σημείου 8 στη θέση
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ (OFF).
Η μονάδα D8128C OctoPOPIT δεν υποστηρίζει τα σημεία 121 έως 127 ή τα σημεία 241 έως
247.
Θέση μενού RPS
Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D8128 OctoPOPIT

15.12

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D8129 οκτώ ρελέ
ZONEX 1
Αριθμός

Διακόπτες διεύθυνσης μονάδας D8129
1

2

3

4

ZONEX 2
5

Αριθμός

εξόδου
1 έως 8

εξόδου
ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

65 έως 72

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

73 έως 80

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

81 έως 88

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

89 έως 96

Σ
9 έως 16

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ
17 έως 24
25 έως 32

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ
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ZONEX 1

Διακόπτες διεύθυνσης μονάδας D8129

Αριθμός

1

2

3

4

ZONEX 2
5

Αριθμός

εξόδου

εξόδου

33 έως 40

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ
41 έως 48

57 έως 64

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

97 έως 104

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

105 έως

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

49 έως 56

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Σ

Σ

Σ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

112
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

113 έως
120

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Σ

121 έως
128

Θέση μενού RPS
Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D8129 οκτώ ρελέ

15.13

Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας D9127 POPIT
Προορίζεται για χρήση με τη μονάδα B299
Αριθμοί
εισόδων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

100

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

101

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

σημείων
για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1

ΟΣ
102

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
103
104

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
105

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

106
107
108

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
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Αριθμοί
εισόδων
σημείων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1
9 / 109

ΟΣ
10 / 110

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
11 / 111

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

13 / 113
14 / 114
15 / 115
16 / 116

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
12 / 112

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
17 / 117

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

18 / 118

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
19 / 119

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
21 / 121

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
24 / 124
25 / 125
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
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ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
23 / 123

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
22 / 122

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
20 / 120

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
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Αριθμοί
εισόδων
σημείων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1
26 / 126
27 / 127
28 / 128
29 / 129
30 / 130
31 / 131
32 / 132

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
33 / 133

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

34 / 134

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
35 / 135

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
37 / 137

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
40 / 140

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
41 / 141

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
42 / 142

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
39 / 139

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
38 / 138

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
36 / 136

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
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ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
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Αριθμοί
εισόδων
σημείων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1
43 / 143

ΟΣ
44 / 144

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
45 / 145

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
46 / 146

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
47 / 147

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
48 / 148
49 / 149
50 / 150
51 / 151
52 / 152
53 / 153
54 / 154
55 / 155
56 / 156
57 / 157
58 / 158
59 / 159
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

Program Entry Guide

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
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Αριθμοί
εισόδων
σημείων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1
60 / 160
61 / 161
62 / 162
63 / 163
64 / 164

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
65 / 165

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

66 / 166

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
67 / 167

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
69 / 169

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
72 / 172

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
73 / 173

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Program Entry Guide

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
76 / 176

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
75 / 175

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
74 / 174

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
71 / 171

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
70 / 170

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
68 / 168

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
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Αριθμοί
εισόδων
σημείων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1
77 / 177

ΟΣ
78 / 178

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
79 / 179

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
80 / 180

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
81 / 181

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
90 / 190

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
91 / 191

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
92 / 192

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
93 / 193

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
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ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
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ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
89 / 189

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
88 / 188

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
87 / 187

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
86 / 186

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
85 / 185

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
84 / 184

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΟΣ
83 / 183

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
82 / 182

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
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Αριθμοί
εισόδων
σημείων

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

για
διεύθυνση
μονάδας
B299 = 0/1
94 / 194

ΟΣ
95 / 195

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
96 / 196
97 / 197
98 / 198
99 / 199

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

Προορίζεται για χρήση με τη μονάδα B600 (μετασκευασμένη μονάδα)
Σημεία 009 έως 048
Διεύθυνση

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

009

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

010

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

011

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
012
013

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
014

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

015
016
017

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.
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018

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
019

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
020

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

022
023
024
025

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
021

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
026

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

027

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
028

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
030

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
033
034
035
036
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

Program Entry Guide

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
032

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
031

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
029

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
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037
038
039
040
041

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
042

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

043

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
044

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
046

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
048

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
047

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
045

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

Σημεία 049 έως 088
Διεύθυνση

49

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
50

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
51

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
52

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

Program Entry Guide

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
53

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
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54

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
55

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
56

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

Program Entry Guide

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
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73

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
74

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

75

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
76

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
78

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
81

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
82

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
87

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
88

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
86

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
85

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
84

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
83

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
80

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
79

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
77

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

Σημεία 089 έως 128
Διεύθυνση

089

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.
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090

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
091

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
092

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
099

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
100

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
101

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
102

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
103

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
104

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
105
106
107
108
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ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
098

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
097

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
096

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
095

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
094

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
093

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

Program Entry Guide

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
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ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
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Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

Σημεία 129 έως 168
Διεύθυνση

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

129

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

130

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

131

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
132
133

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
134

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

135
136
137

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
138

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

139

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
140

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

142
143
144
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

Program Entry Guide

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
141

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
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Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
146

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

147

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
148

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
150

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
153
154
155
156
157
158
159
160
161

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
152

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
151

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
149

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
162

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

163

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

322 el | Ρυθμίσεις διακοπτών υλισμικού

Control Panel

Διεύθυνση

164

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
165

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
166

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
167

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
168

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

Σημεία 169 έως 208
Διεύθυνση

169

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
170

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
171

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
172

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
175

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
176

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
177
178
179
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ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ
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ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
174

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
173

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
194

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

195

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
196

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
198

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
Bosch Security Systems B.V.

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
197

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
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199

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
200

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
201

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
202

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
203

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
207

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
208

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
206

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
205

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΟΣ
204

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

Σημεία 209 έως 248
Διεύθυνση

209

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
210

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
211

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
212

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
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ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

Program Entry Guide

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
214

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
213

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΟΣ
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215

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
216

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
217

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
219

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
220

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
221

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
222

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
223

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
224

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
225
226
227
228
229
230
231
232
233
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ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
218

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
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Διεύθυνση

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Διακόπτης DIP (μικροδιακόπτης)
0

1

2

3

4

5

6

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ
ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

ΟΣ

Θέση μενού RPS
Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας εισόδων D9127 POPIT
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Ρυθμίσεις διακοπτών μονάδας διασύνδεσης πρόσβασης D9210
D9210B
Σειριακή

Διεύθυνση ελεγκτή θύρας

συσκευή

Λειτουργί
α σε
περίπτωση
διακοπής
της
τροφοδοσί
ας

Οθόνη

Κεντρικός 1

2

3

4

5*

6*

πληκτρολο σταθμός
γίου

Modem
IIIIa2

D9210 #1

SDI #33

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

--

--

D9210 #2

SDI #34

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

--

--

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

--

--

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

--

--

ΑΝΕΝΕΡΓ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ΟΣ
D9210 #3

SDI #35

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
D9210 #4
D9210 #5

SDI #36
SDI #37

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
D9210 #6

SDI #38

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΟΣ
D9210 #7
D9210 #8

SDI #39
SDI #40

ΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ
--

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΑΝΕΝΕΡΓ

ΟΣ

ΟΣ

--

--

Λειτουργία SDI σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας
Διακοπή τροφοδοσίας

--

--

--

ΕΝΕΡΓΟΣ

--

--

--

--

--

ΑΝΕΝΕΡΓ

--

--

SDI –
Θύρα ξεκλειδωμένη
Διακοπή τροφοδοσίας
SDI –

ΟΣ

Θύρα κλειδωμένη
* Οι διακόπτες DIP 5 και 6 απαιτείται να παραμείνουν στη θέση ΕΝΕΡΓΟΣ.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SDI σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, ρυθμίστε
τον διακόπτη DIP 4 στη θέση ΕΝΕΡΓΟΣ.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SDI σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, ρυθμίστε
τον διακόπτη DIP 4 στη θέση ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ.
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D9210C
Λειτουργία σε περίπτωση

Κεντρικός σταθμός Ρύθμιση διεύθυνσης

Οθόνη

διακοπής της τροφοδοσίας Modem4

SDI

πληκτρολογίου

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #33

81

Θύρα #1

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #34

82

Θύρα #2

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #35

83

Θύρα #3

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #36

84

Θύρα #4

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #37

85

Θύρα #5

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #38

86

Θύρα #6

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #39

87

Θύρα #7

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #40

88

Θύρα #8

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #33

91

Θύρα #1

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #34

92

Θύρα #2

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #35

93

Θύρα #3

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #36

94

Θύρα #4

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #37

95

Θύρα #5

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #38

96

Θύρα #6

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #39

97

Θύρα #7

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

SDI #40

98

Θύρα #8

Θέση μενού RPS
Ρυθμίσεις διακοπτών υλικού > Ρυθμίσεις διακοπτών διασύνδεσης πρόσβασης D9210
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Διαμόρφωση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας
Εγγραφείτε πρώτα στην Υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας της Bosch (Bosch Cellular Service)
Για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης της επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας για υποβολή
αναφορών, προσωπικές ειδοποιήσεις, συνδέσεις RPS ή συνδέσεις RSC, θα πρέπει πρώτα να
εγγραφείτε στην υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας της Bosch (Bosch Cellular Service) στην Πύλη
υπηρεσιών για εγκαταστάτες της Bosch (Bosch Installer Services Portal) στη διεύθυνση https://
installerservices.boschsecurity.com/.
Διαμόρφωση RPS για υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας
Η διαδικασία διαμόρφωσης του RPS για χρήση με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας είναι
γρήγορη και πανεύκολη, εάν χρησιμοποιήσετε το Configuration Assistant (Βοηθός
διαμόρφωσης). Κάντε κλικ στο Config (Διαμόρφωση) για να ανοίξετε το μενού Configuration
(Διαμόρφωση). Επιλέξτε Open Configuration Assistant (Άνοιγμα βοηθού διαμόρφωσης).

Εικόνα 16.1: Βοηθός διαμόρφωσης

Εάν επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό διαμόρφωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να διαμορφώσετε το RPS για χρήση με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.
1.

Κάντε κλικ στο Config (Διαμόρφωση) για να ανοίξετε το μενού Configuration
(Διαμόρφωση). Κάντε κλικ στο System (Σύστημα).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Connectivity (Συνδεσιμότητα).

3.

Κάντε κλικ στο στοιχείο «Cellular» (Κινητή τηλεφωνία).

4.

Εάν συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου από το Internet χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP της
σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας μέσω PPTP VPN (παρέχεται κωδικός πρόσβασης από την
Bosch Cellular), κάντε κλικ στην καρτέλα VPN. Αυτή η ρύθμιση, που πραγματοποιείται μόνο
την πρώτη φορά, αυτοματοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης PPTP VPN από το παράθυρο
Connect (Σύνδεση) του RPS.
Απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη VPN (ή Windows VPN) στο PC σας,
ώστε να μπορεί το RPS να το χρησιμοποιήσει. Αυτή η εγκατάσταση δεν απαιτείται, εάν το
δίκτυό σας διαμορφωθεί για σύνδεση always-on IPSec VPN με τον πάροχο υπηρεσιών
δικτύου.
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του VPN για Windows, ανατρέξτε στο αρχείο Bosch
Cellular Services User Guide (Οδηγός χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Bosch)
που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.conettix.com/Downloads.aspx.

Διαμόρφωση του λογαριασμού πίνακα ελέγχου για χρήση με την υπηρεσία κινητής
τηλεφωνίας
Η διαδικασία διαμόρφωσης του λογαριασμού πίνακα ελέγχου για χρήση με την υπηρεσία κινητής
τηλεφωνίας είναι γρήγορη και πανεύκολη, εάν χρησιμοποιήσετε το «Account Assistant» (Βοηθός
ρύθμισης λογαριασμού).
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Στο «Panel List» (Λίστα πίνακα ελέγχου) κάντε δεξιό κλικ στον λογαριασμό πίνακα ελέγχου που
θέλετε να διαμορφώσετε για χρήση με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο στοιχείο «Open Account Assistant» (Άνοιγμα βοηθού ρύθμισης λογαριασμού).

Εικόνα 16.2: Άνοιγμα βοηθού ρύθμισης λογαριασμού

Εάν επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό ρύθμισης λογαριασμού, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό πίνακα ελέγχου για χρήση με την
υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.
1.

Στο «Panel List» (Λίστα πίνακα ελέγχου) κάντε δεξιό κλικ στον λογαριασμό πίνακα ελέγχου
που θέλετε να διαμορφώσετε για χρήση με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο «Panel Data - View» (Δεδομένα πίνακα - Προβολή).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα «Cellular» (Κινητή τηλεφωνία).

3.

Πιέστε F1 για να ανοίξετε τη βοήθεια για την καρτέλα «Κινητή τηλεφωνία».

4.

Ακολουθήστε τις οηγίες για να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία στα πεδία «Cellular
Connectivity» (Συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας). Το RPS χρησιμοποιεί την κάρτα SIM ή
τον αριθμό MEID (αναγνωριστικός αριθμός εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας) για ανάκτηση
και αποθήκευση της εκχωρημένης διεύθυνσης IP, του αριθμού τηλεφώνου και του
εκχωρημένου σχεδίου.

5.

Κάντε κλικ στο «Show Plans» (Εμφάνιση προγραμμάτων χρέωσης) και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο «Plan Help» (Βοήθεια για το Πρόγραμμα χρέωσης). Επιλέξτε ένα κατάλληλο
πρόγραμμα χρέωσης για να αποφύγετε τις υπερβολικές χρεώσεις.

6.

Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «OK». Επιστρέφετε ξανά στο «Panel List» (Λίστα
πίνακα ελέγχου).

7.

Για να ορίσετε τις παραμέτρους του πίνακα ελέγχου, στο «Panel List» (Λίστα πίνακα
ελέγχου) κάντε δεξιό κλικ στον λογαριασμό πίνακα ελέγχου στον οποίο κάνατε κλικ στο
βήμα 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Panel View» (Προβολή πίνακα).

8.

Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Διασυνδεδεμένη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας, σελίδα 39: εδώ, αφήστε τις προεπιλεγμένες τιμές των παραμέτρων, ως έχουν. Η
αλλαγή επιτρέπεται μόνο για καταχωρημένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου UL1610 και απαιτούν ειδοποίηση χαμηλής
ισχύος σήματος.
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9.

Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Μονάδα επικοινωνίας, επισκόπηση, σελίδα 64 > Κύρια
συσκευή προορισμού (Δευτερεύουσα συσκευή προορισμού): για την αποστολή αναφορών
για μια Ομάδα διαδρομών χρησιμοποιώντας τη μονάδα επικοινωνίας μέσω κινητής
τηλεφωνίας, επιλέξτε έναν (Διασυνδεδεμένο) Προορισμό κινητής τηλεφωνίας ως τον Κύριο
(ή Εφεδρικό) προορισμό.

10. Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Ενισχυμένη επικοινωνία, σελίδα 69: ορίστε τους
Προορισμούς υποβολής αναφορών και τις ρυθμίσεις σταθμοσκόπησης/εποπτείας εδώ.
Βεβαιωθείτε ότι οι συχνότητες σταθμοσκόπησης μέσω κινητής τηλεφωνίας συμφωνούν με
τις συνιστώμενες ρυθμίσεις και εναρμονίζονται με το πρόγραμμα χρέωσης υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας που έχετε.
11. Παράμετροι για ολόκληρο τον πίνακα > Προσωπική ειδοποίηση > Προορισμοί προσωπικών
ειδοποιήσεων, σελίδα 95: ορισμός αριθμών τηλεφώνου για μηνύματα SMS και διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ηλεκτρονικά μηνύματα email. Ορίστε την παράμετρο
«Μέθόδος» σε SMS Διασυνδεδεμένης κινητής τηλεφωνίας, SMS Συσκευής διαύλου
επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας, Email Διασυνδεδεμένης κινητής τηλεφωνίας ή Email
Συσκευής διαύλου επικοινωνίας.

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.931

332 el | Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα

17

Control Panel

Μορφές διεύθυνσης IP και ονόματος τομέα
Μορφή διεύθυνσης IPv4
Οι διευθύνσεις IPv4 αναγράφονται με τη μορφή δεκαδικών ASCII, xxx.xxx.xxx.xxx (xxx = 0 έως
255). Οι τέσσερις οκτάδες (xxx) της διεύθυνσης χωρίζονται με τελείες.
Σωστό: 12.3.145.251
Λάθος: C.17.91.FB
Μορφή διεύθυνσης IPv6
Οι διευθύνσεις IPv6 αποτελούνται από οκτώ ομάδες των 4 δεκαεξαδικών ψηφίων που χωρίζονται
με δίστιγμα, xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, x = 0 έως F.
Μορφή πλήρως προσδιπου έχει οριστείυ ονόματος τομέα
Το πλήρως προσδιπου έχει οριστεί όνομα τομέα καθορίζει την ακριβή διεύθυνση μιας συσκευής
στην ιεραρχία του συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System, DNS) Αυτό
περιλαμβάνει το μοναδικό όνομα κεντρικού υπολογιστή της συσκευής και του υποδικτύου στο
οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή, χωρισμένα με τελείες.
Παράδειγμα: receiver01.your-alarm-company.com
Κάθε ετικέτα εντός του ονόματος πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία RFC-921,
«Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Συστήματος Ονομάτων Τομέα».
Στις ετικέτες κειμένου του πλήρως προσδιπου έχει οριστείυ ονόματος τομέα, επιτρέπεται η
χρήση μόνο γραμμάτων (A-Z), αριθμών (0-9) και του συμβόλου πλην (-).
Η χρήση της τελείας (.) επιτρέπεται μόνο για την οριοθέτηση των ετικετών κειμένου που
συνθέτουν το πλήρως προσδιπου έχει οριστεί όνομα τομέα.
Πριν καταχωρήσετε ένα πλήρως προσδιπου έχει οριστεί όνομα τομέα, βεβαιωθείτε ότι το όνομα
της συσκευής στην οποία εκχωρείται διύθυνση έχει καταχωρηθεί κατάλληλα στους διακομιστές
DNS που διατίθενται προς χρήση από τη μονάδα επικοινωνίας μέσω IP. Αυτό ενδέχεται να
επαληθευτεί χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο γραμμής εντολών Ping.
Επιπλέον πληροφορίες
Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών και τις μορφές
πλήρως προσδιορισμένων ονομάτων τομέα που διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ομάδας
Μελέτης του Internet (The Internet Engineering Task Force, IETF) στη διεύθυνση http://
www.ietf.org/
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