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Távprogramozó szoftver (RPS)
A Remote Programming Software (RPS) egy fiókkezelő és központ-programozó segédprogram
Microsoft Windows operációs rendszerekhez. Segítségével a kezelők elvégezhetik adott
központok távprogramozását, távirányítását, diagnosztikáját és a fiókok tárolását.
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Megfelelőségi beállítások

2.1

SIA CP-01 hitelesítés
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az RPS leellenőrzi, hogy a központfiók paramétereinek beállításai megfelelnek-e az
SIA CP-01 szabványnak.

–

Nem – az RPS nem vizsgálja a paraméterek megfelelőségét.

Az RPS az alábbi paramétereknél ellenőrzi az SIA CP-01 szabványnak való megfelelést:
Kényszerítés típusa, oldal 80
Vész-hangjelző, oldal 140
Kilépési késleltetés ideje, oldal 101
Betörés-jelzés ideje, oldal 107
Figyelmeztetés kilépési késleltetésre, oldal 114
Figyelmeztetés belépési késleltetésre, oldal 115
Belépési késleltetés:, oldal 210
Kód hossza, oldal 85
Távoli figyelmeztetés, oldal 87
Ciklikus áthidalások száma, oldal 86
Megszakítási jelentések, oldal 81
Kétemberes szabály?, oldal 105 ?
Időzített Csapda kódok használata?, oldal 106?
Teljes Azonnali Élesítés, oldal 169
Részleges Azonnali Élesítés, oldal 169
Kód + Enter funkció, oldal 121
RPS menüpont:
Megfelelőség ellenőrzése > SIA CP-01 hitelesítés

2.2

Megfelelés az ULC szabványnak
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen. A központ működésének beállítása az UL Canada (ULC) szabványnak való
megfeleléshez.

–

Nem. Ne legyen beállítva a központ működése az ULC szabványnak megfeleléshez.

Ha ezt a paramétert az Igen értékre állítja, a központ rendszerindításkor legalább 120
másodpercig figyelmen kívül hagyja az érzékelőkből érkező jeleket.
Amikor elkezdődik az érzékelőkből érkező jelek feldolgozása, a központ minden egyéb
zónaesemény előtt egy egyedi eseményről készít jelentést. Emellett a központ csak akkor
jelenti az áramellátással kapcsolatos eseményeket, ha a hiba a 120 másodperces késleltetési
időn belül nem áll helyre.
Megjegyzés!
A Megfelelés az ULC-szabványnak és az UL864 tűzriasztás alkalmazása paraméterét ne állítsa
mindkettőt az Igen beállításra.
Állítsa az egyik paramétert az Igen, a másik paramétert pedig a Nem értékre, vagy állítsa
mindkét paramétert a Nem beállításra.
RPS menüpont:
Megfelelőségi beállítások > Megfelelés az ULC szabványnak
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Megfelelés a CAN/ULC-S304 szabványnak
CAN/ULC-S304 – JELFOGADÓ KÖZPONT ÉS BETÖRÉS-JELZŐ VEZÉRLŐEGYSÉGEK
Ez a szabvány a behatolási riasztórendszerek központjaira és tartozékaira vonatkozó felépítési
és teljesítménybeli követelményeket fogalmazza meg, ideértve a helyi vagy jelfogadó
központok csatlakozásaihoz kapcsolódó kezelőegységeket és tartozékokat, valamint a riasztási
jelet fogadó berendezéseket, ideértve a felvevőberendezéseket is. A készülék védett
területekhez, széfekhez és trezorajtókhoz használható.
A központ programozásával kapcsolatos követelmények
A CAN/ULC-S304 szabványnak való megfelelés érdekében a központ programozásával
kapcsolatos egyetlen követelmény, hogy a Megfelelés az ULC-szabványnak paramétert az Igen
lehetőségre állítsa.

2.2.2

CAN/ULC-S559, szükséges programozás
CAN/ULC-S559, Tűzjelző központok és rendszerek berendezéseire vonatkozó szabvány
A CAN/ULC-S559 szabvány a tűzriasztási jeleket fogadó központokkal és rendszerekkel
szemben támasztott követelményeket tartalmazza. Ide tartoznak az adó- és vevőberendezések,
a saját fejlesztésű tűzjelző központok berendezése, valamint a kezelőegység tartozékai. A
tűzjelző központok a védett területen elhelyezett egységet, valamint a hagyományos (nem
veszélyes) beltéri és kültéri helyeken elhelyezett vevőket tartalmazzák. A tűzjelző központok és
rendszerek programozási módszereit, tesztelését, szervizelését, valamint a használatukhoz
szükséges egyéb szoftvereket a berendezés állapotfelmérési szolgáltatása tartalmazza. A
szabvány a tűzjelző központokhoz, műholdas központokhoz, jelfeldolgozó központokhoz és
hídkapcsolási központokhoz használt jelvevő egységek követelményeire is kiterjed.
MEGFELELŐSÉGI BEÁLLÍTÁSOK > Megfelelés az UL Canada szabványnak
Állítsa a MEGFELELŐSÉGI BEÁLLÍTÁSOK > Megfelelés az UL Canada szabványnak paramétert
az Igen lehetőségre.
TELJES KÖZPONTRA ÉRVÉNYES PARAMÉTEREK > Jelentési Útvonalak > Tűzjelzési
jelentések > Tűzvédelemi törlés
Állítsa a TELJES KÖZPONTRA ÉRVÉNYES PARAMÉTEREK > Jelentési Útvonalak > Tűzjelzési
jelentések > Tűzvédelemi törlés paramétert a Nem lehetőségre minden útvonalcsoportnál (1–
4.).
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Ábra 2.1: Tűzvédelmi jelzés törlés

ZÓNÁK > Zónaprofilok (Zónaindexek)
Végezze el az 1., 4. és 6. zónaprofil konfigurálását az alábbiakban ismertetett módon.
Fontos, hogy a paramétereket az itt megadott sorrendben konfigurálja.
1. zónaprofil
Állítsa a Riasztás Megszakítása paramétert a következő értékre: Nem.
Állítsa a Zónaprofil szövege (első nyelv) paramétert a következő értékre: Tűzjelző központ
hibája.
Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Zóna típusa paramétert a következő értékre:
Tűzvédelmi zóna.
Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert a következő
értékre: Egyes véglezáró (1 kohm) vagy Egyes véglezáró (2 kohm).
Állítsa a Válasz paramétert a következő értékre: 3.
4. zónaprofil
Állítsa a Zónaprofil szövege (első nyelv) paramétert a következő értékre: Tűzjelző központ
riasztása.
Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Zóna típusa paramétert a következő értékre:
Tűzvédelmi zóna.
Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert a következő
értékre: Egyes véglezáró (1 kohm), Egyes véglezáró (2 kohm) vagy Kettős véglezáró.
Ha a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert az Egyes véglezáró (1
kohm) vagy Egyes véglezáró (2 kohm) értékre állítja, állítsa a Válasz paramétert a következő
értékre: 1.
Ha a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert a Kettős véglezáró
értékre állítja, állítsa a Válasz paramétert a következő értékre: 0.
6. zónaprofil
Állítsa a Zónaprofil szövege (első nyelv) paramétert a következő értékre: Tűzjelző központ,
felügyelet.
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Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Zóna típusa paramétert a következő értékre:
Tűzvédelmi zóna.
Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert a következő
értékre: Egyes véglezáró (1 kohm), Egyes véglezáró (2 kohm) vagy Kettős véglezáró.
Ha a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert az Egyes véglezáró (1
kohm) vagy Egyes véglezáró (2 kohm) értékre állítja, állítsa a Válasz paramétert a következő
értékre: 9.
Ha a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert a Kettős véglezáró
értékre állítja, állítsa a Válasz paramétert a következő értékre: 2.

Ábra 2.2: Zónaprofilok
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Ábra 2.3: Zóna típusa, Válasz és Áramkör jellege

ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése
Állítsa be a ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése menüpont Szöveg és Profil paramétereit az 1., 2.
és 3. központi panelen lévő zónákhoz az alábbiakban ismertetett módon.
1. zóna
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Szöveg paramétert a következő értékre: Tűzjelző központ
riasztása.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Profil paramétert a következő értékre: 4 – Tűzjelző központ
riasztása.
2. zóna
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Szöveg paramétert a következő értékre: Tűzjelző központ
hibája.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Profil paramétert a következő értékre: 1 – Tűzjelző központ
hibája.
3. zóna
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Szöveg paramétert a következő értékre: Felügyelt Tűzjelző
központ.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Profil paramétert a következő értékre: 6 – Felügyelt Tűzjelző
központ.
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Ábra 2.4: Felügyelt Tűzjelző központ

2.2.3

CAN/ULC-S559, javasolt programozás
Tűzriasztóközpont-riasztások, hibák és felügyeleti események némítása
Ha a központ az alábbiakban ismertetett módon van konfigurálva, tűzriasztás, hiba vagy
felügyeleti esemény esetén automatikusan elnémítja a csatlakoztatott kezelőegységeket.
Megjegyzés!
A B3512 központokhoz nem érhető el az automatikus némítás funkció.
A Tűzjelző Központ-riasztások, hibák és felügyeleti események automatikus némítása nem
érhető el a B3512 központhoz. A felhasználóknak ezeket az eseményeket a kezelőegységen
kell elnémítaniuk.
EGYÉNI FUNKCIÓK > 128. egyéni funkció
Állítsa a 128. egyéni funkció > Egyéni funkció szövege paramétert a következő értékre:
Némítás.
Állítsa a 128. egyéni funkció > 1. funkció paramétert a Hiba némítása lehetőségre (állítsa az 1.
paramétert az 1. terület lehetőségre).
Állítsa a 128. egyéni funkció > 2. funkció paramétert a Riasztás némítása lehetőségre (állítsa az
1. paramétert az 1. terület lehetőségre).
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Ábra 2.5: 128. egyéni funkció

Ábra 2.6: 1. terület kiválasztása

KIMENETI PARAMÉTEREK > Teljes központra érvényes kimenetek
Virtuális kimenetek esetén:
Állítsa a Teljes központra érvényes kimenetek > Összes Tűzjelzés paramétert a következő
értékre: 9.
Állítsa a Teljes központra érvényes kimenetek > Összes Tűzjelzés Hiba paramétert a következő
értékre: 10.
Állítsa a Teljes központra érvényes kimenetek > Összes Felügyelet Tűzjelzés paramétert a
következő értékre: 19.
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Ábra 2.7: Teljes központra érvényes kimenetek

ZÓNÁK > Zónaprofilok (Zónaindexek)
Végezze el a 20. zónaprofil konfigurálását az alábbiakban ismertetett módon.
Fontos, hogy a paramétereket az itt megadott sorrendben konfigurálja.
20. zónaprofil
Állítsa a Zónaprofil szövege (első nyelv) paramétert a következő értékre: CF: Némítás.
Állítsa a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Zóna típusa paramétert a következő értékre:
Egyéni funkció.
Hagyja a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Áramkör jellege paramétert az
alapértelmezett értéken: Egyes véglezáró (1 kohm).
Hagyja a Zóna típusa / Válasz / Áramkör jellege > Válasz paramétert az alapértelmezett értéken:
7.
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Ábra 2.8: 20. zónaprofil

ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése
Állítsa be a ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése menüpontban a Forrás, Szöveg és Profil
paramétereit az 9., 10. és 19. zónákhoz az alábbiakban ismertetett módon.
9. zóna
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Forrás paramétert a következő értékre: Kimenet.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Szöveg paramétert a következő értékre: Tűzriasztás aktív.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Profil paramétert a következő értékre: 20 – CF: Némítás.
10. zóna
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Forrás paramétert a következő értékre: Kimenet.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Szöveg paramétert a következő értékre: Tűzvédelmi hiba
aktív.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Profil paramétert a következő értékre: 20 – CF: Némítás.
19. zóna
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Forrás paramétert a következő értékre: Kimenet.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Szöveg paramétert a következő értékre: Tűzvédelmi felügyelet
aktív.
Állítsa a Zónák hozzárendelése > Profil paramétert a következő értékre: 20 – CF: Némítás.
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Ábra 2.9: Zónák hozzárendelése

2.3

UL864 tűzriasztás alkalmazása
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen – a fiókra vonatkoznak az UL 864 szabvány követelményei. Az UL 864 szabvány
követelményeinek való megfelelés érdekében az RPS csatlakoztatott állapotban folyamatosan
felügyeli a központ működését és a központ által létesített kapcsolatokat.
Nem – a fiókra nem vonatkoznak az UL 864 szabvány követelményei.
A tűzjelző rendszerek egységeinek és tartozékainak vezérléséről szóló UL864 szabvány
követelményeinek való megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen értékre.
Ha az UL864 tűzriasztás alkalmazása paramétert az Igen lehetőségre állítja:
–

Megakadályozza, hogy az RPS az „RPS-adatok küldése a központ felé” paramétert a PSTNhálózaton keresztül használja, kivéve akkor, ha a telepítő a telefonhívás indítása előtt a
helyszínen engedélyezi a szerviz üzemmódot. A szerviz mód megnyitásával kapcsolatos
utasításokért tekintse meg a központ telepítési útmutatóját. Az RPS egyéb módokon
történő csatlakoztatásához nincs szükség a szerviz mód használatára.

–

Amikor az RPS-fiókot elküldi a központnak, a központ „Programozás aktív” hibát naplóz és
jelenít meg, és „Központ offline” jelentést küld a felügyeleti állomás vevőegységének.
Amikor az RPS bontja a kapcsolatot, a központ törli a „Programozás aktív” hibát,
„Programozás kész” eseményt naplóz, és „Központ online” jelentést küld a felügyeleti
állomás vevőegységének.

–
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Ha az RPS-adatokat küld a központ felé és az UL864 tűzriasztás alkalmazása paraméter az
Igen-re van állítva, valamint a központ nem szerviz módban van, akkor a központ bontja a
vonalat, és megjeleníti a következő üzenetet: „5025: Kapcsolat megszakadt. Túllépte a
próbálkozások számát.”
Megjegyzés!
A rendszer telepítése és a központ minden programozása után végezzen teljes
rendszertesztet.
A teljes rendszerteszt során ellenőrizze, hogy a központ, az összes eszköz és a kommunikációs
vevőállomások megfelelően működnek-e.
FELHASZNÁLÓKNAK, TELEPÍTŐKNEK, ILLETÉKES HATÓSÁGOKNAK ÉS MÁS ÉRINTETT
FELEKNEK SZÓLÓ MEGJEGYZÉS
Ez a termék a felhasználás helyén programozható szoftvert tartalmaz. Ahhoz, hogy a termék
megfeleljen az UL 864 – Vezérlőegységek és tartozékok tűzjelző rendszerekhez szabványban
foglalt követelményeknek, bizonyos programozási jellemzőket vagy beállításokat adott értékre
kell korlátozni.
RPS menüpont:
Megfelelőségi beállítások > UL864 tűzriasztás alkalmazása

2.4

Felügyeleti konfiguráció
Felügyelethez használt adatok optimalizálása:
Telepítés

Kereskedel Kereskedel Magas

típusa

mi

mi

Óránként

szintű

Közepes

Napi

biztonság

felügyelet

betörésjelző betörésjelző felügyelet

vagy

(UL1610)

háztartási

(ULC S304)

tűzjelző
Szükséges

200 mp

180 mp

300 mp

1 óra

4 óra

25 óra

Bővített

Bővített

Magas

Normál

Normál

Tartalék

1 óra –

4 óra –

25 óra

NFPA

Közepes

felügyeleti
időköz
Javasolt
szolgáltatás

szintű

i terv

felügyelet

Központ programozása
Vevő

200 mp

Egyéni

300 mp

felügyeleti
ideje
Központ

biztonság
n/a

89 mp

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

15

n/a

n/a

n/a

n/a

lekérdezési
gyakorisága
(másodperc
)
Központ
nyugtázásra
várakozás
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Telepítés

Kereskedel Kereskedel Magas

típusa

mi

mi

Óránként

szintű

Közepes

Napi

biztonság

felügyelet

betörésjelző betörésjelző felügyelet

vagy

(UL1610)

háztartási

(ULC S304)

29

tűzjelző
ideje
(másodperc
)
Központ

n/a

5

n/a

n/a

n/a

n/a

újrapróbálk
ozásainak
száma

2.5

Európai használat
Alapbeállítás: Nem
Választható értékek:
Igen – Európai piacon történő használat. Az SIA DC-09 kommunikátorformátum használható
lesz.
Nem – Nem európai piacon történő használat. Az SIA DC-09 kommunikátorformátum nem lesz
használható.
Megjegyzés!
Az SIA DC-09 UL-alkalmazásban történő használatát nem vizsgálták, és nem lesz elérhető a
nem Európai használatra. UL- vagy ULC-alkalmazásban történő használat esetén ne válassza az
SIA DC-09 kommunikátorformátumot.
RPS menüpont:
Megfelelőségi beállítások > Európában történő használat
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Teljes központra érvényes paraméterek

3.1

Telefon és telefonparaméterek

3.1.1

1. (–4.) Telefonos Vevő
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek:
–

Üres – a központ nem tárcsáz telefonszámot.

–

0–9: a központ ezeket a karaktereket tárcsázza.

–

C – a központ 2 másodpercet vár, amikor egy tárcsázási sorban a C karaktert érzékeli.

–

D – a központ a tárcsahang észlelésekor kezd tárcsázni, vagy ha lejár a 7 másodperces
tárcsahang-érzékelési idő. A tárcsahang-érzékelési idő növeléséhez szúrjon be egy D betűt
a tárcsázási sor elejére.

–

#,* – a központ úgy tárcsázza ezeket a karaktereket, mint ha egy telefon kezelőegységén
nyomta volna meg azokat.

Adja meg a jelentések továbbításához a felügyeleti állomás vevő egységéhez tartozó tárcsázási
sort (telefonszámot).
Ha üresen hagyja ezt a paramétert, az nem jelenti a Telefonos Vevő letiltását. A Telefonos Vevő
használatának mellőzése érdekében ne rendelje hozzá semmilyen elsődleges vagy tartalék
vevő-állomáshoz. További információért lásd: Kommunikátor, áttekintés, oldal 62.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében érvényes telefonszámot adjon meg ennél a paraméternél.
A Telefonos Vevők konfigurálása hívásvárakoztatásra
Egy hívásvárakoztatási sor olyan telefonvonalon történő tárcsázása, amelyen a
hívásvárakoztatás nem engedélyezett, megakadályozza, hogy a központ jelentéseket küldjön a
felügyeleti állomás vevőegységének. Ha egy ügyfél a biztonságért felelős vállalat értesítése
nélkül törli a hívásvárakoztatási szolgáltatást, a központ nem tud jelentéseket küldeni a
tartalék átjelző eszköz használatával.
Ha olyan Telefonos Vevőt konfigurál, amelynek telefonszáma a hívásvárakoztatás elvetésére
szolgáló karakterláncot tartalmaz, ezt a Telefonos Vevőt állítsa be az útvonalcsoport Elsődleges
átjelző eszköz, oldal 64. Konfiguráljon egy másik, a hívásvárakoztatás funkció elvetésére
szolgáló karakterláncot nem tartalmazó Telefonos Vevőt, és állítsa be azt az útvonalcsoport
Tartalék átjelző eszközök, oldal 65.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > 1–4. Telefonos Vevő

3.1.2

1. (–4.) Telefonos Vevő, formátum
Alapértelmezés: Modem4
Választható értékek:
–

Modem4 – a központ bővített Modem4-jelentéseket küld a felügyeleti állomás
vevőegységének. A bővített adatok a következőket tartalmazzák: zóna szövege, kimenet
szövege és felhasználónevek.

–

Kontakt ID – a központ Kontakt ID-jelentéseket küld. Akkor használja ezt a formátumot, ha
a felügyeleti állomás vevőegysége nem támogatja a Modem4 formátumot.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > (1–4.) Telefonos
Vevő, formátum
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DTMF-tárcsázás
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a központ DTMF (többfrekvenciás hangjelzés) használatával tárcsázza a
telefonszámokat.

–

Nem – a központ impulzusos tárcsázással hívja a telefonszámokat.

Mielőtt ezt a paramétert a Nem lehetőségre állítaná, ellenőrizze, hogy a központhoz
csatlakoztatott PSTN (Nyilvános telefonhálózat) támogatja-e az impulzusos tárcsázást.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > DTMF-tárcsázás

3.1.4

Telefonfelügyeleti idő
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

0 – letiltva, nincs telefonvonal-felügyelet.

–

10–240 (másodperc) – a másodpercek száma (10 másodperces lépésekben állítható),
amennyi ideig a telefonvonalnak hibásnak kell lennie, mielőtt a központ a Telefonvonal
hibájával kapcsolatos eseményt generálna.

A központ percenként körülbelül kilencszer ellenőrzi a Telefonvonal állapotát. Ha a központ az
ebben a paraméterben meghatározott ideig fennálló hibát észlel a vonalban, a Telefonvonal
hibájával kapcsolatos eseményt generál.
A kezelőegységek megjelenítik a telefonvonallal kapcsolatos hibát, és hangjelzéssel is jelzik a
hibát, ha a Hangjelzés hiba esetén, oldal 32 és a Hiba hangjelzése, oldal 123 paraméter az Igen
lehetőségre van állítva. Ha a Riasztás hiba esetén, oldal 31 paraméter az Igen lehetőségre van
állítva, a kezelőegységek riasztási eseményt jelenítenek meg és megszólaltatják a riasztási
hangjelzést.
Ha a Telefonvonal állapota az ebben a paraméterben meghatározott ideig megfelelő
(megszűnik a hiba), a központ telefonvonal-helyreállítási eseményt generál.
A központ az események időpontjában elküldi a Telefonvonal hibájával, valamint a Telefonvonal
helyreállításával kapcsolatos jelentéseket. Ezeket a jelentéseket a Tesztjelentés bővítése, oldal
33 is tartalmazzák.
A Telefonvonal hibájával kapcsolatos események az 1. területhez vannak hozzárendelve, és az
1. terület konfigurációját használják.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > Telefonfelügyeleti
idő

3.1.5

Riasztás hiba esetén
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – riasztási válasz (Betörés Hangjelző, kezelőegység riasztási hangjelzése, riasztási
jelentés) a Telefonvonal hibájával kapcsolatos események esetén.

–

Nem – nincs riasztási válasz a Telefonvonal hibájával kapcsolatos események esetén

A Riasztás hiba esetén funkció használatához engedélyezze a Telefonvonal felügyeletét a
Telefonfelügyeleti idő paraméternél.
Lásd: Telefonfelügyeleti idő, oldal 31.
A Telefonvonal hibájával kapcsolatos események esetén az alábbi riasztási válaszokra kerülhet
sor:
–

az 1. terület Betörés Hangjelzőjének aktiválása,

–

a kezelőegységek riasztási hangjelzésének aktiválása
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riasztási jelentések küldése

Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert a Nem lehetőségre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > Riasztás hiba
esetén

3.1.6

Hangjelzés hiba esetén
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a Telefonvonal hibájával kapcsolatos esemény esetén minden kezelőegységen
hibahangjelzés szólal meg.

–

Nem – a Telefonvonal hibájával kapcsolatos esemény esetén egy kezelőegységen sem
szólal meg hibahangjelzés.

A Hangjelzés hiba esetén funkció használatához állítsa be a Telefonvonal felügyeletét a
Telefonfelügyeleti idő paraméternél.
Lásd: Telefonfelügyeleti idő, oldal 31.
A teljes központra érvényes hibahangjelzéseket a Hiba hangjelzése paraméternél állíthatja be a
kezelőegységekhez (Hiba hangjelzése, oldal 123). A Hiba hangjelzése paraméter alapértelmezett
beállítása minden kezelőegység esetén a NEM érték (nincs hangjelzés a teljes központot érintő
hibák esetén).
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > Hangjelzés hiba
esetén

3.1.7

Két telefonvonal
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – két Telefonvonal használata és felügyelete

–

Nem – egy Telefonvonal használata és felügyelete (vagy Telefonvonal használatának
mellőzése)

Ha a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, két B430 csatlakoztató telefonos
kommunikátormodult telepítsen. A központ MOD-1 csatlakozójához csatlakoztatott B430
modul az 1. telefonvonal. A központ MOD-2 csatlakozójához csatlakoztatott B430 modul a 2.
telefonvonal.
Ha a központ az egyik Telefonvonal hibáját érzékeli, Hiányzó Telefonvonal eseményt generál, és
a másik vonalat használja a jelentések küldéséhez. A központ Hiányzó Telefonvonal eseményt
naplóz.
A központ minden alkalommal, amikor tesztjelentést küld, átvált az 1. és a 2. Telefonvonal
között. A tesztjelentés elküldése után ez a Telefonvonal lesz a jelentések küldéséhez használt
elsődleges vonal.
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Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
PSTN-kommunikáció használata esetén a kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL
864 szabvány követelményeinek való megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen
lehetőségre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > Két telefonvonal

3.1.8

Tesztjelentés bővítése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a normáltól eltérő rendszerállapot-információk megjelentése a tesztjelentésekben
és az ütemezett tesztjelentésekben.

–

Nem – a tesztjelentések bővítésének mellőzése.

Ha a paraméter értéke Igen, akkor a tesztjelentést (illetve a normáltól eltérő tesztjelentést)
minden normáltól eltérő rendszerállapotot egy diagnosztikai jelentés követi. A jelentések
listáját lásd: Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési útvonalak > Diagnosztikai
jelentések, oldal 58.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > Tesztjelentés
bővítése

3.1.9

PSTN-kompatibilitás
Alapértelmezés: USA
Választható értékek:
Algéria

El Salvador

Libanon

Reunion

Argentína

Ecuador

Lesotho

Románia

Örményország

Észtország

Liechtenstein

Oroszország

Ausztrália

Finnország

Litvánia

Szaúd-Arábia

Ausztria

Franciaország

Luxemburg

Szingapúr

Bahamák

Grúzia

Makaó

Szlovákia

Bahrain

Németország

Malajzia

Szlovénia

Fehéroroszország

Gána

Málta

Dél-Afrika

Belgium

Görögország

Martinique

Spanyolország

Bermuda

Guadeloupe

Mexikó

Sri Lanka

Brazília

Guam

Moldova

Svédország

Brunei

Hongkong

Marokkó

Svájc

Bulgária

Magyarország

Hollandia

Tajvan

Kanada

Izland

Új-Zéland

Thaiföld

Karib-tengeri országok

India

Nigéria

Tunézia

Chile

Indonézia

Norvégia

Törökország

Kína

Írország

Omán

Egyesült Arab

Kolumbia

Izrael

Pakisztán

Emírségek

Costa Rica

Olaszország

Paraguay

Ukrajna

Horvátország

Japán

Peru

Egyesült Királyság

Ciprus

Jordánia

Fülöp-szigetek

Uruguay

Cseh Köztársaság

Kazahsztán

Lengyelország

Egyesült Államok

Dánia

Korea

Francia Polinézia

Üzbegisztán
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Dominikai Köztársaság

Kuvait

Portugália

Venezuela

Dubaj

Kirgizisztán

Puerto Rico

Jemen

Egyiptom

Lettország

Katar

Zambia

Ez a paraméter a központ és a B430 csatlakoztatható telefonos kommunikátor nyilvános
telefonhálózatokkal (PSTN) való használatának konfigurálására szolgál.
Megjegyzés!
Ausztráliára és Új-Zélandra vonatkozó PSTN-követelmény: Le kell tiltani az RPS élesített/
hatástalanított állapot esetén adott válaszát
Ha a PSTN-kompatibilitás paraméternél Ausztráliát vagy Új-Zélandot választja, a Teljes
központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > Válasz élesített állapot és Válasz
hatástalanított állapot paramétert a 0 (letiltva) értékre kell állítania.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Telefon és telefonparaméterek > PSTN-kompatibilitás

3.2

Beépített Ethernet (IP) kommunikátor

3.2.1

IPv6 mód
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az IPv6 mód (Internet Protocol version 6) használata az IP-kommunikációhoz

–

Nem – az IPv4 mód (Internet Protocol version 4) használata az IP-kommunikációhoz

Ha az IPv6 engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, állítsa a DHCP/AutoIO
engedélyezése paramétert az Igen értékre.
Ha az IPv6 engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, az IPv6-paraméterek
szürkén jelennek meg (nem érhetők el).
Ha az IPv6 engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, az IPv4-paraméterek
szürkén jelennek meg (nem érhetők el).
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv6 mód,

3.2.2

IPv6 DHCP
Alapértelmezés: Engedélyezve (Igen)
Választható értékek:
–

Engedélyezve (Igen) – A DHCP automatikusan beállítja az IP-címet, az IP-cím
alapértelmezett átjáróját és az IP DNS-kiszolgálójának címét. Az AutoIP funkció indításkor
dinamikus IP-címek hozzárendelését teszi lehetővé.

–

Letiltva (Nem) – Ha nem használ DHCP-szolgáltatást, állítsa ezt a paramétert a Letiltva
lehetőségre. Állítsa be manuálisan az IP-címet, az IP-cím alapértelmezett átjáróját és az IP
DNS-kiszolgálójának címét.

A DHCP-szolgáltatáshoz DHCP-kiszolgálóra van szükség.
RPS menüpontok
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv6 DHCP

3.2.3

IPv4 DHCP/AutoIP engedélyezése
Alapértelmezés: Engedélyezve (Igen)
Választható értékek:
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Engedélyezve (Igen) – A DHCP automatikusan beállítja az IP-címet, az IP-cím
alapértelmezett átjáróját és az IP DNS-kiszolgálójának címét. Az AutoIP funkció indításkor
dinamikus IP-címek hozzárendelését teszi lehetővé.

–

Letiltva (Nem) – Ha nem használ DHCP-szolgáltatást, állítsa ezt a paramétert a Letiltva
lehetőségre. Állítsa be manuális az IP-címet, az IP-cím alapértelmezett átjáróját és az IP
DNS-kiszolgálójának címét.

A DHCP-szolgáltatáshoz DHCP-kiszolgálóra van szükség.
Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, az IPv4-cím, az IPv4 alhálózati maszk és az
IPv4 alapértelmezett átjáró paraméterek nem érhetők el. Nem módosíthatja ezeket a
paramétereket.
Ha az IPv6 mód paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a paraméter szürkén jelenik meg
(nem érhető el).
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv4 DHCP/
AutoIP engedélyezése

3.2.4

IPv4-cím
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a
paraméter szürkén jelenik meg (nem érhető el).
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, adja meg
ennél a paraméternél az IPv4-címet.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv4-cím

3.2.5

IPv4 alhálózati maszk
Alapértelmezés: 255.255.255.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a
paraméter szürkén jelenik meg (nem érhető el).
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, adja meg
ennél a paraméternél az IPv4 alhálózati maszkot.
A központ az alhálózati maszkot a hálózat és a cím csomópontjainak hatékonyabb
azonosításához használja.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv4 alhálózati
maszk

3.2.6

IPv4 alapértelmezett átjáró
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a
paraméter szürkén jelenik meg (nem érhető el).
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, adja meg
ennél a paraméternél az alapértelmezett átjárót.
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További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv4
alapértelmezett átjáró

3.2.7

IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
A tartománynév-kiszolgáló (DNS) internetes tartományneveket vagy Host-neveket használ a
megfelelő IP-címek eléréséhez. DHCP módban a DHCP-kiszolgáló alapértelmezett DNS-e van
használatban. Ha DHCP módban egyedi DNS-kiszolgálót szeretne használni, adja meg az egyedi
DNS-kiszolgáló IP-címét ennél a paraméternél.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv4 DNSkiszolgáló IP-címe

3.2.8

IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés:
Választható értékek: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 és
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF között
Ezzel a paraméterrel állíthatja be az IPv6 DNS-kiszolgáló címét a Statikus IP-cím módhoz.
Ha ezt a címet a DHCP-szolgáltatás állítja be, ne módosítsa a paramétert.
A tartománynév-kiszolgáló (DNS) internetes tartományneveket vagy Host-neveket használ a
megfelelő IP-címek eléréséhez. DHCP módban a DHCP-kiszolgáló alapértelmezett DNS-e van
használatban. Ha DHCP módban egyedi DNS-kiszolgálót szeretne használni, módosítsa a
paramétert az egyedi DNS-kiszolgáló IP-címére.
Ez az IPv6 DNS-kiszolgálócím az egyetlen, számok formájában megadott IPv6-cím.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv6 DNSkiszolgáló IP-címe

3.2.9

UPnP (Universal Plug and Play) engedélyezése
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen (Engedélyezve) – UPnP használata porttovábbító megnyitásához az RPS és RSC (Remote
Security Control) bejövő kapcsolataihoz
Ne (Letiltva) – UPnP használatának mellőzése
Az UPnP paraméter nincs hatással az események központi felügyeleti állomás vevőegysége felé
történő jelentésére.
Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a központ egy kérést küld a védett terület
útválasztójának a portovábbító megnyitása érdekében. A porttovábbító az RPS és RSC
(Remote Security Control) bejövő kapcsolatainak létrehozását teszi lehetővé.

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Teljes központra érvényes paraméterek | hu

37

Megjegyzés!
Az UPnP funkció használatához meg kell adnia az IP-címet/Host-nevet és a központ
portszámát
Ellenőrizze, hogy a Központ-adatok – Megtekintés, Hálózat lapon ki van-e töltve az IP-cím/
Host-név és Központ portszáma paraméter.
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > UPnP (Universal
Plug and Play) engedélyezése

3.2.10

ARP-gyorsítótár időkorlátja (másodpercben)
Alapértelmezés: 600
Választható értékek: 1–600 (másodperc)
Ez a paraméter az ARP-gyorsítótár-bejegyzések időkorlátját határozza meg.
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > ARP-gyorsítótár
időkorlátja

3.2.11

Modul Host-neve
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Legfeljebb 63 karakter (betű, szám, pont és kötőjel)
A host-név az IP-kommunikátort (beépített vagy SDI2-modul) azonosítja a hálózaton. A gyári
alapértelmezett host-név használatához hagyja üresen ezt a paramétert.
Megjegyzés!
A gyári alapértelmezett Host-név használatához hagyja üresen ezt a paramétert.
A gyári alapértelmezett Host-név B betűvel kezdődik, amelyek a modulok MAC-címeinek utolsó
hat számjegye követ.
Az Host-név megtekintéséhez használja az RPS-diagnosztikát vagy a telepítői diagnosztikát.
a Host-nevet DHCP-vel használhatja helyi hálózaton. Ha a Host-nevet a helyi hálózaton kívül
szeretné használni, meg kell adnia a Host-nevet a DNS-kiszolgálóban.
a Host-nevet a központ és az RPS vagy RSC (Remote Security Control) csatlakoztatásához,
vagy a modul internetes konfigurálásához és diagnosztikájához használhatja.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > Modul Host-neve

3.2.12

TCP/UDP-portszám
Alapértelmezés: 7700
Választható értékek: 0–65535
A hagyományos rendszereknél az RPS-sel, az automatizálási eszközökkel vagy a Távoli
Biztonsági Vezérlővel (RSC) folytatott IP-kommunikációhoz a TCP-/UDP-portot használja
alapértelmezettként.
Megjegyzés!
A nem kívánt forgalom korlátozásához 1023-nál nagyobb portszámot adjon meg.
Ha nem az alapértelmezett portszámot használja, a nem kívánt hálózati forgalom
csökkentéséhez 1023-nál nagyobb portszámot válasszon.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > TCP-/UDP-port
száma
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TCP életbentartási idő
Alapértelmezés: 4 perc
Választható értékek: Ki–8 óra
A TCP életben tartási üzenetek közötti idő percben vagy órában adható meg. Az életbentartási
üzenetek a kapcsolat aktív állapotának fenntartására szolgálnak.
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > TCP életbentartási idő

3.2.14

IPv4-tesztcím
Alapértelmezés: 8.8.8.8
Választható értékek: IPv4-cím vagy tartománynév
A központ ping jelet küld az IPv4-tesztcímre a hálózati konfigurációs beállítások és a hálózat
működésének ellenőrzése érdekében.
A legtöbb hálózathoz az alapértelmezett tesztcím használható.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv4-tesztcím

3.2.15

IPv6-tesztcím
Alapértelmezés: 2001:4860:4860::8888
Választható értékek: IPv6-cím vagy tartománynév
A központ ping jelet küld az IPv6-tesztcímre a hálózati konfigurációs beállítások és a hálózat
működésének ellenőrzése érdekében.
A legtöbb hálózathoz az alapértelmezett tesztcím használható.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > IPv6-tesztcím

3.2.16

Másodlagos IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IP-kommunikátor nem tud lekérni egy címet az elsődleges kiszolgálóról, a másodlagos
DNS-kiszolgálót fogja használni. Adja meg a másodlagos IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címét.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > Másodlagos IPv4
DNS-kiszolgáló IP-címe
IP-cím

3.2.17

Másodlagos IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés:
Választható értékek: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 és
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF között
Ha az IP-kommunikátor nem tud lekérni egy címet az elsődleges kiszolgálóról, a másodlagos
DNS-kiszolgálót fogja használni. Adja meg a másodlagos IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címét.
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További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Beépített Ethernet-kommunikátor > Másodlagos IPv6
DNS-kiszolgáló IP-címe

3.3

Csatlakoztatható mobil modul

3.3.1

Beérkező SMS
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Engedélyezve (Igen) – beérkező SMS-eket használhat a modul konfigurálásához.

–

Letiltva (Nem) – a modul nem dolgozza fel a beérkező SMS-eket.

Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Beérkező SMS, B450
mobil modul > Beérkező SMS

3.3.2

Munkamenet életben-tartási ideje (perc)
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva) és 1000 perc között
Az életben-tartási üzenetek közötti idő percben. Az életben-tartási üzenetek a kapcsolat aktív
állapotának fenntartására szolgálnak.
Az alapértelmezést csak a magas biztonsági szint előírása miatt, az UL1610 előírásainak
megfelelő kereskedelmi rendszerekben módosítsa.
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Munkamenet
életben-tartási ideje

3.3.3

Inaktivitási időkorlát (perc)
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva) és 1000 perc között
–

0 (letiltva) – a központ nem figyeli az adatforgalmat.

–

1–1000 – adatforgalom nélküli időtartam, amelyet követően a központ befejez egy
munkamenetet.

Az alapértelmezett beállítást csak olyan magas biztonság szint előírása miatt, az UL 1610
előírásainak megfelelő kereskedelmi rendszerekben módosítsa, amelyeknél az alacsony szintű
jelerősségről szóló értesítés szükséges.
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Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Inaktivitási időkorlát

3.3.4

Alacsony jelerősség miatti jelentési késedelem (másodperc)
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek: 0 (letiltva), 1–3600 (másodperc)
Az alacsony jelerősségű állapot (pirosan világító LED a mobil kommunikátoron) időtartama,
amelyet követően a központ Alacsony mobiljelerősség eseményt generál.
Ha a jelerősség az Alacsony jelerősség miatti jelentési késedelem paraméternél megadott ideig
megfelelő szintű (zölden világít a LED a mobil kommunikátoron), a központ Alacsony
mobiljelerősség helyreállása eseményt generál.
Megjegyzés!
UL-követelmény
Az UL-követelményeknek való megfelelés érdekében ne adjon meg 200 másodpercnél
magasabb értéket ennél a paraméternél.
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Alacsony jelerősség
miatti jelentési késedelem

3.3.5

Torony hiánya miatti jelentési késedelem (másodperc)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva) – 3600 (másodperc)
Ha a csatlakoztatható mobil az ebben a paraméterben meghatározott ideig nem érzékel egy
tornyot sem, a központ Nincs elérhető torony és Nem található IP-cím eseményt rögzít.
Ha a csatlakoztatható mobil modul az ennél a paraméternél meghatározott időtartamon
keresztül egy vagy több tornyot érzékel, a központ Nincs elérthető torony helyreállítási
eseményt rögzít.
Ha a csatlakoztatható mobil modul egy vagy több toronyhoz csatlakozik, és 60 másodpercen
belül fogad egy IP-címét, a központ Nem található IP-cím helyreállítási eseményt rögzít.
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Megjegyzés!
Egy vagy több elérhető torony esetén a központ 60 másodperces késleltetéssel jelenít meg
Nem található IP-cím esemény
Ha a csatlakoztatható mobil modul sikeresen csatlakozik egy vagy több toronyhoz, de 60
másodpercen belül nem fogad egy IP-címet sem, a központ Nem található IP-cím eseményt
generál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Torony hiánya miatti
jelentési késedelem

3.3.6

Kimenő SMS hossza
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
Alapértelmezés: 160
Választható értékek: 0 (letiltva) – 3600 (karakter)
A mobilszolgáltatók 160 karakterben (alapértelmezett beállítás) korlátozzák az SMS-ek
hosszát. A szolgáltatók elutasítják az ennél hosszabb SMS-eket.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Kimenő SMS hossza

3.3.7

Hálózati hozzáférési pont neve (APN)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
Alapértelmezés: eaaa.bosch.vzwentp
Választható értékek: 0–9, A–Z, a–z, –, :, . (legfeljebb 99 karakter)
Ha meg akarja változtatni az alapértelmezett hozzáférési pont (APN) nevét, adjon meg egy újat
maximum 99 karakterrel. A rendszer ennél a mezőnél megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Központ firmware-verziója 3.07 vagy újabb
3.07 vagy újabb firmware-verziójú központoknál ha az APN paramétert üresen hagyja, a
központ a hálózati hozzáférési pontok (APN) belső listáján található értékeket használja. B442
vagy B443 csatlakoztatható mobilkommunikátor csatlakoztatásánál a belső lista:
–

Iotst.aer.net

–

gne

–

wyless.apn

–

wyless.com.attz

B444 csatlakoztatható mobilkommunikátor csatlakoztatásánál a belső lista:
–

bssd.vzwentp

–

eaaa.bosch.vzwentp
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Megjegyzés!
Az új alapértelmezés eaaa.bosch.vzwentp
A korábbi alapértelmezett APN (wyless.apn) továbbra is érvényes. A meglévő központazonosítóhoz nem kell módosítani az APN-t.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Hálózati hozzáférési
pont neve

3.3.8

Hálózati hozzáférési pont felhasználóneve
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: ASCII-karakterek (max. 30 karakter)
Adja meg a hálózati hozzáférési pont felhasználónevét legfeljebb 30 ASCII-karakterben.
A felhasználónév bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Hálózati hozzáférési
pont felhasználóneve

3.3.9

Hálózati hozzáférési pont jelszava
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: ASCII-karakterek (max. 30 karakter)
Adja meg a hálózati hozzáférési pont jelszavát legfeljebb 30 ASCII-karakterben.
A jelszó bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > Hálózati hozzáférési
pont jelszava

3.3.10

SIM PIN
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: 0–9 (minimum 4 számjegy, maximum 8 számjegy)
Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a SIM-kártyához PIN-kód megadására van szükség.
Ha a SIM PIN-kód beállítására nincs szükség, hagyja üresen a mezőt.
Bevitelkor a SIM PIN-kód számjegyei helyett csillagok jelennek meg (********). Érvénytelen SIM
PIN-kód megadásakor a rendszer egy eseményt naplóz. Jelentésküldésre csak akkor kerül sor,
ha jelentés funkció be van állítva.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul > SIM PIN
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Felhőalapú Távoli Kapcsolat
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Felhőalapú Távoli Kapcsolat (Ethernet)
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Alapértelmezés: Engedélyezés
Választható értékek: Engedélyezés, Letiltás
Ezzel a paraméterrel engedélyezheti a Bosch felhőalapú Távoli Kapcsolat szolgáltatását az
Ethernet-kapcsolaton keresztül történő kommunikációhoz.
Megjegyzés!
A Bosch Telepítői Szolgáltatások keretében elérhető Távoli Kapcsolat funkció
használatához regisztrációra van szükség
Annak érdekében, hogy az RPS és RSC csatlakoztatásához a Távoli Kapcsolat funkciót
használhassa, regisztráljon a Bosch Telepítői Szolgáltatásaira. Ehhez látogasson el a
következő weboldalra: https://installerservices.boschsecurity.com/ .
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Felhő távoli kapcsolat> Felhőalapú Távoli Kapcsolat
Etherneten keresztül

3.4.2

Felhőalapú Távoli Kapcsolat (mobil)
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: Engedélyezés, Letiltás
Ezzel a paraméterrel engedélyezheti a Bosch felhőalapú Távoli Kapcsolat szolgáltatását a
mobilkapcsolaton keresztül.
Megjegyzés!
A Bosch Telepítői Szolgáltatások keretében elérhető Távoli Kapcsolat funkció
használatához regisztrációra van szükség
Annak érdekében, hogy az RPS és RSC csatlakoztatásához a Távoli Kapcsolat funkciót
használhassa, regisztráljon a Bosch Telepítői Szolgáltatásaira. Ehhez látogasson el a
következő weboldalra: https://installerservices.boschsecurity.com/ .
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Felhőalapú Távoli Kapcsolat > Felhőalapú Távoli
Kapcsolat Etherneten keresztül

3.5

IP-kamerák
A B9512G vezérlő 1–16 kamerát támogat. A B8512G vezérlő 1–8 kamerát támogat.

3.5.1

Kamera neve (első nyelv)
Alapértelmezés: Kamera #
Választható értékek: 0–32 karakter (Latin-1, 8 bites (ISO/IEC 8859-1) karakterkészlet)
Adja meg a Bosch IP-kamera nevét a központ első nyelvén.
Az első és második nyelvet a Központ-adatok – Megtekintés ablakban állíthatja be. Lásd:
Központ-adatok – Megtekintés > Központinformációk lap > További információ.
Választható nyelvek: angol, spanyol, francia és portugál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Kamera neve

3.5.2

Kamera neve (második nyelv)
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: 0–32 karakter (Latin-1, 8 bites (ISO/IEC 8859-1) karakterkészlet)
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Adja meg a Bosch IP-kamera nevét a központ második nyelvén.
Az első és második nyelvet a Központ-adatok – Megtekintés ablakban állíthatja be. Lásd:
Központ-adatok – Megtekintés > Központinformációk lap > További információ.
Választható nyelvek: angol, spanyol, francia és portugál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Kamera neve (második nyelv)

3.5.3

URL-cím vagy IP-cím
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: 0–128 ASCII-karakterek
Ez a paraméter a Bosch IP-kamera URL-címét vagy IP-címét határozza meg.
A központ és az RSC alkalmazás a kamera URL-címét vagy IP-címét használja a hálózaton
keresztül történő kommunikációhoz.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > URL- vagy IP-cím

3.6

Csatlakoztatott Bosch kamerák
Termékek
–

B9512G és B8512G beépített IP-kommunikátorral

–

Minden Bosch IP-kamera

Alkalmazási területek
A Bosch IP-kamerái kisebb üzletekben és lakóépületekben jelentik a legjobb megoldást, ahol a
hagyományos videointegrációs hardverek és alkalmazások használata túl költséges lenne.
Implementálás
A központ alacsony szintű programnyelv (RCP+) használatával kommunikál a Bosch IPkamerákkal.
A kompatibilis központok konfigurálásával a Bosch IP-kameráit bemeneti vagy kimeneti
eszközként, vagy mindkettőként használhatja.
Környezet
A kompatibilis központokat és a Bosch IP-kamerákat azonos hálózatra (LAN) telepítse.
Központ konfigurációja
Konfigurálja a központot valamennyi kamera IP-címével. A csatlakoztatott Bosch IP-kamerákkal
folytatott hálózati kommunikációt és felügyeletet az RCP+ portszáma, a Szervizjelszó és
Felügyeleti időtartam (másodperc) paramétereknél konfigurálhatja.
Egyéb központbeállítások IP-kamerák használatához
Új Zóna forrása lehet „IP-kamera” (Zónák > Zónák hozzárendelése > Forrás)
Új Kimenet forrása lehet „IP-kamera” (Kimeneti paraméterek > Kimenet konfigurálása >
Kimenet forrása)

3.6.1

RCP+ portszáma
Alapértelmezés: 1756
Választható értékek: 0–65535
Ez a paraméter az RCP+ protokoll által felügyelt Bosch IP-kamera portszámát határozza meg.
Csak akkor módosítsa az 1756-os alapértelmezett értéket, ha egy IP-kamerát egy másik portra
konfigurál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Csatlakoztatott Bosch kamera > RCP+
portszáma
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Szervizjelszó
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Üres (letiltva), 1–32 karakter
Adja meg a Bosch IP-kamera adataihoz való hozzáféréshez szükséges jelszót.
A jelszó bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Csatlakoztatott Bosch kamera >
Szervizjelszó

3.6.3

Felügyeleti időtartam (másodperc)
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva), 30–255 (másodperc)
Időtartam, ameddig a Bosch IP-kamerának hiányoznia kell ahhoz, hogy a központ Kamera
hiányzik eseményt generáljon.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Csatlakoztatott Bosch kamera >
Felügyeleti időtartam

3.7

Élő (videó)
Termékek
–

B9512G és B8512G beépített IP-kommunikátorral

–

Minden Bosch IP-kamera

–

RSC (Remote Security Control)

Alkalmazási területek
Az élő videó kisebb üzletekben és lakóépületekben jelentik a legjobb megoldást, ahol a
hagyományos videointegrációs hardverek és alkalmazások használata túl költséges lenne.
Implementálás
A központ alacsony szintű programnyelv (RCP+) használatával kommunikál a Bosch IPkamerákkal.
A kompatibilis központok konfigurálásával a Bosch IP-kameráit bemeneti vagy bemeneti
eszközként, vagy mindkettőként használhatja.
Az eszköz konfigurálása független, de natív.
Környezet
A központokat és a Bosch IP-kamerákat azonos hálózatra (LAN) telepítse.
Központ konfigurációja
Az RSC a Porszám, a HTTPS használata?, a Felhasználónév és a Jelszó paramétereket használja
az IP-kamerák élőképének eléréséhez.

3.7.1

Portszám
Alapértelmezés: 80
Választható értékek: 0–65535
Adja meg az RSC (Remote Security Control) alkalmazás által a kamerával folytatott IPkommunikációhoz és az élő videó megjelenítéséhez használt portszámot.
Ha az élő videó megtekintésére szolgáló URL-cím egy útválasztóhoz van hozzárendelve, az
útválasztót az itt megadott portszámmal konfigurálja.
HTTPS használata esetén állítsa a portszámot 443-ra.
A B9512G vezérlő 1–16 kamerát támogat. A B8512G vezérlő 1–8 kamerát támogat.
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RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Élő (Videó) > Portszám

3.7.2

HTTPS használata?
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen – HTTPS engedélyezése (adatok titkosítása a Bosch-IP kamerák és az RSC biztonságos
kommunikációjához).
Nem – HTTPS letiltása
Állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre, ha az elő videó megtekintéséhez HTTPS
használatára van szükség.
Ha a HTTPS az Igen lehetőségre van állítva, állítsa a Teljes központra érvényes paraméterek >
IP-kamerák > Élő (videó) > Portszám paramétert 443-ra
A B9512G vezérlő 1–16 kamerát támogat. A B8512G vezérlő 1–8 kamerát támogat.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Élő (Videó) > HTTPS használata?

3.7.3

Felhasználó neve
Alapértelmezés: élő
Választható értékek: A–Z, a–z, 0–9, legfeljebb 32 karakter.
Adja meg a kamerában megadott felhasználónevet. Az RSC alkalmazás a felhasználónevet és a
jelszót használja a kamera képének megjelenítéséhez.
A B9512G vezérlő 1–16 kamerát támogat. A B8512G vezérlő 1–8 kamerát támogat.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Élő (Videó) > Felhasználónév

3.7.4

Jelszó
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: A–Z, a–z, 0–9, legfeljebb 32 karakter.
Adja meg a kamerában megadott jelszót. Az RSC alkalmazás a felhasználónevet és a jelszót
használja a kamera képének megjelenítéséhez.
A B9512G vezérlő 1–16 kamerát támogat. A B8512G vezérlő 1–8 kamerát támogat.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > IP-kamerák > Élő (Videó) > Jelszó
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Jelentések áttekintése
Központ Események
Feldolgozása
1

Jelentés

1. Útvonal Csoport
Tűz

Tűz

4. Útvonal Csoport

Betörés

Tűz

Betörés
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

Aut. funkc.
xxxxxx

Zóna

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

RPS

Teszt
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Kimenet

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Felh. módosít.

Felh. módosít.
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

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

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

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Diag

Elsődleges
Tartalék
Kommunikációs Kommunikációs
Eszköz
Eszköz

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

Gáz

Felh. Segély Felhasználó

Aut. funkc.

Zóna

xxxxxx
xxxxxx

Teszt

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

Kimenet

RPS

Felh. módosít.

Tartalék
Elsődleges
Kommunikációs Kommunikációs
Eszköz
Eszköz

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

Diag

Aut. funkc.

Zóna

Gáz

Felh. Segély Felhasználó

Teszt
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

RPS

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

xxxxxx
xxxxxx

Kimenet

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

Felh. módosít.

Tűz

Betörés
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Diag

Elsődleges
Tartalék
Kommunikációs Kommunikációs
Eszköz
Eszköz

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

Gáz

Felh. Segély Felhasználó

Aut. funkc.

Zóna

xxxxxx
xxxxxx

Teszt

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Kimenet

RPS

4

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Diag

3

xxxxxx
xxxxxx

Felh. Segély Felhasználó

3. Útvonal Csoport

2. Útvonal Csoport

Betörés
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

2

Gáz

Elsődleges
Tartalék
Kommunikációs Kommunikációs
Eszköz
Eszköz

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

Hálózat,
Mobil
vagy PSTN

Cél

Cél

Cél

Cél

Cél

Cél

Cél

Cél

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Távfelügyeleti
vevő állomás

Ábra 3.1:

1 – A jelentések az eseményekkel kezdődnek
A központ folyamatosan figyeli a zónák, a modulok, a kezelőegységek és a központ
tápellátásának (hálózati és akkumulátor) állapotát. Ha a központ a normál állapottól eltérő
állapotot (vagy a normál állapottól eltérő állapotról való visszaállítást) észlel, a központ
létrehoz egy eseményt. A központ hozzáadja az eseményeket az eseménymemóriához, és
jelentés formájában a felügyeleti állomás vevőegységének vagy személyes értesítés formájában
a felhasználóknak továbbítja az eseményeket.
Ha a központban elküldendő jelentések vannak, akkor a központ útvonalcsoportokra (1–4)
bontja a jelentéseket. Az útvonalcsoport jelentéseinek felügyeletiállomás-vevőegység felé
történő küldéséhez minden útvonalcsoporthoz saját kommunikátor, valamint egy elsődleges és
maximum 3 tartalék átjelző eszköz tartozik.
2 – Jelentési Út paraméterek
Használja a Jelentési Útvonalak, oldal 49 paramétereit a négy útvonalcsoport (1–4.)
konfigurálásához. A Jelentési Út fejléc alatt találhatóak a jelentések kategorizálva (pl.: Összes
Tűzjelzés jelentés vagy Összes Betörés-jelzés jelentés).
A jelentéseket egy vagy több útvonalcsoporthoz is hozzárendelheti.
3 – Kommunikátorral kapcsolatos paraméterek
A Kommunikátor, áttekintés, oldal 62 fejléc alatt található paraméterek egy elsődleges átjelző
eszközt és maximum 3 tartalék átjelző eszközt rendelnek minden útvonalcsoporthoz. A
központ először az útvonalcsoport elsődleges átjelző eszközét használja a jelentések
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küldéséhez. Ha az elsődleges átjelző eszköz nem tudja elküldeni a jelentést, a központ
Kommunikációs hiba eseményt generál, és átvált az első tartalék átjelző eszközre. Azután átvált
a második, majd a harmadik tartalék átjelző eszközre, ha ezek konfiguráltak.
A központ legfeljebb tíz kísérletet tesz az elsődleges és a tartalék átjelző eszközök közötti
váltásra annak érdekében, hogy elküldje a jelentéseket az útvonalcsoportról. 10 sikertelen
kísérletet követően a központ Kommunikációs hiba eseményt jelenít meg.
4 – Távfelügyeleti vevő-állomások
A központ minden útvonalcsoportból az adott útvonalcsoporthoz tartozó elsődleges és
másodlagos átjelző eszközök használatával küldi el a jelentéseket az eszközhöz konfigurált
vevőállomásokra.
Beépített IP-hez vevőállomások konfigurálása: Beépített Ethernet (IP) kommunikátor, oldal 34,
Kibővített kommunikáció, oldal 67.
/Csatlakoztatható mobilkommunikációs IP-hez vevőállomások konfigurálása: Csatlakoztatható
mobil modul, oldal 39, Kibővített kommunikáció, oldal 67. További információért lásd:
Mobilkommunikáció beállítása, oldal 300.
Csatlakoztatható telefonos vevőállomások konfigurálása: Telefon és telefonparaméterek, oldal
30.
SDI2-címek konfigurálása: (B42x) IP-kommunikátor, oldal 262, B450 mobil, oldal 268 és
Kibővített kommunikáció, oldal 67.
Útvonalcsoport prioritása
Az 1. útvonalcsoport a legmagasabb prioritású csoport. Az 4. útvonalcsoport a legalacsonyabb
prioritású csoport. Ha egyszerre egynél több útvonalcsoporthoz tartozó jelentéseket kell
elküldeni, a központ először a legmagasabb prioritású útvonalcsoport jelentését küldi el. Ha
például a 2. és 3. útvonalcsoportban is vannak jelentések, a központ először a 2.
útvonalcsoport jelentését küldi el.
Prioritás egy adott útvonalcsoporton belül
Az egy adott útvonalcsoporton belüli jelentések a példa szerinti fontossági sorrendben
kerülnek elküldésre. A központ először a legmagasabb prioritású jelentést küldi el. Az 1-es a
legmagasabb prioritás.
1.

Diagnosztikai jelentések: Watchdog Reset, Újraindítás.
RPS-jelentések: Távoli visszaállítás.

2.

Tűzjelzési jelentések: Tűzriasztás

3.

Gázrendszeri jelentések: Gázriasztás.

4.

Vészhelyzettel kapcsolatos jelentések: Orvosi Riasztás, Néma/Fegyveres riasztás,
Pánikriasztás, Kényszerítés.

5.

Betörési jelentések: Riasztási jelentés.

6.

Tűzjelzési jelentések: Tűzvédelemi törlés.
Gázrendszeri jelentések: Gázrendszer törlés.
Betörési jelentések: Nem Tűzvédelemi törlés.
Diagnosztikai jelentések: SDI2 eszközhiba, Paraméter ellenőrzőösszeg-hiba,
Telefonvonal-hiba, AC Hiba, Hiányzó akkumulátor, Alacsony akkumulátorfeszültség,
Akkumulátor helyreállása, Útvonal komm. hibája, Útvonal komm. helyreállása.

7.

Tűzjelzési jelentések: Tűzvédelem helyreállása (riasztás után), Hiányzó tűzvédelem,
Tűzvédelmi hiba, Tűzvédelmi felügyelet, Tűzvédelem helyreállása (hiba után), Hiányzó
tűzvédelmi felügyelet, Tűzvédelmi felügyelet helyreállása.
Gázrendszeri jelentések: Gázrendszer helyreállása riasztás után, Hiányzó gázrendszer,
Gázrendszeri hiba, Gázrendszeri felügyelet, Gázrendszer visszaállítása hiba után, Hiányzó
gázrendszeri felügyelet, Gázrendszeri felügyelet.
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Betörési jelentések: Nem tűzvédelmi felügyelet.
Vészhelyzettel kapcsolatos jelentések: Orvosi Riasztás helyreállása, Néma/Fegyveres
riasztás helyreállása, Pánikriasztás helyreállása.
8.

Betörési jelentések: Betörésvédelem helyreállása (hiba után), Hiányzó riasztás,
Hibajelentés, Hiányzó hiba, Zóna buszhiba, Zónabusz helyreállása, Riasztás helyreállása,
Hiányzó felügyelet, Ellenőrizetlen esemény.

9.

Felhasználói jelentések: Kényszerített zóna, Kényszerített élesítés, Kényszerített zárás,
Kényszerített zárás Részleges Azonnali Élesítéssel, Kényszerített zárás részleges
késleltetett bekapcsolással.
Diagnosztikai jelentések: Füstérzékelő szerviz, Füstérzékelő szerviz visszaállás.
Kimeneti jelentések: Érzékelő visszaállítása, Kimenet beállítása, Kimenet visszaállítása.
Automatikus funkciókkal kapcsolatos jelentések: Ütemezések megvalósítva, Ütemezések
módosítva, Végrehajtás sikertelen (Ütemezések).
Zónákkal kapcsolatos jelentések: Áthidalás, Áthidalás helyreállása.
Felhasználók által végzett módosításokkal kapcsolatos jelentések: Szint
megváltoztatása.

10. Betörési jelentések: Felhasználói kód, szabotázs.
Felhasználói jelentések: Sikertelen nyitás, Sikertelen zárás, Zárási idő kiterjesztése,
Nyitási jelentés, Zárási jelentés, Zóna nyitása, Zóna zárása, Részleges Azonnali Élesítés,
Részleges Élesítés Késleltetve.
Tesztjelentések: Állapotjelentés, Tesztjelentés.
Diagnosztikai jelentések: SDI2-eszköz visszaállítása, Telefonvonal helyreállása, Hálózati
áramellátás helyreállása, Ellenőrzőösszeg-hiba, Hálózati hiba (és helyreállítás), Hálózat
állapota, RF-interferencia (és helyreállítás), Eszköz Hiba (és helyreállítás), Személyes
értesítés kommunikációs hiba (és helyreállítás).
RPS-jelentések: Eseménynapló-küszöb, Eseménynapló túlcsordulása, Paraméterek
módosítva, RPS-hozzáférés rendben, RPS-hozzáférési hiba, Távoli visszaállítás, Programhozzáférés rendben, Program-hozzáférési hiba.
Zónákkal kapcsolatos jelentések: Működés kezdete, Működés vége, Tűzvédelmi sétateszt
kezdete, Tűzvédelmi sétateszt vége, Sétateszt kezdete, Sétateszt vége, Újabb zóna,
Alacsony RF-akkumulátorfeszültség, RF-akkumulátor helyreállása.
Felhasználók által végzett módosításokkal kapcsolatos jelentések: Dátum
megváltoztatva, Idő megváltoztatva, Felhasználó törlése, Felhasználói kód módosítása,
Területfigyelés, Távadó hozzárendelve, Távadó eltávolítva, Szint megváltoztatása.
Hozzáféréssel kapcsolatos jelentések: Hozzáférés biztosítva, Nincs belépés, Ajtó nyitva
maradt, Ajtó működtetése, Ajtó zárása feloldva, Ajtó lezárva, Ajtónyitás kérése, Ajtó
bezárva.

3.9

Jelentési Útvonalak
Alapértelmezés:
1.
Jelentés kategória
Tűzjelzési jelentések, oldal

2.

3.

4.

útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor
t

t

t

t

Igen

Igen

Igen

Egyéni

Igen

Igen

Igen

Egyéni
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Gázrendszeri jelentések,
oldal 51
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1.
Jelentés kategória

2.

3.

4.

útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor
t

t

t

t

Igen

Igen

Igen

Egyéni

Igen

Igen

Igen

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Tesztjelentések, oldal 52

Igen

Igen

Igen

Nem

Diagnosztikai jelentések,

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Igen

Igen

Igen

Egyéni

Igen

Igen

Igen

Nem

RPS-jelentések, oldal 53

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Nem

Zónákkal kapcsolatos

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Egyéni

Igen

Igen

Igen

Igen

Betörési jelentések, oldal
51
Vészhelyzettel kapcsolatos
jelentések, oldal 52
Felhasználói jelentések,
oldal 52

oldal 52
Kimeneti jelentések, oldal
53
Automatikus funkciókkal
kapcsolatos jelentések,
oldal 53

jelentések, oldal 53
Felhasználók által végzett
módosításokkal kapcsolatos
jelentések, oldal 54
Hozzáféréssel kapcsolatos
jelentések, oldal 54
Választható értékek:
–

Igen – az ebbe a csoportba tartozó minden jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – az ebbe a kategóriába tartozó jelentések ne legyenek hozzárendelve az
útvonalcsoporthoz.

Egyéni – az Egyéni értéket nem választhatja. Az Egyéni érték azoknál a kategóriáknál jelenik
meg, ahol legalább egy jelentés egyedileg van konfigurálva.
Megjegyzés!
Az Egyéni beállítás Igen vagy Nem lehetőségre történő módosításakor elvesznek az egyes
jelentések konfigurációi
Ha egy jelentéskategóriánál az Egyéni érték látható, az azt jelenti, hogy nem minden jelentés
ugyanarra az értékre van állítva (Igen vagy Nem). A jelentések beállítása egyenként történt.
Ha egy kategória jelentéseit az Egyéni beállításról az Igen vagy a Nem lehetőségre módosítja, a
kategória egyes jelentéseinek konfigurációja elveszik. Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként
újra hozzá szeretne rendelni egy adott jelentési kategóriába tartozó jelentéseket, kattintson a
menüfában az adott jelentési kategóriára (például Tűzjelzési jelentések, oldal 54).
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak
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Tűzjelzési jelentések
A Tűzvédelem kategóriába tartozó jelentések:
–

Tűzriasztás

–

Tűzvédelem helyreállása (riasztás után)

–

Hiányzó tűzvédelem

–

Tűzvédelmi hiba

–

Tűzvédelmi felügyelet

–

Tűzvédelem helyreállása (hiba után)

–

Tűzvédelemi törlés

–

Hiányzó tűzvédelmi felügyelet

–

Tűzvédelmi felügyelet helyreállása

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Tűzvédelem kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Tűzjelzési jelentések, oldal 54 elemére.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében az 1. és 2. útvonalcsoportnál állítsa a Tűzjelzési jelentések paramétert
az Igen lehetőségre.
Gázrendszeri jelentések
A Gázrendszer kategóriába tartozó jelentések:
–

Gázriasztás

–

Gázrendszer helyreállása riasztás után

–

Hiányzó gázrendszer.

–

Gázrendszeri hiba

–

Gázrendszeri felügyelet

–

Gázrendszer helyreállása hiba után

–

Gázrendszer törlés

–

Hiányzó gázrendszeri felügyelet

–

Gázrendszeri felügyelet helyreállása

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Gázrendszer kategóriába
tartozó jelentéseket, kattintson a menüfa Gázrendszeri jelentések, oldal 55 elemére.
Betörési jelentések
A Betörés kategóriába tartozó jelentések:
–

Riasztási jelentés

–

Betörésvédelem helyreállása (hiba után)

–

Kényszerítés

–

Hiányzó riasztás

–

Felhasználói kód, szabotázs

–

Hibajelentés

–

Hiányzó hiba

–

Nem tűzvédelmi felügyelet

–

Zóna buszhiba

–

Zónabusz helyreállása

–

Nem tűzvédelmi, törlés

–

Riasztás helyreállása

–

Hiányzó felügyelet

–

Ellenőrizetlen esemény
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Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Betörés kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Betörési jelentések, oldal 56 elemére.
Vészhelyzettel kapcsolatos jelentések
A Vészhelyzet kategóriába tartozó jelentések:
–

Orvosi Riasztás

–

Orvosi Riasztás helyreállása (jövőbeni használatra fenntartva)

–

Néma/Fegyveres riasztás

–

Néma/Fegyveres riasztás helyreállása

–

Pánikriasztás

–

Pánikriasztás helyreállása (jövőbeni használatra fenntartva)

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Vészhelyzet kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Vészhelyzettel kapcsolatos jelentések, oldal 56 elemére.
Felhasználói jelentések
A Felhasználó kategóriába tartozó jelentések:
–

Kényszerített zóna: kényszerített zónával kapcsolatos esemény jelentése.

–

Zóna nyitása: zóna nyitásával kapcsolatos esemény jelentése.

–

Zóna zárása: zóna zárásával kapcsolatos esemény jelentése.

–

Kényszerített élesítés: kényszerítve élesített zónával kapcsolatos esemény jelentése.

–

Sikertelen nyitás: sikertelen nyitási esemény jelentése.

–

Sikertelen zárás: sikertelen zárási esemény jelentése.

–

Zárási idő kiterjesztése: zárási idő kiterjesztésével kapcsolatos esemény jelentése.

–

Nyitási jelentés: nyitási események jelentése.

–

Kényszerített zárás

–

Zárási jelentés

–

Kényszerített zárás, Részleges Azonnali Élesítés

–

Kényszerített zárás részleges késleltetett bekapcsolással

–

Részleges Azonnali Élesítés

–

Részleges Élesítés Késleltetve

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Felhasználó kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Felhasználói jelentések, oldal 57 elemére.
Tesztjelentések
A Teszt kategóriába tartozó jelentések:
–

Állapotjelentés

–

Tesztjelentés

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Teszt kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Tesztjelentések, oldal 58 elemére.
Diagnosztikai jelentések
A Diagnosztika kategóriába tartozó jelentések:
–

SDI2 eszközhiba

–

SDI2-eszköz visszaállítása

–

Watchdog Reset

–

Paraméter ellenőrzőösszeg-hiba

–

Újraindítás

–

Telefonvonal-hiba

–

Telefonvonal helyreállása

–

AC Hiba

–

Hálózati áramellátás helyreállása

–

Hiányzó akkumulátor
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–

Alacsony akkumulátorfeszültség

–

Akkumulátor helyreállása

–

Útvonal komm. hibája

–

Útvonal komm. helyreállása

–

Ellenőrzőösszeg-hiba

–

Hálózati hiba

–

Hálózat helyreállása

–

Hálózat állapota

–

RF-interferencia

–

RF-interferencia helyreállása

–

Eszköz Hiba

–

Eszköz Hiba helyreállása

–

Füstérzékelő szerviz

–

Füstérzékelő szerviz visszaállás

–

Személyes értesítés kommunikációs hiba

–

Személyes értesítés kommunikációs hiba helyreállása

53

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Diagnosztika kategóriába
tartozó jelentéseket, kattintson a menüfa Diagnosztikai jelentések, oldal 58 elemére.
Kimeneti jelentések
A Kimenet kategóriába tartozó jelentések:
–

Érzékelő visszaállítása

–

Kimenet beállítása

–

Kimenet visszaállítása

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Kimenet kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Kimeneti jelentések, oldal 59 elemére.
Automatikus funkciókkal kapcsolatos jelentések
Az Automatikus funkció kategóriába tartozó jelentések:
–

Ütemezések megvalósítva

–

Ütemezések módosítva

–

Végrehajtás sikertelen

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni az Automatikus funkció
kategóriába tartozó jelentéseket, kattintson a menüfa Automatikus funkciókkal kapcsolatos
jelentések, oldal 60 elemére.
RPS-jelentések
A RPS kategóriába tartozó jelentések:
–

Eseménynapló-küszöb

–

Eseménynapló túlcsordulása

–

Paraméterek módosítva

–

RPS-hozzáférés rendben

–

RPS-hozzáférési hiba

–

Távoli visszaállítás

–

Program-hozzáférés rendben

–

Program-hozzáférési hiba

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni az RPS kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa RPS-jelentések, oldal 60 elemére.
Zónákkal kapcsolatos jelentések
A Zóna kategóriába tartozó jelentések:
–
Bosch Security Systems B.V.

Működés kezdete
Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

54

hu | Teljes központra érvényes paraméterek

Control Panel

–

Működés vége

–

Tűzvédelmi sétateszt kezdete

–

Tűzvédelmi sétateszt vége

–

Sétateszt kezdete

–

Sétateszt vége

–

Újabb zóna

–

Zóna szövegének küldése

–

Alacsony RF-akkumulátorfeszültség

–

Alacsony RF-akkumulátorfeszültség helyreállása

–

Áthidalás

–

Áthidalás helyreállása

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Zóna kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Zónákkal kapcsolatos jelentések, oldal 61 elemére.
Felhasználók által végzett módosításokkal kapcsolatos jelentések
A Felhasználók által végzett módosítások kategóriába tartozó jelentések:
–

Dátum megváltoztatva

–

Idő megváltoztatva

–

Felhasználó törlése

–

Felhasználói kód módosítása

–

Területfigyelés

–

Távadó hozzárendelve

–

Távadó eltávolítva

–

Szint megváltoztatása

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Felhasználók által végzett
módosítások kategóriába tartozó jelentéseket, kattintson a menüfa Felhasználók által végzett
módosításokkal kapcsolatos jelentések, oldal 61 elemére.
Hozzáféréssel kapcsolatos jelentések
A Hozzáférés kategóriába tartozó jelentések:
–

Hozzáférés biztosítva

–

Nincs belépés

–

Ajtó nyitva maradt

–

Ajtó működtetése

–

Ajtó zárása feloldva

–

Ajtó lezárva

–

Ajtónyitás kérése

–

Ajtó bezárva

Ha egy útvonalcsoporthoz egyenként szeretne hozzárendelni a Hozzáférés kategóriába tartozó
jelentéseket, kattintson a menüfa Hozzáféréssel kapcsolatos jelentések, oldal 62 elemére.

3.9.1

Tűzjelzési jelentések
Alapértelmezés:
1.
Tűzjelzési jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Tűzriasztás

Igen

Igen

Igen

Igen

Tűzvédelem helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

(riasztás után)
Hiányzó tűzvédelem
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1.
Tűzjelzési jelentések

2.

3.

55

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Tűzvédelmi hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Tűzvédelmi felügyelet

Igen

Igen

Igen

Nem

Tűzvédelem helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Tűzvédelemi törlés

Igen

Igen

Igen

Nem

Hiányzó tűzvédelmi

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

(hiba után)

felügyelet
Tűzvédelmi felügyelet
helyreállása
Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Tűzjelzési jelentések.

3.9.2

Gázrendszeri jelentések
Alapértelmezés:
1.
Gázrendszeri jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Gázriasztás

Igen

Igen

Igen

Igen

Gázrendszer helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Hiányzó gázrendszer

Igen

Igen

Igen

Nem

Gázrendszeri hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Gázrendszeri felügyelet

Igen

Igen

Igen

Nem

Gázrendszer helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Gázrendszer törlés

Igen

Igen

Igen

Nem

Hiányzó gázrendszeri

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

riasztás után

hiba után

felügyelet
Gázrendszeri felügyelet
helyreállása
Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Gázrendszeri jelentések.
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3.9.3

Control Panel

Betörési jelentések
Alapértelmezés:
1.
Betörési jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Riasztási jelentés

Igen

Igen

Igen

Igen

Betörésvédelem

Igen

Igen

Igen

Nem

Kényszerített nyitás

Igen

Igen

Igen

Igen

Hiányzó riasztás

Igen

Igen

Igen

Nem

Felhasználói kód-szabotázs

Igen

Igen

Igen

Nem

Hibajelentés

Igen

Igen

Igen

Nem

Hiányzó hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem tűzvédelmi felügyelet

Igen

Igen

Igen

Nem

Zóna buszhiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Zónabusz helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem tűzvédelmi, törlés

Igen

Igen

Igen

Nem

Riasztás helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Hiányzó felügyelet

Igen

Igen

Igen

Nem

Ellenőrizetlen esemény

Igen

Igen

Igen

Nem

helyreállása (riasztás után)

*

Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

* A központ Felhasználói kód-szabotázs eseményt küld, ha a felhasználó egymás után hétszer
helytelen kódot ad meg a kezelőegységen.
2. módú csatlakozási típusok, pl. RSC vagy automatizálás esetén a központ Felhasználói kódszabotázs eseményt küld, ha a felhasználó egymás után tizenötször helytelen kódot ad meg a
kezelőegységen.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Betörési jelentések.

3.9.4

Vészhelyzettel kapcsolatos jelentések
Alapértelmezés:
Vészhelyzettel kapcsolatos
jelentések

1.

2.

3.

4.

útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor
t

t

t

t

Orvosi Riasztás

Igen

Igen

Igen

Igen

Orvosi Riasztás helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Néma/Fegyveres riasztás

Igen

Igen

Igen

Igen
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1.

2.

3.
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4.

útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor útvonalcsopor
t

t

t

t

Igen

Igen

Igen

Nem

Pánikriasztás

Igen

Igen

Igen

Igen

Pánikriasztás helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Néma/Fegyveres riasztás
helyreállása

Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Vészhelyzettel kapcsolatos
jelentések.

3.9.5

Felhasználói jelentések
Alapértelmezés:
1.
Felhasználói jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Kényszerített zóna

Igen

Igen

Igen

Nem

Zóna nyitása

Igen

Igen

Igen

Nem

Zóna zárása

Igen

Igen

Igen

Nem

Kényszerített élesítés

Igen

Igen

Igen

Nem

Sikertelen nyitás

Igen

Igen

Igen

Nem

Sikertelen zárás

Igen

Igen

Igen

Nem

Zárási idő kiterjesztése

Igen

Igen

Igen

Nem

Nyitási jelentés

Nem

Nem

Nem

Nem

Kényszerített zárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Zárási jelentés

Nem

Nem

Nem

Nem

Kényszerített zárás,

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Részleges Azonnali Élesítés

Nem

Nem

Nem

Nem

Részleges Élesítés

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Részleges Azonnali Élesítés
Kényszerített zárás
részleges késleltetett
bekapcsolással

Késleltetve
Felhasználó szövegének
küldése
Választható értékek:
–
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Control Panel

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Felhasználói jelentések.

3.9.6

Tesztjelentések
Alapértelmezés:
1.
Tesztjelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Állapotjelentés

Igen

Igen

Igen

Nem

Tesztjelentés

Igen

Igen

Igen

Nem

Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Tesztjelentések.

3.9.7

Diagnosztikai jelentések
Alapértelmezés:
1.
Diagnosztikai jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

SDI2 eszközhiba

Igen

Igen

Igen

Nem

SDI2-eszköz visszaállítása

Igen

Igen

Igen

Nem

Watchdog Reset

Igen

Igen

Igen

Nem

Paraméter ellenőrzőösszeg-

Igen

Igen

Igen

Nem

Újraindítás

Igen

Igen

Igen

Nem

Telefonvonal-hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Telefonvonal-hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

AC Hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Hálózati áramellátás

Igen

Igen

Igen

Nem

Hiányzó akkumulátor

Igen

Igen

Igen

Nem

Alacsony

Igen

Igen

Igen

Nem

Akkumulátor helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Útvonal komm. hibája

Igen

Igen

Igen

Nem

Útvonal komm. helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Ellenőrzőösszeg-hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

hiba

helyreállása

helyreállása

akkumulátorfeszültség
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4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Hálózati hiba

Nem

Nem

Nem

Nem

Hálózat helyreállása

Nem

Nem

Nem

Nem

Hálózat állapota

Nem

Nem

Nem

Nem

RF-interferencia

Igen

Igen

Igen

Nem

RF-interferencia

Igen

Igen

Igen

Nem

Eszköz Hiba

Igen

Igen

Igen

Nem

Eszköz Hiba helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Füstérzékelő szerviz

Igen

Igen

Igen

Nem

Füstérzékelő szerviz

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

helyreállása

visszaállás
Személyes értesítés
kommunikációs hiba
Személyes értesítés
kommunikációs hiba
helyreállása
Verzió szövegének küldése
Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

Az Útvonal komm. hibája és az Útvonal komm. helyreállása jelentést csak egy
útvonalcsoportban engedélyezze.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Diagnosztikai jelentések.

3.9.8

Kimeneti jelentések
Alapértelmezés:
1.
Kimeneti jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Érzékelő visszaállítása

Igen

Igen

Igen

Nem

Kimenet beállítása

Igen

Igen

Igen

Nem

Kimenet visszaállítása

Igen

Igen

Igen

Nem

Kimenetnév szövegének

Igen

Igen

Igen

Igen

küldése
Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.
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RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Kimenetei jelentések.

3.9.9

Automatikus funkciókkal kapcsolatos jelentések
Alapértelmezés:
1.
Automatikus funkciókkal

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

kapcsolatos jelentések
Ütemezések megvalósítva

Igen

Igen

Igen

Nem

Ütemezések módosítva

Igen

Igen

Igen

Nem

Végrehajtás sikertelen

Igen

Igen

Igen

Nem

Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Automatikus funkciókkal
kapcsolatos jelentések.

3.9.10

RPS-jelentések
Alapértelmezés:
1.
RPS-jelentések

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

Eseménynapló-küszöb

Igen

Igen

Igen

Nem

Eseménynapló

Igen

Igen

Igen

Nem

Paraméterek módosítva

Igen

Igen

Igen

Nem

RPS-hozzáférés rendben

Igen

Igen

Igen

Nem

RPS-hozzáférési hiba

Nem

Nem

Nem

Nem

Távoli visszaállítás

Igen

Igen

Igen

Nem

Program-hozzáférés

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

túlcsordulása

rendben
Program-hozzáférési hiba
Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > RPS-jelentések.
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Zónákkal kapcsolatos jelentések
Alapértelmezés:
1.
Zónákkal kapcsolatos

2.

3.

4.

útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport

jelentések
Működés kezdete

Igen

Igen

Igen

Nem

Működés vége

Igen

Igen

Igen

Nem

Tűzvédelmi sétateszt

Igen

Igen

Igen

Nem

Tűzvédelmi sétateszt vége

Igen

Igen

Igen

Nem

Sétateszt kezdete

Igen

Igen

Igen

Nem

Sétateszt vége

Igen

Igen

Igen

Nem

Újabb zóna

Igen

Igen

Igen

Nem

Zóna szövegének küldése

Igen

Igen

Igen

Nem

Alacsony RF-

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Áthidalás

Igen

Igen

Igen

Nem

Áthidalás helyreállása

Igen

Igen

Igen

Nem

Zónaszabotázs-riasztás

Igen

Igen

Igen

Igen

Zónaszabotázs-riasztás

Igen

Igen

Igen

Igen

kezdete

akkumulátorfeszültség
Alacsony RFakkumulátorfeszültség
helyreállása

helyreállás
Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Zónákkal kapcsolatos
jelentések.

3.9.12

Felhasználók által végzett módosításokkal kapcsolatos jelentések
Alapértelmezés:
1.

2.

3.

4.

Felhasználók által végzett útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport
módosításokkal
kapcsolatos jelentések

Bosch Security Systems B.V.

Dátum megváltoztatva

Igen

Igen

Igen

Igen

Idő megváltoztatva

Igen

Igen

Igen

Nem

Felhasználó törlése

Igen

Igen

Igen

Nem
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1.

2.

3.

4.

Felhasználók által végzett útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport
módosításokkal
kapcsolatos jelentések
Felhasználói kód

Igen

Igen

Igen

Nem

Területfigyelés

Igen

Igen

Igen

Nem

Távadó hozzárendelve

Igen

Igen

Igen

Nem

Távadó eltávolítva

Igen

Igen

Igen

Nem

Szint megváltoztatása

Igen

Igen

Igen

Igen

módosítása

Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Felhasználók által végzett
módosításokkal kapcsolatos jelentések.

3.9.13

Hozzáféréssel kapcsolatos jelentések
Alapértelmezés:
1.

2.

3.

4.

Hozzáféréssel kapcsolatos útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport útvonalcsoport
jelentések
Hozzáférés biztosítva

Igen

Igen

Igen

Igen

Nincs belépés

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajtó nyitva maradt

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajtó működtetése

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajtó zárása feloldva

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajtó lezárva

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajtónyitás kérése

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajtó bezárva

Igen

Igen

Igen

Igen

Választható értékek:
–

Igen – jelentés hozzárendelése az útvonalcsoporthoz.

–

Nem – a jelentés ne legyen hozzárendelve az útvonalcsoporthoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Hozzáféréssel kapcsolatos
jelentések.

3.10

Kommunikátor, áttekintés
Összesen négy útvonalcsoport van. A jelentéseket kategóriánként (Tűzjelzési jelentés vagy
Betörési jelentés) vagy egyenként (Tűzriasztás) rendelheti hozzá az útvonalcsoportokhoz. A
jelentések útvonalcsoportokhoz történő hozzárendelésével kapcsolatban lásd: Jelentések
áttekintése, oldal 47.
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A paraméterek egy elsődleges és legfeljebb 3 tartalék átjelző eszköz hozzárendeléséhez
használhatók minden útvonalcsoporthoz.
Ha az elsődleges átjelző eszköz nem tudja elküldeni a jelentést, a központ átvált az első
tartalék átjelző eszközre, majd tovább, a következő konfigurált tartalék átjelző eszközre (első,
második és harmadik), amíg el nem tudja küldeni a jelentést.
Megjegyzés!
A B5512, B4512, B3512 V2 központok nem rendelkeznek második vagy harmadik tartalék
átjelző eszközzel.

A központ az elsődleges és a tartalék átjelző eszközök használatával legfeljebb tíz kísérletet
tesz az adott útvonalcsoport jelentéseinek elküldésére. A központ a táblázatban ismertetett
módon vált az elsődleges és a tartalék átjelző eszközök között. Tíz sikertelen kísérletet
követően a központ Kommunikációs hiba eseményt jelenít meg.
Ha nincs tartalék átjelző eszköz konfigurálva, a központ az elsődleges átjelző eszközt használja
mind a tíz kísérlethez.
Konfigurált átjelzők

Elsődleges és első

Elsődleges, első és

Elsődleges, első,

tartalék átjelző

második tartalék

második és

eszköz

átjelző eszköz

harmadik tartalék
átjelző eszköz

Küldési kísérlet:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bosch Security Systems B.V.

Elsődleges átjelző

Elsődleges átjelző

Elsődleges átjelző

eszköz

eszköz

eszköz

Elsődleges átjelző

Elsődleges átjelző

Elsődleges átjelző

eszköz

eszköz

eszköz

Első tartalék átjelző

Első tartalék átjelző

Első tartalék átjelző

eszköz

eszköz

eszköz

Első tartalék átjelző

Első tartalék átjelző

Első tartalék átjelző

eszköz

eszköz

eszköz

Elsődleges átjelző

Második tartalék

Második tartalék

eszköz

átjelző eszköz

átjelző eszköz

Első tartalék átjelző

Második tartalék

Második tartalék

eszköz

átjelző eszköz

átjelző eszköz

Elsődleges átjelző

Elsődleges átjelző

Harmadik tartalék

eszköz

eszköz

átjelző eszköz

Első tartalék átjelző

Első tartalék átjelző

Harmadik tartalék

eszköz

eszköz

átjelző eszköz

Elsődleges átjelző

Második tartalék

Elsődleges átjelző

eszköz

átjelző eszköz

eszköz

Első tartalék átjelző

Elsődleges átjelző

Első tartalék átjelző

eszköz

eszköz

eszköz
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KOMMUNIKÁCIÓS HIBÁKKAL kapcsolatos események
Ha az elsődleges átjelző eszköz két csatlakozási kísérlet után sem képes csatlakozni a
felügyeleti állomás vevőegységéhez, a központ átvált a tartalék átjelző eszközre. A központ
ilyen esetben az eredeti jelentéssel együtt elküld egy KOMMUNIKÁCIÓS HIBA jelentést is. Ha
nincsenek konfigurálva tartalék átjelző eszközök, a központ KOMMUNIKÁCIÓS HIBA jelentést
küld.
A központ elküld egy KOMMUNIKÁCIÓ HELYREÁLLÁS eseményt, amikor sikeresen elküldött
egy jelentést az elsődleges átjelző eszköz használatával.
Ha az elsődleges átjelző eszköz egy IP-eszköz (beépített IP, csatlakoztatható mobil IP, 1. SDI2cím vagy 2. SDI2-cím), a központ az eredeti eseménnyel együtt egy SDI2-számmódosítót
(SDI2##) tartalmazó KOMMUNIKÁCIÓS HIBA jelentést is elküld. A SDI2-módosító az alábbi
táblázat szerint határozza meg az IP-átjelző eszköz típusát:
SDI2Átjelző eszköz
típusa

SDI2-

SDI2-

SDI2-

számmódosító az számmódosító a számmódosító a számmódosító a
1. IP-

2. IP-

3. IP-

4. IP-

vevőállomáshoz

vevőállomáshoz

vevőállomáshoz

vevőállomáshoz

Beépített Ethernet

10

20

30

40

Beépített mobil

18

28*

38

48

1. SDI2-cím

11

21

31

41

2. SDI2-cím

12

22

32

42

*Például a csatlakoztatható vagy a beépített mobil 2. vevőállomásához rendelt elsődleges
átjelző eszközt tartalmazó 1. útvonalcsoport KOMMUNIKÁCIÓS HIBA jelentésének neve RG1
SDI228 KOMMUNIKÁCIÓS HIBA lesz.
A központ KOMMUNIKÁCIÓS HIBA eseményt generál, ha meghatározott számú próbálkozás
után nem kap pozitív visszaigazolást a lekérdezésekre a felügyeleti állomás vevőegységétől.
Ha az elsődleges átjelző eszköz és a tartalék átjelző eszközök elérésére tett minden kísérlet
sikertelenül zárul, a központ ÚTVONALCSOPORT# KOMM. HIBA eseményt generál. A központ a
KOMMUNIKÁCIÓS HIBA eseményekhez nem generál KOMMUNIKÁCIÓ HELYREÁLLÁS
eseményeket.
Megjegyzés!
CAN/ULC S304-követelmény, függőben lévő jelentések törlésének mellőzése
Ha a CAN/ULC S304 paramétert IGEN értékre állítja, a központ nem törli a függőben lévő
jelentéseket, mielőtt KOMM. HIBA eseményt generál. A központ tovább várakoztatja a
sikertelen útvonalhoz tartozó jelentéseket, amíg az útvonalcsoport sikertelen útvonalainak
egyike helyre nem áll. Ha az eseménysor hossza eléri a központ eseménynaplójának
kapacitását, a legrégebbi jelentések törlődnek (az újak felülírják őket).

3.10.1

Elsődleges átjelző eszköz
Alapértelmezés: Nincs eszköz
Választható értékek:
–

Nincs eszköz

–

Beépített IP, 1. vevőállomás

–

Beépített IP, 2. vevőállomás

–

Beépített IP, 3. vevőállomás

–

Beépített IP, 4. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 1. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 2. vevőállomás
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–

Csatlakoztatható mobil, 3. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 4. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 1. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 2. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 3. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 4. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 1. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 2. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 3. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 4. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 1. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 2. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 3. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 4. vevőállomás

65

Válassza ki az elsődleges átjelző eszközt az útvonalcsoportokhoz. A központ ezt az eszközt
használja, amikor a jelentéseket elküldi a felügyeleti állomás vevőegységének.
Az elsődleges átjelző eszköz kiválasztása egy kommunikátort (beépített IP-kommunikátor,
csatlakoztatható mobilkommunikátor, csatlakoztatható telefonos kommunikátor vagy SDI2modul) rendel egy vevőállomáshoz (Hálózati cím, oldal 68 vagy Telefon és telefonparaméterek,
oldal 30)
További információ
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a központ hogyan végzi a jelentések küldését,
tekintse meg az alábbi fejezetet: Jelentések áttekintése, oldal 47 és Kommunikátor, áttekintés,
oldal 62.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kommunikátor > Elsődleges átjelző eszköz

3.10.2

Tartalék átjelző eszközök
Alapértelmezés: Nincs eszköz
Válassza ki az útvonalcsoport legfeljebb 3 tartalék átjelző eszközét. Ha az elsődleges eszközzel
probléma van, a központ a tartalék eszközt használja, amikor jelentéseket küld a felügyeleti
állomás vevőegységének.
A tartalék átjelző eszköz kiválasztása egy kommunikátort (beépített IP-kommunikátor,
csatlakoztatható mobilkommunikátor, csatlakoztatható telefonos kommunikátor vagy SDI2modul) rendel egy vevőállomáshoz (Hálózati cím, oldal 68 vagy Telefon és telefonparaméterek,
oldal 30).
Ne válassza ugyanazt az átjelző eszközt az útvonalcsoport elsődleges és a tartalék átjelző
eszközeként.
További információ
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a központ hogyan végzi a jelentések küldését,
tekintse meg az alábbi fejezetet: Jelentések áttekintése, oldal 47 és Kommunikátor, áttekintés,
oldal 62.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kommunikátor > Tartalék átjelző eszköz
Választható értékek:
–

Nincs eszköz

–

Beépített IP, 1. vevőállomás

–

Beépített IP, 2. vevőállomás
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–

Beépített IP, 3. vevőállomás

–

Beépített IP, 4. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 1. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 2. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 3. vevőállomás

–

Csatlakoztatható mobil, 4. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 1. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 2. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 3. vevőállomás

–

Csatlakoztatható telefon, 4. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 1. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 2. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 3. vevőállomás

–

1. SDI2-cím, 4. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 1. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 2. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 3. vevőállomás

–

2. SDI2-cím, 4. vevőállomás

Útvonalcsoport, azonos hálózati vevő
Alapbeállítás: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a központ ugyanazt a hitelesítő kódot használja az elsődleges és a tartalék átjelző
eszközökhöz.

–

Nem – a központ külön hitelesítő kódot használ az elsődleges és a tartalék átjelző
eszközökhöz.

Állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre, ha:
–

Az elsődleges átjelző eszköz és a tartalék átjelző eszközök mindegyike IP-eszközökre
(beépített, mobil vagy SDI2) és a kibővített kommunikáció paraméternél konfigurált
vevőállomásokra vannak állítva.

–

A vevőállomások ugyanahhoz a felügyeleti állomás-vevőegységéhez vannak konfigurálva,
azonban különböző IP-címekkel, amelyek különböző hálózatokból is elérhetők (például
LAN/WAN és internet).

Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, és az elsődleges és a tartalék átjelző eszköz
eltérő lekérdezési gyakoriságot alkalmaz, az elsődleges vagy a tartalék átjelző eszközön észlelt
kommunikációs hiba esetén a használatban lévő átjelző eszköz azonnal nagyobb lekérdezési
gyakoriságra vált.
Ha ez a paraméter a Nem lehetőségre van állítva, az elsődleges vagy a tartalék átjelző eszközön
észlelt kommunikációs hiba esetén a használatban lévő átjelző eszköz továbbra is a konfigurált
lekérdezési gyakoriságot fogja használni.
Ezt a paramétert általában akkor kell a Nem értékre állítani, ha az egyik átjelző eszköz
beépített IP- vagy SDI2-eszközként, míg a másik átjelző eszköz csatlakoztatható mobil IPeszközként van beállítva. A mobil átvitelen lévő vevőállomások általában alacsonyabb
lekérdezési gyakoriságra vannak beállítva (4 óra).
Az 5 perces vagy annál gyakoribb lekérdezés megnövekedett adatforgalmat eredményezhet.
Ügyeljen arra, hogy minél hamarabb figyelmet fordítson a kommunikációs hibákkal kapcsolatos
eseményekre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kommunikátor > Útvonalcsoport, azonos hálózati
vevő
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Idő szinkronizálása
Alapértelmezés:
1. útvonalcsoport: Igen
2–4. útvonalcsoport: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ dátumának és idejének szinkronizálása a felügyeleti állomás
vevőegységével.

–

Nem – ne legyen szinkronizálva a központ dátuma és ideje a felügyeleti állomás
vevőegységével.

Ha az Idő szinkronizálása paraméter Igen lehetőségre van állítva::
–

az elsődleges átjelző eszközt vagy a másodlagos átjelző eszközt a Beépített IP,
Csatlakoztatható mobil IP vagy az SDI2 lehetőségre kell állítania,

–

az átjelző eszközre vonatkozó jelentési formátumot pedig Modem4-re.

Az Idő szinkronizálása paraméter minden útvonalcsoporthoz elérhető, azonban egyszerre csak
egy útvonalcsoportnál állítható az Igen értékre.
A központ ideje legfeljebb 30 perccel térhet el
Ha a központ ideje legfeljebb 30 perccel tér el, és a központ ideje késik a helyes időhöz
képest, a központ gyorsabban kezdi számolni a másodperceket. Ha a központ ideje előrébb
van a helyes időhöz képest, a központ lassabban kezdi számolni a másodperceket.
A központ addig számolja ilyen módon a másodperceket, amíg a központ ideje szinkronizálódik
a felügyeleti állomás vevőegységével. A központ egy másodpercet sem hagy ki, és egy
másodperc sem ismétlődik. Ennek köszönhetően a központ egyetlen programozott eseményt,
ütemezett eseményt, valamint nyitási vagy zárási időtartamot sem hagy ki, illetve nem ismétel
meg.
A központ ideje több mint 30 perccel eltér
Ha a központ ideje több mint 30 perccel eltér, a központ a felügyeleti állomás vevőegységének
dátumát és idejét állítja be.
Ha a módosítás a központ idejének előreállításával jár, előfordulhat, hogy a központ kihagy
néhány programozott eseményt, ütemezett eseményt, valamint nyitási vagy zárási időtartamot.
Ha a módosítás a központ idejének visszaállításával jár, előfordulhat, hogy a központ
megismétel néhány programozott eseményt, ütemezett eseményt, valamint nyitási vagy zárási
időtartamot.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kommunikátor > Idő szinkronizálása

3.11

Kibővített kommunikáció

3.11.1

Jelentési formátum
Alapértelmezés: Conettix: Modem4
Választható értékek:
–

Conettix: Modem4 – a központ bővített Modem4 formátumú jelentéseket küld a
felügyeleti állomás vevőegységének.

–

Conettix: Kontakt ID – használja ezt a formátumot, ha a felügyeleti állomás vevőegysége
nem támogatja a Modem4 formátumot.

–

DC-09: Kontakt ID, TCP – a központ a SIA DC-09 TCP riasztástovábbító protokollal küldi a
kontakt ID-t a vevőkhöz és az alkalmazásokhoz.

–

DC-09: Kontakt ID, UDP – a központ a SIA DC-09 UDP riasztástovábbító protokollal küldi a
kontakt ID-t a vevőkhöz és az alkalmazásokhoz.

–

DC-09: SIA, TCP – a központ a SIA DC-09 TCP riasztástovábbító protokollal küldi a SIA
kommunikációs formátumú jelentést a vevőkhöz és az alkalmazásokhoz.
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DC-09: SIA, UDP – a központ a SIA DC-09 UDP riasztástovábbító protokollal küldi a SIA
kommunikációs formátumú jelentést a vevőkhöz és az alkalmazásokhoz.

Válassza ki a központ által a felügyeleti állomás vevőegységének küldött jelentések
formátumát.
Megjegyzés!
A DC-09 jelentésformátum kiválasztása nem lehetséges, ha az UL864 tűzriasztás alkalmazás
engedélyezve van (Állítsa Igen értékre) a megfelelőségi beállításokban.
A DC-09 jelentésformátum kiválasztása nem lehetséges, ha az Európában történő használat
nem engedélyezett (Állítsa Nem értékre ) a megfelelőségi beállításokban.
Megjegyzés!
A Kontakt ID nem támogatja az idő szinkronizálását
Ha a Kontakt ID lehetőséget választja, az Idő szinkronizálása, oldal 67 paramétert Nem értékre
kell állítania.
Megjegyzés!
A vevőfelügyelet ajánlott időbeállítása legalább 300 másodperc, ha a DC09: SIA, TCP
riasztástovábbító protokollt használja a jelentésformátumhoz.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Jelentési formátum

3.11.2

Vevő
Alapértelmezés: N/A
Konfigurálja a jelentések vevőállomásait legfeljebb 4 különböző vevőhöz (A–D).
Választható értékek:
–

A

–

B

–

C

–

D

Az egyetlen vevőt használó vevőegységekhez rendeljen közös A, B, C vagy D címkét. A
különböző vevők azonosításához adjon meg egyedi A, B, C vagy D címkét.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Vevő

3.11.3

Hálózati cím
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: IPv4-cím (0.0.0.0–255.255.255.255) vagy Host-név (legfeljebb 255
karakter)
Ha IP-címre szeretné küldeni az eseményeket (helyi hálózat vagy külső hálózat használatával),
válasszon ki egy vevőállomást (1–4. vevőállomás), és adja meg a vevőállomás IP-címét.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Hálózati cím (1–4.
vevőállomás)

3.11.4

Portszám
Alapértelmezés: 7700
Választható értékek: 1 és 65 535 között
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A felügyeleti állomás vevőjével való IP-kommunikációhoz a legtöbb rendszerben érdemes
megőrizni az alapértelmezett portot.
Megjegyzés!
A nem kívánt forgalom korlátozásához 1023-nál nagyobb portszámot adjon meg.
Ha nem az alapértelmezett portszámot használja, a nem kívánt hálózati forgalom
csökkentéséhez 1023-nál nagyobb portszámot válasszon.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Portszám (1–4.
vevőállomás)

3.11.5

Vevő felügyeleti ideje
Alapértelmezés: 4 óra – közepes biztonság
Választható értékek:
–

200 másodperc – UL1610

–

300 másodperc – NFPA 72 2010

–

1 óra – NFPA 72 2013

–

4 óra – Közepes biztonság

–

24 óra – Naponta

–

25 – Óra

–

90 másodperc – Magas szintű biztonság

–

Nincs lekérdezés

–

95–195, 205–1275 másodperc – 5 másodperces lépésekkel állítható

–

2, 3, 5–23, 26–255 óra

–

Egyéni

Az Egyéni lehetőség kivételével a Vevő felügyeleti idejének kiválasztása automatikusan beállítja
a Lekérdezési gyakoriság, a Nyugtázásra várakozás és a Próbálkozások száma paramétert.
Az 1–4. címhez a Lekérdezési gyakoriság, a Nyugtázásra várakozás ideje és az
Újrapróbálkozások száma paraméter együtt konfigurálja a felügyeleti állomás vevőegységével
létesített kapcsolatok felügyeletét.
Megjegyzés!
A vevőfelügyelet ajánlott időbeállítása legalább 300 másodperc, ha a DC09: SIA, TCP
riasztástovábbító protokollt használja a jelentésformátumhoz.

A Lekérdezési gyakoriság paraméter a központ által a felügyeleti állomás vevőegységének
küldött ismétlődő ellenőrző lekérdezések között eltelt időt határozza meg.
A Nyugtázásra várakozás ideje paraméter azt az időtartamot határozza meg, ameddig a
központ arra várakozik, hogy a felügyeleti állomás vevőegysége visszaigazolja az ismétlődő
ellenőrző lekérdezést.
Ha nem érkezik visszaigazolás, a központ az Újrapróbálkozások száma paraméternél beállított
számú alkalommal újra elküldi az ismétlődő ellenőrző lekérdezést. Ha a próbálkozások száma
eléri a megengedett értéket, a központ Komm. hiba ## eseményt generál. (A helyes ## értékkel
kapcsolatban tekintse meg az alábbi táblázatot.)
Eszköz

1. vevőállomás

2. vevőállomás

3. vevőállomás

4. vevőállomás
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A Komm. hiba ## eseménytől függetlenül a központ 10 másodpercenként újraküldi az
ismétlődő ellenőrző lekérdezést mindaddig, amíg visszaigazolást nem kap.
Amikor a felügyeleti állomás visszaigazolást küld a központnak, a központ visszatér a normál
lekérdezési gyakoriságra.
Egynél több hálózati vevőállomást
Ha egynél több hálózati vevőállomás van konfigurálva, a központ egymás után használja azokat.
Ha például az 1. vevőállomástól 10 másodpercen belül nem érkezik visszaigazolás, a központ a
2. vevőállomásnak küld ismétlődő ellenőrző lekérdezést, és annak visszaigazolására vár,
mielőtt az 1. vevőállomásra újra elküldené az ismétlődő ellenőrző lekérdezést.
Ha egy SDI-ra programozott vevőállomás ismétlődő ellenőrző lekérdezést küld, és túllépi a
Nyugtázásra várakozás ideje (1–4. vevőállomás) paraméternél meghatározott időtartamot, a
központ KOMM. HIBA ## eseményt generál. Ilyen esetben az ehhez a vevőállomáshoz irányított
eseményeket a központ azonnal a tartalék átjelző eszközre irányítja.
Megjegyzés!
Ha hálózati átjelző eszközön keresztül küld jelentéseket egy felügyeleti állomás
vevőegységének, ne állítsa 0 értékre ezt a paramétert. Ha nem állít be semmilyen értéket
ehhez a paraméterhez, előfordulhat, hogy a hibás hálózati kommunikációs vevőállomás nem
tud visszaállni a normál állapotra.
Ha a központ úgy van programozva, hogy ismétlődő ellenőrző lekérdezést küldjön a felügyeleti
állomásnak, a 75 másodperces lekérdezési gyakoriság a legtöbb hálózati konfiguráció esetén
elegendő a virtuális kapcsolat fenntartásához. Ha csökkenti a paraméter értéket, az növeli az
SDI2-eszköz és a felügyeleti állomás vevőegysége közötti inaktív kommunikáció hosszát. A
központ és a vevőegység közötti hosszabb inaktív kommunikáció csökkenti a központ
eseményjelentési hatékonyságát.
A vezérlő ideiglenesen 300 másodpercnél kisebb értékről 300 másodpercre módosítja az
ismétlődő ellenőrző lekérdezés gyakoriságát, amikor online kapcsolatban van az RPS-sel.
Amikor befejeződik az RPS-munkamenet, a lekérdezési gyakoriság visszaáll a beprogramozott
értékre.
Amikor első alkalommal választja ki az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság
(másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc), oldal 71 és az
Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméterek alapértelmezett értéke 0. Ha módosítja a
paraméterek alapértelmezett beállításait, az RPS akkor is megőrzi az értékeket, ha a Vevő
felügyeleti ideje paramétert az Egyéni értékről egy másik beállításra módosítja. Ha ismét
kiválasztja az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság, a Nyugtázásra várakozás ideje és
az Újrapróbálkozások száma paraméter visszaáll a mentett értékekre.
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Megjegyzés!
A Vevő felügyeleti ideje paraméter beállítás rendkívül fontos az optimális
mobilkommunikációhoz
A többletköltségek elkerülése és a paraméter megfelelő beállítása érdekében tekintse meg a
következő fejezetet: Mobilkommunikáció beállítása, oldal 300.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Vevő felügyeleti ideje

3.11.6

Lekérdezési gyakoriság (másodperc)
Alapértelmezés: 12600 (ha a Vevő felügyeleti ideje paraméter az alapértelmezett 4 órás
értékre van állítva, 0 abban az esetbe, ha Vevő felügyeleti ideje paraméter az Egyéni értékre
van állítva)
Választható értékek: (másodperc)
–

0 – az „ismétlődő ellenőrző” lekérdezés le van tiltva.

–

5–65534 – a lekérdezés engedélyezése az itt beprogramozott ideig (másodpercben).

–

65535 – az „ismétlődő ellenőrző” lekérdezésre naponta egyszer kerül sor.

A Lekérdezési gyakoriság paraméter szerkesztéséhez a Vevő felügyeleti ideje paramétert az
Egyéni lehetőségre kell állítani. Adja meg, hogy a központ milyen időközönként (másodperc)
küldjön ismétlődő ellenőrző lekérdezést a felügyeleti állomás vevőegységének.
–

5 perc = 300 másodperc

–

1 óra = 3600 másodperc

–

12 óra = 43 200 másodperc

–

18 óra = 64 800 másodperc

Megjegyzés!
A Lekérdezési gyakoriság (másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc),
oldal 71 és az Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméter szerkesztéséhez állítsa a Vevő
felügyeleti ideje, oldal 69 paramétert az Egyéni lehetőségre.
Amikor első alkalommal választja ki az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság
(másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc), oldal 71 és az
Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméterek alapértelmezett értéke 0. Ha módosítja a
paraméterek alapértelmezett beállításait, az RPS akkor is megőrzi az értékeket, ha a Vevő
felügyeleti ideje paramétert az Egyéni értékről egy másik beállításra módosítja. Ha ismét
kiválasztja az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság, a Nyugtázásra várakozás ideje és
az Újrapróbálkozások száma paraméter visszaáll a mentett értékekre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Lekérdezési gyakoriság

3.11.7

Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc)
Alapértelmezés: 300 (ha a Vevő felügyeleti ideje paraméter az alapértelmezett 4 órás értékre
van állítva, és 0, ha a Vevő felügyeleti ideje paraméter az Egyéni értékre van állítva)
Választható értékek: 5–65535 (másodperc)
A Nyugtázásra várakozás ideje paraméter szerkesztéséhez a Vevő felügyeleti ideje paramétert
az Egyéni lehetőségre kell állítani. Adja meg azt időtartamot, ameddig a központ arra
várakozzon, hogy a felügyeleti állomás vevőegysége visszaigazolja az ismétlődő ellenőrző
lekérdezéseket vagy jelentéseket (eseményeket). Jelentések esetén a központ legfeljebb 15
másodpercet vár a következő próbálkozás elküldése előtt.
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Megjegyzés!
A Lekérdezési gyakoriság (másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc),
oldal 71 és az Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméter szerkesztéséhez állítsa a Vevő
felügyeleti ideje, oldal 69 paramétert az Egyéni lehetőségre.
Amikor első alkalommal választja ki az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság
(másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc), oldal 71 és az
Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméterek alapértelmezett értéke 0. Ha módosítja a
paraméterek alapértelmezett beállításait, az RPS akkor is megőrzi az értékeket, ha a Vevő
felügyeleti ideje paramétert az Egyéni értékről egy másik beállításra módosítja. Ha ismét
kiválasztja az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság, a Nyugtázásra várakozás ideje és
az Újrapróbálkozások száma paraméter visszaáll a mentett értékekre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Nyugtázásra várakozás
ideje

3.11.8

Újrapróbálkozások száma
Alapértelmezés: 5 (ha a Vevő felügyeleti ideje paraméter az alapértelmezett 4 órás értékre van
állítva, és 0, ha a Vevő felügyeleti ideje paraméter az Egyéni értékre van állítva)
Választható értékek:
0 – folyamatos újrapróbálkozás. Az ismétlődő ellenőrző lekérdezésekhez a központ nem
generál kommunikációs hibaeseményeket.
1–255 – az ismétlődő ellenőrző lekérdezés újraküldésének száma.
Adja meg, hogy a központ hány alkalommal küldje el újra az ellenőrző lekérdezést, mielőtt
KOMM. HIBA SDI2 ## eseményt generálna. (A helyes ## értékkel kapcsolatban tekintse meg az
alábbi táblázatot.)
Eszköz

1. vevőállomás

2. vevőállomás

3. vevőállomás
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Megjegyzés!
A Lekérdezési gyakoriság (másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc),
oldal 71 és az Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméter szerkesztéséhez állítsa a Vevő
felügyeleti ideje, oldal 69 paramétert az Egyéni lehetőségre.
Amikor első alkalommal választja ki az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság
(másodperc), oldal 71, a Nyugtázásra várakozás ideje (másodperc), oldal 71 és az
Újrapróbálkozások száma, oldal 72 paraméterek alapértelmezett értéke 0. Ha módosítja a
paraméterek alapértelmezett beállításait, az RPS akkor is megőrzi az értékeket, ha a Vevő
felügyeleti ideje paramétert az Egyéni értékről egy másik beállításra módosítja. Ha ismét
kiválasztja az Egyéni lehetőséget, a Lekérdezési gyakoriság, a Nyugtázásra várakozás ideje és
az Újrapróbálkozások száma paraméter visszaáll a mentett értékekre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > Újrapróbálkozások száma
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AES-kulcs mérete
Alapértelmezés: Nincs titkosítás
Választható értékek:
–

Nincs titkosítás

–

128 bit – 16 bájt

–

192 bit – 24 bájt

–

256 bit – 32 bájt

Válassza ki az AES-kulcsméretet.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > AES-kulcs mérete

3.11.10

AES-titkosítási kulcs
Alapértelmezés: <alapértelmezett> (nincs titkosítva)
Választható értékek: 32 hexadecimális karakterből álló azonosító (01–100).
Ezzel a paraméterrel minden vevőegységet egyedi AES-titkosítási kulccsal konfigurálhat.
Az AES-titkosítási kulcs az AES-kulcs mérete, oldal 73 paraméteren alapul. A titkosítási kulcs
konfigurálásakor csak a kód azonosítója és neve jelenik meg.
Ha két vagy több hálózati vevőállomáshoz ugyanaz a hálózati cím tartozik, az RPS tájékoztatja a
kezelőt arról, hogy ezekhez a hálózati címekhez ugyanazt a titkosítási kulcsot használja.
Az AES-kulcskarakterlánc konfigurálását a Konfiguráció > Rendszer > Titkosítási kulcs lapon
végezheti el.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Kibővített kommunikáció > AES-titkosítási kulcs

3.12

SDI2 RPS/Kibővített kommunikáció

3.12.1

Kibővített kommunikáció engedélyezése?
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – IP-kommunikátor használatával történő jelentés engedélyezése (beépített,
csatlakoztatható mobil vagy SDI2).

–

Nem – IP-kommunikátor használatával történő jelentés letiltása.

Az IP-kommunikátor (beépített, csatlakoztatható mobil vagy SDI2) használatával történő
jelentés engedélyezéséhez állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
Legalább egy útvonalcsoportnál beépített IP, csatlakoztatható mobil- vagy SDI2-eszközt
állítson be Elsődleges átjelző eszköz, oldal 64 vagy Tartalék átjelző eszközök, oldal 65.

3.12.2

Hálózati RPS-válasz?
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – az RPS automatikusan létesíthet kapcsolatot a beépített Ethernet-kommunikátoron
vagy hálózati interfészmodulon keresztül az SDI2-buszon.

–

Nem – az RPS nem létesíthet automatikusan kapcsolatot a hálózaton keresztül.

Ha ezt a paramétert a Nem értékre állítja, az RPS által kezdeményezett csatlakozási
kísérleteket a kezelőegységeken az RPS menü Válasz lehetőségének kiválasztásával hagyhatja
jóvá (Műveletek > RPS > Válasz).
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Megjegyzés!
Szerviz módban engedélyezett az RPS hálózati csatlakozása
Szerviz módban a központ akkor is automatikusan elfogadja az RPS által hálózaton keresztül
indított csatlakozási kísérleteket, ha ez a paraméter a Nem lehetőségre van állítva.
Ha telepítési módba szeretné állítani a központot, nyomja meg és tartsa nyomva a központ
ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS gombját, amíg az állapotjelző LED el nem kezd gyorsan villogni. A
kezelőegység SZERVIZ MÓD-ot jelez ki, és telepítői kódot kér. Adja meg a telepítői kódot, és
nyomja meg az [ENTER] gombot.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > SDI RPS/Kibővített kommunikáció > Hálózati RPSválasz

3.12.3

RPS címének ellenőrzése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ ellenőrzi, hogy az IP-cím, amelyről az RPS csatlakozni próbál, megegyezie az RPS hálózati címével.

–

Nem – az RPS bármilyen IP-címről csatlakozhat a központhoz.

További információ
RPS hálózati címe, oldal 74
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > SDI RPS/Kibővített kommunikáció > RPS címének
ellenőrzése

3.12.4

RPS hálózati címe
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: IPv4-cím vagy Host-név
Adja meg az RPS IP-címét vagy Host-nevét.
Az RPS-t futtató számítógép által használt IP-címért vagy Host-névért vegye fel a kapcsolatot a
hálózati rendszergazdával.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > SDI RPS/Kibővített kommunikáció > RPS hálózati
címe

3.12.5

RPS portszáma
Alapértelmezés: 7750
Választható értékek: 1–65535
Adja meg a cél UDP-portot a központ által kezdeményezett hálózati RPS-munkamenetekhez.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > SDI RPS/Kibővített kommunikáció > RPS portszáma

3.13

Tápellátás-felügyelet

3.13.1

AC Hiba ideje
Alapértelmezés: 01:00
Választható értékek: 00:01 és 90:00 között (perc:másodperc)
Adja meg, hogy AC Hiba esetén a központ mennyi idő után küldjön hálózati áramellátási hibáról
szóló jelentést.
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Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 1:00 (egy perc) értékre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > AC Hiba ideje

3.13.2

AC Hiba újraküldése
Alapértelmezés: Nincs jelentés
Választható értékek:
–

Nincs jelentés – a központ nem küldi újra a hálózati áramellátási hibáról szóló jelentést.

–

6 óra elteltével – a központ 6 óra elteltével ismét elküldi a hálózati áramellátási hibáról
szóló jelentést a felügyeleti állomásnak.

–

12 óra elteltével – a központ 12 óra elteltével ismét elküldi a hálózati áramellátási hibáról
szóló jelentést a felügyeleti állomásnak.

Ennél a paraméternél állíthatja be, hogy a központ mennyi ideig várjon a hálózati áramellátási
hibáról szóló jelentés újraküldése előtt, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > AC Hiba újraküldése

3.13.3

AC Hiba kijelzése
Alapértelmezés: 60
Választható értékek: 10–300 másodperc (5 másodperces lépésekben)
További információért tekintse meg a kezelőegység kijelzőjét és a központ eseménynaplóját.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 10 és 200 másodperc közötti értékre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > AC Hiba kijelzése

3.13.4

AC Hiba/helyreállítás jelentés
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ elküldi a hálózati áramellátási hibákkal és a hálózati áramellátás
helyreállításával kapcsolatos jelentéseket.

–

Nem – a központ nem küldi el a hálózati áramellátási hibákkal és a hálózati áramellátás
helyreállításával kapcsolatos jelentéseket.

A központ a AC Hiba ideje paraméternél meghatározott ideig vár, mielőtt elküldi a hálózati
áramellátási hibáról szóló jelentést.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > AC Hiba/helyreállítás jelentés
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Hálózati áramellátási jelentés küldése kísérőjelentésként
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – csak akkor küldi el, ha más esemény is történik, miközben az hálózati áramellátás
hibás.

–

Nem – hálózati áramellátási hibákkal kapcsolatos jelentések küldésének mellőzése.

A hálózati áramellátás hibája esetén a központ csak akkor küldi el a hálózati áramellátási
hibáról szóló jelentést, ha más esemény is történik a hálózati áramellátás hibás állapota alatt.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert a Nem lehetőségre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > Hálózati áramellátási jelentés
küldése kísérőjelentésként.

3.13.6

Hálózati tápellátás/akkumulátor hangjelzés
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a teljes központra vonatkozó hangjelzés megszólaltatása minden kezelőegységen
AC Hiba, alacsony akkumulátorfeszültség és hiányzó akkumulátor esetén.

–

Nem – ne szólaljon meg a teljes központra vonatkozó hangjelzés AC Hiba, alacsony
akkumulátorfeszültség és hiányzó akkumulátor esetén.

Az ennél a beállításnál beállított értéktől függetlenül a hálózati áramellátással vagy az alacsony
akkumulátorfeszültséggel kapcsolatos hibák megjelenítésre kerülnek a kezelőegységen.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > Hálózati tápellátás/
akkumulátor hangjelzés

3.13.7

Akkumulátor hiba/helyreállítás jelentés
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a központ elküldi a felügyeleti állomás vevőegységének az akkumulátorhibákkal és
az akkumulátorhibák helyreállításával kapcsolatos jelentéseket.

–

Nem – a központ NEM küld a felügyeleti állomás vevőegységének az akkumulátorhibákkal
és az akkumulátorhibák helyreállításával kapcsolatos jelentéseket. Ez a paraméter
határozza meg, hogy alacsony töltöttségi szintű vagy hiányzó akkumulátor esetén a
központ küldjön-e jelentést.

A központ az akkumulátor hibájával és helyreállításával kapcsolatos jelentéseket a
diagnosztikai jelentéseknél az adott útvonalcsoporthoz társított átjelző eszközökre küldi.
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Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
A központ akkor reagál az akkumulátor alacsony töltöttségével kapcsolatos állapotra, ha az
akkumulátorfeszültség legalább 16 másodpercig 12,1 VDC alá csökken. A hiányzó akkumulátor
érzékelése körülbelül 10–60 másodpercet vesz igénybe.
Modemjelentések: hiányzó vagy zárlatos akkumulátor – HIÁNYZÓ AKKUMULÁTOR; 12,1 VDC
alatti akkumulátorfeszültség – ALACSONY AKKUMULÁTORFESZÜLTSÉG
Kontakt ID-jelentések: hiányzó vagy zárlatos akkumulátor – AKKUMULÁTOR HIÁNYZIK/
LEMERÜLT; 12,1 VDC alatti akkumulátorfeszültség – ALACSONY RENDSZER-AKKUMULÁTORFESZÜLTSÉG
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Tápellátás-felügyelet > Akkumulátor hiba/helyreállítás
jelentés.

3.14

RPS-paraméterek

3.14.1

RPS belépési kód
Alapbeállítás: 999999
Választható értékek: 6–24 alfanumerikus karakter (A kódban ne használjon szóközöket. A kód
bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)
Az RPS elmenti ezt a kódot, és ezt használja a központhoz történő csatlakozáskor.

Megjegyzés!
FONTOS! Minden panelhez tartozik egy gyári alapértelmezett kód. A központ hozzáférésének
és kapcsolatainak biztosítása érdekében állítson be és szinkronizáljon egy új, az
alapértelmezettől eltérő RPS-kódot a központ fiókkonfigurációs részén.
A panel első csatlakoztatásakor a csatlakozási ablakban a gyári alapértelmezett kódot kell
megadni RPS-kódként. A csatlakoztatást követően a felhasználók a konfigurációban vagy
szinkronizálással módosíthatják az RPS-kódot.
–

A 3.09-es vagy újabb firmware-rel rendelkező központok és 2.09-es vagy újabb firmwarerel rendelkező B465 modulok esetén az alapértelmezett felhőazonosító kódot kell
használni. Ez az egyedi központkód a központokon található egy nyomtatott címkén.

–

A 3.09-es firmware előtti verzióval rendelkező régebbi központok és 2.09-es firmware
előtti verzióval rendelkező B465 modulok esetén az alapértelmezett kód a 999999.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > RPS-kód

3.14.2

Napló %-ban megtelt
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva), 0–99 (%)
Amikor a központ naplója ilyen mértékben megtelik, a központ egy Naplóküszöb eseményt ad a
naplóhoz, és egy jelentést küld a felügyeleti állomás vevőegységének.
A Naplóküszöb és Napló túlcsordulása esemény letiltásához a 0 értéket adja meg (a központ
ebben az esetben nem adja hozzá az eseményeket a naplóhoz, és nem küld jelentéseket).
A Naplóküszöb-jelentés arra figyelmezteti a felügyeleti állomást, hogy csatlakozzon a
központhoz és másolja át a központ naplóját az események felülírása előtt.
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A központ a Naplóküszöb-jelentés elküldése után folytatja az események naplózását. A 100%os kapacitás elérésekor (vagyis amikor a napló megtelik és a tárolt események felülíródnak), a
központ helyi NAPLÓ TÚLCSORDULÁSA eseményt generál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > Napló %-ban megtelt

3.14.3

Kapcsolatfelvétel az RPS-sel, ha a napló %-ban megtelt
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ automatikusan felveszi a kapcsolatot az RPS-el a „Napló %-ban megtelt”
küszöbérték elérése esetén.

–

Nem – a központ nem veszi fel automatikusan a kapcsolatot az RPS-el a „Napló %-ban
megtelt” küszöbérték elérése esetén.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > Kapcsolatfelvétel az RPS-sel, ha a
napló %-ban megtelt.

3.14.4

RPS-visszahívás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – miután a központ fogadta az RPS-től az RPS-kódot, bontja a kapcsolatot, és az
RPS-el való kapcsolat létesítéséhez tárcsázza az RPS telefonszámát.

–

Nem – a központ az RPS-kód ellenőrzése után csatlakozik az RPS-hez.

Ha az RPS-visszahívást funkciót DTMF-tárcsázással használja, az RPS telefonszámának utolsó
számjegyeként adjon meg egy „C” betűt.
További információ
RPS telefonszáma, oldal 80
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > RPS-visszahívás

3.14.5

RPS telefonvonal-felügyelet
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – ha a központ azután észleli az RPS telefonvonal-felügyelet hangjelzését, miután egy
üzenetrögzítő, egyéb eszköz vagy egy személy fogadta a beérkező hívást, a központ
lefoglalja a telefonvonalat.

–

Nem – a központ nem foglalja a telefonvonalat az RPS-hez való csatlakozás érdekében, ha
észleli az RPS telefonvonal-felügyelet hangjelzését.

Be kell állítania a Válasz élesített állapot, oldal 79 és/vagy a Válasz hatástalanított állapot, oldal
79 lehetőséget, és a központnak ennek megfelelően élesített vagy hatástalanított állapotban
kell lennie.
Ha az RPS telefonvonal-felügyelet paramétert az Igen lehetőségre állítja, állítsa be a központtal
egy telefonvonalon osztozó üzenetrögzítőket úgy, hogy két vagy több csengetés után
válaszoljanak a hívásra.
Ha az RPS-visszahívás, oldal 78 az Igen lehetőségre van állítva, a központ az RPS-kód fogadás
után bontja a vonalat, majd felhívja az RPS telefonszámát.
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Megjegyzés!
Állítsa az RPS telefonvonal-felügyelet paramétert a Nem értékre, ha a központ tévesen
foglalja a telefonvonalat
A Telefonvonal téves foglalása azt jelzi, hogy egy, a központtal egy telefonvonalon osztozó
eszköz az RPS telefonvonal-felügyelet hangjelzésével azonos frekvenciájú hangjelzést használ.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > RPS telefonvonal-felügyelet

3.14.6

Válasz élesített állapot
Alapértelmezés: 7
Választható értékek: 0–15 (csengetés)
–

1–15 – a központ ennyi csengetésig vár a válaszra (lefoglalja a vonalat), amikor minden
terület a Teljes Élesítés funkcióval van bekapcsolva. Ha a központ egy üzenetrögzítővel
osztozik a telefonvonalon, az üzenetrögzítőnél megadott számnál 2-vel nagyobb
csengetési számot adjon meg.

–

0 (letiltva) – a központ nem válaszol (nem foglalja le a vonalat), amikor minden terület a
Teljes Élesítés funkcióval van bekapcsolva.

Megjegyzés!
Az RPS számára a Részleges Élesítés hatástalanított állapotnak számít.

Ha egy terület Részleges Élesítés mellett van élesítve vagy az élesítés meg van szüntetve (ki
van kapcsolva), a központ a Válasz hatástalanított állapot, oldal 79 paraméternél megadott
csengetésszámot veszi alapul.
Megjegyzés!
Ausztráliára és Új-Zélandra vonatkozó PSTN-követelmény: Le kell tiltani az RPS élesített/
hatástalanított állapot esetén adott válaszát
Ha a Teljes központra érvényes paraméterek > Telefonparaméterek > PSTN-kompatibilitás
paraméternél Ausztráliát vagy Új-Zélandot választja, a Válasz élesített állapot és a Válasz
hatástalanított állapot paramétert a 0 (letiltva) értékre kell állítani.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > Válasz élesített állapot

3.14.7

Válasz hatástalanított állapot
Alapértelmezés: 7
Választható értékek: 0–15 (csengetés)
–

1–15 – a központi ennyi csengetésig vár a válaszra (lefoglalja a vonalat), amikor legalább
egy terület hatástalanítva van (ki van kapcsolva) vagy Részleges Élesítés funkció mellett
van élesítve. Ha a központ egy üzenetrögzítővel osztozik a telefonvonalon, az
üzenetrögzítőnél megadott számnál 2-vel nagyobb csengetési számot adjon meg.

–

0 (letiltva) – a központi nem válaszol (nem foglalja le a vonalat), amikor legalább egy
terület hatástalanítva van (ki van kapcsolva) vagy Részleges Élesítés funkció mellett van
élesítve.
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Megjegyzés!
Az RPS számára a Részleges Élesítés hatástalanított állapotnak számít.

Megjegyzés!
Ausztráliára és Új-Zélandra vonatkozó PSTN-követelmény: Le kell tiltani az RPS élesített/
hatástalanított állapot esetén adott válaszát
Ha a Teljes központra érvényes paraméterek > Telefonparaméterek > PSTN-kompatibilitás
paraméternél Ausztráliát vagy Új-Zélandot választja, a Válasz élesített állapot és a Válasz
hatástalanított állapot paramétert a 0 (letiltva) értékre kell állítani.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > Válasz hatástalanított állapot

3.14.8

RPS telefonszáma
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 24 karakter
Adja meg a központ által az RPS eléréséhez használandó telefonszámot.
A központ az alábbi esetekben tárcsázza az RPS-t:
–

Napló %-ban megtelt, oldal 77 küszöbérték elérése (ha engedélyezve van).

–

Az RPS felhívja a központot, és az RPS-visszahívás, oldal 78 paraméter az Igen lehetőségre
van állítva.

–

Egy felhasználó a MENÜ > Műveletek > RPS > Hívás telefonon menüpontot választja egy
kezelőegységen (az RPS csak egy tárcsázási kísérletet tesz).

Ha ezt a paramétert üresen hagyja, a központ nem tárcsázza az RPS telefonszámát.
A központ által tárcsázható karakterekkel kapcsolatban lásd: 1. (–4.) Telefonos Vevő, oldal 30.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > RPS telefonszáma

3.14.9

RPS modemsebessége
Alapértelmezés: 1200
Választható értékek:
–

300

–

1200

–

2400

PSTN-kapcsolat használata esetén itt állíthatja be az RPS és a központ közötti kommunikáció
átviteli sebességét.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > RPS-paraméterek > RPS modemsebessége.

3.15

Egyéb

3.15.1

Kényszerítés típusa
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

0 – letiltva, nincsenek Kényszerített riasztási jelentések.

–

1 – +1, amikor a felhasználók Kényszerített riasztási jelentést küldenek, a kezelőegységen
megadott kód utolsó számjegyéhez 1-et adnak hozzá.

–

2 – +2, amikor a felhasználók Kényszerített riasztási jelentést küldenek, a kezelőegységen
megadott kód utolsó számjegyéhez 2-t adnak hozzá.
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3 – a központ minden alkalommal Kényszerített riasztási jelentést küld, amikor olyan
jogosultsági szinthez társított felhasználó adja meg a kódját egy kezelőegységen, amelynél
a Kényszerítés küldése paraméter az Igen lehetőségre van állítva.

Ha például a Kényszerítés típusa az 1 (+1) lehetőségre van állítva:
–

Ha a kód 6123, a 6124-es kód megadása Kényszerített riasztást aktivál.

–

Ha a kód utolsó számjegye valóságban 0, akkor aktiválódik Kényszerített riasztás, amikor a
felhasználó a kód utolsó számjegyeként 0 helyett 1-es értéket üt be.

–

Ha a kód utolsó számjegye valóságban 9, akkor aktiválódik Kényszerített riasztás, amikor a
felhasználó a kód utolsó számjegyeként 9 helyett 0 értéket üt be.

Ha például a Kényszerítés típusa a 2 (+2) lehetőségre van állítva:
–

Ha a kód utolsó számjegye valóságban 8, akkor aktiválódik Kényszerített riasztás, amikor a
felhasználó a kód utolsó számjegyeként 8 helyett 0 értéket üt be.

–

Ha a kód utolsó számjegye valóságban 9, akkor aktiválódik Kényszerített riasztás, amikor a
felhasználó a kód utolsó számjegyeként 9 helyett 1-es értéket üt be.

Ha a Kényszerítés típusa a 3-as értékre van állítva, és olyan jogosultsági szinthez társított
felhasználó adja meg a kódját, amelynél a Kényszerítés küldése, oldal 182 paraméter az Igen
lehetőségre van állítva, a központ Kényszerített riasztást küld.
A Kényszerített riasztási jelentéseket területenként, a Terület paraméterei között található
Kényszerítés engedélyezése, oldal 103 opciónál engedélyezheti vagy tilthatja le.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentésével kapcsolatos ANSI/SIA CP-01 szabvány
követelménye
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert a 3-as értékre. További információért lásd: SIA
CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Kényszerítés típusa.

3.15.2

Megszakítási jelentések
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – Megszakítási, Tűzvédelemi törlés és Gázrendszer törlés típusú jelentések küldése.

–

Nem – Megszakítási, Tűzvédelemi törlés és Gázrendszer törlés típusú jelentések
küldésének mellőzése.

Ha a szirénaidő lejárta előtt kód megadásával némít el egy Vész-hangjelzőt, gáz-szirénát vagy
tűzjelző szirénát, a központ Megszakítási, Tűzvédelemi törlés vagy Gázrendszer törlés jelentést
generál.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentésével kapcsolatos ANSI/SIA CP-01 szabvány
követelménye
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen értékre. További információkért lásd:
SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Megszakítási jelentések
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Szervizhívás szövege – Első nyelv
Alapértelmezés: Forduljon a kereskedőhöz
Választható értékek: Max. 32 karakteres, számokból, speciális karakterekből és szóközökből
álló szöveg.
A Szervizhívás szövege a rendszer hibájával kapcsolatos események esetén jelenik meg a
kezelőegységeken.
A rendszer a szöveg előtt és után, valamint a szövegben szereplő szóközöket is beleszámítja a
32 karakteres limitbe.
A kezelőegységek az első 20 karaktert jelenítik meg, majd a maradék szöveget egyszer
végiggörgetik a kijelzőn. Az ismételt görgetéshez nyomja meg az [ESC] billentyűt.
Az első és második nyelvet a központfiók beállítása során a Központ-adatok ablakban
programozhatja be. Támogatott nyelvek: angol, spanyol, francia és portugál. A fiók beállítás
során kiválasztott nyelvek megtekintéséhez nyissa meg a Teljes központra érvényes
paraméterek > Személyes értesítés > Felhasználó nyelve menüpontot.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Szervizhívás szövege – Angol

3.15.4

Szervizhívás szövege – Második nyelv
Alapértelmezés: Üres
Alapértelmezés: Forduljon a kereskedőhöz
Választható értékek: Max. 32 karakteres, számokból, speciális karakterekből és szóközökből
álló szöveg.
A Szervizhívás szövege a rendszer hibájával kapcsolatos események esetén jelenik meg a
kezelőegységeken.
A rendszer a szöveg előtt és után, valamint a szövegben szereplő szóközöket is beleszámítja a
32 karakteres limitbe.
A kezelőegységek az első 20 karaktert jelenítik meg, majd a maradék szöveget egyszer
végiggörgetik a kijelzőn. Az ismételt görgetéshez nyomja meg az [ESC] billentyűt.
Az első és második nyelvet a központfiók beállítása során a Központ-adatok ablakban
programozhatja be. Támogatott nyelvek: angol, spanyol, francia és portugál. A fiók beállítás
során kiválasztott nyelvek megtekintéséhez nyissa meg a Teljes központra érvényes
paraméterek > Személyes értesítés > Felhasználó nyelve menüpontot.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Szervizhívás szövege – Második nyelv

3.15.5

Firmware-frissítés helyszíni engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a firmware-frissítéshez helyszíni engedélyre van szükség.

–

Nem – nincs szükség helyi engedélyezésre.

A paraméter használatához megfelelő jogosultsággal rendelkező helyi felhasználóra van
szükség, aki a távoli firmware-frissítés során, a megadott időben a kezelőegységek
valamelyikén megadja az engedélyezési kódot.
Megjegyzés!
Az UL-listán szereplő rendszerek esetén a távoli firmware-frissítés helyi engedélyezésére
van szükség
Az UL-listán szereplő rendszerek esetén állítsa ezt a paramétert az Igen értékre.
Minden helyi és távoli firmware-frissítés után végezzen teljes rendszertesztet.
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További információ
Firmware-frissítés, oldal 185
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Firmware-frissítés helyszíni engedélyezése.

3.15.6

Rendszerszabotázs válasz
Alapértelmezés: hiba
Választható értékek:
–

Hiba – rendszerszabotázsok mint hibaesemények.

–

Mindig riaszt – a rendszerszabotázsok hallható és látható riasztási események.

–

Hatástalanítva – ha legalább egy terület élesítve van, a rendszerszabotázsok láthatatlanok
és néma események. Ha minden terület hatástalanítva van, a rendszerszabotázsok
hallható és látható riasztási események.

RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Válaszadás rendszerszabotázsra

3.15.7

Burkolat-szabotázsvédelem engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ szabotázsvédelmi bemenetének engedélyezése.

–

Nem – a központ szabotázsvédelmi bemenetének letiltása.

Ha engedélyezve van a szabotázsvédelmi bemenet, a központ szabotázseseményt generál, ha a
központ burkolatát felnyitják.
A szabotázsesemények nincsenek hatással az élesítési és a hatástalanítás folyamatra.
Ha ezt a paramétert a Nem értékről az Igen értékre módosítja, a központ nem generál
szabotázzsal kapcsolatos eseményeket, amíg a szabotázsvédelmi bemenet normál állapotban
van (a burkolat ajtaja zárva van).
Ha ezt a paramétert az Igen értékről a Nem értékre módosítja, a meglévő szabotázsesemények
törlődnek. A központ nem naplóz és nem jelent helyreállítási eseményt.
A központ indításakor (illetve amikor az bármilyen okból újraindul), a központ mindaddig
figyelmen kívül hagyja a szabotázsvédelmi bemenetet, amíg az normál állapotban van.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Burkolat-szabotázsvédelem engedélyezése

3.15.8

Összesített tűz- és gázjelzés fenntartása
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – az Összesített tűzvédelem és az Összesített gáz kimenet aktív marad a Riasztás
némítása parancs után.

–

Nem – az Összesített tűzvédelem és az Összesített gáz kimenet addig marad aktív, amíg a
rendszer minden némított tűz- és gázvédelmi zónája visszaáll a normál állapotra.

Állítsa ezt a paramétert az Igen értékre, ha azt szeretné, hogy a tűzjelző vagy gázveszélyre
figyelmeztető szirénák némítása után a fényjelzők aktívak maradjanak.
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Összesített tűz- és gázjelzés fenntartása

3.15.9

Tűzvédelmi felügyelet eseménytípus
Alapértelmezés: Tűzvédelmi felügyelet helyreállása
Választható értékek:
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Tűzvédelmi hiba helyreállása – a központ TŰZVÉDELMI HIBA HELYREÁLLÍTÁSA jelentést
küld, amikor egy tűzvédelmi felügyeleti zóna visszaáll a normál állapotra.

–

Tűzjelzés helyreállása – a központ Tűzjelzés HELYREÁLLÍTÁSA jelentést küld, amikor egy
tűzvédelmi felügyeleti zóna visszaáll a normál állapotra.

–

Tűzvédelmi felügyelet helyreállása – a központ TŰZVÉDELMI FELÜGYELET
HELYREÁLLÍTÁSA jelentést küld, amikor egy tűzvédelmi felügyeleti zóna visszaáll a normál
állapotra.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Felügyelt Tűzvédelem eseménytípus

3.15.10

Tűzjelzés vagy Gáz-riasztás újraindítása
Alapértelmezés: Nincs
Választható értékek:
–

Nincs – a kezelőegységeken nem szólal meg újra a hibahangjelzés.

–

Dél – a kezelőegységeken 12:00-kor szólal meg újra a hibahangjelzés. (dél) ha a
kezelőegység hatókörébe tartozó bármely tűzvédelmi vagy gázvédelmi zóna a normáltól
eltérő állapotban van.

–

Éjfél – a kezelőegységeken 00:00-kor szólal meg újra a hibahangjelzés. (éjfél) ha a
kezelőegység hatókörébe tartozó bármely tűzvédelmi vagy gázvédelmi zóna a normáltól
eltérő állapotban van.

Ha az ismételt megszólaltatás engedélyezve van, a korábban már kezelt vagy elnémított tűzvagy gázvédelmi hibaesemények automatikusan újra megszólaltatják a hibahangjelzést.
RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Tűz- és gázvédelmi hiba hangjelzésének
ismételt megszólalása

3.15.11

Tűzjelzés időtartama
Alapértelmezés: 20 perc
Választható értékek: 5–30 perc (1 perces lépésekben)
Ez a paraméter a kezelőegységről indított Tűzjelzések (percben kifejezett) időtartamának
beállítására szolgál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Tűzjelzés időtartama

3.15.12

Időzített Csapda kódok megadási ideje
Alapértelmezés: 10
Választható értékek: 5–30 (1 perces lépésekben)
Adja meg, hogy a kikapcsolásakor a felhasználónak mennyi időn belül kell megadnia a
kezelőegységen a második kódot. Ha a felhasználó nem adja meg a második kódot az Időzített
Csapda kódok megadási ideje paraméternél megadott időtartamon belül, a központ
kényszerítési eseményt hoz létre.
A Időzített Csapda kódok funkció engedélyezéséhez tekintse meg a Időzített Csapda kódok
használata?, oldal 106 területparamétert.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Időzített Csapda kódok megadási ideje

3.15.13

Második Időzített Csapda kód
Alapértelmezés: Egyéni
Választható értékek:
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Egyéni – a terület élesítésének megszüntetéséhez az Időzített Csapda kódok használata
folyamathoz megadott második kódnak különböznie kell az elsőként megadott kódtól.

–

Bármely – a terület élesítésének megszüntetéséhez az Időzített Csapda kódok használata
folyamathoz megadott második kód különbözhet az elsőként megadott kódtól, de ugyanaz
a kód is használható.

Lásd a Időzített Csapda kódok használata?, oldal 106 területparamétert.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Második Időzített Csapda kód

3.15.14

Megszakítási időablak
Alapértelmezés: 30 másodperc
Választható értékek: 15–45 másodperc (1 másodperces lépésekben)
Adja meg, hogy a központ hány másodpercig várjon, mielőtt riasztási jelentést küld egy olyan
zónaprofilhoz társított zónához, amelynél a Riasztás megszakítás funkció engedélyezve van.
A Riasztás megszakítás funkció leírásával kapcsolatban lásd: Riasztás megszakítása, oldal 219.
Megjegyzés!
UL-követelmény
Az UL-követelményeknek való megfelelés érdekében a Belépési késleltetés:, oldal 210 és a
Megszakítási időablak paraméterek összesített ideje nem haladhatja meg a 60 másodpercet.
Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A Megszakítási időablak kötelező paraméter az SIA CP-01 szabványnak való megfeleléshez.

Ha a felhasználó a Megszakítási időablak vége előtt elnémít egy riasztást, a riasztási jelentés
megszakad (nem küldi el a rendszer), és a kezelőegység megjelenít egy opcionális üzenetet
(Lásd: Megszakítás kijelzése, oldal 125).
Ez a funkció nincs hatással a tűzjelzésekre és a láthatatlan zónákkal kapcsolatos riasztásokra.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Megszakítási időablak

3.15.15

Kód hossza
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

Letiltva

–

3, 4, 5 vagy 6 számjegy

Ha 3, 4, 5 vagy 6 számjegyet állít be, a kód hossza minden kód esetén ez a hossz lesz. A kód
megadása után nem szükséges megnyomni az Enter gombot.
Ha ez a paraméter a Letiltva lehetőségre van állítva, a kód hossza nincs rögzítve. A kódok 3–6
számjegy hosszúságúak lehetnek. A kód megadása után meg kell nyomni az Enter gombot.
Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 3 és 6 számjegy közé. További információkért
lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
Ha a kód hosszának módosítása ismétlődő vagy Nem Használható kódokat eredményez,
megnyílik a „FIGYELMEZTETÉS! Ismétlődő/Nem Használható kódok” ablak.
Bosch Security Systems B.V.
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A többször előforduló kódok piros színnel, vastagon szedve jelennek meg.
A Nem Használható (azaz a paraméternél megadott hossznál rövidebb vagy hosszabb) kódok
kék színnel, vastagon szedve jelennek meg.
Az ismétlődő vagy nem használható kódok javításához:
1.

Válassza ki a kódot (kattintson a cellára a Felhasználói belépési kód oszlopban).

2.

A cella törléséhez nyomja meg a billentyűzet [Backspace] gombját.

3.

Adja meg az új kódot.

4.

A módosítások mentéséhez kattintson a Javított kódok mentése lehetőségre. Mielőtt az
OK gombra kattint, minden ismétlődőként vagy használhatatlanként megjelölt kódot ki
kell javítania.
– vagy –
Kattintson a Kód hossza letiltása elemre, és tárolja az adatokat a fiókban. Ez az opció a
Letiltva lehetőségre állítja a Kód hossza paramétert, és lehetővé teszi, hogy eltérő
hosszúságú kódokat mentsen az RPS-fiókba.

Megjegyzés!
A Kód hossza paraméter módosítása
Az RPS a következő üzenetet jeleníti meg: „Ez a művelet Kód hossza paramétert a Letiltva
értékre, az SIA CP-01 hitelesítés paramétert pedig a Nem értékre állítja, és a korábbi RPSkódadatokat menti. Biztosan folytatja?”
Hasonló és ismétlődő kódok
–

Hasonló kódok: Ha a megadott kód hasonlít egy meglévő kódra, a meglévő kód megjelenik
a Hasonló meglévő kódok mezőben.

–

Ismétlődő kódok: Ha egy már meglévő kóddal megegyező kódot ad meg, a meglévő kód
megjelenik az Ismétlődő/Kényszerített kódok mezőben. A kódok összehasonlítása azokon
a duplikált kódokon alapul, amelyeknél a hossz arra a legalacsonyabb értékre van állítva,
amely megfelel a SIA CP-01 (3) által támasztott követelményeknek.

Ha például a 2. felhasználóhoz a „478123” kódot, a 3. felhasználóhoz pedig a „478321” kódot
adja meg, és a Kód hossza paramétert három számjegyre állítja be, a 2. és a 3. felhasználóhoz
tartozó kódok megjelennek az Ismétlődő/Kényszerített kódok mezőben, mivel a két kód első
három számjegye megegyezik („478”). Ha a Jelszó hosszát négy számjegyről három számjegyre
módosítja, ezek a kódok mind a „478” duplikált kódjai lesznek.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Kód hossza

3.15.16

Ciklikus áthidalások száma
Alapértelmezés: 2
Választható értékek: 1 és 4 között
Ez a paraméter azt határozza meg, hogy egy élesítési cikluson belül egy adott kontrollált
zónában legfeljebb hány aktiválás engedélyezett, mielőtt a központ ciklikus áthidalást
alkalmazna a zónán.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 1-es vagy 2-es értékre. További információért
lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Ciklikus áthidalások száma
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Távoli figyelmeztetés
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a terület távoli élesítésekor a központ egyszer megszólaltatja a Vész-hangjelzőt. A
terület távoli hatástalanításakor a központ kétszer megszólaltatja a Vész-hangjelzőt.

–

Nem – nincs távoli figyelmeztetés távoli élesítés esetén.

A távoli élesítést és hatástalanítást RADION távadó, Inovonics adóegység, kulcsos kapcsoló
vagy távoli szoftver használatával végezheti el.
Megjegyzés!
SIA CP-01 hitelesítés
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen értékre. További információkért lásd:
SIA CP-01 hitelesítés.
További információ
Vész-hangjelző, oldal 140
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Távoli figyelmeztetés

3.15.18

Időalap kristályoszcillátorral
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ a beépített kristályoszcillátor frekvenciáját használja az órához.

–

Nem – a központ a hálózati áram (elsődleges tápforrás) frekvenciáját használja az órához.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Időállítás kristályoszcillátorral

3.15.19

Részleges Élesítési kimenet
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a Sikertelen zárás kimeneti funkció Részleges Élesítés kimeneti funkcióra vált. A
Részleges Élesítés kimenetek akkor aktiválódnak, amikor az azonos kimenethez társított
minden terület Részleges Azonnali Élesítés vagy Részleges Élesítés Késleltetve funkció
használatával van élesítve.

–

Nem – a Sikertelen zárás kimenetek akkor aktiválódnak, amikor letelik az adott területre
vonatkozó zárási időablak.

Ha a Részleges Élesítés paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a Korai területélesítési
kimenet, oldal 87 paraméterrel állíthatja be, hogy a Részleges Élesítés kimenet a kilépési
késeltetés elején vagy végén aktiválódjon. Alapértelmezésként a kimenet a kilépési késleltetés
végén aktiválódik.
További információ
Sikertelen zárás/Részlegesen Élesítve, oldal 141
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Részleges Élesítés kimenet

3.15.20

Korai területélesítési kimenet
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
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Igen – a Terület élesítve kimenet vagy a Részleges Élesítés kimenet aktiválása a kilépési
késleltetési idő elején.

–

Nem – a Terület élesítve kimenet vagy a Részleges Élesítés kimenet aktiválása a kilépési
késleltetési idő végén.

RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Korai területélesítési kimenet

3.15.21

Nyári időszámítás
Alapértelmezés: USA nyári időszámítás
Választható értékek:
–

Nincs nyári időszámítás – a központ nem állítja át az órát a nyári időszámításnak
megfelelően.

–

Egyesült Államok, nyári időszámítás

–

Brazília, nyári időszámítás

–

Mexikó, nyári időszámítás

–

Paraguay, nyári időszámítás

–

Ausztrália, nyári időszámítás

–

Új-Zéland, nyári időszámítás

–

EU, nyári időszámítás

A központ órája a megjelenített országok nyári időszámítását követi.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Nyári időszámítás

3.15.22

Dátumformátum
Alapértelmezés: hh nn éé
Választható értékek:
–

hh nn éé

–

nn hh éé

–

éé hh nn

A hónap, a nap és az év elválasztásának módját a Dátumelválasztó paraméternél állíthatja be.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Dátumformátum

3.15.23

Dátumelválasztó
Alapértelmezés: / (perjel)
Választható értékek:
–

/ (perjel)

–

. (szóköz)

–

– (kötőjel)

Válassza ki, hogy a hónap (hh), a nap (nn) és az év (éé) hogyan legyen elválasztva a
megjelenített dátumokban.
A hónap, a nap és az év megjelenítésének módját a Dátumformátum paraméternél állíthatja be.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Dátumelválasztó

3.15.24

Időformátum
Alapértelmezett: 12 órás (de/du jelzéssel)
Választható értékek:
–

12 órás (de/du jelzéssel)

–

24 órás
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Válassza ki a 12 órás (de. óó:pp) vagy a 24 órás (00:00–23:59) formátumot.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Időformátum

3.15.25

Időzóna
Alapértelmezés: UTC-05:00 (Keleti parti idő, USA és Kanada)
Választható értékek: időzónák és UTC
Ez a paraméter a központ telepítési helyének időzónáját határozza meg.
(UTC-12:00) Nemzetközi dátumválasztó vonal, nyugat
(UTC-11:00) Midway Island, Szamoa
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaszka
(UTC-08:00) Csendes-óceáni idő (USA és Kanada)
(UTC-08:00) Tijuana, Alsó-Kalifornia
(UTC-07:00) Arizona
(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
(UTC-07:00) Sziklás-hegység idő (USA és Kanada)
(UTC-06:00) Közép-Amerika
(UTC-06:00) Közép-amerikai idő (USA és Kanada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Mexikóváros, Monterrey
(UTC-06:00) Saskatchewan
(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
(UTC-05:00) Keleti parti idő (USA és Kanada)
(UTC-05:00) Indiana (kelet)
(UTC-04:30) Caracas
(UTC-04:00) Asuncion
(UTC-04:00) Atlanti-óceáni idő (USA és Kanada)
(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan
(UTC-04:00) Manaus
(UTC-04:00) Santiago
(UTC-03:30) Új-Fundland
(UTC-03:00) Brazília
(UTC-03:00) Buenos Aires
(UTC-03:00) Cayenne
(UTC-03:00) Grönland
(UTC-03:00) Montevideo
(UTC-02:00) Atlanti-óceán
(UTC-01:00) Azori-szigetek
(UTC-01:00) Zöld-foki köztársaság
(UTC) Casablanca
(UTC) Egyezményes koordinált világidő
(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
(UTC) Monrovia, Reykjavik
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Róma, Stockholm, Bécs
(UTC+01:00) Belgrád, Pozsony, Budapest, Ljubljana, Prága
(UTC+01:00) Brüsszel, Koppenhága, Madrid, Párizs
(UTC+01:00) Szarajevó, Szkopje, Varsó, Zágráb
(UTC+01:00) Nyugat- és Közép-Afrika
(UTC+02:00) Amman
(UTC+02:00) Athén, Bukarest, Isztambul
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(UTC+02:00) Bejrút
(UTC+02:00) Kairó
(UTC+02:00) Harare, Pretoria
(UTC+02:00) Helsinki, Kijev, Riga, Szófia, Tallinn, Vilnius
(UTC+02:00) Jeruzsálem
(UTC+02:00) Minszk
(UTC+02:00) Windhoek
(UTC+03:00) Bagdad
(UTC+03:00) Kuvait, Rijád
(UTC+03:00) Moszkva, Szentpétervár, Volgográd
(UTC+03:00) Nairobi
(UTC+03:00) Tbiliszi
(UTC+03:30) Teherán
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Maszkat
(UTC+04:00) Baku
(UTC+04:00) Port Louis
(UTC+04:00) Jereván
(UTC+04:30) Kabul
(UTC+05:00) Jekatyerinburg
(UTC+05:00) Iszlámábád, Karacsi
(UTC+05:00) Taskent
(UTC+05:30) Csennai, Kalkutta, Mumbai, Újdelhi
(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura
(UTC+05:45) Katmandu
(UTC+06:00) Almati, Novoszibirszk
(UTC+06:00) Asztana, Dakka
(UTC+06:30) Rangun
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+07:00) Krasznojarszk
(UTC+08:00) Peking, Csungking, Hongkong, Ürümcsi
(UTC+08:00) Irkutszk, Ulánbátor
(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Szingapúr
(UTC+08:00) Perth
(UTC+08:00) Tajpej
(UTC+09:00) Oszaka, Szapporo, Tokió
(UTC+09:00) Szöul
(UTC+09:00) Jakutszk
(UTC+09:30) Adelaide
(UTC+09:30) Darwin
(UTC+10:00) Brisbane
(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
(UTC+10:00) Guam, Port Moresby
(UTC+10:00) Hobart
(UTC+10:00) Vlagyivosztok
(UTC+11:00) Magadan, Salamon-szigetek, Új-Kaledónia
(UTC+12:00) Auckland, Wellington
(UTC+12:00) Fidzsi-szigetek, Marshall-szigetek
(UTC+12:00) Petropavlovszk-Kamcsatszkij
(UTC+13:00) Nuku'alofa
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RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Időzóna

3.15.26

SDIx-csatlakozóprotokoll
Alapértelmezés: Régi SDI protokoll
Választható értékek:
–

Régi SDI protokoll

–

SDI2 protokoll

Konfigurálja az SDIx-csatlakozókat és kivezetéseket az SDI vagy SDI2 protokollra.
Állítsa ezt a paramétert a Régi SDI protokoll értékre, ha régi kezelőegységeket (D1255 VFD,
D1260 LCD, D1265 LCD és D125xRB kezelőegységet) és D9210C beléptető interfészmodult
csatlakoztat az SDIx-csatlakozókhoz.
Állítsa ezt a paramétert az SDI2 protokoll értékre, ha B-sorozatú kezelőegységeket és
modulokat, valamint egyéb SDI2-eszközöket csatlakoztat az SDIx-csatlakozókhoz.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > SDIx-csatlakozóprotokoll

3.15.27

Földelési hiba észlelése
Alapértelmezés: Engedélyezés
Választható értékek:
–

Letiltás

–

Engedélyezés

Ez a paraméter lehetővé teszi, hogy a központ észlelje a földelési hibákat az 1–9. és a 11–30.
csatlakozón.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Engedélyezés lehetőségre.
Ha az áramkör földelési impedanciája nem éri el az előre meghatározott értéket, a központ egy
jelentést küld a felügyeleti állomás vevőegységének. A központ a hozzá csatlakoztatott
eszközökkel kapcsolatos földelési hibákat is érzékeli és megjeleníti. Amikor a központ azt
érzékeli, hogy a földelési hibát kijavították, és ez az állapot 5–45 másodpercig fennáll, akkor a
központ egy visszaállítási jelentést generál.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Földelési hiba észlelése

3.15.28

Egyedi szöveg formátum
Megjegyzés!
Csak olvasható paraméter
Nem módosíthatja ezt a paramétert.
Az RPS automatikusan állítja ezt be, amikor beállítja a Központ-adatokat – Megtekintés >
Központ információk > Elsődleges nyelv és Másodlagos nyelv paramétereket.
Választható értékek (csak olvasható):
–

Szabványos – az RPS ezt az Egyedi szövegformátum paramétert Normál (Latin-1
karakterkészlet) értékre állítja, ha a Központadatok – Megtekintés > Központ-információk
> Elsődleges nyelv és Másodlagos nyelv paraméterek beállítása angol, holland, francia,
német, magyar, olasz, portugál, spanyol vagy svéd.
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Bővített – az RPS ezt az Egyedi szövegformátum paramétert Bővített (UTF-8 Unicode
karakterkészlet) értékre állítja, ha a Központadatok – Megtekintés > Központ-információk
> Elsődleges nyelv vagy Másodlagos nyelv paraméterek beállítása kínai, görög vagy
lengyel. Vagy ha mindkét nyelv beállítása kínai, görög vagy lengyel.

RPS menüpont
Teljes központra érvényes paraméterek > Egyéb > Egyedi szöveg formátum

3.16

Személyes értesítési végpontok

3.16.1

Leírás
Alapértelmezés: Üres (a szöveg csak referenciaként szolgál)
Választható értékek: 0–32 karakter
Adja meg a személyes értesítés átjelző eszközét és az értesítés címzettjét azonosító szöveget.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítési
végpontok > Leírás.

3.16.2

SMS telefonszám/e-mail-cím
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 255 alfanumerikus karakter
Adja meg az SMS-értesítésekhez és az e-mail-üzenetek küldéséhez használt telefonszámot vagy
e-mail-címét.
SMS telefonszáma
A központ mobileszközre küldi a személyes értesítéseket, ha a végponti mobil eszköz
telefonszáma csak 0-9 számokat tartalmaz. Kötőjelek használata nem megengedett.
E-mail-címek
A központ e-mail fiókokra továbbítja a személyes értesítéseket, ha a megadott végpontnak egy
e-mail címet.
Megjegyzés!
A személyes értesítések küldésének meghiúsulása helytelen adatok miatt
Ha a megadott érték nem egy helyes telefonszám vagy egy érvényes e-mail-cím, a központ nem
küldi el a személyes értesítést. A központ egy SMS-küldési hibát naplóz.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítési
végpontok > SMS telefonszám/e-mail-cím.

3.16.3

Felhasználó nyelve
Alapértelmezés: 1: [a Központ-adatok – Megtekintés menüpontban első nyelvként beállított
nyelv]
Választható értékek:
–

1: [a Központ-adatok – Megtekintés menüpontban első nyelvként beállított nyelv]

–

2: [a Központ-adatok – Megtekintés menüpontban második nyelvként beállított nyelv]

Ez a paraméter a személyes üzenetek nyelvének kiválasztására szolgál.
Az első és második nyelvet a központfiók beállítása során a Központ-adatok – Megtekintés
menüpontban programozhatja be.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítési
végpontok > Felhasználó nyelve
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Módszer
Alapértelmezés: Csatlakoztatható mobil modul SMS
Választható értékek:
–

Nincs

–

Csatlakoztatható mobil modul SMS – B44x csatlakoztatható mobil modul használata
esetén választható.

–

Csatlakoztatható mobil modul, e-mail – B44x csatlakoztatható mobil modul használata
esetén választható.

–

Buszeszköz 1. cím, mobil SMS. B450 v2 modul használata esetén választható.

–

Buszeszköz 1. cím, e-mail – B450 v2 vagy B426 v3 modul használata esetén választható.

–

Beépített Ethernet, e-mail – beépített IP-kapcsolat használata esetén választható.

–

Buszeszköz 2. cím, mobil SMS – B450 v2 modul használata esetén választható.

–

Buszeszköz 2. cím, e-mail – B450 v2 vagy B426 v3 modul használata esetén választható.

Válassza ki az értesítéséhez küldéséhez használandó vevőállomást és átjelző eszközt.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítési
végpontok > Módszer

3.17

Személyes értesítési jelentések
FONTOS INFORMÁCIÓK A MOBILSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan kell beállítania a központot a felügyeleti
állomás vevőegységével való megfelelő mobilkommunikáció érdekében, tekintse meg a
következő részt: Mobilkommunikáció beállítása, oldal 300.
Alapértelmezés:
4. útvonalcsoport – 1–8. személyes értesítés
Választható értékek: 1–32 (végpont)
Ezzel a paraméterrel végpontokhoz és útvonalcsoportokhoz rendelheti hozzá a személyes
értesítéseket.
A központ mobileszközre küldi a személyes értesítéseket, ha a megadott végpont egy
mobiltelefonszám.
A központ e-mail-fiókokra továbbítja a személyes értesítéseket, ha a megadott végpont egy email cím.
Megjegyzés!
A személyes értesítések küldésének meghiúsulása helytelenül megadott végpont miatt
Ha a megadott végpont nem egy helyes telefonszám vagy egy érvényes e-mail-cím, a központ
nem küldi el a személyes értesítést. A központ egy SMS-küldési hibát naplóz.
Megjegyzés!
Az Elsődleges átjelző eszköz vagy a Tartalék átjelző eszköz paramétereknél nincs szükség a
Mobil IP lehetőség kiválasztására
Az SMS-alapú személyes értesítések működéséhez nem szükséges az Elsődleges átjelző
eszköz vagy a Tartalék átjelző eszköz paramétereket Mobil IP értékre állítania.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítési
jelentések > 1–4. személyes értesítés

3.18

Személyes értesítés, küldési kísérletek
Alapértelmezés: 3
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Választható értékek: 1–6
Ennél a paraméternél azt állíthatja be, hogy a központ hány alkalommal kíséreljen meg
elküldeni egy személyes értesítést.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítés, küldési
kísérletek

3.19

Levelezőkiszolgáló konfigurálása
A személyes értesítések küldéséhez legfeljebb 16 e-mail-címet konfigurálhat a központban.
Amikor esemény történik, a központ egy IP-hálózaton keresztül jelentést küld a
levelezőkiszolgáló felé. Az SMTP levelezőkiszolgáló szöveges adatokká alakítja a beérkező
adatokat, majd elküldi azokat a konfigurált végpontokra. Ez egy egyirányú kommunikáció a
központtól a felhasználó felé.

Szám – Leírás
1 – Riasztási esemény
2 – Kompatibilis Bosch központ
3 – Internet
4 – SMTP-levelezőkiszolgáló
5 – Az e-mail fogadásához használt számítógép vagy egyéb eszköz
E-mail-fiók beállítása
A személyes értesítések küldéséhez használt e-mail-fiók beállításához:
1.

Hozzon létre egy e-mail-fiókot egy e-mail-szolgáltatónál (például Google, Yahoo, AOL,
Microsoft).

2.

Válasszon egy olyan felhasználónevet, amely alapján a címzettek könnyen azonosítani
tudják a központtól érkező e-maileket (például: panelszáma52).

3.

Adja meg a választott SMTP-levelezőkiszolgálóhoz tartozó címet a Levelezőkiszolgáló
neve/címe paraméternél.

4.

Adja meg a fiók regisztrálásakor választott felhasználónevet a Hitelesítési felhasználónév
paraméternél.

5.

3.19.1

Adja meg a fiók regisztrálásakor választott jelszót a Hitelesítési jelszó paraméternél.

Levelezőkiszolgáló neve/címe
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: tartománynév vagy IP-cím
Adja meg a választott szolgáltató SMTP-levelezőkiszolgálójának tartománynevét vagy IP-címét.
A központ a kiszolgáló tartománynevét (vagy címét) használja, amikor személyes értesítéseket
küld a személyes értesítésekhez beállított e-mail-címekre.
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SMTP-levelezőkiszolgálók
Az alábbi táblázat néhány népszerű e-mail-szolgáltatót és azok tartománynevét tartalmazza.
Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával a tartománynévvel (vagy az IP-címmel) kapcsolatban,
ha szolgáltatója nem szerepel a táblázatban.
E-mail-szolgáltató

Tartománynév

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 (korábban 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

További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Levelezőkiszolgáló
konfigurálása > Levelezőkiszolgáló neve/címe

3.19.2

Levelezőkiszolgáló portszáma
Alapértelmezés: 25
Választható értékek: 1–65535
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A legtöbb kimenő kiszolgáló esetében a 25-ös port az alapértelmezett SMTP-port. Ha az IP
nem fogadja el az alapértelmezett portszámot (általában jelentős spam- és kártevőszoftverforgalom miatt), a blokkolás elkerülése érdekében próbálkozzon másik gyakran használt
porttal, például az 587-es vagy a 465-ös porttal.
Példák közös szolgáltatóra, e-mail szerverre, portra és biztonságra:
Szolgáltató

SMTP-szerver URL-címe

Port Hitelesítés/Titkosítás

Gmail

smtp.gmail.com

465

Titkosított

Yahoo (nem

smtp.mail.yahoo.com

25

Hitelesítés

Yahoo (titkosított)

smtp.mail.yahoo.com

465

Titkosított

Verizon

smtp.verizon.net

465

Titkosított

AT&T

AT&T outbound.att.net

465

Titkosított

Comcast

smtp.comcast.net

465

Titkosított

Time Warner

smtp-

25

Hitelesítés

titkosított)

server.<region>.rr.com
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Levelezőkiszolgáló
konfigurálása > E-mail
Kiszolgáló portszáma

3.19.3

Levelezőkiszolgáló hitelesítése/titkosítása
Alapértelmezés: Hitelesítés
Választható értékek:
Alapban – nincs hitelesítés és titkosítás
Hitelesítés – hitelesítés szükséges, nincs titkosítás
Titkosított – hitelesítés és titkosítás szükséges
Válassza ki, hogy a levelezőkiszolgáló milyen biztonsági szintet alkalmazzon a központról
küldött üzenetek fogadásához.
A Hitelesítés opció azt jelenti, hogy a levelezőkiszolgáló hitelesítési felhasználónevet és jelszót
kér. Ezt néha SMTP-AUTH-nak is nevezik.
A használt titkosítás a Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) titkosítás.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Levelezőkiszolgáló
konfigurálása > Levelezőkiszolgáló hitelesítése/titkosítása

3.19.4

Hitelesítési felhasználónév
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Üres, 1–255 karakter
Adja meg a központ által küldött értesítéseket fogadó e-mail-fiók felhasználónevét.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Levelezőkiszolgáló
konfigurálása > Hitelesítési felhasználónév

3.19.5

Hitelesítési jelszó
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Üres, 1–49 karakter
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Adja meg az SMTP-kiszolgáló által a személyes értesítések küldéséhez használt jelszót.
RPS menüpont:
Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Levelezőkiszolgáló
konfigurálása > Hitelesítési jelszó
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4

Területek paraméterei

4.1

Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók
Egy terület az elhelyezkedés alapján csoportosított zónák csoportja.
Konfigurációk
A területi programozás a különböző rendszerkonfigurációk széles választékát kínálja. A központ
a megjelenítési, vezérlési és jelentési funkciók meghatározásához minden területhez egy
azonosítószámot rendel. Igény szerint a terület élesítése függővé tehető más területektől
(Mester vagy társított). Bármely terület beállítható kerületi és belső élesítésre; a funkció nem
igényel külön területet. Több területet is hozzákapcsolhat egy automatikusan szabályozott
megosztott területhez (például folyosó vagy előtér).
Egynél több területből álló rendszereknél az összes területnek egyetlen felelős tulajdonkörébe
kell tartoznia. Ez lehet egymáshoz kapcsolódó vagy független épületek egy csoportja, amelyek
akár eltérő címen találhatók, de egy kölcsönös érdekeltségű személy (ez nem a
riasztórendszert telepítő vállalat embere) felelősségi körébe tartoznak. Ez nem vonatkozik az
üzletsorokon telepített alkalmazásokra, ahol minden üzletnek saját riasztórendszerrel kell
rendelkeznie.
Ha kereskedelmi területről kell példát említeni, ez lehet egy olyan vállalkozás, amelynek van
IRODAI területe és RAKTÁR területe is ugyanabban az épületben, és az egyes területeket külön
lehet élesíteni és kikapcsolni.
Lakóövezeti példa pedig egy olyan rendszer, amelynek egyik területe a garázs, a másik pedig a
ház.
Az említett példákban az összes terület egyetlen személy kizárólagos felelősségébe tartozik.
Több területből álló rendszerek esetén a hangjelzőnek (vagy szirénának) és a központnak
valamelyik védett területen kell lennie.
A hangjelzőt vagy szirénát úgy kell elhelyezni, hogy a területeket be- és kikapcsoló (élesítő és
kikapcsoló) felhasználók meghallják azt.
A B9512G legfeljebb 32 területet támogat. A B8512G legfeljebb 8 területet támogat.

4.1.1

Területnév szövege (első nyelv)
Alapértelmezés: Terület # (# = a terület száma)
Választható értékek: Max. 32 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek)
Adja meg a kezelőegységeken megjelenítendő területnevet.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területnév
szövege

4.1.2

Területnév szövege (második nyelv)
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 32 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek)
Adja meg a kezelőegységeken megjelenítendő területnevet.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területnév
szövege
(második nyelv)

4.1.3

Terület Be élesítése
Alapértelmezés:
–
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B8512G:
–

1. terület: Igen

–

2–8. terület: Nem

Választható értékek:
Igen – A terület engedélyezve van.
Nem – A terület le van tiltva.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
Ha egy terület a Nem lehetőségre van állítva:
–

A területhez rendelt zónák nem generálnak eseményeket.

–

Élesítésekor, illetve a hatástalanításkor ez a területszám nem jelenik meg azokon a
kezelőegységeken, amelyeken megtekinthető az adott terület.

–

A terület állapota nem jelenik meg az állapotjelentésekben.

–

Amikor a terület le van tiltva, a területhez tartozó minden felhasználói jogosultság meg
van szüntetve.

RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Terület Be
élesítése

4.1.4

Azonosító szám
Alapértelmezés: 0000
Választható értékek: 4 vagy 10 számjegyből álló számok, 0–9, B–F
Ez a paraméter a területhez jelentett azonosítószámot határozza meg. Minden aktív területhez
hozzá kell rendelni egy azonosítószámot.
Ha az azonosítószám 5 vagy annál több számjegyből áll, az RPS automatikusan annyi nullát
tesz a szám elé, hogy egy tízjegyű szám jöjjön létre.
Megjegyzés!
Mielőtt tízjegyű azonosítószámot programozna a központba, győződjön meg róla, hogy a
felügyeleti állomás szoftvere támogatja-e a tízjegyű azonosítószámokat.

Megjegyzés!
Az azonosítószámok nem tartalmazhatnak „A” betűt.

Az azonosítószámok a területek csoportosítására használhatók. Minden területhez külön
azonosítószámot rendelhet, vagy ugyanazt a azonosítószámot több területhez is
hozzárendelheti. A központ az azonosítószámot referenciaként használja az élesítéshez és a
kezelőegységen megjelenített szövegekhez.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Azonosítószám.
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Max. Kényszerített Élesítés/Max.Áthidalás
Alapértelmezés: 2
Választható értékek:
B9512G – 0–99
B8512G – 0–30
Adja meg, hogy a terület élesítésekor hány Vezérlési zóna lehet aktivált vagy áthidalt
állapotban.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan helyezhet vissza egy zónát a rendszerbe,
amikor a zóna visszaáll a normál állapotra, vagy amikor megszüntetik a terület élesítését,
tekintse meg a Zónaprofil Visszaálló Kényszerített élesítés, oldal 215 és Visszaálló Áthidalás, oldal
216 paraméterét.
Megjegyzés!
Az áthidaláshoz és a kényszerített élesítéshez a zóna Áthidalható, oldal 216 paraméterét az
Igen lehetőségre kell állítani. A kényszerített élesítés nem kerüli meg a 24 órás zónákat.

Megjegyzés!
Az UL1610 szabványnak való megfelelés érdekében a vezeték nélküli távadók esetén állítsa ezt
a paramétert a 0 értékre.

RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Max.
Kényszerített Élesítés/Áthidalás

4.1.6

Helyreállások Késleltetése
Alapértelmezés: Nincs késleltetés
Választható értékek:
Nincs késleltetés – A zónahelyreállítási események naplózására és jelentésére a zóna fizikai
helyreállításának időpontjában kerül sor.
Késleltetés a hangjelző némításáig – A zónahelyreállítási események naplózására és jelentésére
csak akkor kerül sor, ha a zóna helyreállása és a hangjelző némítása megtörtént (vagy lejárt a
riasztásidő).
A Tűzriasztási/Gázriasztási/Felügyeleti zónák esetén a helyreállítási események naplózására és
jelentésére csak akkor kerül sor, ha a zóna helyreállása és a hangjelző némítása megtörtént, és
törölték az eseményt a kezelőegységekről.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > helyreállások
késleltetése

4.1.7

Kilépési hang
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen – Kilépési késleltetés közben kilépési hang megszólaltatása minden kezelőegységen.
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Nem – A kilépési hang engedélyezése/letiltása kezelőegységenként végezhető el (a
Kezelőegység-konfigurációban).
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Kilépési hang

4.1.8

Kilépési késleltetés ideje
Alapértelmezés: 60
Választható értékek: 0–600 másodperc, 5 másodperces lépésekben
Adja meg, hogy a rendszer Teljes Élesítés – Kilépési vagy Részleges Élesítés – Kilépési
funkcióval történő élesítése után a felhasználóknak mennyi idejük van elhagyni a védett
területeket anélkül, hogy a rendszer riasztási eseményt generálna.
A felhasználóknak olyan zónaprofilhoz rendelt zónán keresztül kell elhagyniuk az épületet,
amely késleltetett riasztási válaszra beállított, Vezérlési zónatípusra van konfigurálva (lásd:
Zóna válasza, oldal 199)
Az azonnali riasztási válaszra beállított zónák azonnal, még a kilépési késleltetés időtartama
alatt is riasztást generálnak.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 45 és 255 másodperc közötti értékre. További
információkért lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Kilépési
késleltetés ideje

4.1.9

Automatikus Megfigyelési mód
Alapértelmezés: Manuális
Választható értékek:
–

Manuális – a felhasználók manuálisan, egy kezelőegységről kapcsolhatják be és ki a
Megfigyelés módot.

–

hatástalanításkor automatikusan bekapcsolja a Megfigyelés módot, amikor a terület
állapota kikapcsolt lesz.

Ha egy terület hatástalanítva van (ki van kapcsolva), és a Megfigyelés mód be van kapcsolva, a
Megfigyelési zónaként konfigurált zónák aktiválásakor a kezelőegységeken megszólal a
Megfigyelési hangjelzés.
A Figyelés funkció konfigurálásával kapcsolatban lásd: Megfigyelési zóna, oldal 214.
Ha egy terület Részleges Élesítéssel van élesítve, csak a Megfigyelési zónaként konfigurált
belső zónák aktiválásakor szólal meg a Megfigyelési hangjelzés. A kerületi zónák riasztás vagy
hibajelentés formájában jelzik az aktiválást.
Ha az Automatikus Megfigyelés paramétert a Manuális lehetőségre állítja, és a Megfigyelés
mód be van kapcsolva a terület élesítésekor (Teljes Élesítés vagy Részleges Élesítés), a
Megfigyelés mód a terület hatástalanítása (kikapcsolása) után is bekapcsolva marad.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Automatikus
Megfigyelés

4.1.10

Újraindítási idő
Alapértelmezés: 5
Választható értékek: 5–55 másodperc, 1 másodperces lépésekben
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Állítsa be, hogy a rendszer mennyi időt hagyjon az érzékelők számára a stabilizálódásra egy
Riasztás-ellenőrzési Zóna aktiválása után, mielőtt az Érzékelő-visszaállítás ismét áram alá
helyezné az érzékelőket.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 5 másodpercre.
A Riasztás-ellenőrzés az automatikus tűzérzékelő rendszerek és riasztórendszerek funkciója. Ez
a funkció azoknak a fals riasztások számának a csökkentésére szolgál, amelyek akkor
következnek be, amikor az érzékelők csak minimális ideig jelentik a riasztási körülményeket.
Másik funkcióját a riasztási feltételek a visszaállítást követő adott időn belül történő
megerősítését jelenti, hogy a rendszer ezeket érvényes riasztásaktiválásnak fogadja el.
Megjegyzés!
Ne engedélyezze a Keresztzóna értéket az adott tűzriasztási zónákhoz tartozó
Zónaprofilokban.

Megjegyzés!
Ellenőrizze a stabilizálási időt az érzékelő adatlapján és az ebbe a körbe tartozó érzékelők
közül a leghosszabb meghatározott időnél 5 másodperccel hosszabb időt állítson be.

Megjegyzés!
A maximálisan engedélyezett ellenőrzési idővel kapcsolatos információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi illetékes hatósággal.

Az Ellenőrzés funkció aktiválásához a Riasztás-ellenőrzési zónákat egyesével kell
beprogramozni. Lásd a Zónaprofil című részt. Bármely alaphelyzetbe állítható tűzvédelmi zóna
aktiválhatja a Riasztás-ellenőrzése ahhoz a területhez, amelyhez hozzá van rendelve. A Bosch
különálló területenkénti Riasztás-ellenőrzési kimenetek használatát javasolja.
A Riasztás-ellenőrzés adott zónában történő engedélyezéséhez állítsa a Zóna típusa paramétert
Tűz értékre, a Ellenőrzött Riasztás és az Alaphelyzetbe állítható paramétert pedig az Igen
értékre.
Egy Riasztás-ellenőrzési zóna aktiválása esetén a központ automatikusan megszünteti a
területekhez tartozó Érzékelők alaphelyzetbe állítása kimenethez csatlakoztatott zónák
áramellátását. A központ 4,5 másodpercre szünteti meg az áramellátást. Az áramellátás
visszakapcsolásakor a központ az Újraindítási idő paraméterben megadott ideig figyelmen kívül
hagyja az alaphelyzetbe állítható zónák felől érkező riasztásokat. Az Újraindítási idő letelte után
egy 65 másodperces megerősítési időszak indul el. Ha a Riasztás-ellenőrzési zóna a
megerősítési időszak során továbbra is riaszt, vagy eközben ismét aktiválódik, vagy ha egy
másik Riasztás-ellenőrzési zóna aktiválódik, a központ egy riasztást generál.

4.5 sec

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

10-60 sec

65 sec

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Területek paraméterei | hu 103

Szám – Leírás
1 – Az érzékelő lehetséges eseményt észlel.
2 – A rendszer megszakítja az alaphelyzetbe állítható zónák áramellátását.
3 – A rendszer visszaállítja az alaphelyzetbe állítható zónák áramellátását. Elindul az
újraindítási idő.
4 – Elindul a megerősítési időablak. A központ minden ebben az időszakban generálódott
riasztást megjelenít.
5 – Véget ér a megerősítési időablak. A szekvencia a Riasztás-ellenőrzési zóna ismételt
aktiválása esetén az elejéről újraindul.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Újraindítási idő

4.1.11

Kényszerítés engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – Kényszerített riasztás engedélyezése ehhez a területhez.

–

Nem – Kényszerített riasztás letiltása ehhez a területhez.

Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
Az SIA CP-01 szabványnak való megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen értékre.

Ha a felhasználó az Áthelyezés parancsot a kezelőegység olyan területre való áthelyezéséhez
használja, ahol ez a paraméter a Nem értékre van állítva, érvényes kényszerített hatástalanítási
kód megadása esetén a központ nem küldi ki a kényszerített nyitási jelentést. Ha a paramétert
egy adott területen a Nem értékre állítja, a kényszerítéshez megadott kód többé nem
használható az adott területen. Ha a paraméter a Nem lehetőségre van állítva, és egy megfelelő
hatástalanítási jogosultsággal rendelkező kódot használnak a terület kényszerített
hatástalanítása érdekében, a kezelőegységen a NEM JOGOSULT felirat jelenik meg.
További információ
A kényszerítéssel kapcsolatos további információkért lásd a Kényszerítés típusa, oldal 80 című
részt.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Kényszerítés
engedélyezése

4.1.12

Terület típusa
Alapértelmezés: Hagyományos
Választható értékek:
Hagyományos – a terület élesítése és hatástalanítása más területektől függetlenül történik.
Mester – egy Mester-terület élesítése előtt a Mester-területtel egyező azonosítószámú társított
területekhez kilépési késleltetést kell beállítani vagy Tejes Késleltetett Élesítés funkció
használatával kell élesíteni azokat. Ugyanaz az azonosítószám több Mester-területhez is
használható.
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Társítás – a megosztott terület azonosítószáma köti össze a társított területeket a Mesterterületekkel. A társított területeket a többi, azonos azonosítószámú társított területtől és
Mester-területtől függetlenül élesítheti és hatástalaníthatja.
Megosztott – a megosztott területek nincsenek összekapcsolva azonosítószám alapján
területekkel. Ezek a területek akkor kerülnek élesítésre, amikor a központ minden társított
területét a Teljes Élesítés Késleltetett funkcióval élesíti. A megosztott területek élesítése
megszűnik, amikor a központban legalább egy társított terület nem a Teljes Élesítés
Késleltetett funkcióval van élesítve (Részleges Élesítés funkcióval van élesítve vagy
hatástalanítva van).
Mester és társított területek élesítése
Ha úgy élesít egy Mester-területet, hogy a társított területek nincsenek élesítve, megjelenik az
Ellenőrizze a területet üzenet.
A Mester-területek a azonosítóhoz tartozó más területek élesítési állapotától függetlenül
hatástalaníthatók.
Megjegyzés!
A kezelőegység hatóköre hatással van a Mester-terület élesítésére.
Ha egy Mester-területet olyan kezelőegységről élesít, amelynél a Kezelőegység hatóköre
paraméter a Teljes központra érvényes vagy a Azonosítókra érvényes lehetőségre van állítva,
akkor a kilépési késleltetés minden társított (azonos azonosítószámú) területen elindul.
Megjegyzés!
Ha egy Mester-területet ütemezés használatával kíván élesíteni, első lépésként a társított
területeket élesítse az ütemezések segítségével
Az élesítési ütemtervek használatához első lépésként egy élesítési ütemterv segítségével a
társított területeket élesítse, mielőtt a Mester-területet élesítené.
Megjegyzés!
Az RPS, a kulcsos kapcsoló vagy az automatikus zárás funkció a társított területek
élesítése nélkül élesíti a Mester-területeket
A Mester-területek RPS-sel, kulcskapcsolókkal vagy az automatikus zárás funkcióval való
élesítéséhez nincs szükség rá, hogy az összes társított területet élesítse.
Megosztott és társított területek élesítése
Az összes társított terület élesítése a megosztott területeket is élesíti. Az utolsó társított
terület élesítését követően a megosztott terület automatikusan megkezdi az élesítést a kilépési
késleltetés használatával azon terület esetén, amelyhez a kezelőegység társítva van.
A megosztott területek nem élesíthetők kód, kártya, kulcsos kapcsoló, ütemezés vagy az RPS
használatával.
A központban lévő társított terület hatástalanításakor a központ automatikusan hatástalanítja a
megosztott területet. A megosztott területek nem hatástalaníthatók kód, kártya, kulcsos
kapcsoló vagy az RPS használatával.
Megjegyzés!
Az élesítési parancsokhoz a teljes központra vonatkozó jogosultság szükséges
A megosztott területekre vonatkozó élesítési parancsokat a teljes központra vonatkozó
kezelőegységen kell végrehajtania egy olyan felhasználónak, aki az összes társított területhez
rendelkezik jogosultsággal.
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Ha a megosztott Terület Nem Áll Készen az élesítésre
A megosztott terület valamely zónájának aktiválásakor az [ELLENŐRIZZE A TERÜLETET] felirat
jelenik meg a legutoljára élesíteni kívánt társított terület kezelőegységén.
Megjegyzés!
A társított terület kezelőegységéhez beállított hatókörnek a megosztott területeket is
tartalmaznia kell
Egy megosztott terület aktivált zónáinak társított területhez kapcsolódó kezelőegységeken
történő megtekintéséhez a megosztott és a társított területeknek ugyanazzal a
azonosítószámmal kell rendelkezniük. A társított területeken lévő kezelőegységek hatókörének
a megosztott területeket is tartalmaznia kell.
Megosztott terület kényszerített élesítése
Amikor a kezelőegységen az [ELLENŐRIZZE A TERÜLETET] felirat látható, nyomja meg, majd
tartsa lenyomva a TOVÁBB gombot, amíg meg nem jelenik a Kényszerített ellenőrzés? kérdés a
kijelzőn. Amennyiben a felhasználó megfelelő jogosultsággal rendelkezik a zónák
áthidalásához, a zóna áthidalható és az aktivált zónák száma nem lépi túl a megosztott
területhez a Max. Kényszerített Élesítés paraméterben beállított értéket, akkor az ENTER gomb
megnyomása esetén a központ kényszerített élesítést alkalmat a megosztott területen.
Megosztott terület élesítési állapotának megtekintése
Egy megosztott terület élesítési állapotának megtekintéséhez használja a [TERÜLETÁLLAPOT
MEGTEKINTÉSE] parancsot. A felhasználóknak a megosztott területhez kapcsolódó
jogosultsági szinttel kell rendelkezniük.
Riasztások és hibák némítása a megosztott területeken
A megosztott területeken riasztásai és hibái bármely kezelőegységről elnémíthatók. A
felhasználóknak a megosztott területhez kapcsolódó jogosultsági szinttel kell rendelkezniük.
A megosztott területekhez társított beléptető kártyaolvasók
Ha egy belépési terület élesítve van, és az adott terület megosztott területnek minősül, a
kilépési késleltetés újraindul, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy társított
területre átlépjen, majd hatástalanítsa azt. Ha a megosztott területhez hozzárendelt
kártyaolvasó a D## KP# hatókörbe tartozó társított területeket is tartalmaz (a BELÉPTETÉS
részben) a kártya hozzáérintésekor a társított terület és a megosztott terület élesítése
egyaránt megszűnik.
Megosztott területek zárási jelentései
A megosztott területekre vonatkozó zárási jelentésekhez a felhasználóknak a megosztott
területhez megfelelő, érvényes hozzáférési szinttel kell rendelkezniük.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Terület típusa

4.1.13

Kétemberes szabály?
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen – a terület élesítésének megszüntetéséhez két különböző kódot kell megadni ugyanazon a
kezelőegységen.
Nem – a terület élesítése egy kód megadása után megszűnik.
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Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében minden engedélyezett területnél állítsa ezt a paramétert a Nem
lehetőségre. További információkért lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
Ezt a paramétert olyan területeken használja, amelyeknél a Teljes Élesítést a Hatókör, oldal 119
rendelkező kezelőegységekkel hatástalanítja. Ha a belépési késleltetés véget ér, mielőtt a
felhasználó megadja a második kódot, a központ riasztási eseményt hoz létre.
Ha megszólal a terület Vész-hangjelzője, az első kód megadása elnémítja a riasztást. A második
kód megadása megszünteti a terület élesítését.
Ha a második kódot az első kód megadásához használt kezelőegységtől eltérő kezelőegységgel
írja be, a második kezelőegység figyelmezteti a felhasználót, hogy a kétemberes szabály van
érvényben, és mindkét kódot ugyanarról a kezelőegységről kell megadni.
Olyan egyedi funkciót is létrehozhat, amely jelszó megadásával hatástalanítja a területet.
Ezt a paramétert olyan létesítményekben állítsa Igen lehetőségre, ahol a biztosított területre
való belépéshez magasabb szintű biztonság szükséges. Bankok esetén például ezzel a
paraméterrel biztosítható hozzáférés a trezorhoz.
Ha a paraméter engedélyezve van, állítsa az érintett területeken lévő kezelőegységekre
vonatkozó Hatókör, oldal 119 paramétert az „Egész területre érvényes” lehetőségre.
Ne állítsa a Kétemberes szabályt az Igen lehetőségre olyan területen, amelynél a Időzített
Csapda kódok használata?, oldal 106 paraméter az Igen lehetőségre van állítva.
Ez a funkció csak kód használatával történő hatástalanítás esetén működik.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Kétemberes
szabály

4.1.14

Időzített Csapda kódok használata?
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Időzített Csapda
kódok használata
Lásd:

4.1.15

–

Időzített Csapda kódok megadási ideje, oldal 84

–

Második Időzített Csapda kód, oldal 84

–

Kétemberes szabály?, oldal 105

Tűz- és gáz-riasztás idő
Alapértelmezés: 6
Választható értékek: 0–90 (perc)
Adja meg azt az időtartamot percben, amennyi ideig a tűzjelző sziréna aktív legyen a tűz- és
gáz-riasztási esetén.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 0 percre. A 0 perc beállítás a kimenetet
folyamatosan fenntartja a visszaállításig.
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Megjegyzés!
Egyeztessen az illetékes hatósággal
Az adott rendszerhez megfelelő szirénaidővel kapcsolatos információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi illetékes hatósággal.
Az ekkor aktiválódó kimenet az A# Tűzjelző sziréna paraméterben állítható be. Az A## Gázjelző
sziréna teljesen független az A## Tűzjelző szirénától, de az szintén az itt megadott időt követi.
A sziréna kimenete a tűzriasztás bekapcsolásával egy időben indul el. A percben beállított idő
letelte után a sziréna lekapcsol. Legalább két percre állítsa ezt a paramétert.
RPS menüpont
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Tűz- és
gázjelzési idő

4.1.16

Tűzriasztás sablonja
Alapértelmezés: Szakaszos
Választható értékek:
–

Folyamatos – folyamatos kimenet.

–

Pulzáló – pulzusos időzítés. 60 ütem percenként egyenletes elosztásban (0,5
másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás).

–

California Standard – 10 másodperces hangjelzés + 5 másodperc csend + 10
másodperces hangjelzés + 5 másodperces csend.

–

3-as időbeli kódolás – 0,5 másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás, 0,5
másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás, 0,5 másodperces bekapcsolás,
1,5 másodperces kikapcsolás.

Válassza ki a terület által használt sablont a tűzvédelmi zónában aktiválódó riasztásokhoz. A
sablonok a Tűzjelzési idő lejártáig ismétlődnek.
A sablonok minimum 3 percig ± 10% (időzítési tolerancia) ideig működnek.
(Az 1999 NFPA szabványok a helyi illetékes hatóságok által engedély függvényében
automatikus némítás használatát és minimum 5 perces szirénázási időt engedélyeznek.)
Megjegyzés!
Közös kimenetet használó két zóna riasztása esetén
Amikor ugyanazt a kimenetet használó két tűzvédelmi zóna esetén lép érvénybe riasztás, a
legutóbbi tűzeseményhez kapcsolódó sablon lép érvénybe.
RPS menüpont
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Tűzriasztás
sablonja

4.1.17

Betörés-jelzés ideje
Alapértelmezés: 6
Választható értékek: 0–90 (perc)
Adja meg percben azt az időtartamot, hogy a sziréna mennyi ideig legyen aktív a betörési zóna
esetén.
Megjegyzés!
Egyeztessen az illetékes hatósággal
Az adott rendszerhez megfelelő szirénaidővel kapcsolatos információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi illetékes hatósággal.
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Megjegyzés!
SIA CP-01
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében minden engedélyezett területnél állítsa ezt a paramétert 6 percre vagy
annál magasabb értékre. További információkért lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
Az A# Vész-hangjelző, oldal 140 kimenet betörési riasztás esetén aktiválódik. A kimenet a
betörési idő lejárta után kapcsol ki.
Legalább két percre állítsa ezt a paramétert.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert 0 percre. A 0 perc beállítás a kimenetet
folyamatosan fenntartja a visszaállításig.

RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Betörés-jelzés
ideje

4.1.18

Betörési riasztás sablonja
Alapértelmezés: Folyamatos
Választható értékek:
–

Folyamatos – folyamatos kimenet.

–

Pulzáló – pulzusos időzítés. 60 ki-/bekapcsolás percenként egyenletes elosztásban (0,5
másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás).

–

California Standard – 10 másodperces hangjelzés + 5 másodperc csend + 10
másodperces hangjelzés + 5 másodperces csend. A tűzriasztási idő lejártáig folyamatosan
ismétlődik.

–

3-as időbeli kódolás – 0,5 másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás, 0,5
másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás, 0,5 másodperces bekapcsolás,
1,5 másodperces kikapcsolás. A szirénaidő lejártáig folyamatosan ismétlődik.

Válassza ki a terület által használt szirénázási sablont a nem tűzvédelmi zónákon aktiválódó
riasztásokhoz. A sablonok a Betörés-jelzés ideje paraméterben megadott idő lejártáig
ismétlődnek.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Betörési
riasztás sablonja

4.1.19

Gázriasztás sablonja
Alapértelmezés: 4-es időbeli kódolás
Választható értékek:
–

Folyamatos – folyamatos kimenet

–

Pulzáló – pulzusos időzítés. 60 ki-/bekapcsolás percenként egyenletes elosztásban (0,5
másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás).

–

California Standard – 10 másodperces hangjelzés + 5 másodperc csend + 10
másodperces hangjelzés + 5 másodperces csend.
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–

3-as időbeli kódolás – 0,5 másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás, 0,5
másodperces bekapcsolás, 0,5 másodperces kikapcsolás, 0,5 másodperces bekapcsolás,
1,5 másodperces kikapcsolás.

–

4-es időbeli kódolás – 0,1 másodperces bekapcsolás, 0,1 másodperces kikapcsolás, 0,1
másodperces bekapcsolás, 0,1 másodperces kikapcsolás, 0,1 másodperces bekapcsolás,
5 másodperces kikapcsolás.

Válassza ki a terület által használt szirénázási sablont a gázvédelmi zónában aktiválódó
riasztásokhoz. A sablonok a Tűzjelzési idő lejártáig ismétlődnek.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Gázriasztás
sablonja

4.1.20

Egy riasztás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – egy riasztási eseményt követően, az azonos területen lévő nem tűzriasztási zónákon
bekövetkező újabb, ugyanazon élesítési időszakban aktiválódó riasztási események nem
aktiválják a szirénakimenetet.

–

Nem – a szirénakimenet minden egyes riasztási eseménynél aktiválódik.

Az Egy riasztás paraméter nincs hatással a kezelőegység riasztási hangjára, illetve nem
akadályozza meg a jelentések elkészítését.
Ez nincs hatással a tűzvédelmi zónákra, a szirénaidő pedig minden egyes új riasztás esetén
újraindul.
A sziréna elnémítása visszaállítja az Egy riasztás paramétert.
Megjegyzés!
A kulcskapcsoló nem állítja vissza az Egy riasztás paramétert
Ha egy riasztás egy 24 órás zónában következik be, miközben a terület hatástalanítva van, az
adott terület kulcskapcsolóval történő élesítése nem állítja vissza az Egy riasztás paramétert.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Egy riasztás

4.1.21

Szirénateszt
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a sziréna tesztelése érdekében a rendszer két másodpercre aktiválja a
szirénakimenetet, miután megkapja a zárási jelentés nyugtázását a felügyeleti állomás
vevőjétől (vagy kilépési késleltetés végén olyan központok esetén, amelyeknek nem kell
zárási jelentést küldeniük).

–

Nem – A szirénateszt le van tiltva.

Megjegyzés!
Szirénateszt csak Teljes élesítés során
A szirénateszt csak akkor működik, ha a területen Teljes élesítés van. A szirénateszt nem
működik, ha a területen Részleges élesítés van.
Zárási jelentést követő szirénateszt
Azoknál a területeknél, ahol be van állítva a nyitási és zárási jelentés küldése, a szirénakimenet
két másodpercre aktiválódik, amikor a központ megkapja a zárási jelentés nyugtázását a
felügyeleti állomás vevőjétől.
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Ha a Szirénateszt paraméter értéke Igen, akkor ne konfigurálja a területet a korlátozott
nyitáshoz és záráshoz, vagy nyitási és zárási időablakokhoz.
Szirénateszt kilépési késleltetés után
Ha a Szirénateszt paraméter értéke Igen, és a területnél nincs beállítva a nyitási és zárási
jelentések küldése, akkor a kilépési időt követően a szirénakimenet két másodpercre
aktiválódik.
Egyszerre több terület élesítése
Amikor egynél több területet kíván egyszerre élesíteni (pl. az ÖSSZES TERÜLETET ÉLESÍTI?
funkció használatával), a központ egyszerre küldi ki az egyes területekre vonatkozó zárási
jelentéseket a felügyeleti állomás vevője számára. A szirénateszt akkor megy végbe, amikor a
központ megkapja az egyes jelentések nyugtázását.
Ha a központ nem küldi el a zárási jelentéseket, és minden területnél ugyanaz a kilépési
késleltetési idő van érvényben, a Szirénakimenet minden terület esetén két másodpercre
aktiválódik (két másodperces szünetekkel).
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Szirénateszt

4.1.22

Azonosító szerinti Nyitás/Zárás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ elküldi az adott területre vonatkozó nyitási vagy zárási jelentést.

–

Nem – a központ nem küldi el az adott területre vonatkozó nyitási vagy zárási jelentést.

A központ egy azonosító szerinti zárás jelentést küld ki, amikor a azonosítóhoz tartozó összes
terület zárása (élesítése) megtörténik.
A központ egy azonosító szerint nyitás jelentést küld ki, amikor a azonosítóhoz tartozó első
terület nyitása (hatástalanítása) megtörténik.
Az azonosítóhoz tartozó nyitási jelentés elküldését követően a azonosítóhoz tartozó egyéb
területek hatástalanítása nem generál újabb, a azonosítóhoz tartozó nyitási jelentést. A
azonosítóhoz kapcsolódó nyitási és zárási jelentések nem tartalmaznak a területre vonatkozó
adatokat.
Ezt a paramétert az azonosítóhoz tartozó összes terület esetén ugyanarra az értékre állítsa.
Ellenőrizze, hogy az azonosítószám az összes ide tartozó terület esetén egyezik-e.
Ha az azonosítóhoz tartozó nyitás vagy zárási jelentés a területen érvényben lévő nyitási vagy
zárási időablak során jön létre, és a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111
paraméternél az Igen lehetőség van kiválasztva, a központ nem küldi el a jelentést. A Bosch azt
javasolja, hogy minden azonos azonosítószámot használó területnél ugyanazokat a nyitási és
zárási időablakokat használja.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók >Azonosító
szerinti Nyitás/Zárás

4.1.23

Terület szerinti Nyitás/Zárás
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a terület adatainak feltüntetése a területre vonatkozó nyitási és zárási
jelentésekben. A központ területenként küldi el a jelentéseket.

–
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Amikor ennél paraméternél az Igen, a Azonosító szerinti Nyitás/Zárás, oldal 110 paraméternél
pedig a Nem lehetőség van beállítva, a nyitási és zárási jelentések a terület adatait is
tartalmazzák. A központ egyes területenként küldi el a jelentéseket.
Ha az Azonosító szerinti Nyitás/Zárás az Igen lehetőségre van állítva, a központ akkor küldi ki a
fiókra vonatkozó zárási jelentést (területadatok nélkül), amikor az adott azonosítószámhoz
tartozó utolsó terület is élesítve lett. A központ akkor küldi ki a azonosítóhoz kapcsolódó
nyitási jelentést (területadatok nélkül), amikor az azonos azonosítószámhoz tartozó első
terület hatástalanítása megtörténik.
Ne állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre, amennyiben a központ olyan automatizálási
rendszer számára küldi a jelentéseket, amely nem tud feldolgozni több területnyitási/-zárási
jelentést.
A központ a Nyitási/Zárási jelentéseket csak a következő Jogosultsági szintek, oldal 167 szinttel
rendelkező felhasználóknak küldi ki
követések:
–

Élesítésre kész: Terület Nyitás/Zárás = E

–

Élesítésre nem kész (Kényszerített élesítés/élesítés áthidalása): Korlátozott Nyitás/Zárás =
E

–

Részleges Élesítés: Részleges Élesítés Nyitás/Zárás = E

RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Terület szerinti
Nyitás/Zárás

4.1.24

Nyitás/Zárás letiltása az időablakban
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a központ nem küld nyitási és zárási jelentéseket a felügyeleti állomásnak, ha
nyitási vagy zárási esemény egy aktív időablakban történik.

–

Nem – a központ akkor is küld nyitási és zárási jelentéseket a felügyeleti állomásnak, ha
nyitási vagy zárási esemény egy beállított időablakban történik.

Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, és egy nyitási vagy zárási esemény az
időablakon kívül következik be, a központ egy (korábbi/későbbi) módosítóval küldi ki a nyitási
vagy zárási jelentést. Lásd a Nyitási/Zárási időablak című részt
Ha ez a paraméter a Nem lehetőségre van állítva, és egy nyitási vagy zárási esemény az
időablakon belül következik be, a központ nem alkalmazza a (korábbi/későbbi) módosítót a
nyitási vagy zárási jelentéseken.
A rendszer mindig naplózza a nyitási és zárási eseményeket.
Ha az összes nyitási és zárási tevékenységet nyomon kívánja követni, de a nyitási és zárási
időablakok szerint használható funkciókat szeretne használni, állítsa ezt a paramétert a Nem
lehetőségre, és állítsa be Nyitási/Zárási időablakokat.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Nyitás/Zárás
letiltása az időablakban

4.1.25

Automatikus zárás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a terület Teljes Élesítés Késleltetés funkcióval történő élesítése a zárási időablak
végén automatikusan megtörténik. Amikor a terület élesítése automatikusan megy végbe,
a központ akkor küld ki zárási jelentést, ha a területre és/vagy a azonosítóra vonatkozó
jelentéseknél ez be van állítva.
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Nem – a központ nem élesíti a területet a zárási időablak végén.

A Max. Kényszerített Élesítés/Max.Áthidalás, oldal 100 vagy a Áthidalható, oldal 216 paramétertől
függően a központ egy feltételhez nem kötött kényszerített élesítést hajt végre, amelyeknek
hatására a rendszer kihagyja az aktivált zónákat. Ha szeretné visszaállítani ezeknek a zónáknak
a működését, további információkért tekintse meg a Visszaálló Kényszerített élesítés, oldal 215
vagy a Visszaálló Áthidalás, oldal 216 című részeket.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Automatikus
zárás

4.1.26

Sikertelen nyitás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ Sikertelen nyitás jelentést küldi ki, ha a terület a Nyitási időablak végén
nincs hatástalanítva.

–

Nem – a központ nem küld Sikertelen nyitás jelentéseket erre a területre vonatkozóan.

RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Sikertelen
nyitás

4.1.27

Sikertelen zárás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ Sikertelen zárás jelentést küldi ki, ha a terület a Zárási időablak végén
nem élesedett be.

–

Nem – a központ nem küld Sikertelen zárás jelentéseket erre a területre vonatkozóan.

A nyitási és zárási jelentéseknél nem kell beállítani a Sikertelen zárás jelentések küldését.
Egy kilépési késleltetési időt kell beállítani a Kilépési késleltetés ideje, oldal 101 paraméterben.
Ha az Automatikus zárás, oldal 111 paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a központ egy
jelentést küldi ki, amikor a zárási idő-ablak lejár.
Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111 paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a
Sikertelen zárás jelentést egy Késői zárás vagy Késői zárás kényszerítése jelentés követi.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Sikertelen zárás

4.1.28

Legkésőbbi zárási idő
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

Letiltva – a funkció le van tiltva a területen.

A zárási idő adott területen történő elhalasztásának korlátozásához válassza ki a Legkésőbbi
zárási idő opciót az Zárás elhalasztás, oldal 241 funkcióval. Ha például a Legkésőbbi zárási idő
19:30-ra van beállítva, akkor a várható zárási időt legkésőbb 19:29-re állíthatja.
Ha a Legkésőbbi zárási idő beállításnál nem nulla érték van megadva, a Zárási időablak kezdete,
oldal 232 paraméternél meghatározott időpont nem lehet nagyobb vagy egyenlő, mint a
Legkésőbbi zárási idő beállításnál megadott érték. Ha például a Legkésőbbi zárási idő
paraméternél 17:30 van beállítva, a Zárási időablak kezdete paraméter nem lehet 17:30 vagy
annál későbbi időpont.
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RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Legkésőbbi
zárási idő

4.1.29

Korlátozott Nyitás/Zárás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az adott területre vonatkozó nyitási vagy zárási jelentések korlátozására szolgál

–

Nem – az adott területre vonatkozó nyitási vagy zárási jelentést a rendszer nem
korlátozza.

Az Igen lehetőség kiválasztása esetén a rendszer csak abban az esetben küldi el a nyitási
jelentéseket, ha a terület élesítése egy nem tűz/gáz által kiváltott riasztás miatt
megszüntetésre került. A rendszer csak abban az esetben küldi el a zárási jelentéseket, amikor
a terület a Teljes Élesítés funkcióval van bekapcsolva, és aktív zónák vannak rendszerben.
Korlátozott zárás esetén a rendszer által készített jelentések sorrendje: Kényszerített élesítés,
Kényszerített zóna, Kényszerített zárás, Zárási jelentés.
Ha a rendszer bekapcsolásához nincs szükség kódra, a zárási jelentések minden esetben
korlátozva lesznek, amikor a Korlátozott Nyitás/Zárás paraméter az Igen lehetőségre van
állítva. Ha a rendszer bekapcsolásához kód szükséges, a felhasználónál a Korlátozott Nyitás/
Zárás Jogosultsági szintek, oldal 167 az E (engedélyezve) értéken kell állnia a Nyitási/Zárási
jelentések korlátozása érdekében.
A korlátozott Nyitási/Zárási jelentések érdekében állítsa a Terület szerinti Nyitás/Zárás, oldal
110 paramétert Igen értékre.
Az aktív Nyitási/Zárási időablakok nem akadályozzák a korlátozott nyitási és zárási jelentések
létrehozását. Amikor a korlátozott Nyitási/Zárási jelentéseket a rendszer az ezekre vonatkozó
szabályoknak megfelelően küldi el, a rendszer a korai vagy késői megnevezést nem adja hozzá
ezekhez a jelentésekhez.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Korlátozott
Nyitás/Zárás

4.1.30

Részleges Élesítés Nyitás/Zárás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – nyitási és zárási jelentések küldése Részleges Azonnali Élesítés és Részleges
Élesítés Késleltetve esetén.

–

Nem – a rendszer nem küld nyitási és zárási jelentéseket Részleges Azonnali Élesítés vagy
Részleges Élesítés Késleltetve esetén.

Részleges Élesítés esetén a nyitási és zárási jelentéseket nem akadályozzák a Nyitási/Zárási
időablakok.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Részleges
Élesítés Nyitás/Zárás

4.1.31

Kilépési késleltetés újraindítása
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen – Kilépési késleltetés újraindításának engedélyezése.
Nem – Kilépési késleltetés újraindításának letiltása.
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A Kilépési késleltetés újraindítása funkció akkor indítja újra a kilépési késleltetést, ha a
végfelhasználó a kilépési késleltetés letelte előtt ismét belép a védett területre.
Ha például egy lakástulajdonos bekapcsolja (élesíti) a rendszert, elhagyja a házat, bezárja az
ajtót, majd eszébe jut, hogy a házban hagyta az autó kulcsát. Amikor kinyitja az ajtót, hogy
magához vegye a kulcsokat, a központ újraindítja a kilépési késleltetést, kellő időt biztosítva
számára a rendszer kikapcsolásához.
Ha ennél a paraméternél az Igen lehetőség van kiválasztva, az alábbi lépések követésével
indíthatja újra a kilépési késleltetést (Kilépési késleltetés ideje, oldal 101):
1.

Állítsa a rendszert Teljes vagy Részleges Élesítés módba.

2.

Aktiváljon, majd állítson vissza egy olyan zónát (nyisson ki, majd csukjon be egy ajtót),
amely olyan zónaprofilhoz van hozzárendelve, amelyben a zóna típusa Részleges Élesítés
és egy késleltetett riasztású zónaválasz (4, 5, 6, 7 vagy 8) van konfigurálva. (Zónaprofilok,
oldal 192, Zóna típusa, oldal 194, Zóna válasza, oldal 199)

3.

A kilépési késleltetés ideje alatt aktiváljon egy olyan zónát (nyisson ki egy ajtót), amely
olyan zónaprofilhoz van hozzárendelve, amelyben a zóna típusa, a Részleges Élesítés és
egy késleltetett riasztású zónaválasz (4, 5, 6, 7 vagy 8) van konfigurálva. A kilépési
késleltetés újraindul.

Megjegyzés!
A kilépési késleltetés csak egy alkalommal indítható újra
A kilépési késleltetés csak egy alkalommal indítható újra. Ugyanazon zóna ismételt aktiválása,
illetve egy másik zóna újraindított kilépési késleltetési idő során történő aktiválása esetén a
késleltetés nem indítható újra másodszor.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Kilépési
késleltetés újraindítása

4.1.32

Teljes Élesítés – Nincs kilépés
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen – a központ minden élesítést Teljes Élesítés Késleltetett lehetőségről a Részleges Élesítés
Késleltetve lehetőségre állít, amennyiben nincsenek Részleges Élesítés Késleltetve zónák
aktiválva és helyreállítva a kilépési késleltetés ideje alatt.
Nem – a központ nem kapcsolja át az élesítés állapotát.
A központ jelenti, majd megjeleníti a végső élesítési állapotot a kezelőegységeken.
Távadóval vagy ütemezéssel történő élesítés esetén a központ figyelmen kívül hagyja ezt az
opciót.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Teljes Élesítés –
Nincs kilépés

4.1.33

Figyelmeztetés kilépési késleltetésre
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a riasztási kimenet be-/kikapcsolása két másodpercenként a kilépési késleltetés
utolsó 10 másodpercében.

–
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Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen értékre. További információkért lásd:
SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Figyelmeztetés
kilépési késleltetésre

4.1.34

Figyelmeztetés belépési késleltetésre
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a riasztási kimenet be-/kikapcsolása két másodpercenként a belépési késleltetés
utolsó 10 másodpercében.

–

Nem – a riasztási kimenet ki-/bekapcsolásának mellőzése a belépési késleltetés során

Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen értékre. További információkért lásd:
SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Figyelmeztetés
belépési késleltetésre

4.1.35

Terület újbóli élesítési ideje
Alapértelmezés: 00:00
Választható értékek: 00:00 (letiltva) és 23:59 között
Ez a paraméter annak az időintervallumnak a beállítására szolgál (ÓÓ:PP), ez az idő egy
kikapcsolt terület újraélesítése között várakozás.
Ha például a Terület újraélesítésének ideje paraméternél négy óra (04:00) van beállítva, a
terület élesítését pedig 13:30-kor kikapcsolják, a rendszer 17:30-kor ismét Teljes Élesítés
Késleltetett funkció használatával élesíti a területet. Ekkor a rendszer minden olyan zóna
esetén kényszerített élesítést alkalmaz, amely nem áll készen az élesítésre.
Megjegyzés!
Az ismételt élesítésnél a központ figyelmen kívül hagyja a Max. Kényszerített Élesítés/
Áthidalás paramétert
Ha a területet a központ a Terület újraélesítésének ideje paraméterben megadott idő után
ismét élesíti, a rendszer minden olyan zóna esetén kényszerített élesítést alkalmaz, amely nem
áll készen az élesítésre (aktiválva van).
A terület élesítése 23:59-kor automatikusan megtörténik, függetlenül attól, hogy a Terület
újraélesítésének időzítője mikor indult el.
Ha például a Terület újraélesítésének ideje paraméternél négy óra (04:00) van beállítva, a
terület élesítését pedig 22:30-kor kikapcsolják, a rendszer 23:59-kor Teljes Élesítés Késleltetett
funkcióval ismét élesíti a területet (1 órával és 29 perccel a hatástalanítást követően).
Az aktív Terület újraélesítése parancs késleltetése a kezelőegység Zárás elhalasztás
funkciójával hosszabbítható meg
(Be/Ki menü > Zárási idő kiterjesztése).
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Megjegyzés!
A Zárási időablak és a Terület újbóli élesítési ideje paraméter konfigurálása a terület nem várt
viselkedését okozhatja.
Ha ugyanahhoz a területhez a Zárási időablak és a Terület újbóli élesítési ideje paraméter is
konfigurálva van,
azaz a Zárási időablak és a Terület újbóli élesítésének időzítője egyszerre van érvényben,
és a felhasználó a kezelőegységen a Zárási idő kiterjesztése parancsot használja,
a központ csak a Zárási időablakot hosszabbítja meg, a Terület újbóli élesítési idejét nem.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Terület újbóli
élesítési ideje

4.2

Területélesítés szövege
A B9512G legfeljebb 32 területet támogat. A B8512G legfeljebb 8 területet támogat.

4.2.1

Területnév szövege
Alapértelmezés: Terület # (# = a terület száma)
Választható értékek: Max. 32 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek)
Adja meg a kezelőegységeken megjelenítendő területnevet.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területélesítés
szövege > Területnév szövege

4.2.2

Azonosító bekapcsolva állapot szövege
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Legfeljebb 32 karaktert adhat meg.
Adja meg a kezelőegységen az egyes területekhez megjelenítendő szöveget.
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegységet használ?
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegység használata esetén a „Tűzjelző rendszer” kifejezést
adja meg.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területélesítés
szövege > Fiók bekapcsolva állapot szövege

4.2.3

# Terület élesítve állapot szövege
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Legfeljebb 32 karaktert adhat meg.
Adja meg a kezelőegységen az egyes területekhez megjelenítendő szöveget.
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegységet használ?
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegység használata esetén a „Tűzjelző rendszer” kifejezést
adja meg.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területélesítés
szövege > # terület bekapcsolva állapot szövege

4.2.4

# Terület Nem Áll Készen állapot szövege
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Legfeljebb 32 karaktert adhat meg.
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Adja meg a kezelőegységen abban az esetben megjelenítendő szöveget, amikor a Terület Nem
Áll Készen az élesítésre.
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegységet használ?
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegység használata esetén a „Tűzjelző rendszer” kifejezést
adja meg.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területélesítés
szövege > # Terület Nem Áll Készen állapot szövege

4.2.5

# Terület Hatástalanítva állapot szövege
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Legfeljebb 32 karaktert adhat meg.
Adja meg a kezelőegységen a területek kikapcsolásakor (hatástalanítás) megjelenítendő
szöveget.
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegységet használ?
D1255F, D1256F vagy D1257F kezelőegység használata esetén a „Tűzjelző rendszer” kifejezést
adja meg.
RPS menüpont:
Területek paraméterei > Terület-/Sziréna Paraméterek, Nyitási/Zárási opciók > Területélesítés
szövege > # Terület Hatástalanítva állapot szövege
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5

Kezelőegységek

5.1

Kezelőegység-hozzárendelések
A B9512G központ 1–32 SDI2- vagy 1–16 SDI-kezelőegységet támogat. Az SDI-kezelőegységek
legfeljebb a 16. címig programozhatók. Az B8512G központ 1–16 kezelőegységet támogat.

5.1.1

Kezelőegység neve (első nyelv)
Alapértelmezés: Kezelőegység #
Választható értékek: Max. 32 karakter
A kezelőegység leírásához legfeljebb 32 karakterből, számból és szimbólumból álló szöveget
használhat.
A kezelőegység az első 20 karaktert jeleníti meg. Ha 20-nál több karaktert használ, a
kezelőegység egyszer végiggörgeti a kijelzőn a teljes szöveget. A szöveg ismételt görgetéséhez
nyomja meg az [ESC] billentyűt.
A 32 karakteres limitbe a szóközök is beleszámítanak.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység neve

5.1.2

Kezelőegység neve (második nyelv)
Alapértelmezés: üres
Választható értékek: Max. 32 karakter
A kezelőegység leírásához legfeljebb 32 karakterből, számból és szimbólumból álló szöveget
használhat.
A kezelőegység az első 20 karaktert jeleníti meg. Ha 20-nál több karaktert használ, a
kezelőegység egyszer végiggörgeti a kijelzőn a teljes szöveget. A szöveg ismételt görgetéséhez
nyomja meg az [ESC] billentyűt.
A 32 karakteres limitbe a szóközök is beleszámítanak.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység neve (második nyelv)

5.1.3

Kezelőegység típusa
Alapértelmezés:
–

1. cím = B92x kétsoros kezelőegység

–

Minden más cím = Kezelőegység nincs telepítve

Választható értékek:
–

Kezelőegység nincs telepítve

–

B91x alap kezelőegység

–

B92x kétsoros kezelőegység

–

B93x ATM megjelenésű kezelőegység

–

B94x érintőképernyős kezelőegység

–

D1255 VFD kezelőegység (SDI)

–

D125xRB tűzjelző kezelőegység (SDI)

–

D126x LCD kezelőegység (SDI)

Válassza ki a központhoz ezen a címen csatlakoztatott kezelőegység típusát. A Kezelőegység
típusa paramétert a kezelőegység első telepítésekor a rendszer automatikusan konfigurálja.
Megjegyzés!
A D1260 eszköz csak az 1–8. címekhez konfigurálhatja. A D1265 eszköz az 1–16. címekhez
konfigurálható.
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Kiegészítő információk tűzjelző kezelőegységekhez
Azonosító bekapcsolva állapot szövege, oldal 116
# Terület élesítve állapot szövege, oldal 116
# Terület Nem Áll Készen állapot szövege, oldal 116
# Terület Hatástalanítva állapot szövege, oldal 117
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység típusa

5.1.4

Terület hozzárendelése
Alapértelmezés: 1
Választható értékek:
–

B9512G: 1–32

–

B8512G: 1–8

Válassza ki a kezelőegységhez hozzárendelni kívánt területet.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Terület hozzárendelése

5.1.5

Kezelőegységen nyelve
Alapértelmezés: Első nyelv, a felhasználó nyelve után
Választható értékek:
–

Első nyelv, a felhasználó nyelvének követése

–

Első nyelv, a felhasználó nyelvének mellőzésével

–

Második nyelv, a felhasználó nyelvének követése

–

Második nyelv, a felhasználó nyelvének mellőzésével

Válassza ki a kezelőegység nyelvét.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység nyelve

5.1.6

Hatókör
Alapértelmezés:
–

1. cím: Teljes központra érvényes

–

Minden más cím: Területhez rendelt

Választható értékek:
–

Területhez rendelt – a kezelőegység csak arra a területre vonatkozó információkat és
élesítési/élesítés-kikapcsolási funkciókat jeleníti meg, amelyhez hozzá van rendelve.

–

Azonosítókra vonatkozó adatok – a kezelőegység az azonos azonosítószámú területekre
vonatkozó információkat és élesítési/élesítés-kikapcsolási funkciókat jeleníti meg.
Általában a társított területtípushoz használatos.

–

Teljes központra érvényes – a teljes központot lefedő kezelőegységeken a központ
minden területére vonatkozóan megtekintheti a területek információit, és elvégezheti az
élesítést, illetve az élesítés megszüntetését. Általában a Mester-területekhez használatos.

–

Egyéni – egyéni hatókör esetén Ön határozhatja meg a kezelőegység hatókörébe tartozó
területeket.

A hatókör meghatározza, hogy mely területek tekinthetők meg a kezelőegységen, mely
területek jelennek meg, amikor a kezelőegységről végez élesítést, illetve mely területekre
léphet át a kezelőegység.
Az Egyéni opció kiválasztásakor az RPS az alábbi figyelmeztetést jeleníti meg:
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Ha az Igen lehetőségre kattint, a Kezelőegység hatókörébe tartozó Területek Paraméter
visszaáll az alapértelmezett beállításra.
Ha a Nem lehetőségre kattint, semmilyen módosítás nem történik.
További információ
Azonosító szám, oldal 99
Terület típusa, oldal 103
Kezelőegység hatókörébe tartozó területek, oldal 120
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Hatókör
Lásd:

5.1.7

–

Azonosító szám, oldal 99

–

Terület típusa, oldal 103

–

Kezelőegység hatókörébe tartozó területek, oldal 120

Kezelőegység hatókörébe tartozó területek
Alapértelmezés:
–

1. cím: Mind

–

Minden más cím: 1. terület

Választható értékek:
–

Egy terület kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez kattintson a terület számára.

–

Az összes terület kijelöléséhez kattintson az Összes beállítása lehetőségre.

–

Az összes terület törléséhez kattintson az Összes törlése lehetőségre (egy terület sem
lesz kiválasztva).

Kattintson duplán a területek megtekintéséhez és kiválasztásához.
Kattintson azokra a területekre, amelyeket hozzá szeretne adni a kezelőegység Egyéni
hatóköréhez.
További információ
Hatókör, oldal 119
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység hatókörébe tartozó területek

5.1.8

A kód követi a hatókört?
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – amikor a kezelőegységhez társított területet élesítve van, a kód megadása az adott
területet és a kezelőegység hatókörébe tartozó további területeket is hatástalanítja.
Amikor a terület hatástalanítva van, a kód megadása az adott területet és a kezelőegység
hatókörébe tartozó további területeket is élesíti.

–

Nem – a kód megadása csak azt a területet élesíti vagy hatástalanítja, amelyhez a
kezelőegység hozzá van rendelve.

A Kód követi a hatókör paramétert és csak a kóddal történő élesítésre vonatkozik. A
funkciólistán szereplő élesítési funkciókra vonatkozik.
A felhasználók jogosultsági szintjénél engedélyezni kell az Élesítés belépési kóddal és a
hatástalanítás belépési kóddal jogosultságot.
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További információ
Hatókör, oldal 119
Terület, oldal 188
Élesítés belépési kóddal, oldal 182
Hatástalanítás belépési kóddal, oldal 182
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > A kód követi a hatókört

5.1.9

Enter gomb kimenetet aktivál
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

0 – nincs társítva kimenet a Kód + Enter funkcióhoz, Működtető kimenethez.

–

B9512G: 1–599 – kimenet társítása a Kód + Enter funkcióhoz, Működtető kimenethez.

–

B8512G: 1–99

Ha a Kód + Enter funkció, oldal 121 a Működtető kimenet lehetőségre van állítva, és a
felhasználó a kód megadása után megnyomja az [Enter] gombot, az Enter gombhoz rendelt
kimenet 10 másodpercre aktiválódik. A központ két eseményt hoz létre a naplóban: ###
kimenet a felhasználói azonosítóval aktiválás, ### kimenet felhasználói azonosítóval
alaphelyzetbe állítva.
Megjegyzés!
Az Enter gombhoz rendelt kimenetet ne ossza meg más kimeneti funkciókkal.
Az Enter gomb kimenete paraméterhez társított kimenet nem társítható más kimeneti
funkciókhoz. Ez hibás kimeneti működést eredményezhet.
A Kód + Enter funkció, Ajtó működtetése és az Enter gomb kimenete paramétert alacsony
biztonsági szintű beléptető ajtózárakhoz használhatja. Ez nem hidalja át a zónát.
További információ
Kód + Enter funkció, oldal 121
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Enter gomb kimenete

5.1.10

Kód + Enter funkció
Alapértelmezés: Élesítés/Hatástalanítás
Választható értékek:
–

Élesítés/Hatástalanítás – ha a terület hatástalanítva van, a kód és az [ENTER] gomb
megnyomása a felhasználó hatókörébe tartozó minden területen Tejes Késleltetett
Élesítés funkciót indít. Ha az aktuális terület élesítve van, a felhasználó hatókörébe
tartozó minden terület hatástalanításra kerül.

–

Ajtó működtetése – a kód és az [ENTER] gomb megnyomása az Ajtó zárása paraméternél
meghatározott időre működésbe hozza az Ajtó # hozzárendelése paraméternél
beprogramozott ajtóvezérlőt, majd a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelően
elvégzi az élesítési (pl. hatástalanítás) és egyéni funkciókat.

–

Működtető kimenet aktiválása – a kód megadása és az [ENTER] gomb megnyomása 10
másodpercre aktiválja az Enter gombhoz rendelt kimenetet.

–

Automatikus újraélesítés – ha kezelőegységhez társított terület Teljes Élesítés Késleltetett
funkcióval van élesítve, a kód megadása és az [ENTER] gomb megnyomása újraindítja a
kilépési késleltetést. Ha a terület hatástalanítva van, a kód megadása és az [ENTER] gomb
megnyomása nem élesíti a területet.
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Csak bejelentkezés – a kód megadása és az [ENTER] gomb megnyomása bejelentkezteti a
felhasználót. Erre az esetre a kettős hitelesítés nem vonatkozik.

–

Bejelentkezés/Hatástalanítás – a kód megadása és az [ENTER] gomb megnyomása
bejelentkezteti a felhasználót, és hatástalanítja a felhasználó hatókörébe tartozó
területeket. Erre az esetre a kettős hitelesítés nem vonatkozik.

Az adott területhez megfelelő jogosultságú kód megadása esetén a rendszer mindig elnémítja a
riasztásokat és a hibajelzéseket.
Ha a Kód + Enter funkció konfigurációs problémák miatt nem hajtható végre, a központ a
beállítástól függetlenül az Élesítés/Hatástalanítás funkciót hajtja végre.
A Kód + Enter funkciókhoz nem használhatja a szervizjelszót (felhasználói azonosító: 0).
A Kimenet működtetése funkcióhoz használt kimenetek nem oszthatók meg más zóna-/
érzékelő alaphelyzetbe állítási, központ- és szirénafunkciókkal. A kimenet megosztása hibás
kimeneti működést eredményezhet.
Megjegyzés!
A kettős hitelesítés funkció nem kompatibilis az Automatikus újraélesítés opcióval
Ha a Kettős hitelesítés paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ne állítsa a Kód + Enter
funkciót az Automatikus újraélesítés lehetőségre.
Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés hagyja ezt a paramétert az alapértelmezett beállításon.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kód + Enter funkció

5.1.11

Kettős hitelesítés
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az élesítéshez, a hatástalanításhoz, valamint a jelszóval védett funkciók
végrehajtásához a felhasználóknak meg kell adniuk egy kódot, és hozzá kell érinteniük
azonosítókártyájukat vagy beléptetőkulcsukat az ajtón lévő kártyaolvasóhoz vagy a B94X
érintőképernyős kezelőegységhez.

–

Nem – a felhasználóknak vagy egy kódot kell megadniuk, vagy azonosítókártyájukat/
beléptetőkulcsukat kell használniuk a B94X érintőképernyős kezelőegységnél.

Megjegyzés!
A kettős hitelesítés funkció nem kompatibilis az Automatikus újraélesítés opcióval
Ha a Kettős hitelesítés paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ne állítsa a Kód + Enter
funkciót az Automatikus újraélesítés lehetőségre.
Mielőtt az IGEN lehetőségre állítja ezt a paramétert, ellenőrizze, hogy a rendszerben elérhető-e
ajtóra szerelt kártyaolvasó vagy B94X érintőképernyős kezelőegység. Lásd: Ajtó hozzárendelése,
oldal 123 hozzárendelése vagy Kezelőegység típusa, oldal 118 típusa (B94X érintőképernyős
kezelőegység esetén).
Ha B94X érintőképernyős kezelőegységet használ, és az Ajtó hozzárendelése paraméter az Ajtó
# lehetőségre van állítva, a kezelőegység kártyaolvasó funkciója letiltásra kerül, és a rendszer
az ajtónál található kártyaolvasót használja a kettős hitelesítéshez.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kettős hitelesítés
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Kettős hitelesítés időtartama
Alapértelmezés: 20 másodperc
Választható értékek: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 másodperc
Ha engedélyezve van a Kettős hitelesítés, a felhasználóknak az ennél a paraméternél
meghatározott időtartamon belül meg kell adniuk egy kódot és a kártyaolvasóhoz kell
érinteniük azonosítókártyájukat vagy beléptetőkulcsukat.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kettős hitelesítés időtartama

5.1.13

Ajtó hozzárendelése
Alapértelmezés: Nincs ajtó
Választható értékek:
–

Nincs ajtó – nincs ajtóvezérlő rendelve a kezelőegységhez.

–

1–32. ajtó (1–8. a B8512 esetén) – a megfelelő szám kiválasztásával rendeljen hozzá egy
ajtóvezérlőt a kezelőegységhez.

Válassza ki az ajtóvezérlőt (Ajtó ##), amelyet a kezelőegység a kártyák/beléptetőkulcsok
hozzáadásához és az Ajtó zárása szöveg megjelenítéséhez használ.
Ha az Ajtó hozzárendelése paraméter a Nincs ajtó lehetőségre van állítva, a NEM ÁLL KÉSZEN
üzenet jelenik meg a kezelőegységen, amikor a felhasználó megpróbál hozzáadni egy
felhasználót. Amennyiben hozzá van rendelve egy ajtóvezérlőhöz, a felhasználók nem
rendelhetnek hozzá kártyákat/beléptetőkulcsokat a kezelőegység Felhasználó hozzáadása/
szerkesztése parancsával.
Ha a kezelőegységhez nincs ajtóvezérlő társítva, a felhasználók az AJTÓVEZÉRLÉS funkciók
használatával vezérelhetik az ajtókat.
Ha az Ajtó hozzárendelése paramétert a Nincs ajtó lehetőségre van állítja, azzal letiltja:
–

a Kód + Enter funkció paraméter Ajtó működtetése opcióját,

–

a Felhasználó hozzáadása/módosítása parancs Kártya hozzáadása opcióját, valamint

–

a Kettős hitelesítés funkciót.

RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Ajtó hozzárendelése

5.1.14

Hiba hangjelzése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – teljes központra vonatkozó hibahangjelzések megszólaltatása és Vizuális
megjelenítések a kezelőegységen.

–

Nem – nem szólalnak meg a teljes központra vonatkozó hibahangjelzések. A Vizuális
megjelenítések ugyanúgy megjelennek.

A teljes központra vonatkozó hibahangjelzések az áramellátással, a telefonhibákkal, az SDIbusszal és az SDI2-busszal kapcsolatos hangjelzéseket beleértve. A zónákkal kapcsolatos
hibák, valamint az aktiválás esetén megszólaló hangjelzés nem tartozik közéjük.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Hiba hangjelzése
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Belépési hang
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – Belépési késleltetés közben belépési hang szólal meg a kezelőegységen.

–

Nem – A kezelőegységen nem szólal meg belépési hang.

A kezelőegység hatókörébe tartozó terület egy, késleltetéssel beállított zónájának aktiválása
elindítja a belépési késleltetést.
Ha szeretné zónánként külön-külön letiltani a belépési hangot, állíts a Zónák > Zónaprofilok >
Belépési hang kikapcsolva, oldal 211 paramétert az Igen lehetőségre.
Az UL-szabványnak megfelelő rendszerek esetén állítsa ezt a paramétert az Igen értékre.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Belépési hang

5.1.16

Kilépési hang
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – Kilépési késleltetés közben kilépési hang szólal meg a kezelőegységen.

–

Nem – A kezelőegységen nem szólal meg kilépési hang.

Az élesítési hatókörrel rendelkező kezelőegységről végzett élesítés elindítja a kilépési
késleltetést.
A kilépési hang területenként történő letiltásához állítsa a Területek paraméterei > Kilépési
hang paramétert a Nem lehetőségre.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kilépési hang

5.1.17

Terület élesítésére figyelmeztető hang
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a zárási időablak kezdetekor a kezelőegységen megszólal egy hangjelzés, és
megjelenik egy figyelmeztetés.

–

Nem – a kezelőegységen nem szólal meg hangjelzés, és nem jelenik meg figyelmeztetés.

RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Terület élesítésére figyelmeztető hang

5.1.18

Ajtó zárására figyelmeztető hang
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – amikor egy ajtó a Áthidalási-idő paraméternél meghatározott időtartamon túl nyitva
marad, a kezelőegységen megszólal egy hangjelzés, és megjelenik az Ajtó zárása
figyelmeztetés.

–

Nem – a kezelőegységen nem szólal meg hangjelzés, és nem jelenik meg az Ajtó zárása
figyelmeztetés.

A kezelőegységhez az Ajtó hozzárendelése, oldal 123 paraméternél hozzárendelt ajtó
Hozzáférés / Ajtó / Idő meghosszabbítása, oldal 254 paraméterét nullánál nagyobb értékre kell
állítani.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Ajtó zárására figyelmeztető hang

5.1.19

Görgetés letiltása készenlétben lévő kezelőegység esetén
Alapértelmezés: Nem
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Választható értékek:
–

Igen – amikor a kezelőegység készenléti állapotban van, a némított riasztási- és
hibaesemények szövegének automatikus görgetése nincs engedélyezve.

–

Nem – a szöveg automatikus görgetésének engedélyezése.

Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert a Nem lehetőségre.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Görgetés letiltása készenlétben lévő
kezelőegység esetén

5.1.20

Funkciózár
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az Áthidalás gomb, a Menü gomb vagy a gyorsbillentyűk megnyomása után a
folytatáshoz kód megadására van szükség.

–

Nem – nincs szükség kód megadására a folytatáshoz.

Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, az Áthidalás gomb, a Menü gomb, valamint a
gyorsbillentyűk megnyomása után a felhasználóknak meg kell adniuk egy kódot. A
kezelőegység funkciólistájában beprogramozott elemek a felhasználó jogosultsági szintje
szerint vannak szűrve. A kezelőegységen csak a funkciólista azon elemei jelennek meg,
amelyekhez a felhasználó megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
Ha a paraméter a Nem lehetőségre van állítva, és megnyomja a Áthidalás gombot, a Menü
gombot vagy valamelyik gyorsbillentyűt, a felhasználó jogosultsági szintjétől függetlenül az
adott kezelőegység-cím menülistájában beprogramozott minden elem megjelenik.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Funkciózár

5.1.21

Megszakítás kijelzése
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a kezelőegységen a RIASZTÁS NINCS ELKÜLDVE felirat jelenik meg, ha a betörési
riasztást még a riasztási jelentés elküldése előtt szakítja meg.

–

Nem – ezen a kezelőegységen nem jelenik meg a RIASZTÁS NINCS ELKÜLDVE üzenet.

RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Megszakítás kijelzése

5.1.22

Törlés kijelzése
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a kezelőegységen a RIASZTÁS MEGSZAKÍTVA felirat jelenik meg a betörési riasztás
megszakításakor.

–

Nem – ezen a kezelőegységen nem jelenik meg a RIASZTÁS MEGSZAKÍTVA üzenet.

Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a Teljes központra érvényes / Egyéb /
Megszakítási jelentések, oldal 81 paramétereket is az Igen lehetőségre kell állítani.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Törlés kijelzése.
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Éjszakai fény engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a kezelőegység kijelzőjének és billentyűinek háttérvilágítása minimális szinten van,
amikor a kezelőegység készenléti állapotban van.

–

Nem – a kezelőegység kijelzőjének és billentyűinek háttérvilágítása kikapcsol, amikor a
kezelőegység készenléti állapotban van.

Ha a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a felhasználó a kezelőegységen kapcsolhatja
be- vagy ki az éjszakai fény funkciót.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Éjszakai fény engedélyezése

5.1.24

Éjszakai fényerő
Alapértelmezés: 2
Választható értékek:
–

0 – Éjszakai fény kikapcsolása

–

1–6 – minél magasabb a szám, annál nagyobb az éjszakai fény fényereje.

Ez a paraméter határozza meg a kezelőegység éjszakai fény funkciójának fényerejét.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Éjszakai fényerő

5.1.25

Gombnyomást kísérő hang némítása
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a billentyűk lenyomását nem kíséri hang.

–

Nem – a kezelőegység a gombok megnyomásakor hangot ad ki.

Ha a paraméter a Nem lehetőségre van állítva, a felhasználó nem kapcsolhatja ki a
gombnyomást kísérő hangot.
Ha a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a felhasználó nem kapcsolhatja be a
gombnyomást kísérő hangot.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Gombnyomást kísérő hang némítása

5.1.26

Dátum és idő megjelenítése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a kezelőegység megjeleníti a dátumot és az időt.

–

Nem – a kezelőegység nem jeleníti meg a dátumot és az időt.

RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Dátum és idő megjelenítése

5.1.27

Kezelőegység hangereje
Alapértelmezés: 7
Választható értékek: 0 és 7 között
A 0 a legalacsonyabb hangerő.
A 7 a legmagasabb hangerő.
A magas prioritású hangjelzések, például a riasztási hangjelzések mindig maximális hangerőn
szólalnak meg.

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Kezelőegységek | hu 127

RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység hangereje

5.1.28

Kezelőegység fényereje
Alapértelmezés: 6
Választható értékek: 0 és 6 között
0 – a kezelőegység kijelzője a legkisebb fényerővel világít.
6 – a kezelőegység kijelzője a legnagyobb fényerővel világít.
A kezelőegység fényereje a kezelőegységen állítható be.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Kezelőegység fényereje

5.1.29

Jelenlétérzékelő letiltása
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a jelenlétérzékelő letiltása

–

Nem – amikor a jelenlétérzékelő mozgást észlel a kezelőegység közelében, a kezelőegység
kijelzője csökkentett háttérvilágítással felvillan.

A jelenlétérzékelő funkció csak a B94x érintőképernyős kezelőegységeken érhető el.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Jelenlétérzékelő letiltása

5.1.30

RF olvasó letiltása
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a RF olvasó letiltása.

–

Nem – a RF olvasó engedélyezése.

A RF olvasó funkció csak a B94x érintőképernyős kezelőegységeken érhető el.
A RF olvasó funkció letiltása csökkenti az energiafogyasztást.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > RF olvasó letiltása

5.1.31

Szabotázskapcsoló engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a szabotázskapcsoló engedélyezése.

–

Nem – a szabotázskapcsoló letiltása.

Ez a paraméter csak az SDI-kezelőegységekre, valamint a B915 kezelőegységre vonatkozik.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Szabotázskapcsoló engedélyezése

5.1.32

Funkcióbillentyű-opció
Alapértelmezés: Nyelvválasztás
Választható értékek:
–

Nyelvválasztás – a gomb megnyomásával a felhasználók a központ első és második nyelve
között válthatnak.

–

Eseménymemória – a gomb megnyomásával a felhasználók gyorsan hozzáférhetnek az
Eseménymemóriához.

Ez a paraméter a B94x érintőképernyős kezelőegység bal felső sarkában található gomb
konfigurálására szolgál.
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RPS menüpont:
Kezelőegységek > SDI2 kezelőegység-hozzárendelések > Funkcióbillentyű-opció

5.1.33

Felügyelet
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a rendszer felügyeli a kezelőegység címét. Csak egy, ehhez a címhez beállított SDIkezelőegységet csatlakoztasson.

–

Nem – a rendszer nem felügyeli a kezelőegység címét. Egynél több, ehhez a címhez
beállított SDI-kezelőegységet csatlakoztathat.

Ez a paraméter csak az SDI-kezelőegységekre vonatkozik. A rendszer az SDI2-kezelőegységeket
mindig felügyeli.
A Kezelőegység típusa, oldal 118 paramétert SDI-kezelőegységre kell állítani.
Ha ez a paraméter az Igen lehetőségre van állítva, és probléma merül fel a kezelőegységgel
vagy az SDI-busszal kapcsolatban, a központ HIBA, SDI ## eseményt generál.
A központ akkor is felügyeli az SDI D125xRB tűzjelző-kezelőegységeket, ha ez a paraméter a
Nem értékre van állítva.
A kezelőegységen lévő gombok megnyomásakor az azonos címhez beállított SDIkezelőegységek ugyanazt a szöveget jelenítik meg, és ugyanazokat a hangjelzéseket szólaltatják
meg.
Az SDI hibaesemények mindig az 1. területre és az 1. azonosítóra vonatkoznak attól
függetlenül, hogy az SDI-eszköz melyik területhez van hozzárendelve.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864-követelmények
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében állítsa ezt a paramétert az Igen lehetőségre.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Felügyelet

5.1.34

Belépési kód [Esc] opció
Alapértelmezés:
–

Az 1. sz. (SDI2) kezelőegységhez Nem és az összes többihez Igen .

Választható értékek:
–

Igen – a belépési kód beírása után az [Esc] megnyomásával elnémítja az összes aktív
riasztást. Ha a nyugtázott riasztások láthatók, a belépési kód beírása és az [Esc]
megnyomása törli a képernyőt.

–

Nem – a belépési kód beírása után az [Esc] billentyű megnyomása törli a belépési kód
utolsó számjegyét. Az [ESC] minden újabb megnyomása egyesével törli a számjegyeket.
Ha már nincs több számjegy, az [ESC] megnyomásával kilép a feladatból.

Megjegyzés!
A TELJES KÖZPONTRA ÉRVÉNYES PARAMÉTEREK > Egyéb > Kód hossza
beállítást Letiltva értékre kell állítani
Ha a TELJES KÖZPONTRA ÉRVÉNYES PARAMÉTEREK > Egyéb > Kód hossza paraméter 3, 4, 5
vagy 6 számjegyűre van beállítva, akkor a Kód [Esc] opció le van tiltva, még akkor is, ha az
értéke Igen.
Ha a Kód [Esc] opció értéke Igen, akkor a TELJES KÖZPONTRA ÉRVÉNYES PARAMÉTEREK >
Egyéb > Kód hossza paraméter értékét Letiltva értékre kell állítania.
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RPS menüpont
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Belépési kód [Esc] opció

5.2

Általános kezelőegység-beállítások

5.2.1

"A" gomb megnyomására adott válasz
Alapértelmezés: Nincs válasz
Választható értékek:
–

Nincs válasz – megszólal az érvénytelen gomb megnyomását jelző hangjelzés.

–

Manuális tűzriasztás – a kezelőegység tűzriasztási eseményt generál, ha két másodpercig
nyomva tartja az "A" és az 1-es gombot, vagy megnyomja a CMD, majd a 7-es gombot (7.
parancs).

–

Egyéni funkció – az "A" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása esetén a
kezelőegység a kiválasztott egyéni funkciót hajtja végre. Az egyedi funkciót az "A" gomb,
egyéni funkció paraméternél választhatja ki.
Az Egyéni funkció lehetőség nem érhető a B942 érintőképernyős kezelőegységekhez.

Ha ez a paraméter a Manuális tűzriasztás lehetőségre van állítva, a megfelelő gombok
megnyomásakor a kezelőegység riasztási eseményt generál attól függetlenül, hogy a korábbi
riasztásokat törölte-e a kijelzőről.
Megjegyzés!
A Manuális tűzriasztás a CMD-7 parancsot is aktiválja, állítsa a Jogosultsági szint/7.
felhasználói parancs paramétert az „E” értékre
Ha az "A" gomb válaszát a Manuális tűzriasztás lehetőségre állítja, azzal a CMD és a 7-es gomb
megnyomásával történő tűzriasztást (CMD-7 – 7. parancs) is aktiválja.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > "A" gomb megnyomására adott válasz
Lásd:
–

5.2.2

RPS menüpont:, oldal 210

"A" gomb, egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G: Letiltva, 128–159. funkció

–

B8512G: Letiltva, 128–135. funkció

Ez a paraméter az "A" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása esetén futtatja a
kiválasztott felhasználói funkciót.
Ehhez az "A" gomb megnyomására adott válasz paramétert az Egyéni funkció lehetőségre kell
állítani.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > "A" gomb, egyéni funkció

5.2.3

"B" gomb megnyomására adott válasz
Alapértelmezés: Nincs válasz
Választható értékek:
–

Nincs válasz – megszólal az érvénytelen gomb megnyomását jelző hangjelzés.

–

Manuális Orvosi Riasztás, nincs riasztás – a kezelőegység Orvosi Riasztási eseményt
generál, ha két másodpercig nyomva tartja a B és a 4-es gombot. Az Orvosi Riasztási
események esetén nem aktiválódik a riasztási kimenet.
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Manuális Orvosi Riasztás, riasztással – a kezelőegység Orvosi Riasztási eseményt generál,
ha két másodpercig nyomva tartja a B és a 4-es gombot. Az Orvosi Riasztási események
esetén aktiválódik a riasztási kimenet.

–

Egyéni funkció – a "B" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása esetén a kezelőegység
a kiválasztott egyéni funkciót hajtja végre. Az egyedi funkciót a "B" gomb, egyéni funkció
paraméternél választhatja ki.
Az Egyéni funkció lehetőség nem érhető a B942 érintőképernyős kezelőegységekhez.

Ha ez a paraméter a Manuális Orvosi Riasztás, nincs riasztás vagy a Manuális Orvosi Riasztás,
riasztással lehetőségre van állítva, a megfelelő gombok megnyomásakor a kezelőegység
riasztási eseményt generál attól függetlenül, hogy a korábbi riasztásokat törölte-e a kijelzőről.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > "B" gomb megnyomására adott válasz

5.2.4

"B" gomb, egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G: Letiltva, 128–159. funkció

–

B8512G: Letiltva, 128–135. funkció

Ez a paraméter a "B" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása esetén aktiválódó egyéni
funkció kiválasztására szolgál.
Ehhez a "B" gomb megnyomására adott válasz paramétert az Egyéni funkció lehetőségre kell
állítani.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > "B" gomb, egyéni funkció

5.2.5

"C" gomb megnyomására adott válasz
Alapértelmezés: Nincs válasz
Választható értékek:
–

Nincs válasz – megszólal az érvénytelen gomb megnyomását jelző hangjelzés.

–

Manuális pánikriasztás, láthatatlan és néma riasztás – a kezelőegység pánikriasztási
eseményt generál, ha két másodpercig nyomva tartja a C és a 7-es gombot, vagy
megnyomja a CMD, majd a 9-es gombot (9. parancs).
Az esemény nem jelenik meg a kezelőegység kijelzőjén. Aktiválódik a néma riasztási
kimenet.

–

Manuális pánikriasztás, látható-riasztási kimenettel – a kezelőegység pánikriasztási
eseményt generál, ha két másodpercig nyomva tartja a C és a 7-es gombot, vagy
megnyomja a CMD, majd a 9-es gombot (9. parancs).
Az esemény megjelenik a kezelőegység kijelzőjén. Aktiválódik a riasztási kimenet.

–

Egyéni funkció – a "C" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása esetén a
kezelőegység a kiválasztott egyéni funkciót hajtja végre. Az egyedi funkciót a "C" gomb,
egyéni funkció paraméternél választhatja ki.
Az Egyéni funkció lehetőség nem érhető a B942 érintőképernyős kezelőegységekhez.

Ha ez a paraméter a Manuális pánikriasztás, láthatatlan és néma riasztás vagy a Manuális
pánikriasztás, látható-riasztási kimenettel lehetőségre van állítva, a megfelelő gombok
megnyomásakor a kezelőegység riasztási eseményt generál attól függetlenül, hogy a korábbi
riasztásokat törölte-e a kijelzőről.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > "C" gomb megnyomására adott válasz
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"C" gomb, egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G: Letiltva, 128–159. funkció

–

B8512G: Letiltva, 128–135. funkció

Ez a paraméter a "C" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása esetén aktiválódó egyéni
funkció kiválasztására szolgál.
Ehhez a "C" gomb megnyomására adott válasz paramétert az Egyéni funkció lehetőségre kell
állítani.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > "C" gomb, egyéni funkció

5.2.7

Hangriasztás manuális némítása kommunikációs hiba esetén
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a Vész-hangjelző akkor is aktiválódik, ha a néma riasztásról szóló jelentés két
kísérletet követően sem éri el a felügyeleti állomást.

–

Nem – a Vész-hangjelző nem aktiválódik, ha a néma riasztástól szóló jelentés nem éri el a
felügyeleti állomást.

Ez a paraméter abban az esetben van hatályban, ha a kezelőegység "C" gombja vagy egy
RADION távadó pánik gombja néma riasztási eseményeket generál.
Az Igen lehetőség kiválasztása esetén a Vész-hangjelző kimenet a Betörés Hangjelző ideje
mínusz a néma riasztásról szóló jelentés két elküldési kísérletéhez szükséges idő időtartamra
aktiválódik. A Betörés Hangjelző időzítője akkor indul el, amikor létrejön a néma riasztási
esemény.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > Hangriasztás manuális némítása
kommunikációs hiba esetén

5.2.8

Kommunikációs hibaopciók
Alapértelmezés: A kommunikációs hibák láthatóak és hallhatóak
Választható értékek:
–

A kommunikációs hibák láthatatlanok és némák – a kommunikációs hibák eseményei
megjelennek a kezelőegységen, a hangjelzés pedig megszólal.

–

A kommunikációs hibák láthatóak és hallhatóak – a kommunikációs hibák eseményei nem
jelennek meg a kezelőegységeken. Ekkor a hibajelző hangok nem szólalnak meg.

Megjegyzés!
Hiba hangjelzésének engedélyezése minden kezelőegységen
A teljes központra érvényes hibahangjelzéseket (a kommunikációs hibák hangjelzéseit is
beleértve) a Kezelőegység-hozzárendelések menüpont Hiba hangjelzése, oldal 123
paraméterénél állíthatja be a kezelőegységekhez. A Hiba hangjelzése paraméter
alapértelmezett beállítása minden kezelőegység-cím esetén a NEM érték (nincs hangjelzés a
teljes központot érintő hibák esetén).
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > Kommunikációs hiba hangbeállításai
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5.3

Vezeték nélküli általános távadó

5.3.1

Távadó A funkciógombja, egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G: Letiltva, 128–159. funkció

–

B8512G: Letiltva, 128–135. funkció

Válasszon ki egy egyéni funkciót, amely a RADION távadók A funkciógombjának
megnyomásakor aktiválódik.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Vezeték nélküli általános távadó beállításai > Távadó A funkciógombja, egyéni
funkció

5.3.2

Távadó B funkciógombja, egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G: Letiltva, 128–159. funkció

–

B8512G: Letiltva, 128–135. funkció

Válasszon ki egy egyéni funkciót, amely a RADION távadók B funkciógombjának
megnyomásakor aktiválódik.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Vezeték nélküli általános távadó beállításai > Távadó B funkciógombja, egyéni
funkció

5.3.3

Távadó pánik opciója
Alapértelmezés: Pánikvisszajelzés letiltva
Választható értékek:
–

Pánikvisszajelzés letiltva – a központ minden egyes távadó pánik gombját figyelmen kívül
hagyja.

–

Hallható pánikvisszajelzés engedélyezve – amikor a felhasználó megnyomja a távadó pánik
gombját, a központ egy pánikriasztási eseményt hoz létre, amelynek hatására egy riasztást
jelenít meg a kezelőegységeken, illetve hangjelzést szólaltat meg, továbbá aktiválja a Vészhangjelző kimenetet.

–

Néma pánikvisszajelzés engedélyezve – amikor a felhasználó megnyomja valamelyik
távadó pánik gombját, a központ egy néma távadóriasztási eseményt hoz létre és aktiválja
a Kényszerített kimenetet. A kezelőegységeken ekkor nem szólal meg hangjelzés, illetve
nem jelenik meg rajtuk riasztás.

Amikor a Vész-hangjelző kimenet aktív, a riasztás némítása megszakítja az eseményt.
Amikor a Kényszerített kimenet aktív, a riasztás nyugtázása megszakítja az eseményt.
A Riasztás megszakítása funkció nincs hatással a távadós pánikriasztásra és a néma riasztási
eseményekre.
A központ nem hoz létre helyreállítási eseményeket a távadós pánikriasztás vagy a távadós
néma riasztások esetén.
RPS menüpont:
Kezelőegységek > Vezeték nélküli távadó > Távadó pánik opciója
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Egyéni funkciók
Az ebben a részben bemutatott paraméterek az egyéni funkciók konfigurálására szolgálnak.
A B9512G 32 egyéni funkciót támogat.
A B8512G 8 egyéni funkciót támogat.

6.1

Egyéni funkció szövege (első nyelv)
Alapértelmezés: Funkció ###
Választható értékek: Max. 18 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek).
Adja meg a kezelőegységeken használt egyéni funkció azonosítására szolgáló szöveget.
RPS menüpont:
Egyéni funkció > Egyéni funkció szövege

6.2

Egyéni funkció szövege (második nyelv)
Alapértelmezés: (üres)
Választható értékek: Max. 18 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek).
Adja meg a kezelőegységeken használt egyéni funkció azonosítására szolgáló szöveget.
RPS menüpont:
Egyéni funkció > Egyéni funkció szövege (második nyelv)

6.3

Funkciók
Alapértelmezés: Nincs használatban
Választható értékek: Lásd az alábbi listát.
A funkcióparaméterek (1–6. funkció) használatával legfeljebb hat funkciót rendelhet hozzá egy
egyéni funkcióhoz.
A funkcióválasztó párbeszédpanel megnyitásához kattintson duplán az 1. (–6.) funkció mezőre.
Egyes funkciók esetén egy vagy két paraméter konfigurálására lehet szükség. A Hatástalanítás
funkció kiválasztásakor például az 1. paraméterben azt választhatja ki, hogy mely területeknél
kívánja megszüntetni az élesítést.
Megjegyzés!
Az Egyéni funkció aktiválásakor a hozzárendelt funkciók a megadott sorrendben (1->6)
aktiválódnak.
A központ egymást követően indítja el az egyéni funkcióhoz hozzárendelt funkciókat. A
központ az egyes funkciókat egymást követően indítja el (késleltetés nélkül). Nem várja meg,
hogy az előző funkció befejeződjön.
A Késleltetés funkció használatával állíthat be késleltetést két funkció indítása között. Az 1.
paraméterrel a késleltetés hossza konfigurálható (1 és 90 másodperc között).
Például: Ha egy kimenetet 30 másodperces kilépési késleltetéssel konfigurált Részleges
Élesítés Késleltetve típusú élesítés végén szeretne bekapcsolni, a 2. funkciót a „Késleltetés”
lehetőségre, az 1. paramétert 30 másodpercnél nagyobb értékre, a 3. funkciót pedig a
„Kimenet átváltása” lehetőségre állítsa.
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Megjegyzés!
Speciális Max. Kényszerített Élesítés/Áthidalás szabályok az egyéni funkciók használatával
történő élesítés esetén
Ha egy egyéni funkció élesítési funkciót tartalmaz (Teljes Élesítés Késleltetett, Teljes Azonnali
Élesítés, Részleges Azonnali Élesítés, Részleges Élesítés Késleltetve), az aktiválódott zónák
Max. Kényszerített Élesítés/Max.Áthidalás, oldal 100 határértékeire speciális szabályok
vonatkoznak.
Ha az egyéni funkciót gyorsbillentyű vagy funkciógomb használatával kezelőegységről,
rádiófrekvenciás jeladóról vagy személyi azonosító (kártya vagy beléptetőkulcs)
kártyaolvasóhoz vagy kezelőegységhez történő érintésével aktiválja,
és az egyéni funkció használatához kód megadására van szükség (Egyéni funkció, oldal 166 =
P),
a központ az aktivált zónákhoz a Max. Kényszerített Élesítés/Áthidalás paraméternél megadott
határértéket alkalmazza. Ha az aktivált zónák száma túllépi a Max. Kényszerített Élesítés/
Áthidalás határértéket, a funkció nem fog működni. A központ nem élesíti a területet. A
kezelőegységek nem jelzik a funkció sikertelen indítására tett kísérletet. A központ feltünteti a
felhasználó számát az élesítési eseményben (eseménynapló és jelentés).
Ha az egyéni funkciót gyorsbillentyű vagy funkciógomb használatával kezelőegységről,
rádiófrekvenciás jeladóról vagy személyi azonosító (kártya vagy beléptetőkulcs)
kártyaolvasóhoz vagy kezelőegységhez történő érintésével aktiválja,
és az egyéni funkció használatához nincs szükség kód megadására (Egyéni funkció, oldal 166 =
E),
a központ az aktivált zónákhoz a Max. Kényszerített Élesítés/Áthidalás paraméternél megadott
határértéket alkalmazza. Ha az aktivált zónák száma túllépi a Max. Kényszerített Élesítés/
Áthidalás határértéket, a funkció nem fog működni. A központ nem élesíti a területet. A
kezelőegységek nem jelzik a funkció sikertelen indítására tett kísérletet. A központ nem
tünteti fel a felhasználó számát az élesítési eseményben (eseménynapló és jelentés).
Ha az egyéni funkciót egy ütemezés, zóna vagy automatizált funkció aktiválja, a központ nem
bírálja felül a Max. Kényszerített Élesítés/Áthidalás határértéket az aktivált zónák esetén. A
központ minden aktivált zónát élesít, még akkor is, ha a rendszer túllépte a Max. Kényszerített
Élesítés/Áthidalás határértéket.
FUNKCIÓ:
Nincs használatban – A funkció le van tiltva, a központ pedig ezt követően nem hajt végre
további funkciókat.
Tejes Késleltetett Élesítés, oldal 241
Teljes Azonnali Élesítés, oldal 241
Részleges Élesítés Késleltetve, oldal 241
Részleges Azonnali Élesítés, oldal 241
Hatástalanítás, oldal 241
Zárás elhalasztás, oldal 241
Zóna áthidalása, oldal 241
Zóna áthidalásának megszüntetése, oldal 242
Minden zóna áthidalásának megszüntetése, oldal 242
Érzékelők alaphelyzetbe állítása, oldal 242
Kimenet bekapcsolása, oldal 242
Kimenet kikapcsolása, oldal 242
Kimenet átváltása, oldal 242
Egyszeri kimenet, oldal 242
Minden kimenet visszaállítása, oldal 243
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Késleltetés, oldal 243
Ajtó működtetése, oldal 243
Ajtó zárásának feloldása, oldal 243
Ajtó zárása, oldal 243
Ajtó zárolása, oldal 243
Beléptetési szint, oldal 243
Beléptetési események naplózása, oldal 243
Hozzáférés megtagadva események naplózása, oldal 243
RPS-válasz, oldal 244
Kapcsolatfelvétel az RPS-sel, oldal 244
Kapcsolatfelvétel az RPS-sel felhasználói porton, oldal 244
Állapotjelentés küldése, oldal 244
Tesztjelentés küldése, oldal 244
Normáltól eltérő állapotokat tartalmazó tesztjelentés küldése, oldal 246
Ugrás területre, oldal 246
Megfigyelési mód bekapcsolása, oldal 246
Megfigyelési mód kikapcsolása, oldal 246
Dátum és idő megjelenítése, oldal 246
Figyelés hangjelzés indítása, oldal 247
Kezelőegység hangerejének beállítása, oldal 247
Kezelőegység fényerejének beállítása, oldal 247
Hiba némítása, oldal 247
Riasztás némítása, oldal 247
RPS menüpont:
Egyéni funkció > 1–6. funkció
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Gyorsbillentyű menü

7.1

Funkció
Alapértelmezés:
–

Gyorsbillentyű menü1. eleme: Kiválasztott terület Teljes Élesítése

–

Gyorsbillentyű menü2. eleme: Hatástalanítás terület választással

–

Gyorsbillentyű menü3. eleme: Zóna állapotának megtekintése

–

Gyorsbillentyű menü4. eleme: Érzékelők alaphelyzetbe állítása

–

Gyorsbillentyű menü5. eleme: Megfigyelés mód módosítása

–

Gyorsbillentyű menü6. eleme:

Fényerő (SDI2) / Csökkentés (SDI)

–

Gyorsbillentyű menü7. eleme:

Hangerő (SDI2) / Csökkentés (SDI)

–

Gyorsbillentyű menü8. eleme: Napló megtekintése

–

Gyorsbillentyű menü9–32. eleme: Letiltott elem

Választható értékek: Lásd az alábbi táblázatot.
Ezzel a paraméterrel funkciókat társíthat a menüelemekhez.
Kattintson duplán a Funkció oszlop egy cellájára vagy a Felhasználói konfiguráció című részben
lévő funkció melletti cellára, majd a megjelenő párbeszédpanel legördülő listájából válassza ki
a kívánt funkciót.
A támogatott egyéni funkciók az Egyéni funkció szövege (első nyelv), oldal 133 paraméternél
konfigurált szöveg szerint vannak felsorolva.
Nincs korlátozva, hogy hány alkalommal rendelhet egy adott funkciót a menüponthoz. Ily
módon az adott funkciót más kezelőegységekhez is hozzárendelheti, így azok egyes
területeken a többitől eltérő sorrendben jeleníthetők meg.
Funkció

Funkció

Funkció

Letiltott elem

Láthatatlan sétateszt

Központ idejének beállítása

Tejes Késleltetett Élesítés

Tesztjelentés küldése

Dátum/Idő megjelenítése

Teljes Azonnali Élesítés

Verziók megjelenítése

Ütemezések módosítása

Teljes Élesítés Kiválasztott

RPS válasz

Fényerő (SDI2) / Csökkentés

terület

RPS hálózaton keresztül

(SDI)

Részleges Élesítés Késleltetve RPS hálózaton keresztül, port Hangerő (SDI2) / Csökkentés
Részleges Azonnali Élesítés

módosítása

(SDI)

Részleges Élesítés kiválasztott RPS telefonon keresztül

Kezelőegység éjszakai

terület

Ugrás területre

világítása

Hatástalanítva

Firmware frissítése

Gombnyomást kísérő hang

Hatástalanítás terület

Áthidalt szolgáltatás

némítása

választással

megtekintése

Eseménymemória

Zárás elhalasztás

Ajtó működtetése

megtekintése

Zóna áthidalása

Ajtó zárásának feloldása

Eseménymemória törlése

Zóna áthidalásának

Ajtó zárása

Napló megtekintése

megszüntetése

Ajtó zárolása

"A" gomb riasztás (Tűz)

Területállapot megtekintése

Személyes kód módosítása

"B" gomb riasztás (Orvosi)

Zónaállapot megtekintése

Felhasználó hozzáadása

"C" gomb riasztás (Néma/

Állapotjelentés küldése

Felhasználó szerkesztése

Pánik)

Érzékelők alaphelyzetbe

Felhasználó törlése

Tűzriasztás némítása

állítása

Megfigyelés mód módosítása

Tűzvédelmi hiba némítása

A kimenet állapotának

Központ dátumának beállítása Tűzérzékelő visszaállítása

módosítása

Tűzjelzés megjelenítő

Tűzvédelmi sétateszt

visszaállítása
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Funkció

Funkció

Funkció

Behatolási sétateszt

Tűzjelző kezelőegységének

Szerviz sétateszt

némítása
Tűzriasztás utáni
alaphelyzetbe állítás
Tűzjelzés
Function ### (128–159)

RPS menüpont:
Gyorsbillentyű menü> Funkció
Nincs használatban – A funkció le van tiltva, a központ pedig ezt követően nem hajt végre
további funkciókat.
Tejes Késleltetett Élesítés, oldal 241
Teljes Azonnali Élesítés, oldal 241
Részleges Élesítés Késleltetve, oldal 241
Részleges Azonnali Élesítés, oldal 241
Hatástalanítás, oldal 241
Zárás elhalasztás, oldal 241
Zóna áthidalása, oldal 241
Zóna áthidalásának megszüntetése, oldal 242
Minden zóna áthidalásának megszüntetése, oldal 242
Érzékelők alaphelyzetbe állítása, oldal 242
Kimenet bekapcsolása, oldal 242
Kimenet kikapcsolása, oldal 242
Kimenet átváltása, oldal 242
Egyszeri kimenet, oldal 242
Minden kimenet visszaállítása, oldal 243
Késleltetés, oldal 243
Ajtó működtetése, oldal 243
Ajtó zárásának feloldása, oldal 243
Ajtó zárása, oldal 243
Ajtó zárolása, oldal 243
Beléptetési szint, oldal 243
Beléptetési események naplózása, oldal 243
Hozzáférés megtagadva események naplózása, oldal 243
RPS-válasz, oldal 244
Kapcsolatfelvétel az RPS-sel, oldal 244
Kapcsolatfelvétel az RPS-sel felhasználói porton, oldal 244
Állapotjelentés küldése, oldal 244
Tesztjelentés küldése, oldal 244
Normáltól eltérő állapotokat tartalmazó tesztjelentés küldése, oldal 246
Ugrás területre, oldal 246
Megfigyelési mód bekapcsolása, oldal 246
Megfigyelési mód kikapcsolása, oldal 246
Dátum és idő megjelenítése, oldal 246
Figyelés hangjelzés indítása, oldal 247
Kezelőegység hangerejének beállítása, oldal 247
Kezelőegység fényerejének beállítása, oldal 247
Hiba némítása, oldal 247
Riasztás némítása, oldal 247
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Összes beállítása/törlése
Alapértelmezés: Összes beállítása/törlése
Választható értékek: 1–32. cím
Ennek a paraméternek a használatával minden címen engedélyezhet, illetve letilthat
funkciókat.
RPS menüpont:
Gyorsbillentyű menü> Összes beállítása/törlése

7.3

címe
Alapértelmezés: Igen (Gyorsbillentyű menü1-8. eleme)
Választható értékek:
–

Igen – megjelenítés az ehhez a címhez beállított kezelőegységek menüjében.

–

Nem – ne legyen megjelenítve a menüben.

RPS menüpont:
Gyorsbillentyű menü> címe (B6512: 1–12, B5512, B4512: 1–8, B3512: 1–4)
Gyorsbillentyű menü> címe (B9512: 1–32, B8512: 1–16)
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Kimeneti paraméterek
A rendszer a LED-es megjelenítéshez és egyéb alkalmazásokhoz potenciálmentes (normál
esetben nyitott/zárt) kimeneteket, míg az alapvető riasztórendszer-funkciókhoz (pl. Sziréna
kimenet, Érzékelők alaphelyzetbe állítása stb.) nem potenciálmentes(12 VDC Be/Ki)
kimeneteket biztosít. Az alkalmazások köre gyakorlatilag végtelen, azonban a kimenetek
elsődleges célja, hogy támogassák a rendszert a kimeneti funkciók végrehajtásában.
Kimeneti típusok
–

Teljes központra érvényes kimenetek: Ezeket a kimeneteket a rendszer a „teljes központra
érvényes” jelzések kimeneti jeleinek vezérlésére szolgál. Jelzések esetén ezek a kimenetek
a teljes rendszerre kiterjedő áramellátási és telefonos hibák jelzésére, valamint a riasztási,
hiba- és felügyeleti eseményekkel kapcsolatos átfogó összesítések megjelenítésére
használhatók.

–

Területi kimenetek: Ezek a kimenetek azokhoz a területekhez biztosítanak kimeneti
jeleket, amelyekhez hozzá vannak rendelve. A területek saját sziréna- és érzékelővisszaállítási jelzésekkel rendelkezhetnek. A kimenetek a terület élesítési állapotának,
valamint a normál állapottól eltérő események (például kényszerített zárás) jelzésére is
használhatók.

–

Beépített kimenetek: A rendszer két 12 VDC beépített feszültségkimenettel rendelkezik,
amik áramot szolgáltatnak aktív állapotban. Ezek a kimenetek gyárilag A(1), B(2) és C(3)
kimeneteként vannak programozva. Az A(1) kimenet általában a szirénához, a B(2)
kimenet egy alternatív riasztási kimenethez (például egy másik szirénához), míg a C(3)
kimenet az érzékelők alaphelyzetbe állításához használatos.

–

Külső kimenetek: A B9512G központ legfeljebb 59 opcionális B308 Nyolc-kimenetes
modul telepítése esetén akár 472 potenciálmentes „C” formátumú érintkezőjét képes
vezérelni. A B8512G központ 9 opcionális B308 Nyolc-kimenetes modul telepítése esetén
akár 72 potenciálmentes „C” formátumú érintkezőjét képes vezérelni. Ezeket a
kimeneteket a rendszer területi, teljes központra érvényes és zónajelzésekre használja.

Zónakövető kimenet
A kimenetek úgy is használhatók, hogy akkor aktiválódjanak, amikor a Kimenet Válasz típusa
paraméternél (Zónaprofil menüpont) programozott zóna a normáltól eltérő vagy riasztási
állapotban van.
Kimeneti jelentések
Amikor a központ jelentést küld a vevőnek a kimenetek állapotairól(Lásd: Jelentési Útvonalak),
a jelentésben a beépített kimenetek a következő értékeket veszik fel: A(1) = 253, B(2) = 254,
C(3) = 255, míg az egyéb kimenetek 001 és 58 közötti értékkel jelennek meg. A kimeneti
jelentés típusa bekapcsolt kimenet esetén Relévezérlésű kimenet #rrrr, míg kikapcsolt kimenet
esetén Relévezérlésű kimenet #rrrr. A kimeneti jelentéseket a központ a naplóban is tárolja.
Kimenetek vezérlése
Ahogy azt már korábban említettük, a kimenetek a központ eseményeitől függően aktiválhatók.
Emellett a felhasználó a [KIMENET MÓDOSÍTÁSA?] funkció, a Kimenet bekapcsolása/Kimenet
kikapcsolása Ütemezés és az RPS használatával is vezérelheti a kimeneteket.
A kimenetek programozása előtt feltétlenül tekintse át az alábbi programozási tanácsokat,
megjegyzéseket és alkalmazásokat.
Megjegyzés!
Ne használja a KIMENET MÓDOSÍTÁSA? funkciót a speciális funkciókhoz fenntartott
kimenetek váltásához. A speciális funkciókimenetek területi és teljes központra érvényes,
valamint a KP# Entr Key Rly és a Kimenet Válasz típusa paraméterhez rendelt kimenetek.
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A "C" kimenet mindig be van kapcsolva. Bármely egyéb kimenet hozzárendelése deaktiválja a
"C" kimenetet annak érdekében, hogy ezt a kimenetet más funkciókhoz használhassa. Ha a C
kimenet az Érzékelők alaphelyzetbe állítása funkcióhoz van programozva, az áramellátásról
mindig a központ AUX csatlakozója gondoskodik, és a C kimenet a "közös" felé nyit. Az
érzékelők alaphelyzetbe állítása közben a C kimenet kikapcsolja a "közöst".
A központ újraprogramozása vagy ismételt beállítása után ellenőrizze a kimenet állapotát. A
központ alaphelyzetbe állítását követően minden kimenet visszáll. A központ egyes kimeneti
funkciókat percenként ellenőrizz, és azok az alaphelyzetbe állítást követően visszaállnak a
normál állapotra. Más kimeneteket manuálisan kell a megfelelő állapotba tenni, használja a
Kimenet módosítása funkciót (32. MENÜ)
Az alábbi kimeneti funkciók egy percen belül visszaállnak a normál állapotra:
Tűzjelző sziréna

Területen Hiba

Részleges Élesítés Hiba

Összesített tűzvédelem

Összesített riasztás

AC Hiba

Összesített Hiba

Telefonhiba

Kommunikációs hiba

Néma riasztás

Megfigyelés mód

Érzékelők alaphelyzetbe

Összes Tűzjelzés

Vész-hangjelző

állítása

Összes Tűzjelzés Hiba

Terület élesítve

Akkumulátor hiba
Összesít. Felü.Betör.védelem

Az alábbi kimeneti funkciókat manuálisan vissza kell állítani a Kimenet módosítása funkció
használatával:
Sikertelen zárás

Kényszerített élesítés

Kényszerítés

Napló %-ban megtelt

8.1

Területhez rendelt kimenetek

8.1.1

Vész-hangjelző
Alapértelmezés: 1
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Ez a kimenet akkor aktiválódik, amikor egy, a területhez rendelt behatolásvédelmi zóna
riasztási állapotba kerül. Emellett a kimenet a (nem tűzvédelmi) kezelőegységek és távadók
riasztásai esetén is aktiválódik, ha az adott kezelőegységekhez vagy távadókhoz konfigurálva
van a Vész-hangjelző megszólaltatása.
A kimenet a Betörés-jelzés ideje, oldal 107 paraméternél megadott időtartamra aktiválódik. A
kimenet a Betörési riasztás sablonja, oldal 108 paraméternél meghatározott ütemet követi.
Annak érdekében, hogy a sziréna megszólaljon riasztáskor, a Néma riasztás, oldal 144
paramétert a Nem lehetőségre kell állítani.
Megjegyzés!
SIA CP-01-követelmény
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében minden engedélyezett területnél állítsa ezt a paramétert 0-tól
különböző értékre. További információkért lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Vész-hangjelző
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Tűzjelző sziréna
Alapértelmezés: 1
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A Tűzjelző sziréna kimenet akkor aktiválódik, amikor egy, a területhez rendelt tűzvédelmi zóna
riasztási állapotba kerül. A kimenet emellett a kezelőegységekről indított tűzriasztások és
Tűzjelzések esetén is aktiválódik.
A kimenet a Tűz- és gáz-riasztás idő, oldal 106 paraméternél megadott időtartamra aktiválódik.
A kimenet a Tűzriasztás sablonja paraméternél meghatározott ütemet követi.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzjelző rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek való
megfelelés érdekében programozza ezt a paramétert egy relével.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Tűzjelző sziréna

8.1.3

Érzékelők alaphelyzetbe állítása
Alapértelmezés: 3 (C KIMENET)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Az itt megadott kimenet öt másodpercre aktiválódik az Érzékelők alaphelyzetbe állítása
felhasználói funkció indításakor, valamint Tűzvédelmi sétateszt közben.
Ha egy kimenet két vagy több területnél az Érzékelők alaphelyzetbe állítása funkcióhoz van
rendelve, be kell állítania az alábbi paramétereket. Ennek elmulasztása hibaesemény okozhat
az Alaphelyzetbe állítható, oldal 219 zónáknál.
–

A kezelőegység Hatókör, oldal 119 meg kell adni a kimeneten osztozó minden területet.

–

A felhasználóknak megfelelő jogosultsággal kell rendelkezniük az Érzékelő(k) alaphelyzetbe
állítása, oldal 178 funkció elvégzéséhez a kimeneten osztozó minden területen.

–

Az Újraindítási idő, oldal 101 paramétert a kimeneten osztozó minden területnél azonos
értékre kell beállítani.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Érzékelők alaphelyzetbe állítása

8.1.4

Sikertelen zárás/Részlegesen Élesítve
Alapértelmezés: 0 (letiltva).
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Ha a Részleges Élesítés paraméter a Nem lehetőségre van állítva, a Sikertelen zárás/
Részlegesen Élesítve kimenet akkor aktiválódik, amikor a területhez beállított zárási időablak
letelik. A kimenet éjfélig, egy másik zárási időablak kezdetéig vagy a központ alaphelyzetbe
állításáig marad aktív.
Ha a Részleges Élesítés paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a Sikertelen zárás/
Részlegesen Élesítve kimenet akkor aktiválódik, amikor az azonos kimenethez rendelt minden
terület Részleges Azonnali Élesítés vagy Részleges Élesítés Késleltetve funkció használatával
van élesítve.
Lásd: Részleges Élesítési kimenet, oldal 87.
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A Korai területélesítési kimenet, oldal 87 paraméterrel állíthatja be, hogy a Részleges Élesítés
Késleltetve kimenet a kilépési késeltetés elején vagy végén aktiválódjon. Alapértelmezésként a
kimenet a kilépési késleltetés végén aktiválódik.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Sikertelen zárás/Részleges Élesítés

8.1.5

Kényszerített élesítés
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Ez a kimenet akkor aktiválódik, amikor a területet kényszerítve élesítik. A kimenet a terület
élesítésének megszüntetéséig vagy a központ alaphelyzetbe állításáig marad aktív. Ez a
kimenet Részleges Élesítéssel történő kényszerített élesítés esetén nem aktiválódik.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Kényszerített élesítés

8.1.6

Megfigyelés mód
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Ez a kimenet akkor aktiválódik, amikor egy Megfigyelési zóna engedélyezett Megfigyelés mód
mellett aktiválódik, a terület pedig hatástalanítva van.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Megfigyelés mód

8.1.7

Terület élesítve
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a terület Teljes Élesítés funkcióval van bekapcsolva.
Ha több terület használja ugyanazt a kimenetet, a kimenet akkor aktiválódik, amikor minden
területet élesítenek. A kimenet az első terület hatástalanításakor deaktiválódik.
A kimenet mindaddig aktív marad, amíg a területet ki nem kapcsolják (hatástalanítják). A
terület nem aktiválódik újra a belépési késleltetés ideje alatt.
A Korai területélesítési kimenet, oldal 87 paraméterrel állíthatja be, hogy a Terület élesítve
kimenet a kilépési késeltetés elején vagy végén aktiválódjon. Alapértelmezésként a kimenet a
kilépési késleltetés végén aktiválódik.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Terület élesítve

8.1.8

Terület Hatástalan
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Az itt megadott kimenet akkor aktiválódik, amikor a terület a Teljes Élesítés (késleltetett vagy
azonnali) állapotról Részleges Élesítés vagy Kikapcsolt (hatástalanított) állapotra vált.
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Amikor a terület Részleges Élesítés vagy Kikapcsolt állapotról Teljes Élesítés állapotra vált, a
kimenet deaktiválódik.
Ha ugyanazt a kimenetet egynél több területhez használja, a kimenet deaktiválódik, amikor
minden terület Teljes Élesítés funkcióval van bekapcsolva. Amikor az első terület Kikapcsolt
(hatástalanított) vagy Részleges Élesítés állapotra vált, a kimenet deaktiválódik.
Ha a Korai területélesítési kimenet, oldal 87 paraméter a Nem lehetőségre van állítva, a Terület
Hatástalanítva kimenet nem aktiválódik a kilépési késleltetés végéig. Ha a Korai területélesítési
kimenet paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a Terület Hatástalanítva kimenet
deaktiválódik, amikor elindul a kilépési késleltetés és a területet Teljes Élesítéssel bekapcsol.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Terület Hatástalanítva

8.1.9

Területen Hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet minden alkalommal aktiválódik, amikor egy Részleges Élesítés, Belső vagy Belső
követő zóna aktiválódik. A kimenet mindaddig aktív marad, amíg a terület minden kerületi és
belső zónájának aktiválása megszűnik.
A Területen Hiba kimenet használatával jelenítheti meg, ha egy Terület Nem Áll Készen az
élesítésre.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Területen Hiba

8.1.10

Kényszerített kimenet
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a felhasználó kényszerítési eseményt hoz létre a területhez
rendelt kezelőegységen.
A kimenet a Betörés-jelzés ideje, oldal 107 paraméternél megadott időtartamra aktiválódik. A
Betörési riasztás sablonja, oldal 108 paraméter nincs hatással erre a kimenetre.
A Kényszerítés engedélyezése, oldal 103 paramétert az Igen lehetőségre kell állítani.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Kényszerített kimenet

8.1.11

Részleges Élesítés Hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor egy, a területhez rendelt Részleges Élesítésű zóna
aktiválódik. A kimenet a területek élesítési állapotától (Teljes Élesítés, Részleges Élesítés vagy
Hatástalan) függetlenül aktiválódik.
A kimenet mindaddig aktív marad, amíg a terület minden Részleges Élesítés zónájának
aktiválása megszűnik.
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RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Részleges Élesítés Hiba

8.1.12

Néma riasztás
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor olyan zónaprofilhoz rendelt zóna lép riasztási állapotba,
amelynél a Néma riasztás paraméter az Igen lehetőségre van állítva.
Ezt a kimenetet Pánik-/Fegyveres riasztásokhoz használhatja.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Néma riasztás

8.1.13

Gázveszély sziréna
Alapértelmezés: 1
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A Gázveszély sziréna kimenet akkor aktiválódik, amikor egy, a területhez rendelt gázvédelmi
zóna riasztási állapotba kerül.
A kimenet a Tűz- és gáz-riasztás idő, oldal 106 paraméternél megadott időtartamra aktiválódik.
A kimenet a Gázriasztás sablonja, oldal 108 paraméternél meghatározott ütemet követi.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Területhez rendelt kimenetek > Gázveszély sziréna

8.2

Teljes központra érvényes kimenetek

8.2.1

AC Hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a központ hálózati áramellátási hibával kapcsolatos
eseményt generál. A kimenet kikapcsol, amikor a központ a AC Hiba helyreállítás eseményt
generál.
A központ a AC Hiba ideje, oldal 74 paraméternél meghatározott ideig vár, mielőtt AC hiba és az
AC helyreállítás eseményeket hoz létre.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > AC Hiba

8.2.2

Akkumulátor hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor az akkumulátorfeszültség 12,1 VDC alá esik, vagy hiányzik
az akkumulátor. Amikor az akkumulátorfeszültség helyreáll, a kimenet alaphelyzetbe áll.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Akkumulátor hiba
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Telefonhiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a központ a Telefonvonal hibájával kapcsolatos eseményt
generál. A kimenet automatikusan alaphelyzetbe áll, amikor a Telefonvonal helyreáll.
A központ a Telefonfelügyeleti idő, oldal 31 paraméternél meghatározott ideig vár, mielőtt a
Telefonvonal hibájával és a Telefonvonal helyreállításával kapcsolatos eseményeket hoz létre.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Telefonhiba

8.2.4

Komm. hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, ha a központ bármelyik útvonalcsoporthoz Komm. hiba eseményt
generál. Amikor a központ sikeresen elküldi a jelentést az útvonalcsoportból a felügyeleti
állomás vevőegységének, a kimenet alaphelyzetbe áll.
A kommunikációs hibaeseményekkel kapcsolatos bővebb információért lásd: Kommunikátor,
áttekintés, oldal 62.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Komm. hiba

8.2.5

Napló %-ban megtelt
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a napló a Napló %-ban megtelt paraméternél beállított
százalékban megtelik. A kimenet deaktiválódik, amikor az RPS visszaállítja a napló
kapacitásjelölőjét.
Lásd: Napló %-ban megtelt, oldal 77.
További információ
További információért lásd: Előzmények lekérése.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Napló %-ban megtelt
(Kimenetek)

8.2.6

Összesített tűzvédelem
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:
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A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy tűzriasztási zónájában aktiválódik a
riasztás. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden tűzvédelmi zónája visszaáll a normál
állapotra, és minden tűzriasztási eseményt törölnek a kezelőegységek kijelzőiről.
Megjegyzés!
Az Összesített tűzvédelem kimenet csak akkor működik az itt ismertetett módon, ha a
Összesített tűz- és gázjelzés fenntartása, oldal 83 paraméter a Nem lehetőségre van állítva.

Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót a Összesített tűzvédelem funkcióhoz rendelt
kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesített tűzvédelem

8.2.7

Összesített riasztás
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy nem tűzvédelmi zónájában aktiválódik a
riasztás. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden nem tűzvédelmi zónája visszaáll a
normál állapotra, minden nem tűzvédelmi riasztást elnémítanak, és a riasztási eseményeket
törlik a kezelőegységek kijelzőiről.
Ez a kimenet néma riasztások esetén nem aktiválódik.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót a Összesített riasztás funkcióhoz rendelt kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesített riasztás

8.2.8

Összes Tűzjelzés Hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy tűzriasztási zónája hibaállapotba kerül. A
kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden tűzvédelmi zónája visszaáll a normál állapotra, és
minden, tűzvédelmi hibával kapcsolatos eseményt törölnek a kezelőegységek kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összes Tűzjelzés Hiba
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Összesít. Felü.Tűzjelzés
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy tűzfelügyeleti zónájában aktiválódik a
riasztás. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden tűzfelügyeleti zónája visszaáll a
normál állapotra, és minden tűzfelügyeleti riasztási eseményt törölnek a kezelőegységek
kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesít. Felü.Tűzjelzés

8.2.10

Összesített Hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy nem tűzvédelmi/nem gázvédelmi zónája
hibaállapotba kerül. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden nem tűzvédelmi/nem
gázvédelmi zónája visszaáll a normál állapotra, és minden, nem tűzvédelmi/gázvédelmi hibával
kapcsolatos eseményt törölnek a kezelőegységek kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesített Hiba

8.2.11

Összesít. Betörés Hiba
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy nem tűzfelügyeleti/nem gázfelügyeleti
zónájában aktiválódik a riasztás. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden nem
tűzvédelmi/nem gázvédelmi felügyeleti zónája visszaáll a normál állapotra, és minden, nem
tűzvédelmi/gázvédelmi felügyelettel kapcsolatos eseményt törölnek a kezelőegységek
kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.
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RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesít. Betörés Hiba

8.2.12

Összesített Gáz kimenet
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy gázvédelmi zónájában aktiválódik a
riasztás. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden gázvédelmi zónája visszaáll a normál
állapotra, és minden gázriasztási eseményt törölnek a kezelőegységek kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesített Gáz kimenet

8.2.13

Összesített gázfelügyeleti kimenet
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy gázfelügyeleti zónájában aktiválódik a
riasztás. A kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden gázfelügyeleti zónája visszaáll a
normál állapotra, és minden gázfelügyeleti riasztási eseményt törölnek a kezelőegységek
kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesített gázfelügyeleti
kimenet

8.2.14

Összesített gázrendszeri hiba kimenet
Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

A kimenet akkor aktiválódik, amikor a rendszer egy gázvédelmi zónája hibaállapotba kerül. A
kimenet kikapcsol, amikor a rendszer minden gázvédelmi zónája visszaáll a normál állapotra,
és minden, gázvédelmi hibával kapcsolatos eseményt törölnek a kezelőegységek kijelzőiről.
Megjegyzés!
Ne rendeljen hozzá egynél több funkciót az ehhez az összegzési funkcióhoz rendelt
kimenethez.
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RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Teljes központra érvényes kimenetek > Összesített gázrendszeri hiba
kimenet

8.3

Kimenetkonfiguráció

8.3.1

Kimenet forrása
Alapértelmezés:
–

A(1) kimenet: Beépített A

–

B(2) kimenet: Beépített B

–

C(3) kimenet: Beépített C

–

További kimenetek: Nincs hozzárendelve

Választható értékek:
–

Beépített

–

Nincs hozzárendelve

–

Nyolc-kimenetes

–

IP-kamera

–

Kezelőegység

–

ZONEX

Ezzel a paraméterrel a kimenetszámokat Kimenet forrásokhoz (fizikai eszközökhöz) rendelheti.
A szürke színnel megjelenő opciók nem érhetők el.
–

Ha régebbi központról frissít, a Kimeneti jelforrás alapértelmezett értéke a ZONEX lesz. Az
1-es, 2-es és 3-as kimenetek esetében módosítsa a Forrás paraméter értékét a
következőre: Beépített.

–

A 253-as, 254-es és 255-ös kimenetek esetében módosítsa a Beépített kimenetek értékét
a ZONEX értékre.

A B308 Nyolc-kimenetes modulok esetén a 11. kimenettől kezdve a kimenetek száma be van
határolva van. Lásd: B308 Nyolc-kimenetes modulok kapcsolók beállításai, oldal 280.
Az IP-kamera kimeneti jelforrásként való használata korlátozva van
Minden egyes IP-kamera (1–16 a B9512 esetén és 1-8 a B8512 esetén) 4 kimenetet támogat .
IP-kamerát csak a 11–14., 21–24., 31–34., ... 161–164. kimenetek esetén választhatja ki
kimeneti jelforrásként.
A 15–18., 25–28., 35–38., ... 165–168. kimenetek esetén ne válassza ki az IP-kamerát kimeneti
jelforrásként.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméterek > Kimenet konfigurálása > Kimeneti jelforrás

8.3.2

Kimenet szövege (Első nyelv)
Alapértelmezés: Kimenet száma
Választható értékek: Max. 32 alfanumerikus karakter
Adja meg a kimenet leírását az első nyelven. Ezt a leírást a telepítést végző személyek, a
szerviztechnikusok és a felhasználók láthatják.
RPS menüpont:
Kimeneti paraméter > Kimenet konfigurálása > Kimenet szövege

8.3.3

Kimenet szövege (Második nyelv)
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 32 alfanumerikus karakter
Adja meg a kimenet leírását a második nyelven. Ezt a leírást a telepítést végző személyek, a
szerviztechnikusok és a felhasználók láthatják.
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RPS menüpont:
Kimeneti paraméter > Kimenet konfigurálása > Kimenet szövege-Második nyelv

8.3.4

Elrejtés a felhasználó elől
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – A központ csak a telepítést végző személy számára engedélyezi ennek a
kimenetnek a használatát. A végfelhasználók nem kapcsolhatják Be/Ki az adott kimenetet
manuálisan a kezelőegység, illetve az RSC, 1. automatizálási mód vagy a 2. automatizálási
mód használatával.

–

Nem – A központ lehetővé teszi a jogosult végfelhasználók számára az adott kimenet a
kezelőegység, illetve az RSC, 1. automatizálási mód vagy a 2. automatizálási mód
használatával történő manuális be-/kikapcsolását.

RPS menüpont:
Kimeneti paraméter > Kimenet konfigurálása > Elrejtés a felhasználó elől
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9

Felhasználók konfigurálása

9.1

Felhasználói hozzárendelések (belépési kódok)

9.1.1

Felhasználó neve
Alapértelmezés:
–

0. Felhasználó: Telepítő

–

Egyéb felhasználók: [felhasználó száma]. FELHASZNÁLÓ

Választható értékek: Max. 32 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek). A
rendszer a név előtt és után, valamint a névben szereplő szóközöket szövegként kezeli, amely
beleszámít a 32 karakteres limitbe.
Adja meg a kezelőegységeken megjelenő felhasználónevet. A felhasználónév a felügyeleti
állomás számára Modem4 jelentési formátumban megküldött jelentésekben is szerepel.
Ha a felhasználónév hossza meghaladja a 20 karaktert, a kezelőegység a szöveg görgetésével
egyszer a teljes felhasználónevet megjeleníti, ezt követően pedig csak az első húsz karaktert
mutatja. A név ismételt görgetéséhez nyomja meg az [ESC] gombot.
RPS menüpont:
Felhasználók konfigurálása > Felhasználói hozzárendelések > Felhasználónév

9.1.2

Kód
Alapértelmezés:
–

0. felhasználó: 123

–

1. felhasználó: 123456

–

Egyéb felhasználók: Üres

Választható értékek: 0 és 9 között
Adjon meg egy 3–6 számjegy hosszúságú kódot.
A kód hosszát a Kód hossza, oldal 85 paraméter segítségével állíthatja be. Ha 3, 4, 5 vagy 6
számjegyet állít be, a kód hossza minden kód esetén ez a hossz lesz. A kód megadása után
nem szükséges megnyomni az Enter gombot.
Ha a Kód hossza paramétert Letiltva értékre állítja, a kód hossza nem minden kód esetén lesz
azonos. A kódok 3–6 számjegy hosszúságúak lehetnek. A kód megadása után meg kell nyomni
az Enter gombot.
Az RPS nem engedi, hogy olyan belépési kódot adjon meg, amely ütközik a kényszerítési
belépési kóddal. A meglévő belépési kódoktól 2-re lévő kódokat nem adhat meg. Ha például
létezik a 654327 belépési kód, akkor a következők nem használhatók: 654325, 654326,
654328, 654329. Az RPS akkor is megköveteli ennek a szabálynak a betartását, ha a
kényszerítés le van tiltva.
Telepítő belépési kódja
A 0. felhasználó (telepítő) nem vehető fel és nem módosítható kezelőegységről. Ha a 0.
felhasználótól eltérő felhasználó megpróbálja törölni a 0. felhasználó belépési kódját, a
kezelőegységen a következő jelenik meg: NEM HASZNÁLT.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések (Belépési kódok) > Belépési kód

9.1.3

Távoli elérés
Alapértelmezés: Nem (a rendszer elérésének tiltása az RSC alkalmazással)
Választható értékek:
–

Igen (ez a felhasználó eléri a rendszert az RSC alkalmazással)

–

Nem (a rendszer elérésének tiltása e felhasználó számára az RSC alkalmazással)
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Ha az Igen értéket állítja be, a felhasználó mobileszközéről, az RSC (Remote Security Control)
alkalmazással is kezelheti a biztonsági rendszert.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések > Távoli hozzáférés

9.1.4

Felhasználói csoport
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

B9512G: 0 (a felhasználó nem tartozik felhasználó-csoporthoz), 1 – 32

–

B8512G: 0 (a felhasználó nem tartozik felhasználó-csoporthoz), 1 – 16

Ezzel a paraméterrel létrehozhat egy különböző felhasználókból álló csoportot, amelynek
hitelesítő eszközeit (belépési kódját, kártyáját vagy beléptetőkulcsát és rádiófrekvenciás
távadóját) felhasználóicsoport-időablak segítségével engedélyezheti és tilthatja le.
Írja be a felhasználói csoport számát bármely engedélyezett időablak ÜTEMEZÉSEK >
Felhasználóicsoport-időablakok >Felhasználói csoport, oldal 235 paraméterébe.
Ha például az 1. felhasználói csoportot egy 8:00 (kezdés időpontja) és 16:00 (befejezés
időpontja) között húzódó időablakhoz rendelik, a csoporthoz tartozó felhasználó 8:00 és 16:00
között használhatják hitelesítő eszközeiket.
A felhasználói csoportokat több felhasználóicsoport-időablakhoz is társíthatja.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések (Belépési kódok) > Felhasználói
csoport

9.1.5

Jogosultsági területek
Alapértelmezés:
–

0. felhasználó: jogosultsági szint az összes területen = 15

–

1. felhasználó:

–

–

Jogosultsági szint az 1. területen = 1

–

Jogosultsági szint a többi területen = 0

Többi felhasználó: 0

Választható értékek:
–

B9512G: 0 (a felhasználó nem tartozik felhasználó-csoporthoz), 1 – 32

–

B8512G: 0 (a felhasználó nem tartozik felhasználó-csoporthoz), 1 – 16

Új felhasználó beállításakor ügyeljen rá, hogy legalább egy területre vonatkozóan jogosultságot
adjon neki. A Jogosultsági területek paraméter beállítása minden új felhasználó esetében
alapértelmezés szerint 0 (nulla). A 0. (nulladik) jogosultsági szint azt jelenti, hogy a felhasználó
nem rendelkezik jogosultsággal az adott területen. A 15. jogosultsági szintet csak a 0.
felhasználó, a telepítő kaphatja meg.
Az egyes jogosultsági szintekhez tartozó beállítássokkal kapcsolatos további információkért
lásd az RPS Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek, oldal 167 menüpontját.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések > Jogosultsági területek

9.1.6

Helyszíni kód
Alapértelmezés (kártyatípus szerint):
–

26 bites kártyák: 255

–

37 bites, helyszíni kód nélküli kártyák: üres

–

37 bites, helyszíni kóddal ellátott kártyák: 65535

Választható értékek (kártyatípus szerint):
–
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–

37 bites, helyszíni kód nélküli kártyák: üres

–

37 bites, helyszíni kóddal ellátott kártyák: 0 és 65534 között, 65535 = letiltva

A 37 bites, helyszíni kód nélküli kártyák esetében a Helyszíni kód paraméter szürkével jelenik
meg.
A 26 bites kártyák és a helyszíni kóddal ellátott 37 bites kártyák esetében írja be a kártya vagy
a beléptetőkulcs csomagolásán látható helyszíni kódot (létesítménykódot).
A helyszíni kód RPS segítségével történő lekéréséhez vegye fel a kártyát vagy a
beléptetőkulcsot a létesítményben működő rendszerbe egy olvasó és egy kezelőegység
segítségével (42-ES MENÜ). Majd csatlakozzon az RPS segítségével a központhoz, és megkapja
a központfiókot.
Ha töröl egy kártyát (vagy törli a kártya adatait), az RPS automatikusan az alapértelmezésre
állítja a Helyszíni kód paramétert (ez a 26 bites kártyák esetében 255, a 37 bites, helyszíni
kóddal ellátott kártyák esetében 65535).
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések >Helyszíni kód

9.1.7

Kártya-adat
Alapértelmezés: üres
Választható értékek:
–

26 bites kártyák: 0 és 65534 között, üres

–

37 bites, helyszíni kód nélküli kártyák: 0 és 1099511627774 között, üres

–

37 bites, helyszíni kóddal ellátott kártyák: 0 és 524286 között, üres

Adja meg a kártyára vagy a kulcsra nyomtatott kártyaadatokat.
A 26 bites és a 37 bites, helyszíni kóddal ellátott Kártyatípus, oldal 257 a kártya-adatok
bevitele előtt adja meg a Helyszíni kód, oldal 152.
Megjegyzés!
Az SDI-busz és a D9210C csak az 1 és a 8 közötti ajtókat, valamint az 1 és az 1000 közötti
felhasználókat támogatja.
Az SDI (D9210C/B901) esetében csak az 1 és a 8 közötti ajtók konfigurálhatók. A B901 az
SDI-buszhoz való csatlakoztatás esetén egy D9210C egységet emulál.
A D9210C csak az 1 és az 1000 közötti felhasználók esetében támogatja a kártyákat/hitelesítő
adatokat.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések >kártya-adat

9.1.8

Inovonics rádiófrekvenciás távadó RFID (B820)
Alapértelmezés: N/A
Választható értékek: 0 és 99999999 között
Ha szeretne Inovonics rádiófrekvenciás távadót rendelni ehhez a felhasználóhoz, adja meg az
RFID értékét (a rádiófrekvenciás eszköz azonosítószámát). Ez a szám a rádiófrekvenciás
távadóra nyomtatva található.
A felhasználóhoz rendelt Inovonics rádiófrekvenciás távadók nincsenek felügyelve.
Az RFID automatikusan is bevihető. Ehhez az SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevő, valamint a
rendszer kezelőegysége szükséges.
Ha a 0 értékre állítja az RFID-et, azzal letiltja a felhasználó rádiófrekvenciás távadóját.
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Megjegyzés!
Ha megszünteti a kapcsolatot az RPS-sel, az RFID-frissítések az SDI2-busz rádiófrekvenciás
vevőjére kerülnek.
Amikor az RPS-ről elküldi az RFID-frissítéseket a központra, a központ csak akkor tölti le az
RFID-eket az SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevőre, amikor a felhasználó megszünteti a
kapcsolatot az RPS-sel.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések > Távadó RFID-je (vezeték nélküli,
B820 Inovonics)

9.1.9

RADION Keyfob RFID (B810)
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0, 11 és 167772156 között
Ha szeretne RADION rádiófrekvenciás távadót rendelni ehhez a felhasználóhoz, adja meg az
RFID értékét (a rádiófrekvenciás eszköz azonosítószámát). Ez a szám a rádiófrekvenciás
távadóra nyomtatva található.
Az RFID automatikusan is bevihető. Ehhez az SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevő, valamint a
rendszer kezelőegysége szükséges.
Ha a 0 értékre állítja az RFID-et, azzal letiltja a felhasználó rádiófrekvenciás távadóját.
Megjegyzés!
Ha megszünteti a kapcsolatot az RPS-sel, az RFID-frissítések az SDI2-busz rádiófrekvenciás
vevőjére kerülnek.
Amikor az RPS-ről elküldi az RFID-frissítéseket a központra, a központ csak akkor tölti le az
RFID-eket az SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevőre, amikor a felhasználó megszünteti a
kapcsolatot az RPS-sel.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések > Távadó RFID-je (vezeték nélküli,
B810 RADION)

9.1.10

Felügyelt
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen ‑ Az ehhez a felhasználóhoz rendelt RADION rádiófrekvenciás távadó felügyelt.

–

Nem ‑ Az ehhez a felhasználóhoz rendelt RADION rádiófrekvenciás távadó nem felügyelt.

Ha az Igen értékre állítja a paramétert, a központ hiányzási eseményt hoz létre, ha a
rádiófrekvenciás távadó 4 órán át a RADION vevő hatótávolságán kívül található.
Az Inovonics rádiófrekvenciás távadók nincsenek felügyelve.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések >Felügyelt

9.1.11

Felhasználó nyelve
Alapértelmezés: 1: [első nyelv]
Választható értékek:
–

1: [első nyelv]

–

2: [második nyelv]

Válassza ki, hogy melyik nyelv jelenjen meg a felhasználónak azokon a kezelőegységeken ahol a
"Felhasználó Nyelvének megjelenítése" opción engedélyezte.
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Az első és a második nyelvet a központfiók létrehozása során, a Központ-adatok nézetben kell
megadni.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések (Belépési kódok) > Felhasználó
nyelve

9.2

Felhasználói csoportok

9.2.1

Felhasználói csoport neve
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 32 karakter (szöveg, számok, szóközök és speciális karakterek). A
rendszer a név előtt és után, valamint a névben szereplő szóközöket szövegként kezeli, amely
beleszámít a 32 karakteres limitbe.
Ezzel a paraméterrel adhat nevet a felhasználói csoportnak.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói csoportok > Felhasználói csoport neve

9.3

Felhasználói (kezelőegység-) funkciók

9.3.1

Tejes Késleltetett Élesítés
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció területeket élesíthet Teljes Élesítéssel be és kilépési késleltetés
mellett. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a területen lévő összes zónát élesíti.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Teljes Élesítés Késleltetett

9.3.2

Teljes Azonnali Élesítés
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció belépési és kilépési késleltetés nélkül, a Teljes Élesítés funkcióval
kapcsolja be a területeket. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a területen lévő összes zónát élesíti.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentésével foglalkozó SIA CP-01 előírásainak teljesítése
érdekében állítsa Letiltva (-) értékre ezt a paramétert. További információkért lásd: SIA CP-01
hitelesítés.
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RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Teljes Azonnali Élesítés

9.3.3

Részleges Azonnali Élesítés
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció belépési és kilépési késleltetés nélkül, a Részleges Élesítés funkcióval
élesíti a területeket. Ez azt jelenti, hogy a rendszer csak a Részleges Élesítés alá tartozó
zónákat élesíti. A belső zónák nem tartoznak bele.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentésével foglalkozó SIA CP-01 előírásainak teljesítése
érdekében állítsa Letiltva (-) értékre ezt a paramétert. További információkért lásd: SIA CP-01
hitelesítés.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Részleges Azonnali
Élesítés.

9.3.4

Részleges Élesítés Késleltetve
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció belépési és kilépési késleltetés mellett, a Részleges Élesítés
funkcióval élesíti a területeket. Ez azt jelenti, hogy a rendszer csak a Részleges Élesítés alá
tartozó zónákat élesíti. A belső zónák nem tartoznak bele.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Részleges Élesítés
Késleltetve.

9.3.5

Megfigyelés mód
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció a megfigyelési üzemmód be- és kikapcsolására szolgál.
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Ha be van kapcsolva a megfigyelési üzemmód, és egy Megfigyelési zóna aktiválódik, a
kezelőegységen megjelenik a zóna szövege, és megszólal a Megfigyelési hangjelzés.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Megfigyelési üzemmód

9.3.6

Területállapot megtekintése
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó megtekintse, hogy a kezelőegység
hatáskörébe tartozó területek élesítve vannak-e.
Az élesítés státusza a következők valamelyike lehet:
–

Hatástalanítva

–

Teljes késleltetett élesítésben

–

Teljes azonnali élesítésben

–

Részleges azonnali élesítésben

–

Részleges késleltetett élesítésben

Ezzel a funkcióval az összes területtípus (Mester , társított, hagyományos és megosztott)
megtekinthető.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Terület státuszának
megjelenítése

9.3.7

Eseménymemória megjelenítése/törlése
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció az eseménymemória megjelenítésére szolgál. A rendszer a terület
élesítésekor törli (kiüríti) az eseménymemóriát.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Eseménymemória
megjelenítése/törlése

9.3.8

Zónaállapot megtekintése
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.
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Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a felhasználói funkcióval megjeleníthető a területhez rendelt zónák szövege és
elektronikai státusza (normál, szakadás, rövidzárlat vagy hiányzik).
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Zóna állapotának
megjelenítése

9.3.9

Sétateszt (minden nem tűzvédelmi betörési zónára)
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A felhasználó a Sétateszt funkció segítségével úgy tesztelheti a kontrollált zónákat, hogy azt
követően a rendszer nem küld riasztási jelentést a központi vevőegységre.
A sétateszt kezdetén 2 másodpercre aktiválódik a Vész-hangjelző kimenete. Amikor a
felhasználó aktiválja az egyes kontrollált zónákat, a kezelőegységek egy sípoló hangot adnak ki.
A Sétateszt felhasználói funkció nem használható a tűzvédelmi zónák, a gázzónák és a 24 órás
zónák tesztelésére.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Sétateszt (minden nem
tűzvédelmi betörési zónára)

9.3.10

Sétateszt minden tűzvédelmi zónában
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a paraméterrel beállíthatja, hogy a Tűzvédelmi Sétateszt felhasználói funkció és a
Tűzjelzés Funkció (a B926F kezelőegységek DRILL gombja) le legyen tiltva, belépési kód
kérése nélkül engedélyezve legyen, vagy belépési kód megadása mellett engedélyezve legyen.
A tűzvédelmi sétateszt az összes tűzvédelmi zónára és gázzónára vonatkozik. A tűzvédelmi
sétateszt nem használható a kontrollált zónák és a 24 órás zónák tesztelésére.
A tűzvédelmi sétateszt elindulásakor
–

A központ TŰZVÉDELMI SÉTATESZT KEZDETE jelentést küld a központi vevőegységre.

–

A riasztásról csak helyi megjelenítés lesz, a rendszer nem küld riasztási jelentést a
központi vevőegységre.

–

A központ ilyenkor akkumulátorról működik.

–

Minden tesztelt tűzvédelmi és gázzónánál 2 másodpercre aktiválódik a Tűzjelző sziréna,
oldal 141.
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Azok a tűzvédelmi és gázzónák, amelyeknél az Alaphelyzetbe állítható, oldal 219 paraméter
IGEN értékre van állítva, automatikusan alaphelyzetbe állnak a teszt után. A
kezelőegységen megjelenik az [ÉRZÉKELŐ VISSZAÁLLÍTÁSA] felirat.

–

A kezelőegységen megjelenik az egyes tesztelt zónák zónaszövege, valamint a már tesztelt
zónák folyamatosan frissülő száma.

–

A teszt akkor ér véget, ha az összes zóna tesztelése megtörtént, vagy ha 20 percen át
nincs aktivitás. A központ TŰZVÉDELMI SÉTATESZT VÉGE jelentést küld a központi
vevőegységre.

Ha a tűzvédelmi sétateszt végénél valamely tűzvédelmi vagy gázzóna aktiválódik, a rendszer
áthidalja ezeket a zónákat, és megszólaltatja a hibajelző hangot. A kezelőegységek
megjelenítik, hogy mely zónákat hidalták át, és a hibaállapotot.
A Tűzjelzés elindulásakor
–

A központ Tűzjelzés KEZDETE jelentést küld a központi vevőegységre.

–

Aktiválódik a Tűzjelző sziréna, oldal 141, és csak akkor kapcsol le, ha egy felhasználó a
sziréna némításával beavatkozik.

–

A tűzvédelmi zónák és a gázzónák aktívak. Egy riasztásban levő tűz vagy gázzóna befejezi a
riasztást. A központ elküldi a tűzriasztási jelentéseket.

–

A Tűzjelzés-riasztás végén a központ Tűzjelzés VÉGE jelentést küld.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Sétateszt minden
tűzvédelmi zónában

9.3.11

Jelentés küldése (teszt/státusz)
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ez a felhasználói funkció ugyanazt a tesztjelentést küldi, mint az ütemezés funkció.
Ha bármely terület egy zónája a normáltól eltérő állapotban van (a hibát nem törölték a
kezelőegység kijelzőjéről), a központ normáltól eltérő tesztjelentést küld a tesztjelentés
helyett.
Ha a Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Tesztjelentés bővítése,
oldal 33 paraméter értéke Igen, akkor a tesztjelentést (illetve a normáltól eltérő tesztjelentést)
minden normáltól eltérő rendszerállapotot egy diagnosztikai jelentés követi. A jelentések
listáját lásd: Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési útvonalak > Diagnosztikai
jelentések, oldal 58.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Jelentés küldése (teszt/
státusz)

9.3.12

Ajtóvezérlés
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

160 hu | Felhasználók konfigurálása

–

Control Panel

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A paraméter által engedélyezett felhasználói funkciók a következők: Ajtó működtetése, Ajtó
zárásának feloldása és ajtó zárolása.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Ajtóvezérlés

9.3.13

Kezelőegység fény- és hangerejének, ill. a billentyűk lenyomásának
beállítása
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a felhasználói funkcióval a felhasználó beállíthatja a kezelőegység fényerejét és
hangerejét, valamint be- és kikapcsolhatja a billentyűhangokat.
A B942 kezelőegységekkel a felhasználó beállíthatja az éjszakai világítás és jelenlét funkciókat.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Kezelőegység fény- és
hangerejének, ill. a billentyűk lenyomásának beállítása

9.3.14

Dátum és idő beállítása és megjelenítése
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a felhasználói funkcióval a felhasználó beállíthatja a központon használt dátumot és időt.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Dátum és idő beállítása és
megjelenítése

9.3.15

Belépési kódok módosítása
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A felhasználó ezzel a funkcióval módosíthatja saját belépési kódját.
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Ha szeretné engedélyezni, hogy egy felhasználó a többi felhasználó belépési kódját is
módosíthassa, olvassa el a Felhasználó hozzáadása/szerkesztése, oldal 161 funkció leírását.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Belépési kód módosítása

9.3.16

Felhasználó hozzáadása/szerkesztése
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók ezzel a funkcióval beállíthatják vagy
módosíthatják a belépési kódokat, valamint módosíthatják a területhez tartozó többi
felhasználó központra vonatkozó jogosultsági szintjét.
Megjegyzés!
A Felhasználó hozzáadása parancs leállítja az ajtóvezérlési választ, valamint az RTE/REX
kéréseket.
Amikor a FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA parancs fut, a rendszer letiltja a hitelesítő adatok
(kártyák és beléptetőkulcsok) feldolgozását. A rendszer ilyenkor nem ad választ az
ajtóvezérlési funkciókra és az RTE/REX kérésekre. Ha egy ajtónál jelentős forgalom várható, a
felhasználók felvételének megkezdése előtt állítsa Zárolás feloldva státuszra az ajtót.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Felhasználó hozzáadása/
szerkesztése

9.3.17

Felhasználó törlése
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók ezzel a funkcióval törölhetik más
felhasználók belépési kódját. A funkció a felhasználónevet nem törli.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Felhasználó törlése

9.3.18

Zárás elhalasztás
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.
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Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval a felhasználók meghosszabbíthatják a bezárási időablakot, amely a Zárás
korai indítása időtartam elteltével, és a zárási időablak aktiválásával indul el.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Zárás elhalasztás

9.3.19

Eseménynapló megjelenítése
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A felhasználó ezzel a funkcióval megtekintheti az eseménynaplót.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Eseménynapló
megjelenítése

9.3.20

7. felhasználói utasítás
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A [CMD] majd a [7] megnyomása manuális tűzjelzést eredményez.
A B92x kezelőegységeknél az [A] és [1] gombokat együtt megnyomva tartása szintén manuális
tűzjelzést eredményez.
A 7. felhasználói utasítás engedélyezéséhez a Kezelőegységek > Általános kezelőegységbeállítások > A gomb megnyomására adott válasz paramétert Manuális tűzriasztás lehetőségre
kell állítani.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > 7. felhasználói utasítás

9.3.21

9. felhasználói utasítás
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A [CMD] majd a [9] megnyomása manuális pánikriasztást eredményez.
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A B92x kezelőegységeknél a [C] és [7] gombokat együtt megnyomva tartása szintén manuális
pánikriasztást eredményez.
A 9. felhasználói utasítás engedélyezéséhez a Kezelőegységek > Általános kezelőegységbeállítások > C gomb megnyomására adott válasz paramétert Manuális pánikriasztás,
láthatatlan és néma riasztás kimenet, vagy Manuális pánikriasztás látható riasztás kimenettel
lehetőségre kell állítani.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > 9. felhasználói utasítás

9.3.22

Zóna áthidalása
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval áthidalhatók a kezelőegység hatókörébe tartozó különböző zónák.
Az áthidalt zónákon nem jönnek létre riasztások és hibaesemények.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Zóna áthidalása

9.3.23

Zóna áthidalásának megszüntetése
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval kikapcsolható a P## Visszaálló FA vagy a P## Visszaálló Áthidalás
programozással ellátott zónák áthidalása. A rendszer megszünteti a kezelőegység hatókörébe
tartozó azon zónáknak az áthidalását, amelyeknél alkalmazzák ezt a funkciót.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Zóna áthidalásának
megszüntetése

9.3.24

Érzékelő alaphelyzetbe állítása
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval alaphelyzetbe állíthatók a kezelőegység hatókörébe tartozó érzékelők.
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RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Érzékelők alaphelyzetbe
állítása

9.3.25

Kimenet módosítása
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A felhasználó ezzel a funkcióval manuálisan átválthatja, valamint alaphelyzetbe állíthatja a
kimeneteket.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Kimenetek módosítása

9.3.26

Távoli program
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a felhasználói funkcióval elindítható a távoli programozási munkamenet. Ha a központtal
közös telefonvonalon hívás van, és a felhasználó ilyenkor indítja el ezt a funkciót, a központ
lefoglalja a telefonvonalat.
Megjegyzés!
A kereskedelmi tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek
teljesítése érdekében állítsa a P értékre ezt a paramétert.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Távoli program

9.3.27

Ugrás területre
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval ideiglenesen egy másik területhez lehet rendelni a kezelőegységet.
A felhasználók csak azokat a funkciókat használhatják, amelyre az ideiglenesen hozzárendelt
területhez tartozó jogosultsági szintjük felhatalmazást ad nekik.
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Ha 15 másodpercig nincs felhasználói aktivitás a kezelőegységen, az visszavált az eredetileg
hozzárendelt területre.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Ugrás területre

9.3.28

Központtípus és -verzió megjelenítése
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a felhasználói funkcióval megjeleníthető a központ típusszáma, valamint firmwareverziójának száma.
Ha a Területnév szövege paramétert módosítja az alapbeállításról, ez a funkció az alapbeállítás
szerinti Területnév szöveget jeleníti meg.
RPS menüpont
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói kezelőegység-funkciók > Központtípus és -verzió
megjelenítése

9.3.29

Szerviz séta minden zóna
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A szerviz-séta felhasználói funkció segítségével a felhasználók elvégezhetik az adott forráshoz
rendelt összes zóna tesztelését (ehhez az kell, hogy a Forrás paraméter érték hozzárendelve
legyen).
Amikor a felhasználó aktiválja az egyes zónákat, a kezelőegységek egy sípoló hangot adnak ki.
A szerviz-séta végén az aktiválódott tűzvédelmi zónákat, gázzónákat és 24 órás zónákat a
rendszer áthidalja. A kezelőegységeknél megszólal a hibajelzés.
A szerviz-séta során megjelennek az „extra” zónák is. Extra zónák a következő esetekben
fordulnak el:
–

a zónához tartozó Forrás paraméter nem Nincs hozzárendelve értékre van állítva,

–

a zónához tartozó Profil paraméter 0 értékre van állítva, vagy

–

különböző forrásokon legalább két zóna van beállítva ugyanahhoz a zónaszámhoz.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Szerviz séta minden zóna

9.3.30

Ütemezések módosítása
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.
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Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval a felhasználó beállíthatja, hogy mikor fusson le az ütemezés, valamint hogy
az ütemezés munkaszüneti napokon is fusson-e. A felhasználók bármilyen területen lévő
kezelőegységről futtathatják ezt a funkciót, ahol jogosultsággal rendelkeznek.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Ütemezések módosítása

9.3.31

Sétateszt minden nem látható betörési zónára
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A felhasználó a nem látható zónákra vonatkozó sétateszt funkció segítségével úgy tesztelheti a
láthatatlan zónákat (azaz azokat, amelyeknél a Láthatatlan zóna paraméter Igen értékre van
állítva), hogy azt követően a rendszer nem küld riasztási jelentést a központi vevőegységre.
A láthatatlan zónákat érintő szerviz-séta végén az aktiválódott tűzvédelmi 24 órás zónákat a
rendszer áthidalja. A kezelőegységeknél megszólal a hibajelzés.
A láthatatlan zónákat érintő sétateszt felhasználói funkció nem használható a tűzvédelmi zónák
és a gázzónák tesztelésére.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Sétateszt minden nem
látható betörési zónára

9.3.32

Néma funkciók
Alapértelmezés: E
Választható értékek:
–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezi a központ egészére nézve, belépési kód kérése
nélkül a kezelőegység némítását.

–

Belépési kód (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérésével a kezelőegység némításához.

Amikor a kezelőegységen megszólal a hibajelzés, a felhasználó a Némítás gomb vagy az Enter
gomb segítségével indíthatja el a némítás funkciót. Ha ez a paraméter Belépési kód (P)
lehetőségre van állítva, a felhasználóknak a Némítás gomb vagy az Enter gomb megnyomása
után meg kell adniuk belépési kódjukat.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Néma funkciók

9.3.33

Egyéni funkció
Alapértelmezés: Belépési kód (P)
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.
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–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

A felhasználó ezzel a funkcióval futtathatja az egyéni funkciókat a helyi menüből, az "A"
gombbal, a "B" gombbal, a "C" gombbal vagy a távadóval.
A B9512G a 128 és a 159 közötti egyéni funkciókat támogatja.
A B8512G a 128 és a 135 közötti egyéni funkciókat támogatja.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Egyéni funkciók

9.3.34

Kezelőegység programozása
Alapértelmezés: P
Választható értékek:
–

Letiltás (-) – A funkció letiltása a központ egészére nézve, a felhasználó jogosultsági
szintjétől függetlenül.

–

Engedélyezés (E) – A funkció engedélyezése a központ egészére nézve, belépési kód
kérése nélkül.

–

Belépési kód (P) – A funkció egész központra való engedélyezéséhez belépési kód
megadása szükséges.

Ezzel a funkcióval bizonyos paramétereket a kezelőegységről is beprogramozhat.
A kezelőegységről való programozáshoz kizárólag a telepítői belépési kódot használó
felhasználónak van jogosultsága.
Ha bármelyik terület élesítve van, vagy a központ csatlakozik az RPS-hez, a kezelőegységes
programozás nem végezhető el.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói (kezelőegység-) funkciók > Kezelőegység
programozása
További információ
A kezelőegységgel végzett programozással kapcsolatos további információkért olvassa el a
központ dokumentációját.

9.4

Jogosultsági szintek
A jogosultsági szintek határozzák meg, hogy mely funkciókhoz fér hozzá az adott felhasználó.
Az ebben a részben ismertetett paraméterekkel az 1–14-es jogosultsági szinteket
konfigurálhatja. A 15. jogosultsági szintet csak a telepítői belépési kód birtokosa (0.
felhasználó) kaphatja meg, és ez a szint nem szerkeszthető.
Ha szeretne a területre vonatkozó jogosultságig szinteket rendelni a felhasználókhoz, lépjen a
Felhasználói konfiguráció > Felhasználói hozzárendelések (belépési kódok) >Felhasználói
jogosultságok paraméterhez.

9.4.1

Jogosultsági szint neve (első nyelv)
Alapbeállítás: Jogosultsági szint 1 (– 15)
Választható értékek: max. 32 karakter.
Adjon leírást a területről legfeljebb 32 karakterben.
Az első és a második nyelvet a központazonosító beállítása során programozzák be. A
támogatott nyelvek: angol, spanyol, francia, portugál (Brazília), kínai, lengyel, olasz, görög,
magyar, német, holland és svéd.
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RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Jogosultsági szint neve

9.4.2

Jogosultsági szint neve (második nyelv)
Alapbeállítás: Jogosultsági szint 1 (– 15)
Választható értékek: max. 32 karakter.
Adjon leírást a területről legfeljebb 32 karakterben.
Az első és a második nyelvet a központazonosító beállítása során programozzák be. A
támogatott nyelvek: angol, spanyol, francia, portugál (Brazília), kínai, lengyel, olasz, görög,
magyar, német, holland és svéd.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Jogosultsági szint neve (második nyelv)

9.4.3

Hatástalanítás kiválasztással
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–5. és 14. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 6–13. és 15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező felhasználók számára az alábbi hatástalanítási
funkciók állnak rendelkezésre:
–

Összes hatástalanítás – a kezelőegység hatókörébe tartozó, és a felhasználó
jogosultságának megfelelő összes terület hatástalanítása.

–

# sz. terület hatástalanítása – csak a kiválasztott terület hatástalanítása.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > hatástalanítás kiválasztással

9.4.4

Tejes Késleltetett Élesítés
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–5. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 6–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel élesítheti a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeket a Teljes Élesítés Késleltetett beállítással (a
Részleges Élesítés alá tartozó zónák és a belső zónák élesítése belépési és kilépési késleltetés
mellett).
Ha a felhasználó az 1. utasítással adja ki a Teljes Élesítés Késleltetett élesítési parancsot,
kizárólag a kezelőegységhez tartozó terület élesítése történik meg.
Ha a felhasználó a Remote Security Control (RSC) alkalmazással adja ki a Teljes Élesítés,
késleltetett élesítési parancsot, a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelő összes terület
élesítése megtörténik.
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RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Teljes Élesítés Késleltetett

9.4.5

Teljes Azonnali Élesítés
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 2. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel élesítheti a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeket a Teljes Azonnali Élesítés beállítással (a
Részleges Élesítés alá tartozó zónák és a belső zónák élesítése belépési és kilépési késleltetés
nélkül).
Ha a felhasználó az 1 1. utasítással adja ki az Összes azonnali parancsot, kizárólag a
kezelőegységhez tartozó terület élesítése történik meg.
Ha a felhasználó a Remote Security Control (RSC) alkalmazással adja ki a Teljes Azonnali
Élesítés parancsot, a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelő összes terület élesítése
megtörténik.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Teljes Azonnali Élesítés

9.4.6

Részleges Azonnali Élesítés
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–4. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 5–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel élesítheti a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeket a Részleges Azonnali Élesítés beállítással (a
Részleges Élesítés alá tartozó zónák élesítése belépési és kilépési késleltetés nélkül).
Ha a felhasználó a 2. utasítással adja ki a Részleges azonnali parancsot, kizárólag a
kezelőegységhez tartozó terület élesítése történik meg.
Ha a felhasználó az 2. utasítással adja ki a Részleges Élesítés Késleltetve parancsot, kizárólag a
kezelőegységhez tartozó terület élesítése történik meg.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Részleges Azonnali Élesítés

9.4.7

Részleges Élesítés Késleltetve
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–4. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 5–15. jogosultsági szint
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Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel élesítheti a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeket a Részleges Élesítés Késleltetve beállítással (a
Részleges Élesítés alá tartozó zónák élesítése belépési és kilépési késleltetéssel).
Ha a felhasználó az 3. utasítással adja ki a Részleges Élesítés Késleltetve parancsot, kizárólag a
kezelőegységhez tartozó terület élesítése történik meg.
Ha a felhasználó a Remote Security Control (RSC) alkalmazással adja ki a Részleges Élesítés,
késleltetett élesítési parancsot, a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelő összes terület
élesítése megtörténik.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Részleges Élesítés Késleltetve

9.4.8

Megfigyelés mód
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–3. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 4–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel kapcsolhatja be és ki a megfigyelési üzemmódot a
kezelőegység hatókörébe tartozó és a jogosultsági szintjének megfelelő területeken.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Megfigyelési üzemmód

9.4.9

Területállapot megtekintése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Az élesítési/hatástalanítási jogosultsággal rendelkező felhasználók ezzel a paraméterrel
megtekinthetik a kezelőegység hatókörébe tartozó és a jogosultsági szintjének megfelelő
területek élesítési státuszát, valamint azt, hogy készen állnak-e az élesítésre.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Terület státuszának megjelenítése

9.4.10

Eseménymemória megtekintése
Alapértelmezés:
–
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–

Üres (-) – 4–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel megtekintheti a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területekhez tartozó eseménymemóriát.
A központ a területek élesítésekor törli (kiüríti) az eseménymemóriát.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Eseménymemória megjelenítése

9.4.11

Zónaállapot megtekintése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–3. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 4–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel megtekintheti a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területekhez tartozó zónák állapotát (normál, rövidzárlat,
szakadás).
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Zóna állapotának megjelenítése

9.4.12

Sétateszt (minden nem tűzvédelmi betörési zónára)
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel elvégezheti a kontrollált zónák sétatesztjét (ennél a tesztnél
a rendszer nem küld riasztási jelentést a központi vevőegységre.
A sétateszt kezdetén 2 másodpercre aktiválódik a Vész-hangjelző kimenete. Amikor a
felhasználó aktiválja az egyes kontrollált zónákat, a kezelőegységek egy sípoló hangot adnak ki.
A Sétateszt felhasználói funkció nem használható a tűzvédelmi zónák, a gázzónák és a 24 órás
zónák tesztelésére.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Sétateszt (minden nem tűzvédelmi betörési
zónára
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Sétateszt minden tűzvédelmi zónában
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel a felhasználó elindíthatja a tűzvédelmi és a gázzónákra vonatkozó
tűzvédelmi sétatesztet, és beállíthatja a B926F típusú kezelőegységek DRILL gombjára
vonatkozó jogosultságokat.
A tűzvédelmi sétateszt nem használható a kontrollált zónák és a 24 órás zónák tesztelésére.
A tűzvédelmi sétateszt elindulásakor
–

A központ TŰZVÉDELMI SÉTATESZT KEZDETE jelentést küld a központi vevőegységre.

–

A riasztásról csak helyi megjelenítés lesz, a rendszer nem küld riasztási jelentést a
központi vevőegységre.

–

A központ ilyenkor akkumulátorról működik.

–

Minden tesztelt tűzvédelmi és gázzónánál 2 másodpercre aktiválódik a Tűzjelző sziréna,
oldal 141.

–

Azok a tűzvédelmi és gázzónák, amelyeknél az Alaphelyzetbe állítható, oldal 219 paraméter
IGEN értékre van állítva, automatikusan alaphelyzetbe állnak a teszt után. A
kezelőegységen megjelenik az [ÉRZÉKELŐ VISSZAÁLLÍTÁSA] felirat.

–

A kezelőegységen megjelenik az egyes tesztelt zónák zónaszövege, valamint a már tesztelt
zónák folyamatosan frissülő száma.

–

A teszt akkor ér véget, ha az összes zóna tesztelése megtörtént, vagy ha 20 percen át
nincs aktivitás. A központ TŰZVÉDELMI SÉTATESZT VÉGE jelentést küld a központi
vevőegységre.

Ha a tűzvédelmi sétateszt végénél valamely tűzvédelmi vagy gázzóna aktiválódik, a rendszer
áthidalja ezeket a zónákat, és megszólaltatja a hibajelző hangot. A kezelőegységek
megjelenítik, hogy mely zónákat hidalták át, és a hibaállapotot.
A Tűzjelzés elindulásakor
–

A központ Tűzjelzés KEZDETE jelentést küld a központi vevőegységre.

–

Aktiválódik a Tűzjelző sziréna, oldal 141, és csak akkor kapcsol le, ha egy felhasználó a
sziréna némításával beavatkozik.

–

A tűzvédelmi zónák és a gázzónák aktívak. Egy riasztásban levő tűz vagy gázzóna befejezi a
riasztást. A központ elküldi a tűzriasztási jelentéseket.

–

A Tűzjelzés-riasztás végén a központ Tűzjelzés VÉGE jelentést küld.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Sétateszt minden tűzvédelmi zónában

9.4.14

Sétateszt minden nem látható betörési zónára
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.
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–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel a felhasználó úgy tesztelheti a láthatatlan zónákat (azaz azokat,
amelyeknél a Láthatatlan zóna paraméter Igen értékre van állítva), hogy azt követően a
rendszer nem küld riasztási jelentést a központi vevőegységre.
A láthatatlan zónákat érintő szerviz-séta végén az aktiválódott tűzvédelmi 24 órás zónákat a
rendszer áthidalja. A kezelőegységeknél megszólal a hibajelzés.
A láthatatlan zónákat érintő sétateszt felhasználói funkció nem használható a tűzvédelmi zónák
és a gázzónák tesztelésére.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Sétateszt minden nem látható betörési
zónára

9.4.15

Szerviz séta minden zóna
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel a felhasználó elindíthatja a szervizsétát. A szerviz-séta az adott forráshoz
rendelt összes zóna tesztelésére alkalmas (ehhez az kell, hogy a Forrás paraméter értéke
hozzárendelve legyen).
Amikor a felhasználó aktiválja az egyes zónákat, a kezelőegységek egy sípoló hangot adnak ki.
A szerviz-séta végén az aktiválódott tűzvédelmi zónákat, gázzónákat és 24 órás zónákat a
rendszer áthidalja. A kezelőegységeknél megszólal a hibajelzés.
A szerviz-séta során megjelennek az „extra” zónák is. Extra zónák a következő esetekben
fordulnak el:
–

a zónához tartozó Forrás paraméter nem Nincs hozzárendelve értékre van állítva,

–

a zónához tartozó Profil paraméter 0 értékre van állítva, vagy

–

különböző forrásokon legalább két zóna van beállítva ugyanahhoz a zónaszámhoz.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Szerviz séta minden zóna

9.4.16

Jelentés küldése (teszt/státusz)
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel tesztjelentéseket küldhet a jogosultsági szintjének
megfelelő területhez rendelt kezelőegységekről.
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RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Jelentés küldése (teszt/státusz)

9.4.17

Ajtó működtetése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel működésbe hozhat ajtó(kat) a kezelőegység hatókörébe
tartozó és a jogosultsági szintjének megfelelő területeken.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Ajtó működtetése

9.4.18

Ajtó zárása/Ajtó zárásának feloldása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel használhatja az ajtózárási és -nyitási funkciókat a
kezelőegység hatókörébe tartozó és a jogosultsági szintjének megfelelő területeken.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Ajtó zárása/Ajtó zárásának feloldása

9.4.19

Ajtó zárolása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel használhatja az ajtó-zárolási funkciót a kezelőegység
hatókörébe tartozó és a jogosultsági szintjének megfelelő területeken.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Ajtó biztosítása

9.4.20

Kezelőegység kijelzőjének beállítása
Alapértelmezés:
–
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–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel módosíthatja a jogosultsági szintjéhez tartozó területeken
található kezelőegységek kijelzőjét (fényerejét).
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Kezelőegység kijelzőjének beállítása

9.4.21

Dátum és idő módosítása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel módosíthatja a központ dátumát és idejét.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Dátum és idő módosítása

9.4.22

Belépési kódok módosítása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel módosíthatja saját belépési kódját.
Ha szeretné engedélyezni, hogy egy felhasználó a többi felhasználó belépési kódját is
módosíthassa, olvassa el a Felhasználói belépési kódok/kártyák/szintek beállítása, oldal 175
funkció leírását.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Belépési kód módosítása

9.4.23

Felhasználói belépési kódok/kártyák/szintek beállítása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.
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Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel állíthat be, valamint módosíthat (szerkeszthet) más
felhasználókat. A felhasználó módosíthatja a felhasználókhoz tartozó belépési kódot, nevet,
jogosultsági szintet, kezelőegységet, beléptetőkártyát (vagy beléptetőkulcsot), nyelvet,
valamint a Bosch mobilalkalmazásához való hozzáférést.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Felhasználói belépési kódok/kártyák/szintek
beállítása

9.4.24

Felhasználói belépési kódok/kártyák/szintek törlése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel törölhet más felhasználókat.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Felhasználói belépési kódok/kártyák/szintek
törlése

9.4.25

Zárás elhalasztás
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel módosíthatja a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeken érvényes zárási időt.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Zárás elhalasztás

9.4.26

Eseménynapló megjelenítése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel megtekintheti a központ eseménynaplójának bejegyzéseit.
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RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Eseménynapló megjelenítése

9.4.27

7. felhasználói utasítás
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. jogosultsági szint

–

Üres (-) – Összes többi jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel engedélyezhető a 7. felhasználó utasítás a felhasználók számára.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > 7. felhasználói utasítás

9.4.28

9. felhasználói utasítás
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. jogosultsági szint

–

Üres (-) – Összes többi jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel engedélyezhető a 9. felhasználó utasítás a felhasználók számára.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > 9. felhasználói utasítás

9.4.29

Zóna áthidalása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–4. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 5–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel áthidalhatja a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeken lévő zónákat.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Zóna áthidalása

9.4.30

Zóna áthidalásának megszüntetése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–4. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 5–14. jogosultsági szint
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Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel kikapcsolhatja a kezelőegység hatókörébe tartozó és a
jogosultsági szintjének megfelelő területeken lévő zónák áthidalását.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Zóna áthidalásának megszüntetése

9.4.31

Érzékelő(k) alaphelyzetbe állítása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–4. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 5–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel alaphelyzetbe állíthatja az érzékelőket.
Megjegyzés!
UL 864-követelmény
A kereskedelmi tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó UL 864 szabvány követelményeinek
teljesítése érdekében e paraméter programozását kimenethez kösse.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Érzékelők alaphelyzetbe állítása

9.4.32

Kimenet(ek) módosítása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel manuálisan átválthatja, valamint alaphelyzetbe állíthatja a
kimeneteket.
Ne használja a KIMENETEK MÓDOSÍTÁSA funkciót a speciális funkciókhoz fenntartott
kimenetek beállítására. A speciális funkciókimenetek a terület és a központ egészére
vonatkozó kimenetfunkciók, valamint a Kulcskimenet bevitele segítségével kiosztott kimenetek.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Kimenetek módosítása

9.4.33

Távoli program
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–4. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 5–14. jogosultsági szint
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Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel a felhasználó elindíthatja a távoli programozási munkamenet. Ha a
központtal közös telefonvonalon hívás van, és a felhasználó ilyenkor indítja el ezt a funkciót, a
központ lefoglalja a telefonvonalat.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Távoli programozás

9.4.34

Ugrás területre
Alapértelmezés:
Engedélyezve (E) – 1., 2. és 15. jogosultsági szint
Üres (-) – 3–14. jogosultsági szint
Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a funkcióval ideiglenesen egy másik területhez lehet rendelni a kezelőegységeket.
A felhasználók csak azokat a funkciókat használhatják, amelyre az ideiglenesen hozzárendelt
területhez tartozó jogosultsági szintjük felhatalmazást ad nekik.
Ha 15 másodpercig nincs felhasználói aktivitás a kezelőegységen, az visszavált az eredetileg
hozzárendelt területre.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Ugrás területre

9.4.35

Központtípus és -verzió megjelenítése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel tudja megjeleníteni a központ firmware-verzióját. A
kezelőegység a következő formátumban jeleníti meg a firmware-verziót: ##.##.###.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Központtípus és -verzió megjelenítése

9.4.36

Ütemezések módosítása
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint
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Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel módosíthatja (szerkesztheti) az ütemezéseket.
Az Ütemtervek > Ütemezések > Időzítés szerkesztése, oldal 237 paraméter Nem értékre
állításával letilthatja az ütemezések szerkesztését.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Ütemezések módosítása

9.4.37

Egyéni funkció
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. jogosultsági szint (128–143. egyéni funkciók)

–

Üres (-) – 1. jogosultsági szint (144–159. egyéni funkciók), 2–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel használhat egyéni funkciókat.
Megjegyzés!
Az egyéni funkciókra vonatkozó jogosultságok felülírják a kezelőegységen belüli
felhasználói funkciókra vonatkozó jogosultságokat.
Ha egy felhasználónak nincs jogosultsága a kezelőegység menüjén keresztül elérni egy
funkciót, az nem akadályozza meg, hogy egyéni funkción keresztül futtassa a kérdéses
funkciót.
RPS menüpont:
B9512: Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > > 128. egyéni funkció (159-ig)
B8512: Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > > 128. egyéni funkció (135-ig)
B6512: Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > > 128. egyéni funkció (133-ig)
B5512: Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > > 128. egyéni funkció (131-ig)
B4512: Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > > 128. egyéni funkció (és 129.)
B3512: Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > > 128. egyéni funkció

9.4.38

Kényszerített élesítés
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–6. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 7–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel kényszerítheti a központ élesítését.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Kényszerített élesítés
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Területre vonatkozó Nyitási/Zárási jelentések küldése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–14. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel engedélyezhetők a nyitási és a zárási jelentések a területi felhasználók
számára, a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelően.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Területre vonatkozó Nyitási/Zárási
jelentések küldése

9.4.40

Korlátozott Nyitás/Zárás
Alapértelmezés: üres (-) minden jogosultsági szint számára.
Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel korlátozhatók a nyitási és a zárási jelentések a területi felhasználók
számára, a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelően. A központ csak akkor küld nyitási
jelentéseket, ha a Vész-hangjelző aktív volt, amikor a felhasználó megszüntette az élesítést. A
központ csak akkor küld zárási jelentéseket, ha a felhasználó kényszerített élesítést vagy
áthidalási élesítést alkalmaz.
Azokon a területeken, amelyekhez ez a jogosultsági szint van társítva, be kell programozni a
nyitások és a zárások korlátozására (lásd: Területre vonatkozó paraméterek > Korlátozott
Nyitás/Zárás, oldal 113).
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Korlátozott Nyitás/Zárás

9.4.41

Részleges Élesítés Nyitás/Zárás
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–14. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel engedélyezhetők a részleges élesítés és hatástalanítás esetén küldendő
nyitási és a zárási jelentések a területhez tartozó felhasználók számára, a felhasználó
jogosultsági szintjének megfelelően.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Részleges Élesítés Nyitás/Zárás
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Kényszerítés küldése
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 14. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 1–13. és 15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ezzel a paraméterrel engedélyezhetők a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelő
területekre vonatkozó kényszerítési jelentések, amennyiben a Területi paraméterek >
Kényszerítés bekapcsolva paraméter Igen értékre van állítva.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Kényszerítés küldése

9.4.43

Élesítés belépési kóddal
Alapértelmezés:
Engedélyezve (E) – 1–6. jogosultsági szint
Üres (-) – 7–15. jogosultsági szint
Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

E paraméter beállítása esetén a felhasználók belépési kódjuk megadásával élesíthetik a
jogosultsági szintjüknek megfelelő, a kezelőegységek alá tartozó területeket.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Élesítés belépési kóddal

9.4.44

Hatástalanítás belépési kóddal
Alapértelmezés:
Engedélyezve (E) – 1–5. és 14. jogosultsági szint
Üres (-) – 6–13. és 15. jogosultsági szint
Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

E paraméter beállítása esetén a felhasználók belépési kódjuk megadásával szüntethetik meg a
jogosultsági szintjüknek megfelelő, a kezelőegységek alá tartozó területek élesítését.
Kényszerített Hatástalanítás profil
Alapértelmezés szerint a 14. jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóé a kényszerítési
hatástalanítási profil. Ha a Kényszerítés típusa paraméternél a 3 érték van megadva, a rendszer
engedélyezi a SIA CP-01-kompatibilis Kényszerítési belépési kód funkciót. A SIA CP-01kompatibilis rendszerekben az 1-es és a 2-es kényszerítési típus nem engedélyezett.
Amennyiben a 14. jogosultsági szintű felhasználó belépési kódot kap a területhez, ez a
felhasználó jogosult megszüntetni a terület élesítését, és elküldeni a kényszerítési eseményt.
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A kényszerítésre alkalmas belépési kódoknak egyedieknek kell lenniük, és nem alapulhatnak
más belépési kódokon. Az egyediség megőrzése érdekében, a 14. jogosultsági szintű
felhasználót a gyárban előre beprogramozzák, hogy például szolgáljon a jogosultsághoz.
A kényszerítési hatástalanítási felhasználó jogosultsági szintjéhez a következő funkciókat is
engedélyezni kell:
–

Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Hatástalanítás

–

Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Kényszerítés küldése

–

Valamint a Hatástalanítás belépési kóddal paramétert.

A Területre vonatkozó paraméterek > Kényszerítés engedélyezése paramétert állítsa Igen
értékre az összes kívánt területen, ellenkező esetben a kezelőegység a Hiányzó jogosultság
üzenettel fog válaszolni.
További információ
–

Hatástalanítás kiválasztással, oldal 168

–

Kényszerítés küldése, oldal 182

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Hatástalanítás belépési kóddal

9.4.45

Biztonsági szint
Alapértelmezés:
–

Tejes Élesítés (A) – 1. és 2. jogosultsági szint

–

Részleges Élesítés (P) – 3–5. jogosultsági szint

–

Hatástalanítva (D) – 6. jogosultsági szint

–

Nincs hozzáférés (-) – 7–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Teljes Élesítés (A) – a felhasználók a terület élesítési státuszától függetlenül hozzáférési
jogosultsággal rendelkeznek a területhez.

–

Részleges Élesítés (P) – a felhasználók akkor férnek hozzá a területhez, amennyiben a
terület Részleges Élesítés alatt van vagy ki van kapcsolva, de akkor nem, ha a terület a
Teljes Élesítés funkcióval be van kapcsolva.

–

Hatástalanítva (D) – a felhasználók akkor férnek hozzá a területhez, ha az nincs élesítve.

–

Nincs hozzáférés (-) – A felhasználók nem férnek hozzá a területhez.

RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Biztonsági szint

9.4.46

Hatástalanítás szintje
Alapértelmezés:
Hatástalanítva (D) – 1–5. jogosultsági szint
Élesítéskikapcsolási jogok nélkül (-) – 6–15. jogosultsági szint
Választható értékek:
–

Teljes élesítés vagy Részleges élesítés -> Részleges azonnali élesítés (É) – ha a terület a
Teljes élesítés késleltetve (vagy azonnali) vagy Részleges élesítés késleltetve állapotban
van, és a felhasználó ilyenkor aktiválja belépési eszközét (kártyáját vagy
beléptetőkártyáját), a terület Részleges azonnali élesítés állapotba kerül. A Jogosultsági
szint > Biztonsági szint paramétert Teljes Élesítés (A) értékre kell állítani.

–

Hatástalanítás (D) – ha a terület Teljes élesítés késleltetve (vagy azonnali) vagy Részleges
élesítés késleltetve (vagy azonnali) állapotban van, és a felhasználó ilyenkor aktiválja
belépési eszközét (kártyáját, beléptetőkártyáját vagy kódját, és a kezelőegységen történő
kód megadása lehetőség Ajtó működtetése), a kezelőegység hatókörébe tartozó, a
felhasználó jogosultsági szintjének megfelelő területek kikapcsolnak.
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Nincs hatástalanítás (-) – a felhasználók nem használhatják belépési eszközüket
(kártyájukat vagy beléptetőkártyájukat) hatástalanításra.

Amennyiben további információt szeretne e funkció megosztott területekhez való
programozásáról, olvassa el a területi paraméterek között, a Terület típusa, oldal 103 funkció
leírásánál található Hozzáférés-szabályozó olvasók a megosztott területen című bekezdést.
Megjegyzés!
Amikor a felhasználó aktiválja beléptetőkártyáját/kártyáját, a rendszer elnémítja a
betörésjelző szirénákat.
A betörésjelző szirénák elhallgatnak, ha a felhasználó a beléptető kártyáját, kártyáját vagy
kódját használja, és az Ajtó működtetése konfigurálva van.
Ha a felhasználó beléptetőkártyája/kártyája vagy kód aktiválásával hatástalanít, és az Ajtó
működtetése konfigurálva van, vagy riasztás során aktiválja beléptetőkártyáját/kártyáját vagy
kódját, és az Ajtó működtetése konfigurálva van, a rendszer elnémítja a betörésjelző
szirénákat a kapcsolódó területen. A tűzjelző sziréna elnémításához a belépési kódot is meg
kell adni. Ha az érvényes belépési kóddal vagy beléptetőkulcsával/kártyával elnémították a
szirénát, a rendszer megszakítási jelentéseket küld.
Megjegyzés!
A 15. jogosultsági szint foglalt.
A 15. jogosultsági szint a szerviz belépési kód (0. felhasználó) számára van fenntartva. A 15.
jogosultsági szint oszlopban található beállításokat nem módosíthatja.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Hatástalanítás szintje

9.4.47

Funkció szintje
Alapértelmezés:
–

Hatástalanítva (D) – 1. jogosultsági szint

–

Nincs funkciószint (-) – 2–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Teljes Élesítés (A) – Az ajtóhoz rendelt egyéni funkció aktiválása történik, ha a terület
Teljes Élesítés vagy Részleges Élesítésben van.

–

Hatástalanítva (D) – ha a terület nincs élesítve, az ajtóhoz rendelt egyéni funkció
aktiválása.

–

Teljes Élesítés és élesítve (C) – az ajtóhoz rendelt egyéni funkció aktiválása függetlenül
attól, hogy a terület élesítve van-e.

–

Nincs funkciószint (-) – a felhasználók ezen a területen nem jogosultak egyéni funkciókat
aktiválni.

Az egyéni funkciók belépési kártyával vagy beléptetőkulcsal való elindításához belépési kód
szükséges.
Az egyéni funkciók belépési kártyával vagy beléptetőkulcsal való elindításához nem szükséges
adott biztonsági szint vagy élesítéskikapcsolási szint.
Amikor egy élesítéskikapcsolási szinttel és funkciószinttel is rendelkező felhasználó aktiválja
kártyáját vagy beléptetőkulcsát, a rendszer először az élesítéskikapcsolási szintet alkalmazza,
és csak ezt követően a funkciószintet (azaz először kikapcsol a terület élesítése, és csak ezt
követően indul el az egyéni funkció).
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Funkciószint
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Élesítés távadóval
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–6. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 7–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel élesítheti a jogosultsági szintjének megfelelő területeket a
RADION vezeték nélküli távadóval.
A RADION vezeték nélküli távadóval való élesítés esetén a kényszerítés nem érhető el.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Élesítés távadóval

9.4.49

hatástalanítás távadóval
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–6. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 7–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel szüntetheti meg a jogosultsági szintjének megfelelő
területek élesítését a RADION vezeték nélküli távadóval.
A RADION vezeték nélküli távadóval való hatástalanítás esetén a kényszerítés nem érhető el.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Hatástalanítás távadóval

9.4.50

Firmware-frissítés
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1–6. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 7–15. jogosultsági szint

Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

Ha helyszíni engedélyezés szükséges, csak a Firmware-frissítés jogosultsággal rendelkező
biztonsági felhasználók engedélyezhetik a frissítést.
RPS menüpont:
Felhasználói konfiguráció > Jogosultsági szintek > Firmware-frissítés

9.4.51

Néma funkciók
Alapértelmezés:
–

Engedélyezve (E) – 1. és 15. jogosultsági szint

–

Üres (-) – 2–14. jogosultsági szint
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Választható értékek:
–

Üres (-) – ez a funkció nincs engedélyezve az ezzel a jogosultsági szinttel rendelkező
felhasználók számára.

–

Engedélyezve (E) – ez a funkció engedélyezve van az ezzel a jogosultsági szinttel
rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó ezzel a paraméterrel némíthatja el a kezelőegységeken megszólaló
hibajelzéseket.
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10

Zónák

10.1

Zónák hozzárendelése

10.1.1

Forrás
Alapértelmezés:
–

Beépített – 1–8. zóna

–

Nincs hozzárendelve – összes többi zóna

Választható értékek:
–

Nincs hozzárendelve – a zóna nincs használatban.

–

ZONEX – a zónát a B600 illesztő modul, valamint vagy a D8125 bővítőmodul és egy POPIT
eszköz, vagy a D8128D Octo-POPIT bemeneti modul használatával telepítették.
Ha egynél több POPIT eszköz van ugyanarra a címre állítva, a központ EXTRA ZÓNA
eseményt hoz létre.

–

Nyolc-bemenetes – a zóna egy B208 Nyolc-bemenetes modul a zóna forrása.

–

Vezeték nélküli – a zóna egy SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevőre van telepítve.

–

Beépített – a zóna a központra van telepítve (1–8. zóna).

–

Kimenet – a zóna logikai kapcsolatban áll az azonos számú kimenettel. Ehhez a zónához
nincs fizikai eszköz társítva.

–

Kezelőegység – a zóna egy SDI2-buszos kezelőegységre van telepítve.

–

IP-kamera – a zóna egy IP-kamerára van telepítve.

–

POPEX – a zónát a B299 POPEX modul és egy POPIT eszköz használatával telepítették.
Ha egynél több POPIT eszköz van ugyanarra a címre állítva, a központ EXTRA ZÓNA
eseményt hoz létre.

–

Ajtó – a zóna egy ajtóvezérlő modulra van telepítve.

Ezzel a paraméterrel zónákat rendelhet a fizikai eszközökhöz. A szürkével megjelenő választási
lehetőségek esetében a kapcsolódó eszközhöz nem lehet zónákat rendelni.
Az 1–8. zónák forrásának beállítása a Beépített, és ez nem módosítható.
A B9512G központ esetében a Vezeték nélküli választási lehetőség csak a 9–512-es zónák
esetében érhető el.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Forrás

10.1.2

Szöveg (első nyelv)
Alapértelmezés: Zóna száma
Választható értékek:
–

Max. 32 karakter – a rendszer a karakterláncban, valamint az előtt és után elhelyezett
szóközöket is szövegként kezeli, ezek beleszámítanak a karakterkorlátba (32 karakter).

Írjon be legfeljebb 32 karaktert (szöveget, számokat és szimbólumokat), amelyek leírják a
zónát. A zóna szövege megjelenik a kezelőegységeken, és bekerül a központi vevőegységre
küldött jelentésekbe is (csak a Modem4 jelentésformátumban).
A kezelőegységen az első 20 karakter jelenik meg. Ha a leírás 20 karakternél hosszabb, a teljes
szöveg egyszer végigfut a kijelzőn. A szöveg ismételt görgetéséhez nyomja meg az [ESC]
billentyűt.
A zónaszám beillesztése segítség lehet.
Ha a zóna szövegében megemlíti a zóna számát, az hasznos lehet a felhasználóknak az
események megtekintése, a funkciók és utasítások kezdeményezése, valamint a hibaelhárítási
műveletek során.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Szöveg
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Szöveg (második nyelv)
Alapértelmezés: üres
Választható értékek:
–

Max. 32 karakter – a rendszer a karakterláncban, valamint az előtt és után elhelyezett
szóközöket is szövegként kezeli, ezek beleszámítanak a karakterkorlátba (32 karakter).

Írjon be legfeljebb 32 karaktert (szöveget, számokat és szimbólumokat), amelyek leírják a
zónát. A zóna szövege megjelenik a kezelőegységeken, és bekerül a központi vevőegységre
küldött jelentésekbe is (csak a Modem4 jelentésformátumban).
A kezelőegységen az első 20 karakter jelenik meg. Ha a leírás 20 karakternél hosszabb, a teljes
szöveg egyszer végigfut a kijelzőn. A szöveg ismételt görgetéséhez nyomja meg az [ESC]
billentyűt.
A zónaszám beillesztése segítség lehet.
Ha a zóna szövegében megemlíti a zóna számát, az felettébb hasznos lehet a felhasználóknak
az események megtekintése, a funkciók és utasítások kezdeményezése, valamint a
hibaelhárítási műveletek során.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Szöveg a második nyelven

10.1.4

Profil (Index)
Alapértelmezés:
–

Füstérzékelő (4) – 1-es zóna

–

Részleges Élesítés: Késleltetett (8) – 2. zóna, 3. zóna

–

Belső: Követő (13) – 4. zóna, 5. zóna

–

Részleges Élesítés: Azonnali (7) – 6. zóna, 7. zóna

–

24 órás Azonnali, szakadás/rövidzárlat (1) – 8. zóna

–

Letiltva (0) – összes többi zóna

Választható értékek:
–

0-63 – B9512

–

0–31 – B8512

Ezzel a paraméterrel választhat zónaprofilt az egyes zónákhoz. A zónaprofil határozza meg,
hogy a központ hogyan reagál a zóna állapotában (aktiválódott, normál, hiba, hiányzik, élesítve,
nincs élesítve) bekövetkező változásokra.
Ha a zónához tartozó Forrás paraméter le van tiltva, vagy a zóna valamilyen profilhoz van
rendelve, a központ HIÁNYZÓ ZÓNA eseményt hoz létre.
Ha a zónához tartozó Forrás paraméter nem 0-ra van állítva, vagy a zónaprofil le van tiltva, a
központ EXTRA ZÓNA eseményt hoz létre.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Index

10.1.5

Profil (Index) leírása
Ebben a mezőben jelenik meg a zóna Profilszöveg paraméterének tartalma. Ez csak
referenciaként szolgál, itt nem módosítható.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Leírás

10.1.6

Terület
Alapértelmezés: 1
Választható értékek:
–
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–

1 és 8 között – B8512G

Ha szeretné egy konkrét területhez rendelni a zónát, adja meg a terület számát.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Terület

10.1.7

Ismételt ellenőrzés
Alapértelmezés: 820 ms
Választható értékek:
–

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

Az Ismételt ellenőrzés paraméter határozza meg, hogy a központ mennyi ideig keresse a zónát
a hibaállapot beállításáig.
A Bosch javasolja, hogy ne használjon 820 ms-nél alacsonyabb értéket. A Belső követő típusú
zónák esetében adjon meg legalább 1,23 másodperces ismételt ellenőrzési időt.
Ha a zóna Forrás, oldal 187 paramétere Vezeték nélküli, IP-kamera vagy Kimenet értékre van
állítva, a programozó automatikusan a kötőjel (-) értékre állítja az Ismételt ellenőrzés
paramétert, jelezve, hogy a paraméter ezekre az esetekre nem vonatkozik.
Ha nem biztos benne, hogy hogyan kell használni ezt a paramétert, olvassa el a zónához
csatlakoztatott eszközre vonatkozó gyártói utasításokat.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Ismételt ellenőrzés

10.1.8

Kimenet
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

0 (letiltva), 1 – 599 – B9512G

–

0 (letiltva), 1 – 99 – B8512G:

Ezzel a paraméterrel aktiválhatja a kimenetet, amikor a zónában bekapcsol a riasztás. Hiba és
felügyelet típusú eseményeknél a kimenet nem aktiválódik.
Amikor a riasztási eseményt alaphelyzetbe állítják, a kimenet is alaphelyzetbe áll.
Megjegyzés!
Régi BFSK Relé vagy Relé funkció
Számos régebbi Bosch központ zónáhozzárendelési paraméterei között megtalálható a BFSK
relé vagy a Relé paraméter.
Ha a kimenet e paraméterét több zónánál is ugyanarra a kimenetszámra állítja, azzal
emulálhatja a BFSK relé funkcióját.
Bosch Security Systems B.V.
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RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > Kimenet

10.1.9

RADION RFID (B810)
Alapértelmezés: – üres
Választható értékek: 0, 11 és 167772156 között
Az RFID (rádiófrekvenciás azonosító) a vezeték nélküli eszközökhöz a gyárban hozzárendelt
egyedi szám.
Ha a zóna Forrás paraméterét a Vezeték nélküli értékre állítják, a programozó 0-ra állítja az
RFID paramétert. Az RFID lehívható automatikusan egy SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevőn
keresztül, vagy beírható ennél a paraméternél.
Az RFID módosítható, ha az RF eszközt cserélni kell, vagy 0-ra is állítható, ha szeretné letiltani
a rádiófrekvenciás zónát.
A programozó által megkövetelt vezeték nélküli határértékek
Amennyiben a Vezeték nélküli modul típusa, oldal 272 paramétert B810 RADION vezeték nélküli
értékre állítja, a központon legfeljebb 1512 vezeték nélküli eszközt használhat: 1000
rádiófrekvenciás távadót, 504 zónát (amelyek Forrás paraméterét a Vezeték nélküli értékre kell
állítani) és 8 jelismétlőt.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > RADION RFID (B810)

10.1.10

RADION eszköz típusa
Alapértelmezés: üres
Választható értékek:
–

Üvegtörés érzékelő

–

Füstérzékelő

–

Tehetetlenség érzékelő

–

Nyitásérzékelő

–

Süllyesztett nyitásérzékelő

–

Kombinált mozgásérzékelő

–

PIR mozgásérzékelő

–

Mennyezeti mozgásérzékelő

–

Univerzális adó TX

–

Bankjegycsapda

–

Függöny-mozgásérzékelő

–

CO-érzékelő

–

Pánik, egygombos

–

Pánik, kétgombos

–

Pánik, rögzített

–

Hő

Minden RADION eszköztípus négy bemeneti funkcióval rendelkezik. Lásd az alábbi táblázatot.
Eszköztípus

1. bemenet

2. bemenet

3. bemenet

4. bemenet

funkciója

funkciója

funkciója

funkciója

Üvegtörés

Üvegtörés-

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

érzékelő

riasztás

Füstérzékelő

Füstriasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Tehetetlenség

Reed-riasztás

Kontaktus

Rezgésriasztás

Nincs használva

érzékelő
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Eszköztípus

1. bemenet

2. bemenet

3. bemenet

4. bemenet

funkciója

funkciója

funkciója

funkciója

Nyitás érzékelő

Reed-riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Süllyesztett

Reed-riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Mozgás Riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

PIR-riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Mozgás Riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Reed-riasztás

Kontaktus

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

PIR-riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

CO-érzékelő

CO-riasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Pánik-adó

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Pánik, rögzített

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

Hő

Hőriasztás

Nincs használva

Nincs használva

Nincs használva

nyitás-érzékelő
Kombinált
mozgásérzékelő
PIR
mozgásérzékelő
Mennyezeti
mozgásérzékelő
Univerzális adó
TX
Bankjegycsapda

bemenet
Bankjegycsapda
riasztás

Függönymozgásérzékelő

egygombos
Kétgombos
Pánik-adó

Amikor kiválasztja az eszköztípust, a párbeszédpanelen látható jelölőnégyzetek segítségével
engedélyezheti vagy letilthatja az adott bemeneti funkciókat.
Ha módosul a vezeték nélküli eszköz típusa, ezzel a programozó az alapértékekre állítja a
bemeneti funkciókat.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > RADION eszköztípus

10.1.11

Inovonics RFID (B820)
Alapértelmezés: N/A
Választható értékek: 0–167772156
Az RFID (rádiófrekvenciás azonosító) a vezeték nélküli eszközökhöz a gyárban hozzárendelt
egyedi szám.
Ha a zóna Forrás paraméterét a Vezeték nélküli értékre állítják, a programozó 0-ra állítja az
RFID paramétert. Az RFID lehívható automatikusan egy SDI2-buszos rádiófrekvenciás vevőn
keresztül, vagy beírható ennél a paraméternél.
Az RFID módosítható, ha az RF eszközt cserélni kell, vagy 0-ra is állítható, ha szeretné letiltani
a rádiófrekvenciás zónát.
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A programozó által megkövetelt vezeték nélküli határértékek
Amennyiben a Vezeték nélküli modul típusa, oldal 272 paramétert B820 Inovonics vezeték
nélküli értékre állítja, a központon legfeljebb 350 vezeték nélküli eszközt használhat (ebbe
nem tartoznak bele a jelismétlők). Ha a zónák számához (amelyeknél a Forrás paramétert a
Vezeték nélküli értékre állították) hozzáadja a rádiófrekvenciás jelismétlők számát, nem kaphat
350-nél nagyobb számot.
RPS menüpont:
Zónák > Zónák hozzárendelése > RFID (B820 Inovonics Wireless)

10.2

Keresztzóna paraméterei

10.2.1

Keresztzóna időzítője
Alapértelmezés: 20
Választható értékek: 5–255 (másodperc)
Ez a paraméter határozza meg, hogy a központ mennyi ideig várjon a keresztzónákon
jelentkező hibák után az ugyanahhoz a keresztzóna-csoporthoz tartozó második zóna hibásnak
jelentésével, és a Keresztzóna riasztása esemény létrehozásával. Ha a Keresztzóna időzítője
paraméternél beállított időtartamon belül nem aktiválódik a második zóna, a rendszer nem
hozza létre a riasztási eseményt.
A Keresztzóna funkciót csak nem tűzvédelmi zónáknál használja.
RPS menüpont:
Zónák > Keresztzóna paraméterei > Keresztzóna időzítője

10.3

Zónaprofilok
A zónaprofilok (zónaindexek) határozzák meg, hogy a központ hogyan reagál a zónákon végzett
módosításokra. A zónaprofilok létrehozásához használja az ebben a részben szereplő
paramétereket. Zónaprofilok zónákhoz rendelésére a Zónák hozzárendelése menüpontban van
lehetőség.

10.3.1

Zónaprofil szövege (első nyelv)
Alapértelmezés:
–

1. zónaprofil – 24 órás azonnali, szakadás/zárlat (24 órás azonnali, szakadás/zárlat)

–

2. zónaprofil – 24 órás, zárlatkor láthatatlan/néma (24 órás, zárlatkor láthatatlan/néma)

–

3. zónaprofil – Kézi tűzjelző

–

4. Zónaprofil – Füstérzékelő

–

5. Zónaprofil – Füstérzékelő ellenőrzéssel (Füstérzékelő ellenőrzéssel)

–

6. zónaprofil – Sziréna felügyelete – D192G (sziréna felügyelete D192G-hez)

–

7. zónaprofil – Részleges azonnali élesítés

–

8. zónaprofil – Részleges élesítés: Késleltetve

–

9. zónaprofil – Részleges azonnali élesítés, amíg terület hatástalan, hangjelzés

–

10. Zónaprofil – Belső: Azonnali

–

11. Zónaprofil – Belső: Késleltetett

–

12. Zónaprofil – Részl. Azonnali, Helyi-hatástalan (részleges, azonnali, helyi amíg
hatástalan)

–

13. Zónaprofil – Belső követő

–

14. zónaprofil – Kétállapotú kulcsos kapcsoló

–

15. zónaprofil – Impulzusos kulcsos kapcsoló

–

16. zónaprofil – Zóna nyitás/zárás hibánál

–

17. zónaprofil – Gáz
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–

18. zónaprofil – Gázfelügyelet

–

19. zónaprofil – AUX AC-felügyelet

–

20. zónaprofil – Részleges Élesítés: Megfigyelés Ki

–

21. zónaprofil – Részleges élesítés: POPIT-mozgás

–

22. zónaprofil – Tűzvédelmi felügyelet nyitáskor

–

23. zónaprofil – Nem Tűzvédelmi felügyelet nyitáskor

–

24. zónaprofil – Helyi hangjelzés hibánál

–

25. zónaprofil – Részleges élesítés: késleltetve, megfigyelés kikapcsolva

–

26. zónaprofil – Részleges élesítés: azonnali (2)

–

27. zónaprofil – Részleges élesítés: késleltetve (2)

–

28. zónaprofil – Belső: követő (2)

–

29. zónaprofil – Belső: azonnali (2)

–

30. zónaprofil – Belső: késleltetett (2)

–

31. zónaprofil – 24 órás, azonnali nincs megszakítás

–

32. zónaprofil – Egyéni funkció futtatása

–

33-63-asig zónaprofil – 33-63-asig zónaprofil

Választható értékek: Max. 24 alfanumerikus karakter
A zónaprofil leírásához legfeljebb 24 karakterből álló szöveget használhat.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Zónaprofil szövege

10.3.2

Zónaprofil szövege (második nyelv)
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 24 alfanumerikus karakter
A zónaprofil (zónaindex) leírásához legfeljebb 24 karakterből álló szöveget használhat.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Zónaprofil szövege (második nyelv)

10.3.3

Zóna típusa / Válasz / Áramkör típusa
A Zóna típusa, Zóna válasza és Áramkör típusa paraméterek közös ablakban való megjelenítése
révén könnyebb átlátni az e paraméterek között fennálló kapcsolatot.

A Zóna válasza és a Zóna típusa paraméterek határozzák meg, hogy a központ hogyan reagál a
vezetékes zónák érzékelőhurkának változásaira (nyitott, zárlat, normál) vagy a vezeték nélküli
zónaeszközök állapotváltozásaira (aktív, normál, hiba).
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Az egyes paraméterekhez tartozó súgó megtekintéséhez nyomja meg az adott súgógombot az
ablakban.

10.3.4

Zóna típusa
Alapértelmezés:
–

24 órás – 1–2., 6., 23., 31. zónaprofil

–

Részleges Élesítés – 7–9., 20., 21., 24–27. zónaprofil

–

Belső – 10–12., 29–30. zónaprofil

–

Belső követő – 13. és 28. zónaprofil

–

Állandó kulcsos-kapcsoló – 14. zónaprofil

–

Impulzusos kulcsos-kapcsoló – 15. zónaprofil

–

Nyitási/Zárási zóna – 16. zónaprofil

–

Tűzvédelmi zóna – 3–5., 22. zónaprofil

–

AUX AC-felügyelet – 19. zónaprofil

–

Gázzóna – 17. és 18. zónaprofil

Választható értékek:
–

24 órás

A 24 órás zónák folyamatosan élesítve vannak. Ezek pánik-, orvosi és rendőrségi riasztásokhoz
használhatók.
Ha áthidalhatóvá tesz egy 24 órás zónát (Igen értékre állítja a Áthidalható, oldal 216
paramétert), állítsa az 1, 2 vagy 3 értékre a Hangjelzés aktiválás esetén, oldal 213 paramétert, és
állítsa az Igen értékre az Áthidalási jelentés, valós idejű, oldal 217 paramétert (ha egy terület
sosincs élesítve, a rendszer soha nem küldené el a késleltetett áthidalási jelentéseket).
Megjegyzés!
A néma riasztórendszerekre vonatkozó UL-követelmények
Az UL-előírásoknak megfelelően kialakított rendszerekbe szerelt néma riasztóeszközöknél
használja a 24 órás zónatípust. A zóna szövege tartalmazza a következőt: „néma riasztás”.
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Megjegyzés!
Tűzvédelmi ajtók, tetőajtók és hasonló alkalmazási területek
A tűzvédelmi ajtóknál, tetőajtóknál és hasonló, 24 órás megfigyelést igénylő alkalmazási
területeken fontolja meg a Részleges Élesítésű zónatípus használatát. A terület élesítésekor a
24 órás zónák nem jelzik az aktiválódott vagy a áthidalt állapotot, míg a Részleges Élesítés
típusú zónák igen.
Állítsa a következő értékek valamelyikére a Zóna válasza, oldal 199 paramétert: 9, A, B, C, D
vagy E.
Fontolja meg a Hangjelzés aktiválás esetén paraméter, valamint a Hatástalanításkor helyi, oldal
214 paraméter bekapcsolását.
–

Részleges élesítés

A Részleges élesítés típusú zónák általában a védett terület peremén található eszközökhöz
vannak rendelve (ajtók és ablakok).
Ha a felhasználó egy Teljes Élesítés funkcióval kapcsolja be a területet, a Részleges Élesítésű
zóna, a Belső és a Belső követő típusú zónákat egyaránt élesíti a rendszer.
Ha a felhasználó a Részleges funkcióval élesíti a területet, csak a Részleges Élesítés típusú
zónákat élesíti a rendszer. Ilyenkor a Belső és a Belső követő típusú zónákat nem élesíti. A
Részleges Élesítés típusú zónák élesítésével a legtöbb rendszerben csak a külső védelmi
zónákat élesítjük, így a felhasználó a védett területen maradhat, mivel a belső zónák nem
fognak riasztási eseményeket generálni.
A Zónák > Zónaprofil > Zóna válasza paraméter határozza meg, hogy a Részleges élesítés
zónáknál legyen-e belépési késleltetés, vagy az aktiválódáskor azonnal riasztási eseményt
generáljanak.
A belépési késleltetés lehetővé teszi, hogy a felhasználó elérje a kezelőegységet és
hatástalanít, mielőtt riasztási esemény keletkezik. Amikor például a felhasználó kinyitja a
bejárati ajtót (és ezzel hibaállapotba kapcsolja a Részleges Élesítés zónát), elindul a belépési
késleltetés időtartama. A felhasználó így a belépési késleltetés időtartama alatt el tudja érni a
kezelőegységet és ki tudja kapcsolni az élesítést (kikapcsolt állapotra tudja állítani a területet).
Így a rendszer nem generál riasztási eseményt.
Ha egy területen érvényben van a belépési késleltetés, és ennek időtartama alatt egy második
részleges zóna is aktiválódik, a központ összehasonlítja az első belépési késleltetésből még
hátralévő időt a második Részleges Élesítés zónához beállított belépési késleltetési idővel. Ha
a második zóna belépési késleltetési ideje rövidebb a fennmaradó időnél, akkor a rövidebb
belépési késleltetés lép életbe.
Megjegyzés!
Az azonnali zónaválasszal konfigurált Részleges Élesítés zónák azonnal aktiválják a
riasztási eseményt
A Zóna válasza, oldal 199 paraméternél azonnali értékre állított kerületi zónáknál nem indul el
a belépési késleltetés, amikor hibaállapotba lépnek. Ezek azonnal, a belépési vagy kilépési
késleltetéstől függetlenül létrehozzák a riasztási eseményt.
–

Belső

A Belső zónák általában a belső eszközökhöz, például beltéri ajtókhoz és mozgásérzékelőkhöz
használatosak.
A belső zónákat a rendszer csak a terület Teljes Élesítés funkció használatával élesíti. A terület
Részleges Élesítése esetén ezeket a zónákat nem élesíti a rendszer.
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A Zónák > Zónaprofilok > Zóna válasza paraméter segítségével beállítható, hogy a belső
zónáknál azonnali vagy késleltetett módon induljon-e el a riasztás. A Belső zónáknál általában
azonnali riasztást szokás beállítani.
Megjegyzés!
Az azonnali zónaválasszal konfigurált belső zónák azonnal aktiválják a riasztási eseményt
Azok a belső zónáknál, amelynél a Zóna válasza, oldal 199 paraméternél azonnali beállítás van
megadva, aktiválódnak, és azonnal, már a belépési vagy a kilépési késleltetés időtartama alatt
létrehozzák a riasztási eseményt.
Ha a késleltetett riasztási válaszra konfigurált belső zónát aktiválják, és a terület Teljes Élesítés
alatt van, elindul a belépési késleltetés. Ebben az esetben csak akkor jön létre riasztási
esemény, ha a terület élesítését nem kapcsolják le a belépési késleltetés időtartama alatt.
Ha egy késleltetett zónaválaszra programozott belső zóna a belépési késleltetés időtartama
alatt aktiválódik, a központ összehasonlítja a belépési késleltetésből még hátralévő időt a
belső zónához beállított belépési késleltetési idővel. Ha a belső zóna belépési késleltetési
ideje rövidebb a fennmaradó időnél, akkor a rövidebb belépési késleltetés lép életbe.
Megjegyzés!
A Belső követő, oldal 224 zónatípus segítségével azonnali riasztást állíthat be a területhez,
ha nincs belépési késleltetés.
Egyes rendszerekben igény lehet követő típusú, de belépési késleltetést nem alkalmazó belső
zónák használata.
–

Belső követő

A Belső követő zónák általában a belső eszközökhöz, például beltéri ajtókhoz és
mozgásérzékelőkhöz használatosak.
A belső követő zónákat a rendszer csak a terület Teljes Élesítés funkció használatával élesíti. A
terület Részleges Élesítése esetén ezeket a zónákat nem élesíti a rendszer.
Ha a terület Teljes Élesítés alatt van, és a belső követő típusú zóna aktiválódik, a rendszer
azonnal létrehozza a riasztási eseményt. Ha a belső követő típusú zóna aktiválása előtt egy
másik zónában is elindul a belépési késleltetés időtartama, a belső követő zóna késlelteti a
riasztási eseményt, amíg le nem telik a kilépési késleltetés. Ha a belépési késleltetés lejárta
előtt törlik a terület élesítését, a rendszer nem hoz létre riasztási eseményt.
A kilépési késleltetés időtartama alatt a Belső követő típusú zónák nem hoznak létre riasztási
eseményt.
A belső követő típusú zónák akkor sem indítanak el belépési késleltetést, ha késleltetett
riasztási válaszra vannak beállítva (a Zóna válasza, oldal 199 paraméter értéke a következők
valamelyike: 4, 5, 6, 7 vagy 8).
Megjegyzés!
A Belső zónatípus és késleltetett riasztási válasz használata a belépési késleltetést indító
belső zónákhoz
Egyes rendszerekben igény lehet belépési késleltetést indító belső típusú zónák használata.
Ha a késleltetett riasztási válaszra konfigurált belső zónát aktiválják (lásd: Zóna válasza, oldal
199), és a terület Teljes Élesítés alatt van, elindul a belépési késleltetés. A riasztási válasz
csak a kilépési késleltetés elteltével aktiválódik. Ha a belépési késleltetés lejárta előtt törlik a
terület élesítését, a rendszer nem ad riasztási választ.
–

Kétállapotú kulcsos kapcsoló

A Kétállapotú kulcsos kapcsoló típusú zónák a különböző területek élesítésére (Teljes élesítés)
és hatástalanításra szolgálnak.
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Az állandó kulcsos kapcsoló típusú zónáknál, amennyiben a Zónák > Zónaprofilok > Zóna
válasza paraméter az 1 értékre van állítva:
–

Ha a zóna állapota normál, a terület nincs élesítve (Ki).

–

Ha a zóna állapota normálról nyitott értékre változik, a rendszer élesíti a területet (Teljes
Élesítés).

–

Ha a zóna állapota nyitottról normál értékre változik, a rendszer megszünteti a terület
élesítését (ismét Ki).

–

Ha a terület élesítve van (Teljes Élesítés vagy Részleges Élesítés), és a zóna állapota zárlat
értékre módosul, a központ zónariasztási eseményt hoz létre. Ha a terület nincs élesítve
(Ki), és a zónák állapota zárlat értékre módosul, a központ zónahiba-eseményt hoz létre.
Ha a zóna állapota zárlatról normálra vagy nyitottra módosul, a hiba helyreáll.

Az állandó kulcsos kapcsoló típusú zónáknál, amennyiben a Zónák > Zónaprofilok > Zóna
válasza paraméter az 2 értékre van állítva:
–

Ha a zóna állapota nyitott, a terület nincs élesítve (Ki).

–

Ha a zóna állapota nyitottról normál értékre változik, a rendszer élesíti a területet (Teljes
Élesítés).

–

Ha a zóna állapota normálról nyitott értékre változik, a rendszer megszünteti a terület
élesítését (ismét Ki).

–

Ha a terület élesítve van (Teljes Élesítés vagy Részleges Élesítés), és a zóna állapota zárlat
értékre módosul, a központ zónariasztási eseményt hoz létre. Ha a terület nincs élesítve
(Ki), és a zónák állapota zárlat értékre módosul, a központ zónahiba-eseményt hoz létre.
Ha a zóna állapota zárlatról normálra vagy nyitottra módosul, a hiba helyreáll.

Ha a Hatástalanításkor helyi, oldal 214 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem
küld hiba- és visszaállítási jelentéseket.
Ha a Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméterek az Igen értékre vannak állítva, a rendszer nem
küld riasztási és visszaállítási jelentéseket.
Megjegyzés!
Az Inovonics FA113 vezeték nélküli eszközök esetében a 2. zónaválaszt kell használni.

–

Impulzusos kulcsos kapcsoló

Az Impulzusos kulcsos kapcsoló típusú zónák a különböző területek élesítésére (Teljes
élesítés) és hatástalanításra szolgálnak.
Az Impulzusos kulcsos-kapcsoló típusú zónáknál állítsa a Zónák > Zónaprofilok > Zóna válasza
paramétert az 1 értékre.
Amennyiben az Impulzusos kulcsos-kapcsoló zónaállapotát normálról zárlatra módosítja, vagy
visszaállítja a normál állapotot, azzal be- és kikapcsolhatja a terület élesítését.
Ha a terület élesítve van (Teljes Élesítés vagy Részleges Élesítés), és a zóna állapota nyitott
értékre módosul, a központ zónariasztási eseményt hoz létre. Ha a terület nincs élesítve (Ki),
és a zónák állapota nyitott értékre módosul, a központ zónahiba-eseményt hoz létre. Ha a zóna
állapota szakadásról normálra módosul, a hiba helyreáll.
Ha a Hatástalanításkor helyi, oldal 214 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem
küld hiba- és visszaállítási jelentéseket.
Ha a Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld hibaés visszaállítási jelentéseket.
–

Nyitási/Zárási zóna

A Nyitási/Zárási zónák élesítését a kapcsolódó területtől függetlenül kezeli a rendszer.
A Nyitási/Zárási zónáknál állítsa a Zónák > Zónaprofilok > Zóna válasza paramétert az 1 értékre.
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Ha a zóna állapota zárlatról normálra módosul, a rendszer élesíti a zónát. A központok ZÓNA
ZÁRÁSA jelentést küldenek.
Ha a zóna állapota normálról zárlatra módosul, a rendszer kikapcsolja a zóna élesítését. A
központok ZÓNA NYITÁSA jelentést küldenek.
Ha a zóna állapota normálról nyitottra módosul, a központ zónariasztási eseményt hoz létre.
Ha a zóna állapota zárlatról szakadásra módosul, a központ zónahiba-eseményt hoz létre.
Ha a Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld
ZÓNA ZÁRÁSA jelentéseket.
Ha a Hatástalanításkor helyi, oldal 214 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem
küld zónariasztási és helyreállítási jelentéseket.
Ha az Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld
ZÓNA NYITÁSA jelentéseket.
A helyi hangjelzőket a kezelőegységről lehet elnémítani.
–

Tűzvédelmi zóna

A tűzvédelmi zónák segítségével ellenőrizheti a tűzészlelési eszközöket.
A tűzjelzés a legmagasabb prioritású esemény a központban.
–

AUX AC-felügyelet

Az AUX AC-felügyelet típusú zónák segítségével ellenőrizheti a kiegészítő tápmodulok
váltóáramú energiaforrását.
Ha a zóna állapota a normáltól eltérő, a központ megvárja, hogy elteljen az AC-hiba ideje
paraméternél beállított időtartam, és csak ezt követően hoz létre zónahiba-eseményt.
Az Aux AC-felügyelet típusú zónák nem használják a Zóna válasza, oldal 199 paramétert. Az Aux
AC-felügyelet típusú zónáknál nincsenek riasztási események.
Ha az Aux AC-felügyelet típusú zóna meg van kerülve, a kezelőegységek a 24 ÓRÁS ZÓNA
ÁTHIDALVA üzenet jelenik meg.
–

Gáz-zóna

A gáz-zónák segítségével ellenőrizheti a gázészlelési eszközöket.
–

Egyéni funkció

Az egyéni funkció típusú zónák segítségével aktiválhatja az egyéni funkciókat.
Az egyéni funkciók konfigurálására használja az Egyéni funkciók, oldal 133 résznél ismertetett
paramétereket.
Ez a paraméter határozza meg a zónaprofilhoz tartozó zónatípust.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Zóna típusa / Zóna válasza / Áramkör jellege

10.3.5

Zóna válasza (áttekintés)
A 9, D és E zónaválaszokhoz tartozó alkalmazások
A rugalmasabb 24 órás védelem kialakítása érdekében a 9-es, D és E zónaválaszokat perem
típusú zónákkal kombinálhatja. A 24 órás zónáktól eltérő módon a D vagy E zónaválasszal
beállított aktiválódott kerületi zónák megjelennek a kezelőegységen az élesítéskor. A 24 órás
zónákhoz hasonlóan azonban az ilyen módon programozott zónák is képesek riasztásokat
generálni, amikor a terület élesítve van, vagy nincs.
A 9-es zónaválasz és a Élesítéskor helyi megszüntetése esetén funkció együttes használata
esetén ha a terület élesítve van, külső jelentések is küldhetők, de ha a terület nincs élesítve,
csak helyi megjelenítésre van lehetőség.
A 9-es zónaválasz és a Élesítéskor helyi funkció együttes használata esetén ha a terület nincs
élesítve, külső jelentések is küldhetők, de ha a terület élesítve van, csak helyi megjelenítésre
van lehetőség.
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E zónaválasz: ezt használja az Asic mozgásérzékelőkhöz. Így a rendszer jelentést tud küldeni a
hibákról, ha a központ Teljes Élesítés állapotban van.
Az F zónaválasz nem szólaltatja meg a helyi kezelőegységeket, de aktiválja a Kimenet Válasz
típusa paramétert, és a kezelőegység-hibákat. A megjelenítő normáltól eltérő állapotának
jelentéséhez állítsa Igen értékre az Eszközként kezelt kijelző paramétert és/vagy 1 vagy 2
értékre a Hangjelzés aktiválás esetén paramétert. Ez a zónaválasz nem generál riasztásokat, és
nem aktiválja a riasztási kimeneteket.
A 8-as, 9-es, A, B és C zónaválaszok felügyeleti (24 órás) jelentéseket biztosítanak.
Tűzvédelmi zóna jellemzői
1.

Jelentések: a tűzvédelmi jelentés az első esemény, amelyet a központ az
eseménycsoportok bekövetkezésekor kiküld.

2.

Vizuális megjelenítés: a hiba törléséig a tűzvédelmi hibák látszanak a kijelzőn. A
TŰZVÉDELMI HIBA jelzése a nyugtázást követően tudatja a végfelhasználóval, hogy a
tűzvédelmi zóna vagy zónacsoport továbbra is hibaállapotban van. A központ egészére
vonatkozó Összes Tűzjelzés és az Összes Tűzjelzés Hiba kimenetek aktiválódnak, ha a
tűzvédelmi zónákon fellépő riasztás vagy hiba esetén a rendszer kimenetet rendel a
zónához.

3.

Hangjelzés: a tűzvédelmi zónák aktiválják a tűzjelző szirénát. A kimenet aktiválásának
időtartamát és sablonját terület szerint, a Tűz ideje és a Tűzsablon paraméterekkel lehet
beállítani.

4.

Felügyelet: A tűzvédelmi zónák a 8-as, 9-es, A, B és C zónaválasszal képesek TŰZVÉDELMI
FELÜGYELET jelentést küldeni, és aktiválni a központ egészére vonatkozó Összes
Felügyelet Tűzjelzés és Összes Tűzjelzés hiba kimeneteket.

5.

Ellenőrzött Riasztás: a tűzvédelmi zóna riasztása a területre vonatozó paraméterek között
található Újraindítási idő paraméterben megadott időtartammal késleltethető. Ha ezt az
Alaphelyzetbe állítható funkcióval együtt használja, a tűzvédelmi zóna az Újraindítási idő
paraméterben megadott időre a hurkot is alaphelyzetbe állítja.

6.

Érzékelő alaphelyzetbe állítása: az alaphelyzetbe állítást igénylő tűzvédelmi eszközöket a
területhez tartozó érzékelő-visszaállítási kimenet segítségével manuálisan is alaphelyzetbe
lehet állítani.

7.

Tűzvédelmi sétateszt: a Tűzvédelmi sétateszt funkció használatával tesztelhetők a
rendszerben lévő tűzvédelmi zónák.

A helyreállított tűzfelügyeleti zónákhoz való hangjelzés biztosításához használja a Kimenet
Válasz típusa paramétert, és csatlakoztassa egy grafikus megjelenítőhöz.
Kapcsoljon tűzjelző megjelenítőt minden tűzvédelmi zónához, amennyiben ezek egy
többterületes rendszer egy-egy területéhez vannak rendelve.

10.3.6

Zóna válasza
Alapértelmezés:
Zónaprofil

Zóna válasza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

1

1

1

1

9

0

8

9

0

8

9

8

1

1

1

26

27

28

29

30

31

32

(alapértelmezés)
Zónaprofil
17
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Zóna válasza

1

9

0

0

E

8

8

F

8

0

4

4

0

4

0

0

(alapértelmezés)
Zónaprofil

Zóna válasza

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(alapértelmezés)
Zónaprofil

Zóna válasza

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(alapértelmezés)
Választható értékek: 0–9, A–F
A Zóna típusa, Zóna válasza és Áramkör típusa paraméterek közös ablakban való megjelenítése
révén könnyebb átlátni az e paraméterek között fennálló kapcsolatot.
A Zóna válasza és a Zóna típusa paraméterek határozzák meg, hogy a központ hogyan reagál a
vezetékes zónák érzékelőhurkának változásaira (nyitott, zárlat, normál) vagy a vezeték nélküli
zónaeszközök állapotváltozásaira (aktív, normál, hiba).
Az alábbi táblázatokban a következő típusú zónák lehetséges válaszait ismertetjük:
–

24 órás, tűz, gáz és AUX AC-felügyelet

–

Vezérlési zónatípusok – Részleges Élesítés, Belső és Belső követő

–

Állandó kulcsos kapcsoló

–

Impulzusos kulcsos-kapcsoló

–

Nyitási/Zárási zóna

–

Egyéni funkció

Megjegyzés!
A Zóna típusa paraméter módosítása esetén a rendszer az alapértelmezett értékre állítja a
Zóna válasza paramétert.
Amennyiben módosítja a Zóna típusa paramétert, a rendszer automatikusan az
alapértelmezett értékre állítja a Zóna Válasza paraméter értékét.
A 24 órás, tűzvédelmi, gáz és AUX AC-felügyelet típusú zónáknál elérhető választási lehetőségek (egyszeres
véglezáró ellenállással rendelkező áramkör)
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

Élesítve

Nyitás

A

H

A

H

Élesítve

Rövidzárla

A

A

H

H

Nyitás

A

H

A

H

Hatástala

Rövidzárla

A

A

H

H

nítva

t

4

A

5

6

7

8

9

A

A

H

F

H

F

H

F

F

H

H

F

H

B

C

D

E

F

F
F

F

t
Hatástala

A

H

F

F

nítva
A

H

F

F

Magyarázat: A = azonnali riasztás, F = felügyeleti riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Zónák | hu 201

Példa: Zóna típusa = 24 órás, Zóna válasza = 8. 24 órás zóna, amely nyitott állapotban
felügyeleti, zárlatos állapotban pedig hibaválaszt ad.
A 24 órás, tűzvédelmi és gáz és típusú zónáknál elérhető választási lehetőségek (kétszeres véglezáró
ellenállással rendelkező áramkör)
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

Élesítve

Szakadás/

H

A

H

A

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Zárlat
Élesítve

Hiba

A

A

F

F

Hatástala

Szakadás/

H

A

H

A

nítva

Zárlat

Hatástala

Hiba

A

A

F

F

nítva
Magyarázat: A = azonnali riasztás, F = felügyeleti riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = 24 órás, Zóna válasza = 2. 24 órás zóna, amely aktivált állapotban
felügyeleti, nyitott vagy zárlatos állapotban pedig hibaválaszt ad.
A 24 órás, tűzvédelmi, gáz típusú egy véglezáró ellenállással rendelkező zónáknál elérhető választási
lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

Élesítve

Szakadt

SZ

SZ

SZ

A

H

Élesítve

Rövidzárla

A

H

SZ

SZ

SZ

Szakadt

SZ

SZ

SZ

A

H

Hatástala

Rövidzárla

A

H

SZ

SZ

SZ

nítva

t

5

A

6

7

8

A

H

A

H

9

A

B

C

D

E

F

H

t
Hatástala
nítva
A

H

Magyarázat: A = azonnali riasztás, H = hiba (jelzés), SZ = szabotázsriasztás, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = 24 órás, zóna válasza = 4. 24 órás zóna, amely szakadt állapotban
hibaválaszt, zárlatos állapotban pedig szabotázsriasztás választ ad.
A 24 órás, Tűzvédelmi és Gáz típusú zónáknál elérhető választási lehetőség a dupla véglezáró ellenállással
szabotázs áramkörrel rendelkező áramkör
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

Élesítve

Szakadás/

SZ

SZ

SZ

SZ

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Zárlat
Élesítve

Hiba

A

H

SZ

Hatástala

Szakadás/

SZ

SZ

SZ

nítva

Zárlat

Bosch Security Systems B.V.

SZ

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

202 hu | Zónák

Control Panel

A 24 órás, Tűzvédelmi és Gáz típusú zónáknál elérhető választási lehetőség a dupla véglezáró ellenállással
szabotázs áramkörrel rendelkező áramkör
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

Hatástala

Hiba

A

H

SZ

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

ntva
Magyarázat: A = azonnali riasztás, H = hiba, SZ = szabotázsriasztás, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = 24 órás, zóna válasza = 1. 24 órás zóna, amely hiba (megsértett)
állapotban Hiba esemény választ ad, szakadt vagy zárlatos állapotban pedig szabotázsriasztás
választ ad.
Megjegyzés!
Egy véglezárásos és kettős véglezárásos szabotázsáramkörrel rendelkező központ
firmware követelményei.
Az egy és két véglezáró ellenállásos, szabotázs áramkörrel rendelkező típusok használatához
győződjön meg arról, hogy a központ firmware verziója 3.06 vagy frissebb.
Megjegyzés!
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramkörökhöz vásároljon külön egy második 1 kΩos véglezáró ellenállást.
Rendelés: ICP-1K22AWG-10, 10 ellenállásból álló csomag.
Megjegyzés!
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramköröknél az áramköri állapotok normál, hiba
(jelzés), rövidzárlat, szakadás
Normál – a kapcsolási rajzon látható NC (alaphelyzetben zárt) kapcsoló zárt.
Hiba (jelzés) – a kapcsolási rajzon látható NC kapcsoló nyitott.
Rövidzárlat – az érzékelő hurok rövidzárlatos.
Szakadt – az érzékelő hurok áramkör szakadt.
Megjegyzés!
A központ és a nyolcbemenetes B208 firmware-követelményei a két véglezáró ellenálláshoz
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramkörök használatához használjon 3.01-es vagy
magasabb firmware-verziójú központot.
Ha nyolcbemenetes B208 modult használ, használjon 2.1.1-es vagy magasabb verziójú
firmware-t.
A 24 órás, tűzvédelmi és gáz és típusú zónáknál elérhető választási lehetőségek (véglezáró ellenállással nem
rendelkező áramkör)
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

Élesítve

Hiba

A

H

F

Hatástala

Hiba

A

H

F

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

nítva
Magyarázat: A = azonnali riasztás, FF = felügyeleti riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = 24 órás, Zóna válasza = 2. 24 órás zóna, amely aktivált állapotban
felügyeleti, nyitott vagy zárlatos állapotban pedig hibaválaszt ad.
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Megjegyzés!
A véglezáró ellenállás nélküli típusnál az áramkör állapotai: normál és hiba,
a Zónadiagnosztika ablakban az áramkör állapota szakadt vagy rövidzárlatos
A zóna válaszadás táblázatban a véglezáró ellenállás nélküli áramkörnél az áramkör állapotai
normál és hiba. A Normál állapot, oldal 222 paraméter határozza meg az áramkör normál és
hiba állapotait.
A véglezáró ellenállás nélküli típusú zónáknál a Zónadiagnosztika ablak áramkör állapota
oszlopában az áramkör állapota szakadt vagy rövidzárlatos.
Vezérlési zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek (egyszeres véglezáró ellenállással rendelkező
áramkör)
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

Élesítve

Nyitás

A

A

A

A

K

K

A

A

K

A

A

A

A

A

H

Élesítve

Rövidzárla

A

A

A

A

A

A

K

K

K

A

A

A

A

A

A

A

A

H

A

A

H

A

F

t
Hatástala

Nyitás

H

H

H

H

nítva
Hatástala

Rövidzárla

nítva

t

H

H

H

A

Magyarázat: A = azonnali riasztás, K = késleltetett riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = Részleges Élesítés, Zóna válasza = 8. Peremsávban található zóna, élesítés
(nyitott vagy zárlatos állapotban) késleltetett riasztási válasszal, Hatástalanítás esetén nincs
válasz.
Vezérlési zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek (kétszeres véglezáró ellenállással rendelkező
áramkör)
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

5

6

7

Élesítve

Szakadás/

A

A

A

A

A

A

A

A

8

9

A

B

C

D

E

F

Zárlat
Élesítve

Hiba

A

K

A

K

A

K

A

K

Hatástala

Szakadás/

H

H

A

A

H

H

A

A

nítva

Zárlat

Hatástala

Hiba

H

H

H

H

nítva
Magyarázat: A = azonnali riasztás, K = késleltetett riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = Részleges Élesítés, Zóna válasza = 1. Ha a terület élesítve van (Teljes
Élesítés, Részleges Élesítés), a zóna áramkörének aktiválása késleltetett riasztási választ hoz
létre. A zóna áramkörén fellépő nyitás vagy rövidzárlat azonnali riasztást hoz létre.
Ha a terület nincs élesítve (Ki), a zóna áramkörén fellépő nyitás vagy zárlat zónahiba-eseményt
hoz létre. A zóna áramkörének aktiválása nem ad választ.
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Vezérlési zónatípusoknál egy véglezáró ellenállással és szabotázs áramkörrel rendelkező elérhető választási
lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Élesítve

Szakadt

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

A

K

H

H

A

K

Élesítve

Rövidzárla

A

K

H

H

A

K

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

H

A

K

H

A

K

SZ

SZ

SZ

C

D

E

F

t
Hatástala

Szakadt

nítva
Hatástala

Rövidzárla

nítva

t

SZ

SZ

SZ

Magyarázat: A = azonnali riasztás, K = késleltetett riasztás, H = hiba (jelzés), SZ = szabotázsriasztás, üres = nincs
válasz
Példa: Zóna típusa = részleges élesítés, zóna válasza = 3. Kerületi zóna, amely szakadt
állapotban (élesítve vagy hatástalanítva) szabotázs-riasztás választ ad. Rövidzárlat esetén hiba
választ ad (élesítve vagy hatástalanítva).
Vezérlési zónatípusoknál elérhető választás a két véglezáró ellenállással, szabotázzsal rendelkező áramkör
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

5

Élesítve

Szakadás/

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Zárlat
Élesítve

Hiba

A

K

A

K

H

H

Hatástala

Szakadás/

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

nítva

Zárlat

Hatástala

Hiba

H

H

A

nítva
Magyarázat: A = azonnali riasztás, K = késleltetett riasztás, H = hiba, SZ = szabotázsriasztás, üres = nincs válasz
Példa: Zónatípus = részleges élesítés, zóna válasza = 1. Kerületi zóna, amely zárlatos vagy
szakadt állapotban (élesítve vagy hatástalanítva) szabotázsriasztás választ ad. Hiba esetén
késleltetett riasztás válasz (élesítve vagy hatástalanítva).
Megjegyzés!
Egy véglezárásos és kettős véglezárásos szabotázsáramkörrel rendelkező központ
firmware követelményei.
Az egy és két véglezáró ellenállásos, szabotázs áramkörrel rendelkező típusok használatához
győződjön meg arról, hogy a központ firmware verziója 3.06 vagy frissebb.
Megjegyzés!
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramköröknél vásároljon külön egy második 1 kΩos véglezáró ellenállást.
Rendelés: ICP-1K22AWG-10, 10 ellenállásból álló csomag.
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Megjegyzés!
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramköröknél az áramköri állapotok normál, hiba
(jelzés), rövidzárlat, szakadás
Normál – a kapcsolási rajzon látható NC (alaphelyzetben zárt) kapcsoló zárt.
Hiba – a kapcsolási rajzon látható NC kapcsoló nyitott.
Rövidzárlat – az érzékelő hurok rövidzárlatos.
Szakadt – az érzékelő hurok áramkör szakadt.
Megjegyzés!
A központ és a nyolcbemenetes B208 firmware-követelményei a két véglezáró ellenálláshoz
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramkörök használatához használjon 3.01-es vagy
magasabb firmware-verziójú központot.
Ha nyolcbemenetes B208 modult használ, használjon 2.1.1-es vagy magasabb verziójú
firmware-t.
Vezérlési zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek (véglezáró ellenállással nem rendelkező áramkör)
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

Élesítve

Hiba

A

A

K

K

H

Hatástala

Hiba

H

H

H

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

nítva
Magyarázat: A = azonnali riasztás, K = késleltetett riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Példa: Zóna típusa = Részleges Élesítés, Zóna válasza = 2. Ha a terület élesítve van (Teljes
Élesítés, Részleges Élesítés), a zóna áramkörének aktiválása késleltetett riasztási választ hoz
létre.
Ha a terület nincs élesítve (Ki), a zóna áramkörének aktiválása esetén nincs válasz.
Megjegyzés!
A véglezáró ellenállás nélküli típusnál az áramkör állapotai: normál és hiba,
a Zónadiagnosztika ablakban az áramkör állapota szakadt vagy rövidzárlatos
A zóna válaszadás táblázatban a véglezáró ellenállás nélküli áramkörnél az áramkör állapotai
normál és hiba. A Normál állapot, oldal 222 paraméter határozza meg az áramkör normál és
hiba állapotait.
A véglezáró ellenállás nélküli típusú zónáknál a Zónadiagnosztika ablak áramkör állapota
oszlopában az áramkör állapota szakadt vagy rövidzárlatos.
Állandó kulcsos kapcsoló zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

Élesítve

Nyitás

Élesítve

Rövidzárla

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

K
A

A

t
Hatástala

Nyitás

É

Hatástala

Rövidzárla

H

nítva

t

nítva
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Állandó kulcsos kapcsoló zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Magyarázat: É = a normálról nyitott állapotra való váltás élesíti a területet, K = a normálról nyitott állapotra való
váltás Kikapcsolja a terület élesítését, A = azonnali riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Ha a Zóna válasza paraméternél az 1 érték van beállítva, és a zóna áramköre normál állapotban
van, a terület nincs élesítve (Ki). A zóna áramkörének normálról nyitottra való módosulása
esetén a rendszer élesíti a területet (Teljes Élesítés). A zóna áramkörének nyitottról normálra
való módosulása esetén a rendszer megszünteti a terület élesítését (Ki).
Ha a Zóna válasza paraméternél a 2 érték van beállítva, és a zóna áramköre normál állapotban
van, a terület élesítve van (Teljes Élesítés). A zóna áramkörének normálról nyitottra való
módosulása esetén a rendszer megszünteti a terület élesítését (Ki). A zóna áramkörének
nyitottról normálra való módosulása esetén a rendszer élesíti a területet (Teljes Élesítés).
Ha a terület nincs élesítve (Ki), a zóna áramkörén fellépő zárlat zónahiba-eseményt hoz létre.
Ha a terület élesítve van, a zóna áramkörén fellépő zárlat azonnali riasztást indít. Ha a zóna
áramkörének állapota visszatér a normálra vagy a nyitottra, a hiba helyreáll.
Impulzusos kulcsos-kapcsoló zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

Élesítve

Nyitás

A

Élesítve

Rövidzárla

K
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C
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E
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t
Hatástala

Nyitás

H

Hatástala

Rövidzárla

É

nítva

t

nítva

Magyarázat: É = a normálról zárlatra, majd ismét normálra való váltás élesíti a területet, K = a normálról zárlatra,
majd ismét normálra való váltás Kikapcsolja a terület élesítését, A = azonnali riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
Az Impulzusos kulcsos-kapcsoló zónatípusoknál a Zóna válasza paraméter értéke mindig 1.
Amennyiben a zóna áramkörének állapota normálról zárlatra, majd ismét normálra módosul,
azzal be- és kikapcsolhatja a terület élesítését. Ha a terület élesítve van (Teljes Élesítés,
Részleges Élesítés), a kapcsoló élesítése kikapcsol (Ki). Ha a terület nincs élesítve, a kapcsoló
élesítése bekapcsol (Teljes Élesítés).
Ha a terület nincs élesítve (Ki), a zóna áramkörén fellépő nyitás zónahiba-eseményt hoz létre.
Ha a terület élesítve van (Teljes Élesítése, Részleges Élesítés), a zóna áramkörén fellépő nyitás
azonnali riasztást indít. Ha a zóna áramkörének állapota nyitottról visszatér a normálra, a hiba
helyreáll.
Nyitási/Zárási zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

Élesítve

Nyitás
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Élesítve
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t
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Nyitási/Zárási zónatípusoknál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

Hatástala

Nyitás

H

Hatástala

Rövidzárla

K

nítva
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F

nítva

Magyarázat: K = a normálról zárlatos állapotra való váltás kikapcsolja a terület élesítését (a terület akkor van
élesítve, ha a zóna áramkörének állapota normál), A = azonnali riasztás, H = hiba, üres = nincs válasz
A Nyitási/Zárási zónatípusoknál a Zóna válasza paraméter értéke mindig 1.
A zóna áramkörének normálra való módosulása esetén a rendszer élesíti a zónát. A központ
zóna zárása jelentést küldenek. Az áramkör normálról nyitottra való módosulása esetén
azonnali zónariasztás jön létre.
A zóna áramkörének zárlatra való módosulása esetén a rendszer kikapcsolja a zóna élesítését.
A központ zóna zárása jelentést küldenek. Az áramkör zárlatról nyitottra való módosulása
esetén azonnali zónahiba jön létre.
Egyéni funkció egy véglezáró ellenállással rendelkező zónatípusnál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör
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H
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Magyarázat: EF = az Egyéni Funkciót végrehajtja az áramkör megváltozásakor . H = hiba, üres = nincs válasz
Amikor a zóna áramkörének állapota módosul, a központ válaszul aktiválja az egyéni funkciót.
Egyéni funkció két véglezáró ellenállással rendelkező zónatípusnál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

Élesítve

Szakadás/
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H
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Magyarázat: EF = az Egyéni Funkciót végrehajtja az áramkör megváltozásakor . H = hiba, üres = nincs válasz
Amikor a zóna áramkörének állapota módosul, a központ válaszul aktiválja az egyéni funkciót.

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

208 hu | Zónák

Control Panel

Egyéni funkció egy véglezáró ellenállással, szabotázs áramkörrel rendelkező zónatípusnál elérhető választási
lehetőségek
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Magyarázat: EF = az Egyéni Funkciót végrehajtja az áramkör megváltozásakor . T = hiba (jelzés), SZ =
szabotázsriasztás, üres = nincs válasz
Amikor a zóna áramkörének állapota módosul, a központ válaszul aktiválja az egyéni funkciót.
Egyéni funkció két véglezáró ellenállással szabotázs áramkörrel rendelkező zónatípusnál elérhető választási
lehetőségek
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Magyarázat: EF = az Egyéni Funkciót végrehajtja az áramkör megváltozásakor . T = hiba (jelzés), SZ =
szabotázsriasztás, üres = nincs válasz
Amikor a zóna áramkörének állapota módosul, a központ válaszul aktiválja az egyéni funkciót.
Megjegyzés!
Egy véglezárásos és kettős véglezárásos szabotázsáramkörrel rendelkező központ
firmware követelményei.
Az egy és két véglezáró ellenállásos, szabotázs áramkörrel rendelkező típusok használatához
győződjön meg arról, hogy a központ firmware verziója 3.06 vagy frissebb.
Megjegyzés!
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramköröknél vásároljon külön egy második 1 kΩos véglezáró ellenállást.
Rendelés: ICP-1K22AWG-10, 10 ellenállásból álló csomag.
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Megjegyzés!
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramköröknél az áramköri állapotok normál, hiba
(jelzés), rövidzárlat, szakadás
Normál – a kapcsolási rajzon látható NC (alaphelyzetben zárt) kapcsoló zárt.
Hiba – a kapcsolási rajzon látható NC kapcsoló nyitott.
Rövidzárlat – az érzékelő hurok rövidzárlatos.
Szakadt – az érzékelő hurok áramkör szakadt.
Megjegyzés!
A központ és a nyolcbemenetes B208 firmware-követelményei a két véglezáró ellenálláshoz
A két véglezáró ellenállással rendelkező áramkörök használatához használjon 3.01-es vagy
magasabb firmware-verziójú központot.
Ha nyolcbemenetes B208 modult használ, használjon 2.1.1-es vagy magasabb verziójú
firmware-t.
Egyéni funkció véglezáró ellenállás nélküli zónatípusnál elérhető választási lehetőségek
Élesített

Áramkör

állapot

állapota

Élesítve
Hatástala

0

1

2

Hiba

H

EF

Hiba

EF

H

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

H

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

H

EF

F

nítva
Magyarázat: EF = az Egyéni Funkciót végrehajtja az áramkör megváltozásakor . H = hiba, üres = nincs válasz
Amikor a zóna áramkörének állapota módosul, a központ aktiválja az egyéni funkciót.
Megjegyzés!
A véglezáró ellenállás nélküli típusnál az áramkör állapotai: normál és hiba,
a Zónadiagnosztika ablakban az áramkör állapota szakadt vagy rövidzárlatos
A zóna válaszadás táblázatban a véglezáró ellenállás nélküli áramkörnél az áramkör állapotai
normál és hiba. A Normál állapot, oldal 222 paraméter határozza meg az áramkör normál és
hiba állapotait.
A véglezáró ellenállás nélküli típusú zónáknál a Zónadiagnosztika ablak áramkör állapota
oszlopában az áramkör állapota szakadt vagy rövidzárlatos.
Zónaválaszok – B820 SDI2 Inovonics interfészmodul
Ha a Zóna Forrás paraméterénél a Vezeték nélküli érték van beállítva, és a Vezeték nélküli
modul típusa paraméter értéke B820 Inovonics vezeték nélküli, a vezeték nélküli zónák:
–

a zóna aktiválása esetén Zárlat jelet küldenek (az érzékelőhurok nyitott/zárlatos
állapotától függetlenül)

–

jogosulatlan hozzáférés esetén szabotázs jelet küldenek (ha eltávolítják a burkolatát)

Zónaválasz – B810 RADION receiver SD
Ha a Zóna Forrás paraméterénél a Vezeték nélküli érték van beállítva, és a Vezeték nélküli
modul típusa paraméter értéke B810 RADION vezeték nélküli, a vezeték nélküli zónák:
–

a zóna aktiválása esetén Nyitott vagy Zárlat jelet küldenek (az érzékelőhurok elektromos
állapotától függően)

–

a reed-kapcsoló esetén Zárlat jelet küldenek (mágnes nincs jelen)

–

jogosulatlan hozzáférés esetén Szabotázs jelet küldenek (ha eltávolítják a burkolatát)

RPS menüpont:
Zónák > Zónaindexek > Zóna típusa / Zóna válasza / Áramkör jellege
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További információ
Zóna típusa, oldal 194
Áramkör jellege, oldal 210
Lásd:
–

10.3.7

Normál állapot, oldal 222

Áramkör jellege
Alapértelmezés: Egy véglezáró (1 kΩ)
Választható értékek:
–

Egy véglezáró (1 kΩ)

–

Egy véglezáró (2 kΩ)

–

Kettős véglezáró (1 kΩ)

–

Nincs véglezáró

–

Egy véglezáró (1 kΩ) szabotázsvédelemmel

–

Egy véglezáró (2 kΩ) szabotázsvédelemmel

–

Kettős véglezáró (1 kΩ) szabotázsvédelemmel

Válassza ki a zónához tartozó áramkörtípust és véglezáró ellenállást.
Az Egy véglezáró (1 kohm) lehetőség bármilyen zónaforrás esetén használható.
Az Egy véglezáró (1 kΩ) szabotázsvédelemmel lehetőség csak Nyolcbemenetes (B208),
Beépített, Kimenet, Kezelőegység, IP-kamera és Ajtó zónaforrások esetén használható.
Az Egy véglezáró (2 kΩ), Egy véglezáró (2 kΩ) szabotázsvédelemmel, Kettős véglezáró (1 kΩ),
Kettős véglezáró (1 kΩ) szabotázsvédelemmel és Nincs véglezáró lehetőségek csak a Beépített
és Nyolcbemenetes (B208) zónaforrásokhoz esetén használhatók,
Megjegyzés!
Véglezáró ellenállások ZONEX, Vezeték nélküli, POPEX zónaeszközökhöz
Ha a ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése > Forrás paraméter beállítása ZONEX, Vezeték nélküli
vagy POPEX, akkor állítsa az áramkör típusát Egy véglezáró (1 kohm) értékre.
Bár az áramkör típusa Egy véglezáró (1 kohm), ne cserléje ki a ZONEX, POPEX vagy Vezeték
nélküli zónaeszközhöz kapott véglezáró ellenállásokat 1 kohmos véglezáró ellenállásokra.
Megjegyzés!
Az Áramkör típusa paraméterhez kapcsolódó firmware-követelmények a központnál
Az Áramkör típusa paraméter nem érhető el a 2.xx verziójú firmware-eken.
Az Egy véglezáró (1 kΩ) ellenállás választása csak a v3.01-es és újabb firmware-verziókon
érhető el.
Az Egy véglezáró (2 kΩ) és Nincs véglezáró választások csak a v3.03-as és újabb firmwareverziókon érhető el.
Az Egy véglezáró (1 kΩ) szabotázsvédelemmel, Egy véglezáró (2 kΩ) szabotázsvédelemmel és
Kettős véglezáró (1 kΩ) szabotázsvédelemmel választások csak a v3.06-os és újabb firmwareverziókon érhetők el.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Zóna típusa/Zóna válasza/Áramkör jellege
További információ
Zóna típusa, oldal 194
Zóna válasza, oldal 199

10.3.8

Belépési késleltetés:
Alapértelmezés: 30 másodperc
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Választható értékek: 5–600 másodperc (5 másodperces lépésekben)
Adja meg a belépési késleltetés időtartamát (másodpercben). A belépési késleltetés lehetővé
teszi, hogy a felhasználó hatástalanít, mielőtt a központ riasztási eseményt hoz létre.
Ha a belépési késleltetés véget ér, mielőtt a felhasználó hatástalanít, a központ riasztási
eseményt hoz létre.
A belépési késleltetés akkor indul el, amikor a felhasználó aktivál egy olyan zónát, amelynél a
Zóna típusa, oldal 194 paraméter beállítása Részleges Élesítés, Belső vagy Belső követő, és a
Zóna válasza, oldal 199 paraméter beállítása 4, 5, 6, 7 vagy 8.
Ha a területen már elindult a belépési késleltetés, és egy újabb késleltetéssel beállított zóna is
aktiválódik, a központ a rövidebb késleltetési időt állítja be.
Megjegyzés!
UL-követelmény
Az UL-szabványok előírásainak teljesítése érdekében a Belépési késleltetés és a Riasztás
megszakítása, oldal 219 paraméterekbe ne írjon be 1 percnél hosszabb időtartamot.
Megjegyzés!
A téves riasztások számának csökkentésével kapcsolatos ANSI/SIA CP-01 szabvány
követelménye
A téves riasztások számának csökkentése érdekében kiadott SIA CP-01 szabványnak való
megfelelés érdekében az összes zónaprofilra vonatkozóan állítsa 30 és 240 másodperc közötti
értékre ezt a paramétert. További információkért lásd: SIA CP-01 hitelesítés.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Belépési késleltetés

10.3.9

Belépési hang kikapcsolva
Alapértelmezés: Nem (minden zónaprofilhoz)
Választható értékek:
–

Igen – a belépési hang nem szólal meg, amikor a zónában elindul a belépési késleltetés.

–

Nem – a belépési hang megszólal, amikor a zónában elindul a belépési késleltetés.

Azoknál a zónáknál, amelyeknél a felhasználónak a védett területre való belépést követően ki
kell kapcsolnia az élesítést, ne állítsa be az Igen értéket.
Ha szeretné kezelőegységenként külön-külön letiltani a belépési hangot, állítsa Nem értékre
Kezelőegységek > Kezelőegység-hozzárendelések > Belépési hang, oldal 124 paramétert.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Belépési hang kikapcsolása

10.3.10

Néma riasztás
Alapértelmezés:
–

2. zónaprofil – Igen

–

Összes többi zónaprofil – Nem

Választható értékek:
–

Igen – amikor a zónában riasztás aktiválódik, a rendszer a Néma riasztás kimenetet is
aktiválja. Ne aktiválja a Vész-hangjelző kimenetet vagy a kezelőegység riasztó hangjelzését.
Ez a paraméter nincs hatással a tűzvédelmi és a gázzónákra.

–

Nem – amikor a zónában riasztás aktiválódik, a rendszer nem aktiválja a Néma riasztás
kimenetet.
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Megjegyzés!
A központi vevőegység felé irányuló két sikertelen próbálkozás után aktiválódik a Vészhangjelző.
Ha Igen értékre állítja a Két jelentési hiba után hallható, oldal 212 paramétert, és a Néma
riasztás jelentést kétszer nem sikerül elküldeni a központi vevőegységre, aktiválódik a Vészhangjelző, oldal 140.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Néma riasztás

10.3.11

Szabotázs Válaszadás
Alapbeállítás: Mindig riaszt
Választható értékek:
–

Mindig riaszt – a zónaszabotázsok mindig hallhatók és láthatók (alapbeállítás).

–

Élesítés megszüntetése esetén – ha a zóna területe élesítve van (CHI központ
alapbeállítása), a zónaszabotázsok láthatatlanok és némák.

RPS menüpont
Zónák > Zónaprofilok > Zónaszabotázs opció

10.3.12

Hangjelzés helyreállításig
Alapértelmezés: Nem (minden zónaprofilhoz)
Választható értékek:
–

Igen – a tűzjelző vagy gáz-szirénát (és a kezelőegységek hangjelzését) addig nem lehet
elnémítani, amíg a zónát vissza nem állítják normál állapotba. Ha megtörténik a zóna
helyreállása, de a riasztást nem némítják el, a sziréna addig szól, amíg le nem telik a
tűzjelzési idő vagy a gázjelzési idő. Ha nem történik meg a zóna helyreállása, a sziréna a
tűzjelzési idő vagy a gázjelzési idő elteltével is tovább szól.

–

Nem – a tűzjelző vagy gáz-szirénát (és a kezelőegységek riasztási hangjelzését) attól
függetlenül el lehet némítani, hogy a zónát visszaállítják-e normál állapotba. Ha a tűzjelző
vagy gáz-szirénát nem némítják el, a sziréna addig szól, amíg le nem telik a tűzjelzési idő
vagy a gázjelzési idő.

Ezzel a paraméterrel teljesítheti a tűz- vagy gázvédelmi alkalmazási területeken felmerülő
előírást, amely szerint a hangjelzéseket csak az aktiválást okozó esemény visszaállítását
követően lehet elnémítani.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Hangjelzés helyreállításig

10.3.13

Két jelentési hiba után hallható
Alapértelmezés: Nem (minden zónaprofilhoz)
Választható értékek:
–

Igen – ha a néma zónáknál (amelyeknél a Néma riasztás paraméter az Igen értékre van
állítva) kétszer nem sikerül elküldeni a jelentést a központi vevőegységre, aktiválódik a
Vész-hangjelző kimenet.

–

Nem – ha a néma zónáknál (amelyeknél a Néma riasztás paraméter az Igen értékre van
állítva) kétszer nem sikerül elküldeni a jelentést a központi vevőegységre, nem aktiválódik
a Vész-hangjelző kimenet.
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Ha egy néma zóna (amelynél a Néma riasztás, oldal 211 paraméter az Igen értékre van állítva)
aktiválódik, azonnal elindul a betörési idő. A rendszer még további körülbelül 3 percig próbálja
elküldeni a jelentést a központi vevőegységre. A Betörés-jelzés ideje, oldal 107 paramétert
mindig úgy határozza meg, hogy számítsa bele ezt a 3 percet, plusz azt az időtartamot,
amennyinél szeretné, hogy aktiválódjon a Vész-hangjelző, oldal 140.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Két hiba után hallható

10.3.14

Láthatatlan zóna
Alapértelmezés:
–

Igen – 2. zónaprofil

–

Nem – Összes többi zónaprofil

Választható értékek:
–

Igen – ezeknél a zónáknál a kezelőegység nem jeleníti meg a riasztási eseményeket. A
kezelőegységeken riasztási hangjelzés sem szólal meg. A kezelőegységeken a
hibaesemények megjelennek, és a hibajelzés is megszólal.

–

Nem – a kezelőegységeken megjennek a riasztási és a hibaesemények. A
kezelőegységeken a riasztási és a hibajelzési hangjelzés is megszólal.

Ez a paraméter nincs hatással a tűz- és a gázvédelmi zónákra.
Ahhoz, hogy sem a kezelőegység riasztási hangjelzése, sem a Vész-hangjelző, oldal 140 ne
szólaljon meg, állítsa Igen értékre a zóna Néma riasztás, oldal 211 paraméterét.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Láthatatlan zóna

10.3.15

Hangjelzés aktiválás esetén
Alapértelmezés:
–

1 – 9. zónaprofil

–

0 – Összes többi zónaprofil

Választható értékek:
0 – a Hangjelzés aktiválás esetén funkció le van tiltva, a hibajelzés csak a hibaállapot esetén
szólal meg.
1 – ha a zóna aktiválódik, megszólal a hibajelzés. A hibajelzést csak akkor lehet elnémítani, ha
a zóna visszaáll normál állapotba.
2 – ha a zóna aktiválódik, megszólal a hibajelzés. A hibajelzést el lehet némítani, amíg a zóna
nem állt vissza a normál állapotba.
3 – ha a zóna aktiválódik, megszólal a hibajelzés. A hibajelzés automatikusan elhallgat, amikor
a zóna visszaáll a normál állapotba. Ha a zóna aktiválódik, a hibajelzést nem lehet elnémítani.
Az Azonnali riasztás (A), a Hiba (H) és a Felügyelet (F) zónaválaszok elsőbbséget élveznek a
Hiba aktiválás esetén funkcióval szemben. Ha a Zóna válasza paraméter beállítása „üres”,
akkor csak a Hiba aktiválás funkcióval indítható el a hibajelzés. A különböző zónatípusokhoz
tartozó választípusok leírását, valamint azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a terület élesítését,
a Zóna válasza, oldal 199 paraméter leírásánál ismerheti meg.
Ha riasztási, hiba- vagy felügyeleti esemény következik be, és a felhasználó nyugtázza azt, a
Hiba aktiválás esetén 1-es és 3-as beállítása esetén a hibajelzés egészen addig szól, amíg a
zóna normál állapota helyre nem áll.
Megjegyzés!
A Hiba aktiválás esetén paraméter nem használható az Egyéni funkció típusú zónáknál.

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

214 hu | Zónák

Control Panel

RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Hiba aktiválás esetén

10.3.16

Megfigyelési zóna
Alapértelmezés:
–

Igen – 7–8. zónaprofil

–

Nem – Összes többi zónaprofil

Választható értékek:
–

Igen – ha a központ megfigyelési üzemmódban van, ez a zóna aktiválás esetén elindítja a
Megfigyelési hangjelzést.

–

Nem – ez zóna aktiválás esetén nem indítja el a Megfigyelési hangjelzést.

Csak a zónához tartozó területhez rendelt kezelőegységeken szólal meg a Megfigyelési
hangjelzés.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Megfigyelési zóna

10.3.17

Kimenő válasz típusa
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

0 – letiltva, a zónaállapot nincs hatással a kapcsolódó kimenet működésére.

–

1 – ha a zóna a normáltól eltérő állapotba lép, aktiválódik a kapcsolódó kimenet. A
kimenet automatikusan alaphelyzetbe áll, amikor a zóna visszatér normál állapotba.

–

2 – amikor a zónában riasztás aktiválódik, a kapcsolódó kimenetet folyamatos lesz. A
kimenet aktiválását csak akkor szűnik meg, ha a riasztási eseményt törlik a
kezelőegységről.

Ezzel a paraméterrel beállíthatja, hogy a kimenetek meghatározott sablon szerint
aktiválódjanak, amikor valamelyik kapcsolódó zóna (azaz a kimenettel megegyező számú zóna,
például a 8. kimenet esetében a 8. zóna) normáltól eltérő állapotba kapcsol.
Ha a kapcsolódó kimeneteket ettől eltérő kimeneti funkcióra konfigurálták, állítsa be a 0
értéket ennél a paraméternél.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Kimenet Válasz típusa

10.3.18

Eszközként kezelt kijelző
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – ha a zóna a normáltól eltérő állapotban van, jelenjen meg a kezelőegységeken az
[ELLENŐRIZZE AZ ESZKÖZT] felirat.

–

Nem – ha a zóna a normáltól eltérő állapotban van, ne jelenjen meg az [ELLENŐRIZZE AZ
ESZKÖZT] felirat.

Ez a funkció főként az eszközök hibakimenetéhez csatlakozó zónák esetében hasznos.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Eszközként kezelt kijelző

10.3.19

Hatástalanításkor helyi
Alapértelmezés:
–

Igen – 9., 12. zónaprofil

–

Nem – Összes többi zónaprofil

Választható értékek:
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–

Igen – ha a terület nincs élesítve, a központ nem küld a zónára vonatkozó riasztási, hibaés visszaállítási jelentéseket.

–

Nem – ha a terület nincs élesítve, a központ továbbítja a zónára vonatkozó riasztási, hibaés visszaállítási jelentéseket.

Ez a paraméter nincs hatással a tűz- és gázvédelmi zónákra.
Az Állandó kulcsos kapcsoló, az Impulzusos kulcsos-kapcsoló és a Nyitási/Zárási zóna
zónatípusok esetében ne válassza az Igen értéket ennél a paraméternél.
A 24 órás zónák esetében ne válassza az Igen értéket ennél a paraméternél. A 24 órás zónák
mindig élesítve vannak.
Válasszon Vezérlési zónatípust, és használjon olyan zónaválaszt, amely élesítéstől függetlenül
elküldi a riasztást. Például azok a zónák, amelyeknél a Zóna típusa, oldal 194 paraméter értéke
Részleges Élesítés, és a Zóna válasza, oldal 199 paraméter értéke 9, riasztási, hiba- vagy zárlat
jelentést küldenek, függetlenül attól, hogy a terület élesítve van-e.
Megjegyzés!
A rendszer akkor is helyreállítási jelentést küld, ha a riasztási vagy hibaesemény akkor
következett be, amikor a terület élesítve volt, majd az Hatástalanítást követően visszaáll a
normál állapot.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Hatástalanításkor helyi

10.3.20

Élesítéskor helyi
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – ha a terület élesítve van, a központ nem küld a zónára vonatkozó riasztási, hiba- és
visszaállítási jelentéseket.

–

Nem – ha a terület élesítve van, a központ továbbítja a zónára vonatkozó riasztási, hiba- és
visszaállítási jelentéseket.

Ez a paraméter nincs hatással a tűz- és gázvédelmi zónákra.
Az Állandó kulcsos kapcsoló, az Impulzusos kulcsos-kapcsoló és a Nyitási/Zárási zóna
zónatípusok esetében ne válassza az Igen értéket ennél a paraméternél.
A 24 órás zónák esetében ne válassza az Igen értéket ennél a paraméternél. A 24 órás zónák
mindig élesítve vannak.
Válasszon Vezérlési zónatípust, és használjon olyan zónaválaszt, amely élesítéstől függetlenül
elküldi a riasztást. Például azok a zónák, amelyeknél a Zóna típusa, oldal 194 paraméter értéke
Részleges Élesítés, és a Zóna válasza, oldal 199 paraméter értéke 9, riasztási, hiba- vagy zárlat
jelentést küldenek, függetlenül attól, hogy a terület élesítve van-e.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Élesítéskor helyi

10.3.21

helyreállások kikapcsolva
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a zónára vonatkozó helyreállítási jelentések letiltása.

–

Nem – a zónára vonatkozó helyreállítási jelentések engedélyezése.

RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Helyreállások Kikapcsolva

10.3.22

Visszaálló Kényszerített élesítés
Alapértelmezés: Nem
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Választható értékek:
–

Igen – ha a zóna a kényszerített élesítés (a zóna kényszerített áthidalása) után visszatér a
normál állapotba, automatikusan visszaáll élesített állapotba.

–

Nem – ha a zóna a kényszerített élesítés (a zóna kényszerített áthidalása) után visszatér a
normál állapotba, a rendszer fenntartja a kényszerített az áthidalást.

Állítsa be az Igen értéket azoknál a zónáknál, amelyek a terület élesítésekor leggyakrabban
aktiválódnak. Ha a zóna a kényszerített élesítés (a zóna kényszerített áthidalása) után visszatér
a normál állapotba, a területhez tartozó többi zónával együtt automatikusan visszaáll élesített
állapotba.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Visszaálló Kényszerített élesítés

10.3.23

Visszaálló Áthidalás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a rendszer a terület élesítésének kikapcsolásakor automatikusan megszünteti
azoknak a kontrollált zónáknak az áthidalását, amelyekre kizárást, zónakizárást vagy
kényszerített élesítést alkalmaztak.

–

Nem – azokat a kontrollált zónákat, amelyekre kizárást, zónakizárást vagy kényszerített
élesítést alkalmaztak, manuálisan kell kivonni a az áthidalást alól, a kezelőegység
Áthidalás MEGSZÜNTETÉSE? funkciójával, a Zóna áthidalásának megszüntetése vagy az
Összes zóna áthidalásának megszüntetése ütemezési funkciókkal vagy az RPS
használatával.

A Zárolási zónáknál állítsa Nem értékre ezt a paramétert.
Ha szeretné, hogy a rendszer a paraméter Nem értékre állítása esetén is megőrizze a zónák
kényszerített élesítését (áthidalását), állítsa Nem értékre a Visszaálló Kényszerített élesítés,
oldal 215 paramétert.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Visszaálló Áthidalás

10.3.24

Áthidalható
Alapértelmezés:
–

Igen – 1–7., 13., 20. és 25–63. zónaprofil

–

Nem – 2–6., 14–19., 21–24. zónaprofil

Választható értékek:
–

Igen – az ehhez a zónához rendelt profiloknál az áthidalást és kényszerített élesítés
alkalmazható.

–

Nem – az ehhez a zónához rendelt profiloknál nem alkalmazható az áthidalást és
kényszerített élesítés.

A következők még akkor is megtörténnek, ha Nem értékre állítja ezt a paramétert:
–

A zárási időablak végén a rendszer kényszerített élesítést alkalmaz az aktiválódott
kontrollált zónákra, ha az Automatikus zárás paraméter az Igen értékre van állítva.

–

Ha a terület ütemezés alapján van élesítve, a rendszer kényszerített élesítést alkalmaz az
aktiválódott kontrollált zónákon.

Ha egy 24 órás zóna meg van kerülve, a kezelőegységen a 24 ÓRÁS ZÓNA ÁTHIDALVA felirat
látható. A áthidalt tűzvédelmi zónáknál a TŰZVÉDELMI ZÓNA ÁTHIDALVA felirat látható. A
áthidalt gázvédelmi zónáknál a GÁZVÉDELMI ZÓNA ÁTHIDALVA felirat látható.
Ha szeretne 24 órás riasztási választ, de nem szeretné, hogy a áthidalt 24 órás zónában
megjelenjen a felirat, használjon egy Részleges Élesítés típusú zónát, amelynél a Zóna válasza,
oldal 199 paraméter értéke 9–E.
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RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Áthidalható

10.3.25

Zónakizárás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a Zónakizárás engedélyezése a zónára vonatkozóan. A központ automatikusan
áthidalja ezt a zónát, ha a zónariasztások vagy zónahibák száma eléri a Zónakizárások
száma paraméter értékét.

–

Nem – a Zónakizárás letiltása a zónára vonatkozóan.

A központ minden zónariasztási és zónahiba-esemény után 1-gyel növeli az eseményszámlálót.
Ha a területet hatástalanítják, a központ nullázza az eseményszámlálót.
A központ akkor küld zónakizárási jelentéseket, ha elérte a Ciklikus áthidalások száma, oldal 86
paraméter értékét, és az Áthidalási jelentés, valós idejű, oldal 217 paraméter Igen értékre van
állítva.
A zónakizárás akkor is működik, ha a Áthidalható, oldal 216 paraméter nem az Igen értékre van
állítva.
Ha az Igen értékre állítja a Visszaálló Áthidalás, oldal 216 paramétert, a rendszer a terület
élesítésének kikapcsolásakor automatikusan megszünteti a kizárt zónák áthidalását.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Zónakizárás

10.3.26

Áthidalási jelentés, valós idejű
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ a zóna áthidalásának bekapcsolásakor áthidalási jelentést küld.

–

Nem – a központ erre a zónára vonatkozóan nem küld áthidalási jelentéseket.

Ha az Igen értéket választja, a Késleltetett áthidalási jelentés, oldal 217 paraméter segítségével
beállíthatja, hogy a rendszer a terület élesítésekor, és ne valós időben küldje el a 24 órás
zónákra vonatkozó jelentéseket.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Áthidalási jelentés, valós idejű

10.3.27

Késleltetett áthidalási jelentés
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a központ a terület élesítésekor küldi el a 24 órás zónákra vonatkozó áthidalási
jelentéseket.

–

Nem – a központ a zónák áthidalása esetén küldi el a 24 órás zónákra vonatkozó
áthidalási jelentéseket.

Ez a paraméter nincs hatással a kontrollált zónákra, valamint a tűz- és gázvédelmi zónákra
vonatkozó áthidalási jelentésekre.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Késleltetett áthidalási jelentés

10.3.28

Keresztzóna
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – ez a zóna egy Keresztzóna.

–

Nem – ez a zóna nem Keresztzóna.
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Ha a Keresztzóna aktiválódik, a központ elindítja a Keresztzóna időzítőjét. Ha az első
keresztezési időtartam eltelte előtt egy, ugyanehhez a csoporthoz tartozó másik Keresztzóna is
aktiválódik, a központ mind a két zónára vonatkozóan létrehoz egy keresztzóna-riasztás
eseményt.
Ha a Kereszt-zóna Időzítő időtartama letelik, és a keresztzóna-időzítőt elindító zóna normál
állapota helyreáll, és a csoport más keresztzónái sem aktiválódtak, a központ nem ellenőrzött
eseményt (tehát nem keresztzóna-riasztási eseményt) hoz létre.
Ha a Kereszt-zóna Időzítő időtartama letelik, és a keresztzóna-időzítőt elindító zóna normál
állapota helyreáll, majd ismét aktiválódik, és ismét helyreáll, és a csoport más keresztzónái
sem aktiválódtak, a központ nem ellenőrzött eseményt (tehát nem keresztzóna-riasztási
eseményt) hoz létre.
Ha a Kereszt-zóna Időzítő időtartama letelik, és a keresztzóna-időzítőt elindító zóna normál
állapota nem áll helyre, és a csoport más keresztzónái sem aktiválódtak, a központ
pontriasztási eseményt (tehát nem keresztzóna-riasztási eseményt) hoz létre.
A Keresztzóna funkció csak a riasztási eseményekre vonatkozik. A felügyeleti és
hibaeseményekre nem.
A Keresztzóna funkció használatához a csoport legalább 2 zónájának keresztzónának kell
lennie.
A keresztzóna-csoportokat nem lehet konfigurálni. Egy keresztzóna-csoport 8 zónát tartalmaz.
Az 1–8. zónák adják ki az első csoportot. A 9–16. zónák adják ki a második csoportot és így
tovább. A különböző csoportokhoz tartozó keresztzónák nem befolyásolják egymás működését.
Egy zónaprofilhoz mindig ugyanahhoz a csoporthoz tartozó keresztzónákat rendeljen. A Zóna
típusa, oldal 194 paramétert állítsa Részleges Élesítés, Belső vagy 24 órás típusra. A Zóna
válasza, oldal 199 paramétert állítsa azonnali riasztási válaszra.
Ha egy keresztzóna-csoporthoz tartozó különböző keresztzónákat más-más zónaprofilokhoz
társít, és szeretné használni a Riasztás megszakítása funkciót, állítsa a Riasztás megszakítása,
oldal 219 paramétert minden releváns zónaprofilnál Igen értékre.
Ha Igen értékre állítja a Áthidalható, oldal 216 paramétert a keresztzónáknál, az
megakadályozhatja a keresztzóna-riasztásokat. Ha például az 1. és a 2. zónák keresztzónák, de
az 1. zóna meg van kerülve, és a 2. zóna aktiválódik, a központ nem tud keresztzóna-eseményt
létrehozni. Ha a 2. zóna még a Keresztzóna időzítőjének lejáratakor is aktivált állapotban van, a
központ pontriasztási eseményt (tehát nem keresztzóna-riasztási eseményt) hoz létre. Ha a 2.
zóna aktiválódik, de a Keresztzóna időzítőjének lejáratakor már helyreállt a normál állapot, a
központ nem ellenőrzött zónaeseményt (tehát nem keresztzóna-riasztási eseményt) hoz létre.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Keresztzóna
További információ
Keresztzóna időzítője, oldal 192

10.3.29

Ellenőrzött Riasztás
Alapértelmezés:
–

Igen – 5. zónaprofil

–

Nem – Összes többi zónaprofil

Választható értékek:
–

Igen – Ellenőrzött Riasztás engedélyezése erre a zónára vonatkozóan (csak tűzvédelmi
zónáknál)

–

Nem – Ellenőrzött Riasztás letiltása erre a zónára vonatkozóan.

Ha az Igen értéket választja ennél a paraméternél, akkor az Alaphelyzetbe állítható
paraméternél is az Igen értéket kell beállítania.
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Amikor a zóna, amelynél a Ellenőrzött Riasztás beállításnál az Igen értéket választotta riasztást
indít, a központ elindítja az Érzékelők alaphelyzetbe állítása kimeneti funkciót, és ezzel
megszünteti az alaphelyzetbe állítható zónák tápellátását. Amikor visszatér a tápellátás, a
központ az Újraindítási idő paraméternél megadott ideig figyelmen kívül hagyja a zónát. Ha a
zóna az újraindítási időtartam lejárata előtti 65 másodpercen belül riasztást indít, a központ
riasztási eseményt hoz létre.
A központ a tűzvédelmi sétateszt során nem használja az Újraindítási idő paraméternél
megadott időtartamot. Az újraindítási idő 5 másodperc.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Ellenőrzött Riasztás
További információ
Újraindítási idő, oldal 101
Alaphelyzetbe állítható, oldal 219
Érzékelők alaphelyzetbe állítása, oldal 141

10.3.30

Alaphelyzetbe állítható
Alapértelmezés:
–

Nem – 1–3., 6–63. zónaprofil

–

Igen – 4. és 5. zónaprofil

Választható értékek:
–

Igen – a központ az Érzékelők alaphelyzetbe állítása felhasználói funkciónál megadott
visszaállítási ideig, valamint a Ellenőrzött Riasztás funkciónál megadott újraindítási/
visszaállítási ideig figyelmen kívül hagyja a zónát.

–

Nem – ez a zóna nem állítható alaphelyzetbe.

Azoknál a zónáknál válassza az Igen lehetőséget, amelyeknél a reteszelős riasztási események
alaphelyzetbe állításához a tápellátás megszakítására van szükség. Az alaphelyzetbe állítható
zónákat általában füstérzékelőkhöz és üvegtörés-érzékelőkhöz használják. Egy hurkon ne
használjon egyszerre tűzvédelmi és behatolásvédelmi eszközt.
Ha a zónákat az Érzékelő alaphelyzetbe állítása vagy a sétateszt funkcióval, esetleg az RPS
segítségével alaphelyzetbe állítják, a központ érzékelő-visszaállítási jelentést küld a központi
vevőegységnek.
További információ
Ellenőrzött Riasztás, oldal 218
Újraindítási idő, oldal 101
Érzékelők alaphelyzetbe állítása, oldal 141
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Alaphelyzetbe állítható

10.3.31

Riasztás megszakítása
Alapértelmezés:
–

Igen – 1., 7–16., 20–21. és 23–30. zónaprofil

–

Nem – 2–6., 17–19., 22., 31. zónaprofil (B9512G esetében 31–63. zónaprofil)

Választható értékek:
–

Igen – ha a zónában riasztás indul, a központ a Megszakítási időablak paraméterben
meghatározott időtartamon át nem küldi el a riasztási jelentést.

–

Nem – a központ nem késlelteti a riasztási jelentések elküldését.

Ha a felhasználó még a Megszakítási időablak vége előtt elnémítja a riasztást, a riasztás
megszakad. Ebben az esetben a rendszer nem továbbítja a zónariasztási jelentést a központi
vevőegységre.
Bosch Security Systems B.V.
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Ha a riasztást megszakadt, a kezelőegységen a Riasztás nincs elküldve üzenet jelenik meg.
Lásd: Megszakítás kijelzése, oldal 125.
Ez a paraméter nincs hatással a tűzjelzésekre és a láthatatlan zónariasztásokra.
Megjegyzés!
Az UL-szabványok előírásainak teljesítése érdekében a Belépési késleltetés:, oldal 210 és a
Megszakítási időablak, oldal 85 paramétereknél megadott időtartamok összege nem haladhatja
meg az 1 percet.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Riasztás megszakítása

10.3.32

Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje
Alapértelmezés:
–

24 órás – 1–2., 7–16. zónaprofil

–

4 órás – 3–6. zónaprofil

Választható értékek:
–

Nincs – a vezeték nélküli zóna felügyeletének letiltása.

–

4 óra, 12 óra, 24 óra, 48 óra és 72 óra – a vezeték nélküli zóna felügyeletének
időtartamának beállítása.

Ha a vezeték nélküli vevő a Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje paraméternél megadott
időtartamon belül nem kap jelet a vezeték nélküli zónához csatlakozó eszköztől, a központ
hiányzási eseményt hoz létre.
A Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje paraméter a tűzvédelmi zónák esetében 4 órára van
állítva, és nem módosítható.
A Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje akkor érvényes a RADION távadókra, ha azok
zónaeszközként vannak konfigurálva.
Ezzel a funkcióval a globális érvényű Rendszerfelügyeleti idő (jelismétlő), oldal 273 beállításban
megadottól eltérő felügyeleti időközt állíthat be.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje

10.3.33

Egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G – letiltva, 128–159. funkció

–

B8512G – letiltva, 128–135. funkció

Válassza ki, hogy a rendszer melyik egyéni funkciót indítsa el, amikor a zóna zárlat (S) vagy
nyitott (O) állapotba kapcsol.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Egyéni funkció

10.3.34

Ellenőrzés késleltetése
Alapértelmezés: 00:00
Választható értékek: 00:00 (letiltva), 00:01-60:00
Állítsa be, hogy a hatástalanított központ mennyi ideig (pp:ss) várjon a zóna aktiválása után
arra, hogy elküldje a felügyelt betörési jelentést a felügyeleti állomásra. A rendszer csak akkor
küldi el a jelentést, ha a zóna a belépési időtartam alatt végig aktivált állapotban van.
Ha az időtartam alatt helyreáll a zóna normál állapota, a rendszer nem küld jelentést.
A kezelőegységeken nem jelennek meg az ellenőrzés-késleltetési jelentések.

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Zónák | hu 221

Az Ellenőrzés késleltetése funkcióval felügyelheti azokat az ajtókat, amelyeknél fontos, hogy ne
maradjanak nyitva. Ilyen például a hulladéktömörítők, az ékszertartó dobozok és a fagyasztók
ajtaja.
Megjegyzés!
Ha a kontrollált zónákat érintő sétatesztet indít, vagy élesíti a zónákhoz tartozó területet, azzal
törli az időzítőt. Ebben az esetben a rendszer nem küld jelentést a konfigurált időtartam
elteltével.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Ellenőrzés késleltetése

10.3.35

Késleltetett válasz, élesítés megszüntetve
Alapértelmezés: 00:00
Választható értékek: 00:00 (letiltva), 00:05-60:00
Ezzel a paraméterrel állítható be, hogy a központ a hatástalanított zónák aktiválása után
mennyi időt várjon (pp:ss) a megjelenítéssel vagy jelentésével.
Ez a paraméter csak a következő típusú zónákra vonatkozik, és csak akkor, ha azok nincsenek
élesítve:
–

Részleges Élesítés, oldal 223

–

Belső, oldal 223

–

Belső követő, oldal 224

Ezzel a funkcióval az alábbi paraméterek hatását késleltetheti:
–

Zóna válasza, oldal 199
–

Azonnali riasztás

–

Felügyelet

–

Hangjelzés aktiválás esetén, oldal 213

–

Megfigyelési zóna, oldal 214

–

Kimenő válasz típusa, oldal 214

–

Eszközként kezelt kijelző, oldal 214

–

Kimenet, oldal 189

Megjegyzés!
A Késleltetett válasz funkció nem támogatja a Zóna válasza paraméternél a (K) Riasztás
késleltetése értéket. Tehát amikor a Riasztás késleltetése azonnali riasztást eredményez, ez a
funkció sem fogja azt késleltetni.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Késleltetett válasz Hatástalanításnál

10.3.36

Késleltetett válasz Élesített
Alapértelmezés: 00:00
Választható értékek: 00:00 (letiltva), 00:05-60:00
Ezzel a paraméterrel állítható be, hogy a központ az élesített zónák aktiválása után mennyi időt
várjon (pp:ss) a megjelenítéssel vagy jelentésével.
Ez a paraméter csak a következő típusú zónákra vonatkozik, és csak akkor, ha azok élesítve
vannak:
–

24 órás, oldal 222

–

Részleges Élesítés, oldal 223

–

Belső, oldal 223

–

Belső követő, oldal 224
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Ezzel a funkcióval az alábbi paraméterek hatását késleltetheti:
–

Zóna válasza, oldal 199
–

Azonnali riasztás

–

Felügyelet

–

Kimenő válasz típusa, oldal 214

–

Eszközként kezelt kijelző, oldal 214

–

Kimenet, oldal 189

Megjegyzés!
A Késleltetett válasz funkció nem támogatja a Zóna válasza paraméternél a (K) Riasztás
késleltetése értéket. Tehát amikor a Riasztás késleltetése azonnali riasztást eredményez, ez a
funkció sem fogja azt késleltetni.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Késleltetett válasz Élesítésnél

10.3.37

Normál állapot
Alapértelmezés: Nyitott
Választható értékek:
–

Nyitott – a szakadt áramkör a Normál állapot.

–

Zárlat – a zárlatos áramkör a Normál állapot.

Ez a paraméter szolgál a Normál állapot beállítására abban az esetben, ha az Áramkör jellege
paraméter beállítása Nincs véglezárás.
RPS menüpont:
Zónák > Zónaprofilok > Zóna típusa/Zóna válasza/Áramkör jellege

10.4

A zónaprofilok leírása

10.4.1

24 órás
A 24 órás zónákat nem lehet a kezelőegységről be- és kikapcsolni. A 24 órás zónák
folyamatosan élesítve vannak, és pánik-, orvosi és rendőrségi riasztásokhoz használhatók.
A 24 órás zónák áthidalásra is beprogramozhatók. A áthidalhatóság beállítása előtt fontolja
meg az alkalmazás igényeit. A áthidalható 24 órás zónák esetében programozza be a Hangjelzés
aktiválás esetén, oldal 213 értéket.
A 24 órás zónák áthidalása esetén fontos, hogy a rendszer a az áthidalást bekövetkezésekor
jelentést küldjön. Ha egy terület csak 24 órás zónákat tartalmaz, ott soha nem megy végbe
élesítés, sem Hatástalanítás. Ezért a rendszer a késleltetett áthidalási jelentéseket sem küld.
Tűzvédelmi ajtók, tetőajtók stb. 24 órás védelme: az ilyen típusú védelem kialakításához a 24
órás zónák helyett, használjon inkább Kerületi típusú zónákat, és a Zóna válasza, oldal 199
paramétert állítsa 9–E értékre. A 24 órás zónáknál nem látszanak az élesítési funkciók
bekapcsolása esetén fellépő aktiválási események, míg a kerületi típusú zónáknál igen. Az ilyen
típusú védelem programozásakor érdemes megfontolni a belső hangjelzés aktiválást és az
Hatástalanításkor helyi, oldal 214 beállítások használatát.
Az UL-előírásoknak megfelelően kialakított rendszerekbe szerelt néma riasztóeszközök: a néma
riasztóeszközökhöz csatlakoztatott zónáknál használja a 24 órás zónatípust. A zóna szövege
tartalmazza a következőt: „néma”.
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Részleges Élesítés
Amennyiben a Részleges Élesítésű zónatípussal konfigurál egy zónaprofilt, az Részleges
Élesítés típusú zónaprofil lesz. A Részleges Élesítés típusú zónaprofilokhoz rendelt zónák
Részleges Élesítés típusú zónák. A Részleges Élesítés típusú zónák általában a védett terület
peremén található eszközök (ajtók és ablakok) megfigyelésére szolgálnak.
A Részleges Élesítésű zónaprofilhoz konfigurálható belépési késleltetés tartozik. A belépési
késleltetés időtartama alatt a felhasználó odaléphet a kezelőegységhez, és Hatástalaníthatja a
területet. Ilyenkor nem jön létre riasztási esemény. Amikor például a felhasználó kinyitja a
bejárati ajtót (és ezzel aktiválja a Részleges Élesítés zónát), elindul a belépési késleltetés
időtartama. Ahhoz, hogy ne keletkezzen riasztási esemény, a felhasználónak oda kell lépnie a
kezelőegységhez, és még a kilépési késleltetés időtartamának eltelte előtt Hatástalanítania kell
a terület élesítését.
Ha egy területen érvényben van a belépési késleltetés, és ennek időtartama alatt egy második
részleges zóna is aktiválódik, a központ összehasonlítja az első belépési késleltetésből még
hátralévő időt a második Részleges Élesítés zónához beállított belépési késleltetési idővel. Ha
a második zóna belépési késleltetési ideje rövidebb a fennmaradó időnél, akkor a rövidebb
belépési késleltetés lép életbe.
Megjegyzés!
Az azonnali zónaválasszal konfigurált Részleges Élesítés zónák azonnal aktiválják a
riasztási eseményt
A Zóna válasza, oldal 199 paraméternél azonnali értékre állított kerületi zónáknál nem indul el
a belépési késleltetés, amikor aktiválódnak. Ezek azonnal, a belépési vagy kilépési
késleltetéstől függetlenül létrehozzák a riasztási eseményt.
Ha a felhasználó a Teljes Élesítés funkcióval élesíti a területet, a Részleges Élesítésű zónákat, a
Belső és a Belső követő típusú zónákat egyaránt élesíti a rendszer.
Ha a felhasználó a Részleges funkcióval élesíti a területet, csak a Részleges Élesítés típusú
zónákat élesíti a rendszer. Ilyenkor a Belső és a Belső követő típusú zónákat nem élesíti. A
Részleges Élesítés típusú zónák élesítésével a legtöbb rendszerben csak a külső védelmi
zónákat élesítjük, így a felhasználó a védett területen maradhat, mivel a belső zónák nem
fognak riasztási eseményeket generálni.

10.4.3

Belső
Amennyiben a Belső zónatípussal konfigurál egy zónaprofilt, az Belső típusú zónaprofil lesz. A
Belső típusú zónaprofilokhoz rendelt zónák Belső típusú zónák. A Belső zónák általában a
belső eszközökhöz, például beltéri ajtókhoz, mozgásérzékelőkhöz használhatók.
A belső zónákat a rendszer csak a terület Teljes Élesítés funkció használatával élesíti. A terület
Részleges Élesítése esetén ezeket a zónákat nem élesíti a rendszer.
A Zóna válasza, oldal 199 paramétert Belső típusú zónáknál azonnali és késleltetett riasztási
válaszra is be lehet állítani.
–

Azonnali – az azonnali riasztási válaszra beállított zónák azonnal, már a belépési vagy a
kilépési késleltetés időtartama alatt létrehozzák a riasztási eseményt. A belső zónáknál
azonnali riasztást szokás beállítani.

–

Késleltetett – ha a késleltetett riasztási válaszra konfigurált belső zónát aktiválják, és a
terület Teljes Élesítés alatt van, elindul a belépési késleltetés. Ebben az esetben csak
akkor jön létre riasztási esemény, ha a terület élesítését nem kapcsolják ki a belépési
késleltetés időtartama alatt.
Ha a területen korábban már aktiválódott a belépési késleltetés, és egy késleltetett
riasztási válasszal konfigurált belső zóna aktiválódik, a központ összehasonlítja a belépési
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késleltetésből még hátralévő időt a belső zónához beállított belépési késleltetési idővel.
Ha a belső zóna belépési késleltetési ideje rövidebb a fennmaradó időnél, akkor a
rövidebb belépési késleltetés lép életbe.
A késleltetett zónák is megszólaltathatják a belépési hangjelzést a kezelőegységen (lásd:
Belépési hang kikapcsolva, oldal 211).
Megjegyzés!
A Belső követő, oldal 224 profil segítségével azonnali riasztást állíthat be a területhez, ha
nincs belépési késleltetés.
Egyes rendszerekben igény lehet követő típusú, de belépési késleltetést nem indító belső
zónák használata. Ha a terület Teljes Élesítés alatt van, és a belső követő típusú zóna
aktiválódik, a rendszer azonnal létrehozza a riasztási eseményt. Ha azonban egy másik zóna is
aktiválódik, és elindul a belépési késleltetés, és ezt követően a belső követő zóna is
aktiválódik, a belső követő zóna késlelteti a riasztási választ, amíg le nem telik a kilépési
késleltetés. Ha a belépési késleltetés lejárta előtt hatástalanítják a területet, a rendszer nem
ad riasztási választ.

10.4.4

Belső követő
Amennyiben a Belső követő zónatípussal konfigurál egy zónaprofilt, az Belső követő típusú
zónaprofil lesz. A Belső követő típusú zónaprofilokhoz rendelt zónák Belső követő típusú
zónák. A Belső követő zónák általában a belső eszközökhöz, például beltéri ajtókhoz,
mozgásérzékelőkhöz használatosak.
A belső követő zónákat a rendszer csak a terület Teljes Élesítés funkció használatával élesíti. A
terület Részleges Élesítése esetén ezeket a zónákat nem élesíti a rendszer.
A Belső követő zónák nem kezdeményezhetnek belépési késleltetést, csak követhetik azt. Ha a
terület Teljes Élesítés alatt van, és a belső követő típusú zóna aktiválódik, a rendszer azonnal
létrehozza a riasztási választ. Ha azonban egy másik zóna is aktiválódik, és elindul a belépési
késleltetés, és ezt követően a belső követő zóna is aktiválódik, a belső követő zóna késlelteti a
riasztási választ, amíg le nem telik a kilépési késleltetés. Ha a belépési késleltetés lejárta előtt
hatástalanítják a területet, a rendszer nem ad riasztási választ.
Ha a kilépési késleltetés időtartama alatt egy Belső követő típusú zóna aktiválódik, a rendszer
nem hoz létre riasztási eseményt (még akkor sem, ha a Részleges Élesítés Késleltetve típusú
zóna nem aktiválódik a kilépési késleltetés időtartama alatt).
A belső követő típusú zónák akkor sem kezdeményeznek belépési késleltetést, ha késleltetett
riasztási válaszra vannak beállítva (a Zóna válasza, oldal 199 értéke a következők valamelyike: 4,
5, 6, 7 vagy 8).
Megjegyzés!
A Belső, oldal 223 profil és késleltetett riasztási válasz használata a belépési késleltetést
indító belső zónákhoz
Egyes rendszerekben igény lehet belépési késleltetést kezdeményező belső típusú zónák
használata. Ha a késleltetett riasztási válaszra konfigurált belső zónát aktiválják (lásd: Zóna
válasza, oldal 199), és a terület Teljes Élesítés alatt van, elindul a belépési késleltetés. A
riasztási válasz csak a kilépési késleltetés lejártával aktiválódik. Ha a belépési késleltetés
lejárta előtt hatástalanítják a területet, a rendszer nem ad riasztási választ.

10.4.5

Állandó kulcsos kapcsoló
A Zóna válasza paraméter értéke legyen 1. A kulcsos kapcsolóval ellátott zónákra ne
csatlakoztasson megfigyelő eszközöket.
–

Normál: a kiválasztott terület élesítése kikapcsol.

–

Nyitott: ha a zóna állapota normálról nyitott értékre változik, a rendszer élesíti a területet.
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–

Zárlat: ha a terület nincs élesítve, a zárlat hibát jelent. Ha a terület élesítve van, a zárlat
riasztást jelent. Ha a zóna állapota zárlatról normálra vagy nyitottra módosul, a hiba
helyreáll.

Ha a Zóna válasza paraméternél a 2 értéket választja, a zóna a következőképp fog működni:
–

Normál: ha a zóna állapota nyitottról normál értékre változik, a rendszer élesíti a területet.

–

Nyitott: a terület nincs élesítve.

–

Zárlat: ha a terület nincs élesítve, a zárlat hibát jelent. Ha a terület élesítve van, a zárlat
riasztást jelent. Ha a zóna állapota zárlatról normálra vagy nyitottra módosul, a hiba
helyreáll.

Ha a Hatástalanításkor helyi, oldal 214 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem
küld hiba- és visszaállítási jelentéseket.
Ha a Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld
riasztási és visszaállítási jelentéseket.
Megjegyzés!
Az Inovonics FA113 vezeték nélküli eszközök esetében a 2. zónaválaszt kell használni.

10.4.6

Impulzusos kulcsos-kapcsoló
A terület élesítésére, valamint élesítésének kikapcsolására használatos. A Zóna válasza
paraméternél válassza az 1 értéket. A kulcsos kapcsolóval ellátott zónákra ne csatlakoztasson
beavatkozáshoz használatos eszközöket.
–

N->Z->N: amikor ez a zóna ideiglenesen normálról zárlatos állapotra vált, majd visszaáll
normál állapotba, a rendszer be- és kikapcsolja a terület élesítését.

–

Nyitott: ha a terület nincs élesítve, a nyitott állapot hibát jelent. Ha a zóna élesítve van, a
nyitott állapot riasztást jelent.

Ha a zóna állapota nyitottról normálra módosul, a hiba helyreáll.
Ha a Hatástalanításkor helyi, oldal 214 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem
küld hiba- és visszaállítási jelentéseket.
Ha a Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld hibaés visszaállítási jelentéseket.

10.4.7

Nyitási/Zárási zóna
A zóna élesítésére, valamint élesítésének kikapcsolására használatos. A Zóna válasza
paraméternél az 1 értéket kell választani. A helyi szirénát a kezelőegységről lehet elnémítani.
–

Normál: a zóna élesítése bekapcsolás, és a rendszer ZÓNA ZÁRÁSA jelentést küld. Ha a
Élesítéskor helyi, oldal 215 paraméter Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld Zóna
zárása jelentést.

–

Nyitott: ha a zóna élesítve van, a nyitott állapot riasztást jelent. Ha a terület nincs élesítve,
a nyitott állapot hibát jelent. Ha a Hatástalanításkor helyi, oldal 214 paraméter Igen értékre
van állítva, a rendszer nem küld RIASZTÁS és HELYREÁLLÍTÁS jelentéseket.

–

Zárlat: a zóna élesítése kikapcsol, és a rendszer ZÓNA NYITÁSA jelentést küld. Ha a Hely
élesítve paraméter Igen értékre van állítva, a rendszer nem küld Zóna nyitása jelentést.

10.4.8

Tűzvédelmi zóna
Ez a zónatípus tűzriasztások létrehozására használható. A tűzriasztás a legmagasabb prioritású
esemény a központban.
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AUX AC-felügyelet
Ez a zónatípus felelős a kiegészítő tápmodulok váltóáramú energiaforrásának ellenőrzéséért.
Ha a zóna nincs normál állapotban, a központ megvárja, hogy elteljen a AC Hiba ideje
paraméternél beállított időtartam, és csak ezt követően hoz létre zónahiba-eseményt. Ennél a
zónánál nincs Zóna válasza, oldal 199 paraméter, ezért riasztási esemény sem aktiválódik.
Ha ezt a zónatípust áthidalják, a kezelőegységen a 24 ÓRÁS ZÓNA ÁTHIDALVA üzenet jelenik
meg.

10.4.10

Gázzóna
Ez a zónatípus a gázérzékelők figyelésére szolgál. Ha a zónánál azonnali riasztási válasz
aktiválódik, a rendszer gázrendszeri riasztást hoz létre (lásd a 24 órás zónaválaszról szóló
részt).

10.4.11

Egyéni funkció
Ez a zónatípus egyéni funkciót aktivál, ha a rendszerben az Egyéni funkció zónaválasz
aktiválódik (lásd az Egyéni funkció zónaválaszokat bemutató táblázatot). Az aktiválandó egyéni
funkciót az Egyéni funkció paraméterrel lehet meghatározni.
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11

Ütemezések

11.1

Nyitási/Zárási időablakok
Ezekkel az időablakokkal állíthatja be az Hatástalanításnak (nyitás) és Élesítésnek (zárás)
ütemezését. A nyitási és a zárási időablakokat egymástól függetlenül is be lehet állítani. Ha
például csak a zárási időablakok által biztosított funkciókat szeretné használni, hagyja üresen a
nyitási időablakok paramétereit, és programozzon be csak zárási időablakokat.
Az élesítéskikapcsolási és élesítési ütemezések számos hasznos funkciót kínálnak:
–

A Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111 paraméter Igen értékre állításával
letilthatja a normál nyitási és/vagy zárási jelentéseket.

–

Ha a Sikertelen nyitás, oldal 112 paraméter az Igen értékre van állítva, és a rendszer nem
tudja az ütemezésnek megfelelően kikapcsolni a terület élesítését, létrejön a SIKERTELEN
NYITÁS jelentés.

–

Ha eljött a terület élesítésének ideje, a rendszer figyelmeztető hangjelzést szólaltat meg,
és a kezelőegységen megjelenik a [KÉREM, ÉLESÍTSE BE] felirat.

–

Ha a Sikertelen zárás, oldal 112 paraméter az Igen értékre van állítva, és a rendszer nem
tudja az ütemezésnek megfelelően bekapcsolni a terület élesítését, létrejön a
SIKERTELEN ZÁRÁS jelentés.

–

Ha az Automatikus zárás, oldal 111 paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer a
zárási időablak elteltével automatikusan élesíti a területet.

11.1.1

Nyitási időablak ütemezése
Példa: két nyitási időablak egy napon

Azoknál a területeknél, amelyeknél éjfél és 6:00 között kikapcsolják az élesítést, a rendszer
nyitási jelentéseket hoz létre.
Azoknál a területeknél, amelyeknél 6:00 és 7:00 között kikapcsolják az élesítést, a rendszer
Korai nyitás jelentéseket hoz létre.
Ha a terület élesítését 7:00 és 8:00 között kapcsolják ki, a rendszer normál nyitási jelentéseket
generál.
Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer
nem küldi el a nyitási jelentéseket a felügyeleti állomásra.
Ha a terület élesítését 8:01-ig nem kapcsolják ki, a rendszer Sikertelen nyitás eseményt
generál, ha a nyitási és zárási beállítások között szereplő Sikertelen nyitás paraméter az Igen
értékre van állítva.
Ha a felhasználó 8:01 és 12:59 között kikapcsolja a terület élesítését, a rendszer késői nyitás
eseményt hoz létre.
Azoknál a területeknél, amelyeknél 13:00 és 14:00 között kikapcsolják az élesítést, a rendszer
Korai nyitás jelentéseket hoz létre.
Ha a terület élesítését 14:00 és 15:00 között kapcsolják ki, a rendszer normál nyitási
jelentéseket generál.
Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban paraméter az Igen értékre van állítva, a rendszer
nem küldi el a nyitási jelentéseket a felügyeleti állomásra.
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Ha a terület élesítését 15:01-ig nem kapcsolják ki, a rendszer Sikertelen nyitás eseményt
generál, ha a nyitási és zárási beállítások között szereplő Sikertelen nyitás paraméter az Igen
értékre van állítva.
Ha a felhasználó 15:01 és 23:59 között kikapcsolja a terület élesítését, a rendszer késői nyitás
eseményt hoz létre.
Programozás egy napon két nyitási időablakra (lásd az ütemezést)
Nyitás
Hét

Hét

Korai

száma

napja

kezdés

Zárás
Kezdés

Befejezé Korai
s

Kezdés

Befejezé Munkasz

kezdés

s

üneti
napok
kivételév
el

1

SMTWT

06:00

07:00

08:00

23:59

FS
2

SMTWT

Igen/
Nem

13:00

14:00

15:00

01:00

FS

Igen/
Nem

Az egyes időablakok soha ne nyúljanak át egyik napról a másikra. Az időablak befejezési
időpontjának később kell lennie a kezdési időpontnál. Ha szeretne egyik napról a másikra
átnyúló ütemezést használni, programozzon be két időablakot.
Ha például szeretne időablakokat beállítani egy területhez, amely heti öt napon át, napi 23:30
és 12:30 között van nyitva, használja az alábbi példában látható két időablakot:
Két napot összekötő időablak programozása
Nyitás
Hét

Korai

száma

kezdés

Zárás
Kezdés

Befejez

Korai

és

kezdés

Kezdés

Befejez

Munkas Munkas Terület(

és

züneti

züneti

napok

napok

ek)

kivételé
vel
1/Hétfő 22:00

23:30

23:59

Igen/

1234

Nem
2/Hétfő 00:00

00:00

00:30

78

Igen/

1234

Nem

11.1.2

123456
123456
78

Nyitási és zárási időablakok táblázata
Hétfőtől péntekig, nyitva 5:00 és 6:00 között, zárva 23:00 és 1:00 között.
Nyitás
Hét

Hét

Korai

száma

napja

kezdés

Zárás
Kezdés

Befejezé Korai
s

Kezdés

kezdés

Befejezé Munkasz
s

üneti
napok
kivételév
el

1

SMTWT

04:00

05:00

06:00

FS
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23:00

23:59

Igen/
Nem
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Nyitás
2

Zárás

SMTWT

00:00

00:00

01:00

FS

Igen/
Nem

Vasárnap, 8:00 és 8:30 között, zárva 14:30 és 17:00 között.
Nyitás
Hét száma

Hét napja

Korai kezdés

Kezdés

Befejezés

4

SMTWTFS

07:00

08:00

08:30

Az összes napot

Csak munkaszüneti napokon

NEM értékre kell
beállítani
Nyitási és zárási időablakok táblázata
Ez a táblázat segít meghatározni, hogy milyen értékeket adjon meg a kívánt alkalmazáshoz.
Hét napja

Az alábbi oszlop

Munkaszüneti

Munkaszüneti

röviden leírja a

napok kivételével napok

Területek

Nyitási/Zárási
időablakok
használatának
különböző
módjait. A többi
oszlopban
szereplő
útmutatások
segítségével
válassza ki a
megfelelő
értékeket.
Legyen legalább

11.1.3

Hét napja(i)

NEM

Nincs

Legyen legalább

egy napon IGEN

egy területen

érték

IGEN érték

Legyen legalább

Hét napjai(i), de

Válasszon

Legyen legalább

egy napon IGEN

munkaszüneti

IGEN

legalább egy

egy területen

érték

napokon NEM

indexet

IGEN érték

Legyen legalább

Hét napjai(i), de

Válasszon

Legyen legalább

egy napon IGEN

munkaszüneti

legalább egy

egy területen

érték

napokon IS

indexet

IGEN érték

Az összes napot

Csak

Válasszon

Legyen legalább

NEM értékre kell

munkaszüneti

legalább egy

egy területen

beállítani

napokon

indexet

IGEN érték

NEM

NEM

Vasárnaptól szombatig
Alapértelmezés (vasárnaptól szombatig): Nem
Választható értékek: Igen, Nem
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A hét napjához tartozó paramétereknél válassza ki azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy
a nyitási és/vagy a zárási időablakok aktívak legyenek.
Ha szeretné, hogy az időablakok az év bizonyos napjain ne aktiválódjanak, állítsa az Igen
értékre a Kivéve munkaszüneti napok, oldal 236 paramétert, és engedélyezzen legalább egy
munkaszüneti indexet. Ha az Igen értékre állítja a Kivéve munkaszüneti napok, oldal 236
paramétert, a rendszer a hét beállított napjain fogja alkalmazni az időablakot, kivéve, ha a
kiválasztott munkaszüneti index szerint egy adott nap munkaszüneti napnak számít.
Ha csak az év bizonyos napjain szeretne nyitási és/vagy zárási időablakokat alkalmazni, ne
állítsa be az időablakokat a hét konkrét napjaira. Állítsa a Nem értékre a Kivéve munkaszüneti
napok, oldal 236 paramétert, majd válasszon ki egy munkaszüneti indexet, amelyben azokat a
napokat állítja be, amelyeken szeretné, hogy az időablak aktiválódjon.
RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Vasárnaptól Szombatig

11.1.4

Nyitás korai indítása
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc), 00:00 és 23:59 között
Adja meg azt a legkorábbi időpontot, amikor a felhasználók kinyithatják a területet (letilthatják
annak élesítését).
A három paraméterből ez az egyik ami szükséges a nyitási időablak létrehozásához. A nyitási
időablakok beprogramozásához a Nyitási időablak kezdete, oldal 231 és a Nyitási időablak vége,
oldal 231 paramétereket is be kell állítani.
Ez a paraméter azt az időpontot határozza meg, amikor a felhasználók a legkorábban, tehát
még a Nyitási időablak kezdete, oldal 231 paraméternél megadott időpont előtt kinyithatják a
területet Ha engedélyezte a nyitási és a zárási jelentéseket, és éjfél és a Nyitás korai indítása
időpont előtt hatástalanítják a területet, a rendszer nyitási jelentést generál.
–

Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111 paraméter az Igen értékre van állítva,
és a terület élesítését a Nyitás korai indítása időpont és a Nyitási időablak kezdete
időpont között kikapcsolják, a rendszer korai nyitás módosítóval küldi el a nyitási
eseményt. Ha a Nyitás korai indítása és a Nyitási időablak kezdete paraméter értéke
megegyezik, a rendszer Nincs Nyitás eseményt küld.

–

Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111 paraméter a Nem értékre van állítva, és
a terület élesítését bármikor kikapcsolják, a rendszer korai vagy késői nyitás módosító
nélkül küldi el a nyitási eseményt.

Ha a Nyitási időablak kezdete és a Nyitási időablak vége előtt hatástalanítják a területet, a
rendszer helyi eseményt rögzít a központ eseménynaplójában, de nem küld nyitási jelentést a
felügyeleti állomásra.
Ha a Nyitási időablak vége és a következő időablakhoz beállított Nyitás korai indítása időpont
(vagy éjfél, amelyik korábban van) között hatástalanítják a területet, a rendszer késői nyitás
módosítóval hozza létre a nyitási eseményt.
Ha egy napon több időablakot is beállít, ügyeljen rá, hogy azokat időrendi sorrendben vigye fel
a rendszerbe. Ha például csütörtökre három időablakot állít be, az első időablaknak a második
előtt, a másodiknak pedig a harmadik előtt kell lennie.
–

Ne állítsa olyan időpontra a Nyitás korai indítása időpontot, amely egy másik időablak
Nyitási időablak kezdete és Nyitási időablak vége időpontjai között van.

–

Az egyes időablakok soha ne nyúljanak át egyik napról a másikra.

A letiltott időablakok kezdete 00:00. Ha a paraméter értéke 00:00, de a Nyitási időablak
kezdete és vége paramétereknél van valamilyen időpont megadva, az azt jelenti, hogy ez az
időablak le van tiltva.
Az időablak letiltásához állítsa az összes óra-perc értéket a következőre: 00:00.
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Az időpontok megadásánál mindig a 24 órás formátumot használja. Tehát éjfél = 00:00, reggel
7 óra: 7:00, délután 2:45 = 14:45, este 11:59 = 23:59.
Ha szeretné, hogy az időablak már a beállítás napján életbe lépjen, indítsa újra a központot.
RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Nyitás korai indítása

11.1.5

Nyitási időablak kezdete
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc)
A három paraméterből ez az egyik ami szükséges a nyitási időablak létrehozásához. Adja meg
az időpontot, amikor szeretné, hogy a központ elindítsa a nyitási időablakot. Az időablak a
beállított perc első másodpercében lép életbe.
Éjfél = 00:00, este 11:59 = 23:59. Az időpontok megadásánál mindig a 24 órás formátumot
használja (tehát például reggel 7 = 07:00, délután 2:45 = 14:45).
A nyitási időablak beprogramozásához a Nyitás korai indítása és a Nyitási időablak vége
paramétereket is be kell állítani.
További információ
Zárás korai indítása, oldal 231
Nyitási időablak vége, oldal 231
RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Nyitási időablak kezdete

11.1.6

Nyitási időablak vége
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc)
Adja meg az időpontot, amikor szeretné, hogy a központ lezárja a nyitási időablakot. Az
időablak a beállított perc utolsó másodpercében zárul le.
Éjfél = 00:00, este 11:59 = 23:59. Az időpontok megadásánál mindig a 24 órás formátumot
használja (tehát például reggel 7 = 07:00, délután 2:45 = 14:45).
A három paraméterből ez az egyik ami szükséges a nyitási időablak létrehozásához. A nyitási
időablak beprogramozásához a Zárás korai indítása, oldal 231 és a Nyitási időablak kezdete, oldal
231 paramétereket is be kell állítani.
Ha a rendszer nem kapcsolja ki a terület élesítését a Nyitási időablak vége, oldal 231 időpontig,
a központ SIKERTELEN NYITÁS jelentést generál, ha ez a Sikertelen nyitás, oldal 112
paraméternél engedélyezve van.
A Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111 paraméter Igen értékre állításával letilthatja a
nyitási időablak kezdete és a Nyitási időablak vége időpont között generált nyitási jelentéseket.
A jelentési funkciók részletesebb magyarázatáért lásd a Nyitás korai indítása paraméter
leírását.
Csak akkor állítsa be a 23:59 időpontot az időablak végének, ha a következő időpont már a
következő napon 00:00-kor elindul.
A központ a 23:59-en záródó időablakok esetében nem küld SIKERTELEN NYITÁS jelentéseket.
RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Nyitási időablak vége

11.1.7

Zárás korai indítása
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc), 00:00 és 23:59 között
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Adja meg azt az időpontot, amikor a felhasználó a legkorábban, tehát még a Zárási időablak
kezdete paraméternél megadott időpont előtt bezárhatja a területet.
A három paraméterből ez az egyik ami szükséges a zárás időablak létrehozásához. A zárási
időablakok beprogramozásához a Zárási időablak kezdete, oldal 232 és a Zárási időablak vége,
oldal 233 paramétereket is be kell állítani.
Ez a paraméter azt az időpontot határozza meg, amikor a felhasználók a legkorábban, tehát
még a Zárási időablak kezdete paraméternél megadott időpont előtt bezárhatják a területet Ha
engedélyezte a nyitási és a zárási jelentéseket, és éjfél és az ebben a paraméterben megadott
időpont előtt élesítik a területet, a rendszer zárási jelentést generál.
Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban, oldal 111 paraméter az Igen értékre van állítva, és a
terület élesítését a Zárás korai indítása időpont és a Zárási időablak kezdete időpont között
bekapcsolják, a rendszer korai zárás módosítóval küldi el a zárási eseményt. Ha a Zárás korai
indítása és a Zárási időablak kezdete paraméter értéke megegyezik, a rendszer nincs zárás
eseményt küld.
Ha a Nyitás/Zárás letiltása az időablakban paraméter a Nem értékre van állítva, és a terület
élesítését bármikor bekapcsolják, a rendszer korai vagy késői zárás módosító nélkül küldi el a
zárási eseményt.
Ha a Zárási időablak kezdete és a Zárási időablak vége előtt bekapcsolják a terület élesítését, a
rendszer helyi eseményt rögzít a központ eseménynaplójában, de nem küld zárási jelentést a
felügyeleti állomásra.
Ha a Zárási időablak vége után, de a következő időtartamhoz beállított Zárás korai indítása
időpont (vagy éjfél, amelyik korábban van) előtt bekapcsolják a terület élesítését, a rendszer
késői zárás módosítóval hozza létre a zárási eseményt.
Ha egy napon több időablakot is beállít, ügyeljen rá, hogy azokat időrendi sorrendben vigye fel
a rendszerbe. Ha például csütörtökre három időablakot állít be, az első időablaknak a második
előtt, a másodiknak pedig a harmadik előtt kell lennie.
Ne állítsa olyan időpontra a Nyitás korai indítása, oldal 230 paramétert, amely egy másik
időablak Nyitási időablak kezdete, oldal 231 és Nyitási időablak vége, oldal 231 időpontjai között
van.
A letiltott időablakok kezdete 00:00. Ha a paraméter értéke 00:00, de a Zárási időablak
kezdete és vége paramétereknél van valamilyen időpont megadva, az azt jelenti, hogy ez az
időablak le van tiltva.
Az időablak letiltásához állítsa az óra-perc értékeket a következőre: 00:00.
Az időpontok megadásánál mindig a 24 órás formátumot használja. Tehát éjfél = 00:00, reggel
7 óra: 7:00, délután 2:45 = 14:45, este 11:59 = 23:59.
Ha szeretné, hogy az időablak már a beállítás napján életbe lépjen, indítsa újra a központot.
RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Zárás korai indítása

11.1.8

Zárási időablak kezdete
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc)
A három paraméterből ez az egyik ami szükséges a zárás időablak létrehozásához. Adja meg az
időpontot, amikor szeretné, hogy a központ elindítsa a zárási időablakot. Az időablak a
beállított perc első másodpercében lép életbe.
Éjfél = 00:00, este 11:59 = 23:59. Az időpontok megadásánál mindig a 24 órás formátumot
használja (tehát például reggel 7 = 07:00, délután 2:45 = 14:45).
A zárási időablak megadásához a Zárás korai indítása, oldal 231 és a Zárási időablak vége, oldal
233 paramétereket is be kell állítani.
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Ha a terület a Zárási időablak kezdete időpontban még nincs élesítve, megszólal a
figyelmeztető hangjelzés, és a kezelőegységen megjelenik a [KÉREM, ZÁRJA BE] felirat. A
hangjelzés ideiglenes némításához nyomja meg a kezelőegység [ESC] gombját. Ha a területet
továbbra sem élesítik, 10 perc elteltével megszólal a figyelmeztető hangjelzés.
A jelentési funkcióval kapcsolatos részletesebb magyarázatért lásd a Zárás korai indítása, oldal
231 funkció leírását.
RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Zárási időablak kezdete

11.1.9

Zárási időablak vége
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc)
A három paraméterből ez az egyik ami szükséges a zárás időablak létrehozásához. Adja meg az
időpontot, amikor szeretné, hogy a központ lezárja a zárási időablakot. Az időablak a beállított
perc utolsó másodpercében zárul le.
Éjfél = 00:00, este 11:59 = 23:59. Az időpontok megadásánál mindig a 24 órás formátumot
használja (tehát például délután 2:45 = 14:45).
A zárási időablak megadásához a Zárás korai indítás és a Zárási időablak kezdete
paramétereket is be kell állítani.
Ha a rendszer nem kapcsolja be a terület élesítését a Zárási időablak vége időpontig, a
központ SIKERTELEN ZÁRÁS jelentést generál, ha ez a Sikertelen zárás paraméternél
engedélyezve van.
A Nyitás/Zárás letiltása az időablakban paraméter Igen értékre állításával letilthatja a Zárási
időablak kezdete és a Zárási időablak vége időpont között generált zárási jelentéseket. A
jelentési funkciók részletesebb magyarázatáért lásd a Zárás korai indítása paraméter leírását.
Csak akkor állítsa be a 23:59 időpontot az időablak végének, ha az időpont már a következő
napon 00:00-kor folytatódik. A 23:59-kor lezáruló időablakok esetében a rendszer nem küld
SIKERTELEN ZÁRÁS jelentéseket, és az Automatikus zárás funkció sem működik.
Az egyes időablakok soha ne nyúljanak át egyik napról a másikra. Az időablak befejezési
időpontjának később kell lennie a kezdési időpontnál. Ha szeretne egyik napról a másikra
átnyúló ütemezést használni, programozzon be két időablakot.
Ha például szeretne időablakokat beállítani egy területhez, amely heti öt napon át, napi 23:30
és 12:30 között van zárva, használja az alábbi időablakokat:
Nyitás
Hét

Hét

Korai

száma

napja

kezdés

Zárás
Kezdés

Befejezé Korai
s

Kezdés

kezdés

Befejezé Munkasz
s

üneti
napok
kivételév
el

1

SMTWT

22:00

23:30

23:59

FS
2

Igen/
Nem

SMTWT

00:00

00:00

FS

00:30

Igen/
Nem

RPS menüpont:
Ütemezések > Nyitási/Zárási időablakok > Zárási időablakok vége

11.1.10

Kivéve munkaszüneti napok
Alapértelmezés: Nem
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Választható értékek:
–

Igen – az időablak munkaszüneti napokon nem aktiválódik.

–

Nem – az időablak munkaszüneti napokon is aktiválódik.

Ezzel a paraméterrel határozhatja meg, hogy az időablak aktiválódjon-e a munkaszüneti
napokon.
Ha szeretné, hogy az időablakok az év bizonyos napjain ne aktiválódjanak, állítsa az Igen
értékre a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, és engedélyezzen legalább egy
munkaszüneti indexet. Ha az Igen értékre állítja a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, a
rendszer a hét beállított napjain fogja alkalmazni az időablakot, kivéve, ha a kiválasztott
munkaszüneti index(ek) szerint egy adott nap munkaszüneti napnak számít.
E paraméter használatához programozza be úgy az időablakot, hogy legalább egy hétköznapon
aktiválódjon, és engedélyezzen egy munkaszüneti indexet.
Használja ezt a lehetőséget akkor is, ha csak az év bizonyos napjain szeretne nyitási és/vagy
zárási időablakokat alkalmazni. Ne állítsa be az időablakokat a hét konkrét napjaira. Állítsa a
Nem értékre a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, majd válasszon ki legalább egy
munkaszüneti indexet, amelyben azokat a napokat állítja be, amelyeken szeretné, hogy az
időablak aktiválódjon.
További információ
#. munkaszünet, oldal 236
RPS menüpont:
Ütemezések > Zárási/nyitási időablakok > Kivéve munkaszüneti napok

11.1.11

#. munkaszünet
Alapértelmezés (1. munkaszüneti nap): Nem
Választható értékek:
Igen: a kiválasztott munkaszüneti index alkalmazása erre az időablakra.
Nem: ne használja a kiválasztott munkaszüneti indexet erre az időablakra.
Ezzel a paraméterrel legfeljebb négy munkaszüneti indexet engedélyezhet, amelyeket Nyitási/
Zárási időablakokra alkalmazhat.
Ha a Kivéve munkaszüneti napok, oldal 236 paraméternél az Igen értéket választotta, vagy
szeretné, hogy az időablak csak konkrét napokon aktiválódjon, engedélyezzen legalább egy
munkaszüneti indexet.
RPS menüpont:
Ütemezések > Zárási/nyitási időablakok > 1–8. munkaszünet

11.1.12

Terület száma
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az időablak aktiválása a megadott számú területen.

–

Nem – az időablak letiltása a megadott számú területen.

Ez a paraméter határozza meg, hogy a kérdéses időablak aktiválódjon-e a központ egyes
területein.
RPS menüpont:
Ütemezések > Zárási/nyitási időablakok > #. terület
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Felhasználóicsoport-időablakok
Az ebben a részben bemutatott paraméterek hozhat létre felhasználóicsoport-időablakokat. Ha
felhasználói csoportot rendel az időablakok egyikéhez, a csoporthoz tartozó felhasználók
hitelesítő eszközei (belépési kód, beléptetőkulcs vagy token, rádiófrekvenciás távadó) az
időablakhoz beállított engedélyezési és letiltási időpont között engedélyezettek lesznek.
A felhasználói csoportokat egy 24 órás időszakban több időablakhoz is társíthatja.
A felhasználók csoportokhoz rendelésével kapcsolatban lásd: Felhasználói konfiguráció >
Felhasználói hozzárendelések > Felhasználói csoport, oldal 152. Ha a felhasználó nincs
felhasználói csoporthoz rendelve, vagy a felhasználói csoport nincs felhasználóicsoportidőablakhoz rendelve, a felhasználó hitelesítő eszközei mindig engedélyezettek.

11.2.1

Felhasználói csoport
Alapértelmezés: (#. időablak)
Választható értékek:
–

B9512G: 0 és 32 között

–

B8512G: 0 és 8 között

0 = letiltva
Adja meg a kívánt felhasználói csoport számát. Ha felhasználói csoporthoz rendelt felhasználók
hitelesítő eszközei (belépési kód, beléptetőkulcs vagy token, rádiófrekvenciás távadó) az
időablakhoz beállított engedélyezési és letiltási időpont között engedélyezettek lesznek.
A felhasználói csoportokat egy 24 órás időablakban több felhasználóicsoport-időtartamhoz is
rendelheti, de ezek az időablakok nem fedhetik egymást, és nem nyúlhatnak át a következő
napra.
RPS menüpont:
Ütemezések > Felhasználóicsoport-időablakok > Felhasználói csoport

11.2.2

Vasárnaptól szombatig
Alapértelmezés (vasárnaptól szombatig): Nem
Választható értékek: Igen/Nem
A hét napjához tartozó paramétereknél válassza ki azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy
a felhasználóicsoport-időablak aktív legyen.
Ha szeretné, hogy az időablakok az év bizonyos napjain ne aktiválódjanak, állítsa az Igen
értékre a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, és engedélyezzen legalább egy
munkaszüneti indexet. Ha az Igen értékre állítja a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, a
rendszer a hét beállított napjain fogja alkalmazni az időablakot, kivéve, ha a kiválasztott
munkaszüneti index szerint egy adott nap munkaszüneti napnak számít.
Ha csak az év bizonyos napjain szeretne nyitási és/vagy zárási időablakokat alkalmazni, ne
állítsa be az időablakokat a hét konkrét napjaira. Állítsa a Nem értékre a Kivéve munkaszüneti
napok paramétert, majd válasszon ki egy munkaszüneti indexet, amelyben azokat a napokat
állítja be, amelyeken szeretné, hogy az időablak aktiválódjon.
További információ
Kivéve munkaszüneti napok, oldal 236
RPS menüpont:
Ütemezések > Felhasználóicsoport-időablakok > Vasárnaptól szombatig

11.2.3

Csoport engedélyezésének ideje
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc)
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A rendszer az itt megadott időponttól kezdődően engedélyezi a felhasználói csoporthoz
tartozó felhasználók hitelesítő eszközeit (belépési kód, beléptetőkártya vagy token,
rádiófrekvenciás távadó). Az időablak a beállított perc első másodpercében kezdődik.
Az Időpont előugró ablakban adja meg azt az időpontot, amikor az időablak kezdődik.
Használja a 24 órás időformátumot (tehát például reggel 7 óra = 07:00, délután 2:45 = 14:45).
Az Időpont előugró ablak Letiltás lehetőségének kiválasztásakor a Csoport engedélyezésének
ideje 00:00 lesz.
Ha az időablakot a központ konfigurálásának napján szeretné elindítani az itt megadott
időpontban, akkor válassza a Központ visszaállítása lehetőséget amikor az RPS-t a központról
leválasztja.
RPS menüpont:
Ütemezések > Felhasználóicsoport-időablakok > Csoport engedélyezésének ideje

11.2.4

Csoport letiltásának ideje
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: Letiltás, óó:pp (óra és perc)
Az itt megadott időpont a felhasználóicsoport-időablakának vége. Hitelesítések tiltása
(belépési kód, beléptetőkártya vagy token, RF távadó) a felhasználói csoporthoz tartozó
felhasználók részére. Az időablak a beállított perc utolsó másodpercében zárul le.
Az Időpont előugró ablakban adja meg azt az időpontot, amikor az időablak véget ér. Használja
a 24 órás időformátumot (tehát például reggel 7 óra = 07:00, délután 2:45 = 14:45).
Az Időpont előugró ablak Letiltás lehetőségének kiválasztásakor a Csoport letiltásának ideje
00:00 lesz.
Ha az időablakot a központ konfigurálásának napján szeretné leállítani az itt megadott
időpontban, akkor válassza a Központ visszaállítása lehetőséget amikor az RPS-t a központról
leválasztja.
RPS menüpont:
Ütemezések > Felhasználóicsoport-időablakok > Csoport letiltásának ideje

11.2.5

Kivéve munkaszüneti napok
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek: Igen/Nem
Ezzel a paraméterrel határozhatja meg, hogy az időablak aktiválódjon-e a munkaszüneti
napokon. Az utasításokat lásd a Kivéve munkaszüneti napok paraméter fenti leírásánál.
RPS menüpont:
Ütemezések > Felhasználóicsoport-időablakok > Kivéve munkaszüneti napok

11.2.6

#. munkaszünet
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen: a kiválasztott munkaszüneti index alkalmazása erre az időablakra.
Nem: ne használja a kiválasztott munkaszüneti indexet erre az időablakra.
Ezzel a paraméterrel legfeljebb négy munkaszüneti indexet engedélyezhet, amelyeket a
felhasználóicsoport-időablakokra alkalmazhat.
Ha a Kivéve munkaszüneti napok paraméternél az Igen értéket választotta ennél a felhasználói
időablaknál, vagy szeretné, hogy az időablak csak konkrét napokon aktiválódjon,
engedélyezzen legalább egy munkaszüneti indexet.
RPS menüpont:
Ütemezések > Felhasználóicsoport-időablakok > #. munkaszünet
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Ütemezések
Az Ütemterv segítségével beállíthatja, hogy a központ automatikusan végrehajtson bizonyos
funkciókat, amelyeket egyébként a végfelhasználónak kellene elvégeznie a kezelőegységen.
Beállíthatja, hogy az Ütemezések egy adott dátumon vagy a hét egy meghatározott napján
fussanak le.
Ha az Időzítés szerkesztése paraméter az Igen értékre van állítva, az Ütemezés a
kezelőegységről is módosítható. A dátum és idő a [Ütemezés MÓDOSÍTÁSA?] funkcióval
állítható be.
A különböző Ütemezésekhez a 24 funkció egyikét választhatja. Funkciónak azt nevezzük, amit a
rendszer végre fog hajtani. A funkció mellett azt is ki kell választani, hogy az mire legyen
érvényes. (Ha például az Ütemezés – Hatástalanítás lehetőséget választja, az Hatástalanítás
funkció, de azt is ki kell választania, hogy a rendszer mely területek élesítését kapcsolja ki.)
Alább, a Funkció paraméternél részletesen bemutatjuk a különböző funkciókat, valamint az
ezekhez kapcsolódó paramétereket.
az Ütemezésekhez legfeljebb négy munkaszüneti indexet társíthat. A munkaszüneti indexek
segítségével beállíthatja, hogy a rendszer ne csak a megadott dátumon vagy hét napján, hanem
a munkaszüneti napokon is elvégezze az Ütemezést (Lásd a Kivéve munkaszüneti napok
funkció leírását).

11.3.1

Ütemezés neve
Alapértelmezés: #. Ütemezés
Választható értékek: Max. 32 alfanumerikus karakter
Adjon meg legfeljebb 32 karaktert a terület leírására.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Ütemezés neve

11.3.2

Ütemezés neve (második nyelv)
Alapértelmezés: üres
Választható értékek: Max. 32 alfanumerikus karakter
Adjon meg legfeljebb 32 karaktert a terület leírására.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Ütemezés neve (második nyelv)

11.3.3

Időzítés szerkesztése
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen. A felhasználó a kezelőegységről módosíthatja a Ütemezés előfordulásának időpontját, és
az esemény az Ütemezés MÓDOSÍTÁSA kijelzőn is megjelenik.
Nem.

A felhasználó a kezelőegységről nem módosíthatja a Ütemezés előfordulásának

időpontját, és az esemény az Ütemezés MÓDOSÍTÁSA kijelzőn sem jelenik meg.
Adja meg, hogy a felhasználó módosíthassa-e a kapcsolódó Ütemezés időpontját a
kezelőegységről.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Időzítés szerkesztése

11.3.4

Funkció
Alapértelmezés: Nincs használatban
Választható értékek: lásd az Ütemezések funkcióit alább.
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Válassza ki a legördülő menüből, hogy az Ütemezés melyik funkciót hajtsa végre.
Az RPS automatikusan megjeleníti a lehetséges paraméterértékeket és -tartományokat a
funkcióhoz. (Ha például az élesítés be-/kikapcsolása funkciót választja, a rendszer
automatikusan megjeleníti a területeket, valamint a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetet.)
Megjegyzés!
Ha beprogramozott eseménnyel végez élesítést, a Teljes Élesítés – nincs kilépés funkciót
figyelmen kívül hagyhatja.

Nincs használatban – A funkció le van tiltva, a központ pedig ezt követően nem hajt végre
további funkciókat.
Tejes Késleltetett Élesítés, oldal 241
Teljes Azonnali Élesítés, oldal 241
Részleges Élesítés Késleltetve, oldal 241
Részleges Azonnali Élesítés, oldal 241
Hatástalanítás, oldal 241
Zárás elhalasztás, oldal 241
Zóna áthidalása, oldal 241
Zóna áthidalásának megszüntetése, oldal 242
Minden zóna áthidalásának megszüntetése, oldal 242
Érzékelők alaphelyzetbe állítása, oldal 242
Kimenet bekapcsolása, oldal 242
Kimenet kikapcsolása, oldal 242
Kimenet átváltása, oldal 242
Egyszeri kimenet, oldal 242
Minden kimenet visszaállítása, oldal 243
Késleltetés, oldal 243
Ajtó működtetése, oldal 243
Ajtó zárásának feloldása, oldal 243
Ajtó zárása, oldal 243
Ajtó zárolása, oldal 243
Beléptetési szint, oldal 243
Beléptetési események naplózása, oldal 243
Hozzáférés megtagadva események naplózása, oldal 243
RPS-válasz, oldal 244
Kapcsolatfelvétel az RPS-sel, oldal 244
Kapcsolatfelvétel az RPS-sel felhasználói porton, oldal 244
Állapotjelentés küldése, oldal 244
Tesztjelentés küldése, oldal 244
Normáltól eltérő állapotokat tartalmazó tesztjelentés küldése, oldal 246
Ugrás területre, oldal 246
Megfigyelési mód bekapcsolása, oldal 246
Megfigyelési mód kikapcsolása, oldal 246
Dátum és idő megjelenítése, oldal 246
Figyelés hangjelzés indítása, oldal 247
Kezelőegység hangerejének beállítása, oldal 247
Kezelőegység fényerejének beállítása, oldal 247
Hiba némítása, oldal 247
Riasztás némítása, oldal 247
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RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > 1–80. Ütemezés > Funkció

11.3.5

Idő
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: letiltás, óó:pp (óra és perc)
Adja meg, hogy mikor fusson le az Ütemezés. Mindig a 24 órás formátumot használja (tehát
például délután 2:45 = 14:45).
A letiltott Ütemezéseknél a cellában a „Letiltva” felirat szerepel.
Az időpont beprogramozásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Kattintson duplán annak az Ütemezésnek a mezőjére, amelynek időpontját be szeretné
állítani.

2.

Ha a „Letiltás” jelölőnégyzet be van jelölve, törölje a bejelölést. Az időmező aktiválódik.

3.

Kattintson bele az időmezőbe, és a fel vagy le nyilakkal módosítsa az időt, vagy gépelje be
a kívánt időpontot.

4.

Kattintson az OK gombra.

az Ütemezés letiltásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Kattintson duplán annak az Ütemezésnek a mezőjére, amelyet le szeretne tiltani.

2.

Jelölje be a „Letiltás” jelölőnégyzetet.

3.

Kattintson az OK gombra.

RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Idő

11.3.6

Dátum
Alapértelmezés: Letiltás
Választható értékek: Letiltás, Nap/Hónap (például: június 12.)
Adja meg a dátumot, amelyen le szeretné futtatni az Ütemezést. A letiltott Ütemezéseknél a
Dátum cellában a „Letiltva” felirat szerepel.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Dátum

11.3.7

Vasárnaptól szombatig
Alapértelmezés (vasárnaptól szombatig): Nem
Választható értékek: Igen, Nem
A hét napjához tartozó paramétereknél válassza ki azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy
az Ütemezés aktiválódjon.
Ha szeretné, hogy az Ütemezések az év bizonyos napjain ne aktiválódjanak, állítsa az Igen
értékre a Kivéve munkaszüneti napok, oldal 239 paramétert, és engedélyezzen legalább egy
munkaszüneti indexet. Ha az Igen értékre állítja a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, a
rendszer a hét beállított napjain fogja alkalmazni az időablakot, kivéve, ha a kiválasztott
munkaszüneti index szerint az adott nap munkaszüneti napnak számít.
Ha csak az év bizonyos napjain szeretné az Ütemezést alkalmazni, ne állítsa be az Ütemezést a
hét konkrét napjaira. Állítsa a Nem értékre a Kivéve munkaszüneti napok paramétert, majd
válassza ki a dátumokat, amikor szeretné, hogy az időablak aktív legyen.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Vasárnaptól szombatig

11.3.8

Kivéve munkaszüneti napok
Alapértelmezés: Nem
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Választható értékek:
–

Igen.

E funkcióval megelőzi, hogy az Ütemezés a hozzá társított munkaszüneti

index(ek)hez tartozó munkaszüneti napokon ne aktiválódjon. A munkaszüneti indexeket a
programozási részben kell kiválasztani, és a következő programozási modulban kell
beállítani.
–

Nem.

Ez az Ütemezés a hozzá társított munkaszüneti index(ek)hez tartozó

munkaszüneti napokon is aktiválódni fog.
Ha a hét egyik napját sem programozta be, az Ütemezés csak a hozzá társított munkaszüneti
index(ek)hez tartozó munkaszüneti napokon fog aktiválódni. Ez az Ütemezés akkor fog
aktiválódni, ha a munkaszüneti nap a hét beprogramozott napjára esik.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > Kivéve munkaszüneti napokon

11.3.9

#. munkaszünet
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – a kiválasztott munkaszüneti index alkalmazása erre a felhasználóicsoportidőablakra.

–

Nem – ne használja a kiválasztott munkaszüneti indexet erre a felhasználóicsoportidőablakra.

Ha a Kivéve munkaszüneti napok paraméternél az Igen értéket választotta ennél a felhasználói
időablaknál, vagy szeretné, hogy az időablak csak konkrét napokon aktiválódjon,
engedélyezzen legalább egy munkaszüneti indexet.
RPS menüpont:
Ütemezések > Ütemezések > #. munkaszünet

11.4

Munkaszüneti indexek

11.4.1

Ütemezés
Munkaszüneti Indexek Ütemezése
Ezzel a paraméterrel munkaszüneti napokat ütemezhet a Munkaszüneti indexekben.
Minden Munkaszüneti indexhez maximum 365 (szökőévben 366) munkaszüneti napot
ütemezhet.
Kattintson rá arra a Munkaszüneti indexre, amelyhez ütemezni szeretné a munkaszüneti
napokat. A Munkaszüneti napok ütemezése párbeszédpanel úgy néz ki, mint egy naptár.
Alapértelmezésben az aktuális hónap és év látható. Az év csupán referenciaként szolgál. A
rendszer csak a hónapot és napot küldi el a központnak.
Ha a naptárban egy napot munkaszüneti napként állít be, akkor az onnantól minden évben
munkaszüneti nap lesz. Például ha 2019. október 26-át beállítja munkaszüneti napként, akkor
október 26. munkaszüneti nap lesz 2020-ban, 2021-ben stb. A hét napja az évnek megfelelően
változik.
RPS menüpont:
Ütemezések > Munkaszüneti index > Munkaszüneti indexek ütemezése
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11.5

az Ütemezésekhez tartozó funkciók leírása

11.5.1

Tejes Késleltetett Élesítés
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Teljes Élesítés Késleltetett funkciót szimulálja. Az 1.
paraméter: #. terület menüelemnél szereplő választási lehetőségekkel határozható meg, hogy
az Ütemezés mely terület(ek)et élesítse. az Ütemezés több terület élesítésére is használható.
Ha a Ütemezés lefutása során bármely zóna aktiválódik, a rendszer a Kényszer É./Áthidalás
maximumától függetlenül kényszerített élesítést alkalmaz.

11.5.2

Teljes Azonnali Élesítés
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Teljes Azonnali Élesítés funkciót szimulálja. Az 1.
paraméter: #. terület mezőnél szereplő lehetőségekkel határozható meg, hogy az Ütemezés
mely terület(ek)et élesítse. az Ütemezés több terület élesítésére is használható. Ha a
Ütemezés lefutása során bármely zóna aktiválódik, a rendszer a Kényszer É./Áthidalás
maximumától függetlenül kényszerített élesítést alkalmaz.

11.5.3

Részleges Élesítés Késleltetve
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Részleges Élesítés Késleltetve funkciót szimulálja. Az
1. paraméter: #. terület menüelemnél szereplő választási lehetőségekkel határozható meg,
hogy az Ütemezés mely terület(ek)et élesítse. az Ütemezés több terület élesítésére is
használható. Ha a Ütemezés lefutása során bármely zóna aktiválódik, a rendszer a Kényszer É./
Áthidalás maximumától függetlenül kényszerített élesítést alkalmaz.

11.5.4

Részleges Azonnali Élesítés
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Részleges Azonnali Élesítés funkciót szimulálja. Az 1.
paraméter: #. terület menüelemnél szereplő választási lehetőségekkel határozható meg, hogy
az Ütemezés mely terület(ek)et élesítse. az Ütemezés több terület élesítésére is használható.
Ha a Ütemezés lefutása során bármely zóna aktiválódik, a rendszer a Kényszer É./Áthidalás
maximumától függetlenül kényszerített élesítést alkalmaz.

11.5.5

Hatástalanítás
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Hatástalanítás gyors-gomb funkciót emulálja. Az 1.
paraméter: #. terület menüelemnél szereplő választási lehetőségekkel határozható meg, hogy
az Ütemezés mely terület(ek)et hatástalanítsa. az Ütemezés több terület élesítésének
kikapcsolására is használható.

11.5.6

Zárás elhalasztás
A funkció használatával módosítható egy terület várható zárási ideje. Az időkeret nem
módosítható addig, amíg le nem telik a Zárás korai indítása, és a Zárási időablak aktív.
Megjegyzés!
A Zárási idő elhalasztása időpont nem nyúlhat át a következő napra. Ha engedélyezik, nem
nyúlhat túl a területhez beállított Legkésőbbi zárási idő időponton.

11.5.7

Zóna áthidalása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Zóna áthidalása gyors-gomb funkciót emulálja. Az 1.
paraméter: #. zóna menüelemnél szereplő lehetőségekkel határozható meg, hogy az Ütemezés
mely zónát hidalja át. A zóna áthidalása csak akkor állítható be, ha a zónához rendelt
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zónaprofilban a Áthidalható paraméter az IGEN értékre van állítva. Ha a zónához rendelt
zónaprofilban engedélyezve vannak az áthidalási jelentések, a rendszer jelentést küld az
áthidalásról. az Ütemezés egy zónát tud áthidalni.

11.5.8

Zóna áthidalásának megszüntetése
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Zóna áthidalásának megszüntetése gyors-gomb
funkciót emulálja. Az 1. paraméter: #. zóna menüelemnél szereplő lehetőségekkel határozható
meg, hogy a funkció mely zónákat ne hidalja át. Ez a funkció csak egy zóna áthidalásának
megszüntetésére használható.

11.5.9

Minden zóna áthidalásának megszüntetése
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Az 1. paraméter: #. terület menüelemnél
kiválaszthatja, hogy a funkció mely területeken szüntesse meg az összes zóna áthidalását.
Megjegyzés!
Az aktiválódott 24 órás zónák áthidalását nem szünteti meg a rendszer.
A zónariasztási vagy -hibával kapcsolatos jelentések letiltása érdekében a rendszer nem
szünteti meg azoknak a 24 órás zónáknak az áthidalását, amelyek az Ütemezés lefutásakor
aktiválódott állapotban vannak. Ezek áthidalása fennmarad.

11.5.10

Érzékelők alaphelyzetbe állítása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Érzékelők alaphelyzetbe állítása gyors-gomb funkciót
emulálja. Ha aktiválja, a funkció 5 másodpercre az egész területen aktiválja az Érzékelők
alaphelyzetbe állítása kimenetet. Ez a funkció 5 másodpercre kikapcsolja az 1. paraméternél
kiválasztott területek riasztási kimeneteit.

11.5.11

Kimenet bekapcsolása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Kimenet állapotának módosítása gyors-gomb funkciót
emulálja, célja a kimenetek bekapcsolása.
Az 1. paraméter: #. kimenet menüelemnél szereplő lehetőségekkel határozható meg, hogy a
funkció mely kimeneteket aktiválja. A funkció csak egy kimenet aktiválására használható.

11.5.12

Kimenet kikapcsolása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Kimenet állapotának módosítása gyors-gomb funkciót
emulálja, célja a kimenetek kikapcsolása.
Az 1. paraméter: #. kimenet menüelemnél szereplő lehetőségekkel határozható meg, hogy a
funkció mely kimeneteket deaktiválja. A funkció csak egy kimenet deaktiválására használható.

11.5.13

Kimenet átváltása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Az 1. paraméter: #. kimenet menüelemnél
szereplő lehetőségekkel határozható meg, hogy a funkció mely kimenetek állapotát változtassa
meg. Ha a kimenet be van kapcsolva, a funkció kikapcsolja. Ha a kimenet ki van kapcsolva, a
funkció bekapcsolja. A funkció csak egy kimenetre alkalmazható.

11.5.14

Egyszeri kimenet
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el, csak egyéni funkcióként használható. Ez a
funkció a 2. paraméternél megadott számú másodpercre aktiválja az 1. paraméternél
kiválasztott kimenetet.
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Minden kimenet visszaállítása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Ez a funkció kikapcsolja az Ütemezés vagy egyéni
funkció által bekapcsolt kimeneteket. Ez a funkció a központ egészére érvényes. Ehhez a
funkcióhoz nem kell más paramétereket megadni.

11.5.16

Késleltetés
Ezzel a funkcióval 0 és 90 másodperc között konfigurálható késleltetést állíthat be a funkciók
közé vagy elé. Az 1. paraméter szolgál a késleltetés konfigurálására.

11.5.17

Ajtó működtetése
Ez a funkció a kezelőegységről elérhető Ajtó működtetése gyors-gomb funkciót emulálja, és
csak egyéni funkcióként érhető el. Ez a funkció egy pillanatra kinyitja az 1. paraméter: #. ajtó
értékeként megadott ajtó(ka)t.

11.5.18

Ajtó zárásának feloldása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Ajtó zárásának feloldása gyors-gomb funkciót emulálja.
Ez a funkció kinyitja az 1. paraméter: #. ajtó értékeként megadott ajtó(ka)t.

11.5.19

Ajtó zárása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Ajtó zárása gyors-gomb funkciót emulálja. Ez a funkció
visszaállítja az 1. paraméter: #. ajtó értékeként megadott ajtó(ka)t normál, zárt állapotukba.

11.5.20

Ajtó zárolása
Ez a funkció a kezelőegységgel elérhető Ajtó zárása gyors-gomb funkciót emulálja. Ez a funkció
visszaállítja az 1. paraméter: #. ajtó értékeként megadott ajtó(ka)t normál, zárt állapotukba.

11.5.21

Beléptetési szint
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Azt határozza meg, hogy a felhasználói
beléptetőkulcsához vagy kártyájához tartozó hozzáférési szint engedélyezve van-e.
Ha az 1. paraméter: Hozzáférési szint bekapcsolt értékre van állítva, a rendszer a 2. paraméter:
Szint értékeként megadott hozzáférési szintet adja a felhasználónak.
Ha az 1. paraméter: Hozzáférési szint kikapcsolt értékre van állítva, a rendszer a 2. paraméter:
Szint értékeként megadott hozzáférési szintekre a felhasználó nem kap hozzáférést.

11.5.22

Beléptetési események naplózása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Azt határozza meg, hogy a rendszer mentse-e a
központ eseménynaplójába a beléptetési eseményeket.
Ha az 1. paraméter: Hozzáférési szint bekapcsolt értékre van állítva, a 2. paraméter: #. ajtó
értékeként megadott ajtók beírják a beléptetési eseményeket a központ eseménynaplójába.
Ha az 1. paraméter: Hozzáférési szint kikapcsolt értékre van állítva, a 2. paraméter: #. ajtó
értékeként megadott ajtók nem írják be a beléptetési eseményeket a központ
eseménynaplójába.

11.5.23

Hozzáférés megtagadva események naplózása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Azt határozza meg, hogy a rendszer mentse-e a
központ eseménynaplójába a hozzáférés megtagadásával járó eseményeket.
Ha az 1. paraméter: Hozzáférési szint bekapcsolt értékre van állítva, a 2. paraméter: #. ajtó
beírja a hozzáférés megtagadás eseményeket a központ eseménynaplójába.
Ha az 1. paraméter: Hozzáférési szint kikapcsolt értékre van állítva, a 2. paraméter: #. ajtó nem
írja be a hozzáférés megtagadás eseményeket a központ eseménynaplójába.
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RPS-válasz
Ez a funkció az RPS válasz kezelőegység gyors-gomb funkciót emulálja. Ez a funkció azt okozza,
hogy a központ az RPS segítségével válaszolja meg a munkamenet telefonon vagy hálózaton
keresztül történő kialakítására vonatkozó következő kérést. Ez a funkció csak egyéni
funkcióként érhető el. Az automatikus válasz időtartama 2 percen át tart, és ez a beállítás
felülírja a Hálózati RPS-válasz? és az RPS címének ellenőrzése mezőkben szereplő
beállításokat.

11.5.25

Kapcsolatfelvétel az RPS-sel
E funkció beállítása esetén a rendszer a beállított időpontban megpróbál kapcsolatba lépni egy
felügyelet nélküli RPS-sel. Ha sikerül a kapcsolatfelvétel, az elvégzendő műveleteket az RPSbeli központfiók fogja vezérelni.
Megjegyzés!
Egyszerre, ugyanazon a címen csak egy funkciót futtasson. A funkciók összeakadhatnak, ami
negatív hatással lehet a központra.

Megjegyzés!
Egy kezelőegységen egy időpontra csak egy Ütemezés futását állítsa be.

Megjegyzés!
Ne állítson be Ütemezéseket olyan időpontokra, amikor valószínű, hogy a felhasználók is
használják a kezelőegységet.

11.5.26

Kapcsolatfelvétel az RPS-sel felhasználói porton
E funkció beállítása esetén a rendszer a beállított időben, a hálózati kommunikációs eszköz
megadott portján keresztül próbálja meg felvenni a kapcsolatot a felügyelet nélküli RPS-sel. Ha
sikerül a kapcsolatfelvétel, az elvégzendő műveleteket az RPS-beli központfiók fogja vezérelni.

11.5.27

Állapotjelentés küldése
Ez a funkció állapotjelentést generál az engedélyezett területekre vonatkozóan. Az elkészült
jelentést a rendszer elküldi a Jelentési Útvonalak menüpontban a teszt- és
állapotjelentésekhez beállított telefon(ok)ra.
Beállíthatja, hogy a rendszer késleltesse az állapotjelentést, amennyiben az utolsó
állapotjelentés óta már küldtek más jelentéseket. Az állapotjelentés akár 24 órával is
késleltethető. Ehhez állítsa az Igen értékre az 1. paramétert (Késleltetve).

11.5.28

Tesztjelentés küldése
Ez az ütemezési funkció ugyanazt a tesztjelentést küldi, mint a felhasználói Tesztjelentés
funkció.
Tesztjelentések küldhetők az útvonalcsoporthoz konfigurált 1 vevőhöz, vagy az összeshez. Az
elsődleges átjelző, illetve az első, második és harmadik tartalék átjelző eszköz kézi és
automatikus (ütemezett) tesztjelentések küldésére képes.
Ha bármely terület egy zónája a normáltól eltérő állapotban van (a hibát nem törölték a
kezelőegység kijelzőjéről), a központ normáltól eltérő tesztjelentést küld a tesztjelentés
helyett.
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Ha a Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Tesztjelentés bővítése,
oldal 33 paraméter értéke Igen, akkor a tesztjelentést (illetve a normáltól eltérő tesztjelentést)
minden normáltól eltérő rendszerállapotot egy diagnosztikai jelentés követi. A jelentések
listáját lásd: Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési útvonalak > Diagnosztikai
jelentések, oldal 58.
Választható értékek, 1. paraméter: Késleltetve
–

Igen – a tesztjelentések küldésének 24 órás késleltetése, ha a központ bármilyen más
jelentést küld.

–

Nem – a tesztjelentések küldése ne legyen késleltetve.

Megjegyzés!
A rendszer csak a tesztjelentés elküldését késlelteti.
Ha az 1. paraméter: Késleltet az Igen értékre van állítva, a rendszer csak a tesztjelentés
elküldését késlelteti. A Tesztjelentés küldése Ütemezés változatlanul lefut a 2. paraméter:
Gyakoriság alatt megadott időközönként.
Választható értékek, 2. paraméter: Gyakoriság
–

Óránként – az első Tesztjelentés küldése ütemezés a hozzá tartozó Idő paraméternél
megadott időpontban fut le először. A Tesztjelentés küldése ütemezés ezt követően
óránként lefut.

–

Havonta – az első Tesztjelentés küldése ütemezés a hozzá tartozó Idő paraméternél
megadott időpontban, a Dátum paraméter által megszabott napon fut le először. A
Tesztjelentés küldése ütemezés ezt követően havonta lefut.

–

Ütemezés szerint – a Tesztjelentés küldése ütemezés az Idő, Dátum és a hét napja
paramétereknél megadottak szerint fut le.

Megjegyzés!
Ha a 2. paraméter beállítása Ütemezett, és beír egy dátumot a Dátum paraméterbe, a hét
napja paramétert a rendszer nem veszi figyelembe
A központ a tesztjelentést az ütemezés Dátum és Idő paramétereinél megadott napon és
időpontban küldi el.
Választható értékek, 3. paraméter: Útvonal
Ha a 3. paraméter az Útválasztás beállítása Egyéni, akkor a 4. paraméter a Vevőállomások
engedélyezve típusú.
Választható értékek, 4. paraméter: Vevőállomások
Ha engedélyezve van a 4. paraméter, a Vevőállomások, az útvonalcsoporthoz konfigurált
minden vevőállomás megjelenik. Jelölje be az útvonalcsoport(ok) jelölőnégyzetét, amelyet
vevőállomásként használni szeretne.
A tesztjelentések késleltetése
Ha az 1. paraméter, a Késleltetve értéke Igen, és a központ egyéb jelentésekre vonatkozó
nyugtázást (Ack) kap a felügyeleti állomás vevőegységétől, a központ elindít (vagy újraindít)
egy 24 órás visszaszámlálást.
Ha a 2. paraméternél az Óránként beállítás van megadva, és a központ az első óránkénti
Tesztjelentés küldése Ütemezés lefutásáig nem kap nyugtázási jelet, a központ elküldi a
tesztjelentést. Ha a központ nyugtázási jelet kap, a legutóbb kapott nyugtázástól számított 24
órára késlelteti a tesztjelentéseket. Ez azt jelenti, hogy az óránként lefutó Tesztjelentés
küldése Ütemezés legalább 24 óráig nem fogja elküldeni a tesztjelentést.
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Ha a 2. paraméternél a Havonta beállítás van megadva, és a központ az első havi Tesztjelentés
küldése Ütemezés lefutását követően 24 óráig nem kap nyugtázási jelet, a központ elküldi a
tesztjelentést. Ha a központ a havi Tesztjelentés küldése Ütemezés beállított futásidejétől
számított 24 órán belül nyugtázást kap, a nyugtázás időpontjától számított 24 órára
visszatartja a jelentést. A központ 24 óra elteltével elküldi a késleltetett tesztjelentést.
Ha a 2. paraméternél az Ütemezés szerint beállítás van megadva, és a központ a Tesztjelentés
küldése Ütemezés ütemezett lefutását követően 24 óráig nem kap nyugtázási jelet, a központ
elküldi a tesztjelentést. Ha a központ a Tesztjelentés küldése Ütemezés futásidejétől számított
24 órán belül nyugtázást kap, a nyugtázás időpontjától számított 24 órára visszatartja a
jelentést. A központ 24 óra elteltével elküldi a késleltetett tesztjelentést.
Jelentési útvonalak konfigurációja
A tesztjelentések, normáltól eltérő tesztjelentések és bővített tesztjelentések jelentési
útvonalát lásd a Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési útvonalak >
Tesztjelentések > Tesztjelentések, oldal 58 menüpontban.
Lásd:

11.5.29

–

Tesztjelentések, oldal 58

–

Tesztjelentés bővítése, oldal 33

–

Diagnosztikai jelentések, oldal 58

Normáltól eltérő állapotokat tartalmazó tesztjelentés küldése
Ha ez az ütemezési funkció fut, és bármely terület egy zónája a normáltól eltérő állapotban van
(a hibát nem törölték a kezelőegység kijelzőjéről), a központ normáltól eltérő tesztjelentést
küld. Ha az ütemezés futásakor egyetlen zóna sem jelez aktivált állapotot, a központ nem küld
áthidalási jelentést.
Ha a Teljes központra érvényes paraméterek > Jelentési Útvonalak > Tesztjelentés bővítése,
oldal 33 paraméter értéke Igen, akkor a normáltól eltérő tesztjelentést minden normáltól eltérő
rendszerállapotot egy diagnosztikai jelentés követi. A jelentések listáját lásd: Teljes központra
érvényes paraméterek > Jelentési útvonalak > Diagnosztikai jelentések, oldal 58.

11.5.30

Ugrás területre
Ez a funkció a kezelőegységről elérhető Ugrás területre gyors-gomb funkciót emulálja, és csak
a kezelőegységről aktiválható egyéni funkciókhoz érhető el. Aktiválása esetén a funkció az 1.
paraméter: #. terület alatt megadott területre módosítja a kezelőegység aktuális területét.

11.5.31

Megfigyelési mód bekapcsolása
Ez a funkció a Megfigyelés mód módosítása kezelőegység-gyorsgomb funkciót emulálja:
aktiválja a megfigyelési módot az 1. paraméter: #. terület alatt megadott területeken.
Megfigyelési módban a hatókörön belüli kezelőegységek hangjelzést adnak ki, ha a megfigyelt,
nem élesített zónák aktivált állapotba kapcsolnak.

11.5.32

Megfigyelési mód kikapcsolása
Ez a funkció a Megfigyelés mód módosítása kezelőegység-gyorsgomb funkciót emulálja:
deaktiválja a megfigyelési módot az 1. paraméter: #. terület alatt megadott területeken.

11.5.33

Dátum és idő megjelenítése
Ez a funkció a kezelőegységről elérhető Dátum és idő megjelenítése gyors-gomb funkciót
emulálja. Az 1. paraméter: #. kezelőegység alatt megadott SDI2 kezelőegységeken megjeleníti
az aktuális dátumot és időt.
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Megjegyzés!
A Dátum és idő megjelenítése funkció és a Kezelőegység hangerejének beállítása vagy a
Kezelőegység fényerejének beállítása funkciók egy egyéni funkcióban való használata esetén
válassza el ezeket legalább 10 másodperccel egymástól a Késleltetés funkcióval.

11.5.34

Figyelés hangjelzés indítása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el. Aktiválása esetén az 1. paraméter: #.
kezelőegység alatt meghatározott SDI2 kezelőegységek folyamatosan Megfigyelési hangjelzést
adnak ki, amíg el nem némítják őket.

11.5.35

Kezelőegység hangerejének beállítása
Ez a funkció a 2. paraméter: Hangerő alatt megadott hangerőre állítja az 1. paraméter: #.
kezelőegység alatt megadott kezelőegységeket. A hangerővel kapcsolatos paraméterek
részletesebb leírásáért lásd a kezelőegység konfigurációjáról szóló rész Kezelőegység hangereje,
oldal 126 című fejezetét.

11.5.36

Kezelőegység fényerejének beállítása
Ez a funkció a 2. paraméter: Fényerő alatt megadott fényerőre állítja az 1. paraméter: #.
kezelőegység alatt megadott kezelőegységeket. A fényerő paraméterrel kapcsolatos részletes
információkért lásd a kezelőegység konfigurációjáról szóló rész Kezelőegység fényereje, oldal
127 paraméter leírását.

11.5.37

Hiba némítása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el gyorsbillentyűként, de más módon futtatható
arról. Aktiválása esetén a funkció az 1. paraméter: #. terület alatt elnémítja az összes
hibajelzést, valamint a rendszer hangjelzéseit.

11.5.38

Riasztás némítása
Ez a funkció a kezelőegységről nem érhető el gyorsbillentyűként, de más módon futtatható
arról. Aktiválása esetén a funkció az 1. paraméter: #. terület alatt elnémítja az összes riasztást.

11.5.39

Egyéni funkció futtatása
Ez a funkció az ütemezett időpontban lefuttatja az 1. paraméter: #. egyéni funkció alatt
megadott egyéni funkciót.
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12

Hozzáférés

12.1

#. ajtó
Az ebben a részben bemutatott paraméterek segítségével konfigurálhatja az ajtókat.

12.1.1

Ajtónév szövege
Alapértelmezés: Ajtó ##
Választható értékek: Max. 32 alfanumerikus karakter
A B9512G az SDI2-buszok esetében 1–32 ajtót, az SDI-busz esetében 1–8 ajtót támogat. A
B8512G 1–8 ajtót támogat.
Adjon meg legfeljebb 32 karaktert az ajtó leírására.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Ajtónév szövege

12.1.2

Ajtónév szövege (második nyelv)
Alapértelmezés: üres
Választható értékek: Max. 32 alfanumerikus karakter
A B9512G az SDI2-buszok esetében 1–32 ajtót, az SDI-busz esetében 1–8 ajtót támogat. A
B8512G 1–8 ajtót támogat.
Adjon meg legfeljebb 32 karaktert az ajtó leírására.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Ajtónév szövege (második nyelv)

12.1.3

Belépési terület
Alapértelmezés: 1
Választható értékek:
–

B9512: 1–32

–

B8512: 1–8

Ezzel a funkcióval rendelhet különböző területeket az ajtóvezérlőhöz. A felhasználó erről a
területről távozik, amikor kilépési kérelmet (REX) küld a rendszernek.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Belépés

12.1.4

Társított kezelőegység száma
Alapértelmezés: Nincs kezelőegység
Választható értékek: 0 és 32 között
–

B9512: 1–32

–

B8512: 1–16

Ezzel a paraméterrel adható meg, hogy az ajtóvezérlő melyik kettős hitelesítésre beállított
SDI2 kezelőegység legyen. Ha a Letiltva értéket adja meg, a rendszer a kettős hitelesítést is
letiltja.
Adja meg a kezelőegység számát. Ez határozza meg a felhasználói azonosító hatástalanítási
jogosultságait. Az, hogy mely területeket tudja hatástalanítani a felhasználó, a kezelőegység
hatókörétől és jogosultsági szintjétől függ.
Nincs kezelőegység: csak a Belépési terület résznél megadott terület élesítése kapcsol ki az
ajtóval együtt.
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Megjegyzés!
A B9512G az SDI2-buszok esetében 1–32 kezelőegységet, az SDI-busz esetében 1–16
kezelőegységet támogat. A B8512G 1–8 kezelőegységet támogat.

RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Társított kezelőegység száma

12.1.5

Egyéni funkció
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

B9512G: Letiltva, CF128–CF159

–

B8512G: Letiltva, CF128–CF135

Letiltva: az egyéni funkció van engedélyezve.
EF###: az érvényes azonosító megadása esetén aktiválódó egyéni funkció, amely a felhasználó
hozzáférési szintjétől és a terület élesített állapotától is függ.
Ezzel a paraméterrel beprogramozhat egy egyéni funkciót, amely aktiválódik a hatókörbe
tartozó kezelőegységeken.
Az egyéni funkció csak azoknál a felhasználóknál aktiválódik, akiknek funkciókra vonatkozó
jogosultsága lehetővé teszi, hogy élesített vagy nem élesített állapotban egyéni funkciót
futtassanak.
A felhasználónak, akihez a kártya vagy a beléptetőkulcs rendelve van, belépési kóddal is
rendelkeznie kell.
Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan hat ez a program az egyéni funkciók aktiválására:
Funkció szintje

Egyéni funkció aktiválása

É (élesítve)

A felhasználói beléptetőkulcs csak akkor
aktiválja az ajtóvezérlőhöz rendelt egyéni
funkciót, ha az ajtóvezérlőhöz tartozó
belépési területet a Teljes Élesítés vagy a
Részleges Élesítés funkcióval élesítették.

K (Hatástalanítva/Kikapcsolva)

A felhasználói beléptetőkulcs csak akkor
aktiválja az ajtóvezérlőhöz rendelt egyéni
funkciót, ha az ajtóvezérlőhöz tartozó
belépési területet nincs élesítve.

M (mind kettő/élesítve és nem élesítve)

A felhasználói beléptetőkártya a terület
élesítettségi státuszától függetlenül aktiválja
az ajtóvezérlőhöz rendelt egyéni funkciót.

Üres

A felhasználói beléptetőkártya nem aktiválja
az ajtóvezérlőhöz rendelt egyéni funkciót.

RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Egyéni funkció száma

12.1.6

Ajtózóna
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

B9512G: 0 (nincs zóna társítva), 1–599

–

B8512G: 0 (nincs zóna társítva), 1–99
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Ezzel a paraméterrel társíthat zónákat az ajtókhoz. Ezt a zónát más zónáhozzárendelésekhez
nem lehet használni.
Az ajtózónákat csak Részleges Élesítésre lehet beprogramozni. Ha az ajtózónához 24 órás
típusú működés szükséges, használja a Részleges Élesítésű zónatípust, és adja meg a 9–C
értéket a Zóna válasza paraméternél. Ebben az esetben a zóna élesített és nem élesített
állapotban egyaránt azonnali riasztási választ ad.
Csak akkor válasszon beépített zónát (1–8. zóna) ajtózónának, ha a központ érzékelő-hurok
nem használ lezáró ellenállást..
Ne engedélyezzen POPIT zónákat (sem OctoPOPIT zónákat) ugyanazzal az ajtózónákkal
megegyező zónaszámmal. Ha egy ajtózónához és egy POPIT vagy OctoPOPIT típusú zónához
ugyanazt a zónaszámot rendeli, a rendszer Extra zóna hibát hoz létre.
Megjegyzés!
Az SDI-buszhoz csatlakozó beléptető modulok esetében állítsa 1,64-re az Ismételt
ellenőrzés értékét.
Ha a beléptető modul (B901 vagy D9210C) az SDI-ra konfigurált SDx buszhoz csatlakozik,
állítsa 1,64 másodpercre az Ismételt ellenőrzés paramétert (ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése >
Ismételt ellenőrzés).
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Ajtózóna

12.1.7

Ajtózóna ismételt ellenőrzése
Alapértelmezés: 600 ms
Választható értékek:
Ismételt ellenőrzés
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

Megjegyzés!
Az Ajtózóna ismételt ellenőrzése paraméter csak az SDI2-höz csatlakoztatott beléptető
modulok esetében használható.
Ezzel a paraméterrel konfigurálható az ajtózóna ismételt ellenőrzése az SDI2-re konfigurált
SDI2 vagy SDx buszhoz csatlakozó beléptető modulok (B901) esetében.
Megjegyzés!
Az SDI-buszhoz csatlakozó beléptető modulok esetében állítsa 1,64-re az Ismételt
ellenőrzés értékét.
Ha a beléptető modul (B901 vagy D9210C) az SDI-re konfigurált SDx buszhoz csatlakozik,
állítsa 1,64 másodpercre az Ismételt ellenőrzés paramétert (Ismételt ellenőrzés, oldal 189).
Ez a paraméter határozza meg, hogy a beléptető modul mennyi ideig figyelje az ajtózónát a
riasztás megkezdése előtt. A megfelelő beállításért olvassa el a gyártó által az ajtózónához
csatlakoztatott eszközre vonatkozóan adott utasításokat.
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RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Ajtózóna ismételt ellenőrzése

12.1.8

Zárolási zóna
Alapértelmezés: 0
Választható értékek:
–

B99512G: 0 (nincs zóna társítva), 1–599

–

B8512G: 0 (nincs zóna társítva), 1–99

Ezzel a paraméterrel alakíthat egy zónát Zárolási zónává. A Zárolási zónákat más zónához nem
lehet hozzárendelni.
A Zárolási zónákat csak Részleges Élesítésre lehet beprogramozni. Ha az Zárolási zónához 24
órás típusú működés szükséges, használja a Részleges Élesítésű zónatípust, és adja meg a 9–C
értéket a Zóna válasza paraméternél. Ebben az esetben a zóna élesített és nem élesített
állapotban egyaránt azonnali riasztási választ ad.
Ha az Zárolási zóna aktiválódik, a beléptető modul még érvényes azonosító bemutatása és
ajtónyitási kérelmek küldése esetén sem engedélyezi a beléptetést.
Egy Zárolási zóna több beléptető modulon is alkalmazható. Ha több beléptető modul esetében
ugyanazt az Zárolási zónát adja meg, azzal beállíthatja, hogy egy zóna aktiválódása esetében a
rendszer több modulon is megtagadja a belépést.
Az Zárolási zóna esetében a rendszer normál állapotnak tekinti a kizárást, a zónakizárást és a
kényszerített élesítést. Ez azt jelenti, hogy a zóna akkor is normál módon használható, ha az
ajtót nyitva hagyják.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Zárolási zóna

12.1.9

Auto-visszaállású ajtó
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – ha a Belépési terület paraméternél megadott terület nincs élesítve, az ajtó Nyitott
állapotra vált. Ha a terület élesítve van, az ajtó visszaáll zárt állapotba.

–

Nem – az ajtó állapotára nincs hatással, hogy a terület élesítve van-e.

E program használatával automatikusan nyithatja az ajtót, amikor a Belépési terület kikapcsol
(élesítés megszűnik). Teljes Élesítés és Részleges Élesítés esetén az ajtó automatikusan
visszakapcsol.
Megjegyzés!
A "Nyitott állapot" funkció felülbírálásához használja az "Ajtó zárolása" funkciót
A "Nyitott állapot" manuálisan nem bírálható felül. Ezen beállítás felülbírálásához használja az
Ajtó zárolása funkciót
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Auto-visszaállású ajtó

12.1.10

Tűzeseti nyitás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen: Bármely területen előforduló tűz- vagy gázriasztás kinyitja az ajtózárat.
Nem: Az ajtó tűz- vagy gázriasztás esetén is az aktuális üzemmódban marad.
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A paraméter használatával nyithatja az ajtózárat, és áthidalja az ajtózónát tűz- vagy gázriasztás
esetén. Egy ajtózár nyitás esemény generálódik. Ez a funkció felülbírálja az Ajtó zárolása
állapotot, a Zárt ajtó állapotot és az Aktivált zóna zárolását. Ha tűzriasztás miatti ajtózárnyitás
történik, manuálisan vissza kell zárnia az ajtót a kezelőegységről.

Megjegyzés!
A paraméter az élesítés állapotától függetlenül minden ajtót kinyit.

Megjegyzés!
Az ajtókat a Tűzeseti nyitás paraméter használatával állíthatja vissza a normál állapotba. Ehhez
lépjen a 8 – Főmenü > 3 – Műveletek > 8 – Beléptetés menüpontba, vagy a billentyűzettel
használja a 46-os parancs – Beléptetés menüpontot.
Megjegyzés!
Kettős hitelesítéssel konfigurált ajtóvezérlők esetén a Tűzeseti nyitás csak abban az esetben
érhető el, ha a kapcsolódó kezelőegységen a Kód + Enter funkció vagy az Ajtó működtetése
funkció van konfigurálva. Az egyéb kódbeviteli funkciók esetén a rendszer beléptetőkártyát
használ a hitelesítésre, amelyek megakadályozzák az ajtófunkciók (így a Tűzeseti nyitás)
használatát.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Tűzeseti nyitás

12.1.11

Hatástalanítás nyitáskor
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen: a terület élesítése csak akkor szűnik meg, ha egy hatástalanítás jogosultsággal
rendelkező felhasználó fér hozzá, az ajtózóna pedig aktiválódott (az ajtót kinyitották).
Nem: a terület élesítése akkor szűnik meg, ha egy érvényes hatástalanítási szinttel rendelkező
felhasználó érvényes beléptetőkulcsot/kártyát mutat fel, függetlenül attól, hogy az ajtó nyitott
állapotban van-e.
E program használatával határozhatja meg, hogy szükség van-e az ajtó fizikai kinyitására a
terület hatástalanítása előtt egy érvényes beléptetési kérelmet követően. A belépést kérelmező
felhasználónak megfelelő szintű (azonosítóval történő) hatástalanítási jogosultsággal kell
rendelkeznie.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Hatástalanítás nyitáskor

12.1.12

Zárás ideje
Alapértelmezés: 10
Választható értékek: 1–240 (másodperc)
Az ajtózár a programozott időt követően aktiválódik.
Adja meg, hogy az ajtózár kimenete mennyi idő után aktiválódjon, ezzel lehetővé téve a
felhasználónak az ajtó nyitását. Az ajtózár érvényes azonosítás (kártya), Belépési kérelem
(RTE), Kilépési kérelem (REX) és a kezelőegységgel végzett [AJTÓ MŰKÖDTETÉSE?] funkció
esetén aktiválódik.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Zárás ideje
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Ajtózóna áthidalási idő
Alapértelmezés: 10
Választható értékek: 0 és 254 között
Az Ajtózóna áthidalási idő másodpercben, percben vagy órában adható meg.
Adja meg az ajtó áthidalásának idejét. A felhasználó ebben az időszakban hiba, riasztás vagy
zónamegsértés nélkül nyithatja ki az ajtót.
Megjegyzés!
SDI-kapcsolattal rendelkező ajtók esetén a központ automatikusan a maximális 240
másodpercet alkalmazza.
SDI2-kapcsolattal rendelkező ajtók esetén az áthidalási időt nem támogató firmware-t futtató
központok 240 másodperc feletti értékeket alkalmaznak.
Kiválasztás

Idő, érték

0-240

0–240 másodperc

241

5 perc

242

10 perc

243

20 perc

244

30 perc

245

40 perc

246

50 perc

247

60 perc

248

2 óra

249

3 óra

250

4 óra

251

5 óra

252

6 óra

253

7 óra

254

8 óra

RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Ajtózóna áthidalási idő

12.1.14

Hangjelzés ideje
Alapértelmezés: 2
Választható értékek: 0, 1–240 másodperc
0: nincs hangjelzési idő ennél az ajtónál.
1–240: A hangjelző a másodpercben megadott ideig szólal meg.
Adja meg, hogy a hangjelzés hány másodpercre kapcsoljon be, ezzel jelezve a felhasználó
számára, hogy az ajtózár aktiválódott, az ajtó pedig készen áll a nyitásra. A hangjelzés az ajtó
nyitásakor kikapcsol.
A funkció működéséhez külön megvásárolható hangjelző szükséges.
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Számos különböző olvasó rendelkezik belső hangjelzéssel, de a Hangjelzés ideje funkció
ezekre nincs hatással.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Hangjelzés ideje

12.1.15

Idő meghosszabbítása
Alapértelmezés: 10
Választható értékek: 0, 1–30 másodperc
Adja meg, hogy mennyivel kívánja meghosszabbítani az ajtózár, a hangjelzés és az áthidalás
működését (1–30), amikor a Ajtózóna áthidalási idő lejár, és egy ajtó nyitva marad. A beállított
meghosszabbítási idő letelte után a hangjelző továbbra is jelez, egészen addig, amíg az ajtó
bezáródik. Ezenfelül, ha be van állítva, az ajtóhoz rendelt zóna hibát, riasztást vagy aktiválást
jelez a kezelőegységen.
Az ajtózóna programozásától függetlenül a rendszer egy Ajtó nyitva maradt hibaeseményt
generál, arra az időre, amikor a rendszer hatástalan, illetve egy Ajtó "nyitva maradt" riasztási
eseményt generál, amikor a rendszer élesítve van, az ajtó pedig a meghosszabbítási időn túl
nyitva marad. Ha az ajtó a meghosszabbított időn túl is nyitva marad, az ajtó pedig visszaér a
normál állapotba, akkor a rendszer az „Ajtó zárva – Visszaállás” eseményt generálja.
Az Idő meghosszabbítása paraméter kikapcsolásához adjon meg 0 értéket. A rendszer az Ajtó
nyitva maradt hibaeseményt, az Ajtó nyitva maradt riasztási eseményt és a kezelőegységen
megjelenő összes figyelmeztetést letiltja.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Meghosszabbítási idő

12.1.16

Deaktiválás nyitáskor
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen: Az ajtózár deaktiválódik a megfelelő beléptetést és ajtó megnyitását követően (ajtó
nyitva).
Nem: Az ajtó nyitásakor vagy zárásakor az ajtózár a Zárás ideje paraméterben beállított ideig
aktiválva marad.
Ez a paraméter azt határozza meg, hogy az ajtózár azonnal kikapcsoljon-e, ha az ajtó kinyílt.
A funkció működése érdekében egy zónát kell hozzárendelni az Ajtózóna paraméterhez.
A fals riasztások számának csökkentése érdekében – amikor az ajtó a becsukást követően „újra
kinyílik” – hagyja a paramétert az (alapértelmezett) Igen lehetőségen.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Deaktiválás nyitáskor

12.1.17

Kizárólag RTE áthidalás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen – amikor beléptető modul RTE bemenet (Belépési kérelem) rövidre zárja a beléptető
modul bemenetét, az ajtózóna áthidalódik a Ajtózóna áthidalási idő paraméterben beállított
időre. Az ajtózár kimenete nincs aktiválva.
Nem – amikor beléptető modul RTE bemenet (Belépési kérelem) rövidre zárja a beléptető
modul bemenetét, az ajtózóna áthidalódik a Ajtózóna áthidalási idő paraméterben beállított
időre. Az ajtózár kimenete a Zárás ideje paraméterben megadott időre aktiválódik.
Abban az esetben használja ezt a paramétert, ha azt szeretné, hogy egy felhasználó
beléptetőkulcs/kártya használata nélkül, manuálisan aktiválhassa az ajtózárat (pl. a tolórúd
segítségével).
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Megjegyzés!
A rendszer nem generál RTE-eseményeket, ha a Kizárólag RTE áthidalás paraméter az Igen
lehetőségre van állítva.
Amikor a Kizárólag RTE áthidalás paraméter az Igen lehetőségre van állítva, a központ nem
naplózza vagy jelenti a Belépési kérelem eseményeket, amikor az RTE bemenet rövidre van
zárva.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Kizárólag RTE áthidalás

12.1.18

RTE bemenet ismételt ellenőrzése
Alapértelmezés: 600 ms
Választható értékek:
Ismételt ellenőrzés
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

Ez a paraméter határozza meg, hogy a beléptető modul mennyi ideig figyelje az RTE bemeneti
jelet a belépési kérelem (RTE) esemény megkezdése előtt. A megfelelő beállításért olvassa el a
gyártó által az RTE bemenethez csatlakoztatott eszközre vonatkozóan adott utasításokat.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > RTE bemenet ismételt ellenőrzése

12.1.19

Kizárólag REX áthidalás
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen – A beállított Ajtózóna áthidalási idő aktiválódik, így az ajtó manuálisan is kinyitható.
Nem – A kilépési kérelem (REX) automatikusan aktiválja a beállított zárási időt és a áthidalási
időt.
Ez a program az ajtózár letiltására szolgál, de a beállított Ajtózóna áthidalási idő továbbra is
aktiválódik a kilépési kérelmet követően.
Abban az esetben használja ezt a paramétert, ha azt szeretné, hogy egy felhasználó
beléptetőkulcs/kártya használata nélkül, manuálisan aktiválhassa az ajtózárat (pl. a tolórúd
segítségével).
Ha a Kizárólag REX áthidalás paramétert Igen értékre állítja, a rendszer nem naplózza vagy
jelenti a kilépési kérelem eseményeket.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Kizárólag REX áthidalás

12.1.20

REX bemenet ismételt ellenőrzése
Alapértelmezés: 600 ms
Választható értékek:
Ismételt ellenőrzés
300 ms
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Ismételt ellenőrzés
600 ms

2100 ms

3600 ms

900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms

Ez a paraméter határozza meg, hogy a beléptető modul mennyi ideig figyelje az REX bemeneti
jelet a kilépési kérelem (REX) esemény megkezdése előtt. A megfelelő beállításért olvassa el a
gyártó által az REX bemenethez csatlakoztatott eszközre vonatkozóan adott utasításokat.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > REX bemenet ismételt ellenőrzése

12.1.21

Hozzáférés biztosítva
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen: A rendszer naplózza és jelenti a HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTVA és az AJTÓNYITÁS KÉRÉSE
eseményeket.
Nem: A rendszer nem naplózza és jelenti a HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTVA és az AJTÓNYITÁS
KÉRÉSE eseményeket.
Ez a paraméter határozza meg, hogy a központ naplózza és jelentse-e a HOZZÁFÉRÉS
BIZTOSÍTVA és az AJTÓNYITÁS KÉRÉSE eseményeket ezen a beléptető modulon.
A HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTVA eseményt a következő események válthatják ki:
–

sikeres azonosítás (kártya vagy beléptetőkártya)

–

érvényes ajtóállapot módosítva a kezelőegységen

RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Hozzáférés biztosítva

12.1.22

Nincs belépés
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
Igen: A rendszer naplózza és jelenti a HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA eseményeket.
Nem: A rendszer nem naplózza és jelenti a HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA eseményeket.
Ezt a "Nincs belépés" paraméter határozza meg, hogy a központ naplózza és jelentse-e a
HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA eseményeket ezen a beléptető modulon.
A Nincs belépés (HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA) eseményt a következő események váltják ki:
–

érvénytelen vagy ismeretlen felhasználói azonosító, zárt vagy zárolt ajtó vagy nem
megfelelő jogosultsági szint

–

belépési/kilépési kérelem (RTE/REX) egy zárt vagy zárolt ajtó esetén

RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Nincs belépés

12.1.23

Belépési kérelem
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen: A rendszer naplózza és jelenti a BELÉPÉSI KÉRELEM (RTE) eseményeket.
NEM: A rendszer nem naplózza és jelenti a BELÉPÉSI KÉRELEM (RTE) eseményeket.
Ez a paraméter határozza meg, hogy a központ naplózza és jelentse-e a BELÉPÉSI KÉRELEM
(RTE) eseményeket a beléptető modulon.
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RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Belépési kérelem

12.1.24

Kilépési kérelem
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen: A rendszer naplózza és jelenti a KILÉPÉSI KÉRELEM (REX) eseményeket.
NEM: A rendszer nem naplózza és jelenti a KILÉPÉSI KÉRELEM (REX) eseményeket.
Ez a paraméter határozza meg, hogy a központ naplózza és jelentse-e a KILÉPÉSI KÉRELEM
(REX) eseményeket a beléptető modulon.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Belépési kérelem

12.1.25

Hibamód
Alapértelmezés:: NC
Választható értékek:
Biztonság Előnyben Hibánál A folyamatos biztonság érdekében az ajtó zárva marad.
Üzemi Biztonság Hibánál A beléptető modul oldja az ajtózár-mechanizmust, ezzel lehetővé téve
az átjárást.
Ez a paraméter határozza meg a beléptető modul viselkedését arra az esetre, ha megszűnne a
kommunikáció a központtal, és NC üzemmódba lépne.
Ez a konfigurációs opció csak az SDI2 B901 beléptető modulokra vonatkozik.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Hibamód

12.1.26

Burkolat-szabotázsvédelem
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
Igen – szabotázsbemenet engedélyezése (T+).
Nem – szabotázsbemenet letiltása (T+).
Megjegyzés!
A Burkolat-szabotázsvédelem paraméter a leolvasóegység T+ szabotázsbemenetének
konfigurálására szolgál.
A B901 és D9212C beléptető interfészmodulok esetén ez a paraméter a leolvasóegység
szabotázsbemenetét engedélyezi (T+ érintkező) Ezeken a modulokon nincs burkolatszabotázsvédelmi bemenet.
Az SDI-buszon (Ajtóforrás = SDI) lévő D9210C vagy B901 esetén a szabotázsbemenet (T+) és a
COM érintkező zárása Hiányzó zóna eseményt generál az Ajtózóna, oldal 249.
Az SDI-buszon (Ajtóforrás = SDI) lévő B901 vagy SDI2 esetén a szabotázsbemenet (T+) és a
COM érintkező zárása az Ajtózóna, oldal 249 Hiányzó zóna eseményt, a B901 modulon pedig
szabotázseseményt generál.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Burkolat-szabotázsvédelem

12.2

Globális hozzáférési beállítások

12.2.1

Kártyatípus
Alapértelmezés: 26 bites
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Választható értékek:
26 bit
37 bit, nincs helyszíni kód
37 bit helyszíni kóddal
Ez a paraméter határozza meg a kezelőegységeken használt kártya vagy beléptetőkártya
formátumát.
Ha a hitelesítő eszközöket (kártyát vagy beléptetőkulcsot) B942 kezelőegységgel használja,
állítsa a 26 bit értékre.
A kártyatípusokhoz tartozó alapértelmezett helyszíni kódok
26 bites: az alapértelmezett helyszíni kód a 255.
37 bites, nincs helyszíni kód: az alapértelmezett helyszíni kód üres. A helyszíni kód nem
konfigurálható (a Helyszíni kód paraméter szürkén jelenik meg).
37 bites helyszíni kóddal: az alapértelmezett helyszíni kód 65535.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Általános kezelőegység-beállítások > Kártyatípus

12.3

Ajtóforrás
Alapértelmezés: Letiltva
Választható értékek:
–

Letiltva. Az ajtómodul le van tiltva.

–

SDI (D9210/B901)

–

SDI2. (B901)

Ezzel a paraméterrel társíthat eszköztípust az ajtókhoz.
Megjegyzés!
Az SDI-busz és a D9210C csak az 1 és a 8 közötti ajtókat, valamint az 1 és az 1000 közötti
felhasználókat támogatja.
Az SDI (D9210C/B901) esetében csak az 1 és a 8 közötti ajtók konfigurálhatók. A B901 az
SDI-buszhoz való csatlakoztatás esetén egy D9210C egységet emulál.
A D9210C csak az 1 és az 1000 közötti felhasználók esetében támogatja a kártyákat/hitelesítő
adatokat.
RPS menüpont:
Hozzáférés > Ajtók > Ajtóforrás
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13

Automatizálás/Távoli alkalmazás

13.1

Automatizálási eszköz
Alapértelmezés: Nincs
Választható értékek:
–

Nincs. Az automatizálási eszköz kommunikációja le van tiltva.

–

1. mód: a beépített kapcsolat használata TLS nélkül.

–

1. mód: B42x modul használata az SDI2 1. címén.

–

1. mód: a beépített kapcsolat használata TLS mellett.

–

2. mód: a beépített kapcsolat vagy a B42x modul használata az SDI2 1. címén, TLS
mellett.

RPS menüpont:
Automatizálás/Távoli alkalmazás > Automatizálási eszköz

13.2

Állapotjelentés gyakorisága
Alapbeállítás: 0
Választható értékek:
–

0 – az eszköz csak kérés esetén küld állapotinformációkat.

–

1–255 – a rendszer az itt megadott időintervallumban küld állapotinformációkat.

Ez a paraméter határozza meg, hogy a rendszer milyen gyakran küldje el az alapértelmezett
állapotinformációkat a soros interfészmodulra.
Az állapotinformációk a következőket tartalmazzák: az aktuális zóna állapota (normál vagy
nem), a központhoz tartozó terület állapota (Teljes Élesítés, Teljes Élesítés, azonnali, Teljes
Élesítés, részleges, Részleges Azonnali Élesítés, Hatástalanítva, Terület belépési késleltetése,
Részleges Élesítés, belépési késleltetés, Terület kilépési késleltetése, Részleges Élesítés,
kilépési késleltetés), a központ állapota (AC Hiba, hiányzó akkumulátor, hálózati áramellátás
helyreállása stb.), valamint a kimenetek állapota (kimenet be- vagy kikapcsolva).
A bejegyzések 500 ezredmásodperces léptéket képviselnek. Tehát, ha az 5 értéket adja meg, a
rendszer 2500 ezredmásodpercenként (azaz 2,5 másodpercenként) küldi el az
állapotinformációkat. Amennyiben a 10 értéket adja meg, az 5 másodpercet jelent. A központ
leghamarabb 1 másodperc után tudja elküldeni az állapotinformációkat, ha az Állapotjelentés
gyakorisága értéket 10 alatti értékre állítja, és a rendszerhez 1–6 SDI-eszköz csatlakozik, A
központ leghamarabb 1,5–2 másodperc után tudja elküldeni az állapotinformációkat,
amennyiben 6-nál több SDI-eszköz csatlakozik a központhoz.
RPS Menüpont
Automatizálás/Távoli alkalmazás > Állapotjelentés gyakorisága

13.3

Automatizálási belépési kód
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 24 karakter.
Ezzel a paraméterrel állítható be az a belépési kód, amelyet meg kell adni, hogy az
automatizálási szoftver csatlakozni tudjon a központhoz.
Ebbe a paraméterbe legfeljebb 24 karakter írható, de a felhasználó rövidebb belépési kódot is
használhat. A minimális hossz hat karakter. A kód bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a
kis- és nagybetűket. Az automatizálási belépési kódot meg kell adni ahhoz, hogy bármilyen más
parancsot be lehessen vinni a központba.
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RPS Menüpont
Automatizálás/Távoli alkalmazás > Automatizálási belépési kód

13.4

1. mód, Ethernet automatizálási portszám
Alapértelmezés: 7702
Választható értékek:: 1 és 65535 között
Ez a paraméter határozza meg az 1. mód, Ethernet-automatizáláshoz tartozó portszámot.
RPS menüpont:
Automatizálás/Távoli alkalmazás > 1. mód, Ethernet automatizálási portszám

13.5

Távoli alkalmazás
Alapértelmezés: Engedélyezve
Választható értékek:
–

Engedélyezve – a központ biztonságos kapcsolatot alakíthat ki a távoli alkalmazásokkal.

–

Letiltva – a központ nem alakíthat ki kapcsolatot a távoli alkalmazásokkal.

Állítsa ezt a paramétert Engedélyezve értékre, hogy a központ biztonságos kapcsolatot
alakíthasson ki a távoli alkalmazásokkal. Az okostelefonokhoz és táblagépekhez való Bosch
Remote Security Control alkalmazás például távoli alkalmazás.
Állítsa ezt a paramétert Letiltva értékre, hogy a központ ne alakíthasson ki biztonságos
kapcsolatot a távoli alkalmazásokkal.
RPS menüpont:
Automatizálás/Távoli alkalmazás > Távoli alkalmazás

13.6

Távoli alkalmazáshoz Belépési kód
Alapértelmezés: [az RPS által generált véletlenszerű 24 karakter]
Választható értékek: Max. 24 karakter
Ezzel a paraméterrel állíthatja be a belépési kódot, amelyet a panel a távoli alkalmazásból
(ilyen például az okostelefonokon futó Bosch RSC) kap a biztonságos kapcsolat kialakításához.
A belépési kód hossza 6–24 karakter lehet. A belépési kód betűkből, számokból és különleges
karakterekből állhat. A kód bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Az
alkalmazás belépési kódját meg kell kapni ahhoz, hogy bármilyen más parancsot be lehessen
vinni a központba a távoli alkalmazásból.
Az RPS a központfiókok létrehozásakor automatikus generál egy 24 véletlenszerűen
megválasztott karakterből álló kódot. Ez lesz az alapértelmezés.
Megjegyzés!
Ha letiltja a Távoli alkalmazáshoz Belépési kód paramétert, azzal letiltja a távoli
alkalmazásba való bejelentkezést.
Ha szeretné, hogy a távoli alkalmazás (RSC) felhasználói ne tudjanak bejelentkezni a
központra, akkor sem, ha a Távoli alkalmazás paraméter engedélyezve van, állítsa „letiltva”
értékre (a szót kis- és nagybetűk bármilyen kombinációjával megadhatja) a Távoli
alkalmazáshoz Belépési kód paramétert.
RPS menüpont:
Automatizálás/Távoli alkalmazás > Távoli alkalmazáshoz Belépési kód
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14

SDI2 modulok

14.1

B208 Nyolc-bemenetes
A B208 Nyolc-bemenetes modul 8 zóna (érzékelőhurok) számára biztosít bemenetet. A B208 a
központ SDI2-es buszhoz csatlakozik.
Központ típusa

Támogatott modulok

B9512G

59

B8512G

9

Lap 14.1: Kapacitás

Kapcsolók beállításai
Lásd: Hardveres kapcsolási beállítások > B208 Nyolc-bemenetes eszköz, Kapcsolók beállításai

14.1.1

Burkolat-szabotázsvédelem
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezi a szabotázs bemenetet, és egy Bosch ICP-EZTS szabotázskapcsoló is
csatlakoztatva van, a központ szabotázseseményt generál, amikor kinyitják a burkolatot, vagy a
burkolatot eltávolítják a faltól.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > B208 Nyolc-bemenetes modul > Burkolat-szabotázsvédelem

14.2

B299 POPEX
A B299 POPEX modul a központon levő SDI2-buszhoz csatlakozik.
Központ típusa

Támogatott modulok

B9512G

6

B8512G

1

Lap 14.2: Kapacitás

Kapcsolók beállításai
Lásd: Hardveres kapcsolási beállítások > B299 POPEX modulok kapcsoló beállításai, oldal 280

14.2.1

Modul-burkolat szabotázsvédelme
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezi a szabotázs bemenetet, és egy Bosch ICP-EZTS szabotázskapcsoló is
csatlakoztatva van, a központ szabotázseseményt generál, amikor kinyitják a burkolatot, vagy a
burkolatot eltávolítják a faltól.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > B299 POPEX információi > Burkolat-szabotázsvédelem
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B308 Nyolc-kimenetes
A B308 Nyolc-kimenetes modul a központ SDI2-es buszhoz csatlakoztatható. Egy modul
összesen 8 függetlenül monitorozható kimenetet biztosít, amelyek a többi kimeneti modulhoz
hasonlóan működnek.
Központ típusa

Támogatott modulok

B9512G

59

B8512G

9

Lap 14.3: Kapacitás

Kapcsolók beállításai
Lásd: Hardveres kapcsolási beállítások > B308 Nyolc-kimenetes modul kapcsolók beállításai

14.3.1

Modul-burkolat szabotázsvédelme
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezi a szabotázs bemenetet, és egy Bosch ICP-EZTS szabotázskapcsoló is
csatlakoztatva van, a központ szabotázseseményt generál, amikor kinyitják a burkolatot, vagy a
burkolatot eltávolítják a faltól.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > B308 Nyolc-kimenetes modul > Burkolat-szabotázsvédelem

14.4

(B42x) IP-kommunikátor
A B42x csatlakoztatása
Az SDI2-busz segítségével csatlakoztassa a modult a központhoz.
A modul konfigurálása
A központ által küldendő jelentésekhez és az RPS-kommunikációhoz egy vagy két B426/B450
kommunikációs modult használhat. Beállíthatja, hogy az egyik B42x modul az automatizálási
szoftverrel való kommunikációra szolgáljon.
Megjegyzés!
A kommunikáció megszakadásának elkerülése érdekében a B42x modulra vonatkozóan a
központra küldött konfiguráció csak akkor lép életbe, ha az RPS megszakítja a kapcsolatot a
központtal.
Ha a modulon B42x konfigurációs webes felületen keresztül letiltották a központ
programozását (tehát a Központ programozásának engedélyezése paraméter a Nem értékre
van állítva), a központ elfogadja a B42x RPS általi konfigurálását, de azt nem alkalmazza a
B42x-re. A Központ programozásának engedélyezése paraméter az RPS-ben nem érhető el.

14.4.1

Modul-burkolat szabotázsvédelme
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezi a szabotázs bemenetet, és egy Bosch ICP-EZTS szabotázskapcsoló is
csatlakoztatva van, a központ szabotázseseményt generál, amikor kinyitják a burkolatot, vagy a
burkolatot eltávolítják a faltól.
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RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > Burkolat-szabotázsvédelem

14.4.2

IPv6 mód
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–

Igen – az IPv6 mód (Internet Protocol version 6) használata az IP-kommunikációhoz

–

Nem – az IPv4 mód (Internet Protocol version 4) használata az IP-kommunikációhoz

Ha az IPv6 engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, állítsa a DHCP/AutoIO
engedélyezése paramétert az Igen értékre.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv6 mód

14.4.3

IPv6 DHCP
Alapértelmezés: Engedélyezve (Igen)
Választható értékek:
–

Engedélyezve (Igen) – A DHCP automatikusan beállítja az IP-címet, az IP-cím
alapértelmezett átjáróját és az IP DNS-kiszolgálójának címét. Az AutoIP funkció indításkor
dinamikus IP-címek hozzárendelését teszi lehetővé.

–

Letiltva (Nem) – Ha nem használ DHCP-szolgáltatást, állítsa ezt a paramétert a Letiltva
lehetőségre. Állítsa be manuálisan az IP-címet, az IP-cím alapértelmezett átjáróját és az IP
DNS-kiszolgálójának címét.

A DHCP-szolgáltatáshoz DHCP-kiszolgálóra van szükség.
RPS menüpontok
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv6 DHCP

14.4.4

IPv4 DHCP/AutoIP engedélyezése
Alapértelmezés: Engedélyezve (Igen)
Választható értékek:
–

Engedélyezve (Igen) – A DHCP automatikusan beállítja az IP-címet, az IP-cím
alapértelmezett átjáróját és az IP DNS-kiszolgálójának címét. Az AutoIP funkció indításkor
dinamikus IP-címek hozzárendelését teszi lehetővé.

–

Letiltva (Nem) – Ha nem használ DHCP-szolgáltatást, állítsa ezt a paramétert a Letiltva
lehetőségre. Állítsa be manuális az IP-címet, az IP-cím alapértelmezett átjáróját és az IP
DNS-kiszolgálójának címét.

A DHCP-szolgáltatáshoz DHCP-kiszolgálóra van szükség.
A paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv4 DHCP/AutoIP engedélyezése

14.4.5

IPv4-cím
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a
paraméter szürkén jelenik meg (nem érhető el).
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, adja meg
ennél a paraméternél az IPv4-címet.
Ez a paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv4-cím
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IPv4 alhálózati maszk
Alapértelmezés: 255.255.255.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a
paraméter szürkén jelenik meg (nem érhető el).
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, adja meg
ennél a paraméternél az IPv4 alhálózati maszkot.
A paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv4 alhálózati maszk

14.4.7

IPv4 alapértelmezett átjáró
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter az Igen lehetőségre van állítva, ez a
paraméter szürkén jelenik meg (nem érhető el).
Ha az IPv4 DHCP/Auto IP engedélyezése paraméter a Nem lehetőségre van állítva, adja meg
ennél a paraméternél az alapértelmezett átjárót.
A paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv4 alapértelmezett átjáró

14.4.8

IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
A tartománynév-kiszolgáló (DNS) internetes tartományneveket vagy Host-neveket használ a
megfelelő IP-címek eléréséhez. DHCP módban a DHCP-kiszolgáló alapértelmezett DNS-e van
használatban. Ha DHCP módban egyedi DNS-kiszolgálót szeretne használni, adja meg az egyedi
DNS-kiszolgáló IP-címét ennél a paraméternél.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címe

14.4.9

IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés:
Választható értékek: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 és
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF között
Ezzel a paraméterrel állíthatja be az IPv6 DNS-kiszolgáló címét a Statikus IP-cím módhoz.
Ha ezt a címet a DHCP-szolgáltatás állítja be, ne módosítsa a paramétert.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címe

14.4.10

UPnP (Universal Plug and Play) engedélyezése
Alapértelmezés: Igen
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Választható értékek:
Igen (Engedélyezve) – UPnP használata porttovábbító megnyitásához az RPS és RSC (Remote
Security Control) bejövő kapcsolataihoz
Ne (Letiltva) – UPnP használatának mellőzése
Az UPnP paraméter nincs hatással az események központi felügyeleti állomás vevőegysége felé
történő jelentésére.
Az UPnP paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész
működésére.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > UPnP engedélyezése

14.4.11

HTTP-port száma
Alapértelmezés: 80
Választható értékek:: 1 és 65535 között
Ez a paraméter a webkiszolgáló portszámának konfigurálására szolgál.
Ha a fokozott biztonságú TLS-hitelesítés engedélyezve van, a rendszer a HTTPS protokollt
használja. A HTTPS alapértelmezett értéke 443.
Ha a fokozott biztonságú TLS-hitelesítés nincs engedélyezve, a rendszer a HTTP protokollt
használja.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > HTTP-port száma

14.4.12

ARP-gyorsítótár időkorlát (mp)
Alapértelmezés: 600
Választható értékek: 1–600 (másodperc)
Ez a paraméter az ARP-gyorsítótár-bejegyzések időkorlátját határozza meg.
A paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > ARP-gyorsítótár időkorlát

14.4.13

Webes/USB hozzáférés engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek: Igen/Nem
Ezzel a paraméterrel engedélyezheti, hogy az arra jogosult felhasználók az elérhető
lehetőségektől függően szabványos böngészőkön vagy USB-eszközökön keresztül is
megtekintsék és módosítsák a modul konfigurációs paramétereit.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > Web-/USB-hozzáférés engedélyezése

14.4.14

Web-/USB-hozzáférés jelszava
Alapértelmezés: üres
Választható értékek: üres, nyomtatható ASCII-karakterek
Ez a paraméter a webes hozzáféréshez szükséges új közvetlen bejelentkezési jelszó
beállítására szolgál. A jelszónak 4–10 nyomtatható ASCII-karaktert kell tartalmaznia. Ha üresen
hagyja a paramétert, a rendszer nem ellenőrzi a jelszót.
RPS menüpont:
SDI2 > IP-kommunikátor > Webes hozzáférés jelszava

14.4.15

Firmware-frissítés engedélyezése
Alapértelmezés: Nem
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Választható értékek:
Igen – a firmware módosítása a webes felületen keresztül.
Nem – a firmware módosítása a programozószoftveren keresztül.
Ezzel a paraméterrel engedélyezhető a modul firmware-ének külső webes kezelőfelületről
történő módosítása.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > Firmware-frissítés engedélyezése

14.4.16

Modul Host-neve
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Legfeljebb 63 karakter (betű, szám, pont és kötőjel)
A host-név az IP-kommunikátort (beépített vagy SDI2-modul) azonosítja a hálózaton. A gyári
alapértelmezett host-név használatához hagyja üresen ezt a paramétert.
A paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > Modul Host-neve

14.4.17

Egység megnevezése
Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: Max. 20 alfanumerikus karakter.
Ez a paraméter a modul max. 20 karakterben történő ismertetésére szolgál (hely,
tulajdonságok stb.).
Kizárólag a következő karaktereket használhatja: A–Z, 0–9, ?, &, @, -, *, +, $, #, /
RPS menüpont:
SDI2 Modules > IP-kommunikátor > Egység megnevezése.

14.4.18

TCP-/UDP-portszám
Alapértelmezés: 7700
Választható értékek: 0–65535
A hagyományos rendszereknél az RPS-sel, az automatizálási eszközökkel vagy a Távoli
Biztonsági Vezérlővel (RSC) folytatott IP-kommunikációhoz a TCP-/UDP-portot használja
alapértelmezettként.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > TCP-/UDP-portszám

14.4.19

TCP életben tartási idő
Alapértelmezés: 4 perc
Választható értékek: Ki–8 óra
A TCP életben tartási üzenetek közötti idő percben vagy órában adható meg. Az életbentartási
üzenetek a kapcsolat aktív állapotának fenntartására szolgálnak.
A paraméter nincs hatással a B450 csatlakoztatható kommunikátorinterfész működésére.
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > TCP életben tartási idő

14.4.20

IPv4-tesztcím
Alapértelmezés: 8.8.8.8
Választható értékek: IPv4-cím vagy tartománynév
A központ ping jelet küld az IPv4-tesztcímre a hálózati konfigurációs beállítások és a hálózat
működésének ellenőrzése érdekében.
A legtöbb hálózathoz az alapértelmezett tesztcím használható.
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RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv4-tesztcím

14.4.21

IPv6-tesztcím
Alapértelmezés: 2001:4860:4860::8888
Választható értékek: IPv6-cím vagy tartománynév
A központ ping jelet küld az IPv6-tesztcímre a hálózati konfigurációs beállítások és a hálózat
működésének ellenőrzése érdekében.
A legtöbb hálózathoz az alapértelmezett tesztcím használható.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > IPv6-tesztcím

14.4.22

Internetes és automatizálási biztonság
Alapértelmezés: Engedélyezés
Választható értékek:
–

Letiltva – a rendszer nem használja a fokozott biztonságot.

–

Engedélyezve – a rendszer fokozott biztonságot használ.

Állítsa be az Engedélyezés értéket, ha szeretné, hogy a rendszer az automatizálás és a B42x
webes hozzáférés esetében fokozott biztonságot használjon.
Ha engedélyezi, a rendszer HTTPS-kapcsolatot használ a B42x webes hozzáféréshez, és
módosítja a
HTTP-port száma paramétert. Ez a beállítás engedélyezi a TLS biztonsági funkciókat az
automatizáláshoz.
RPS menüpont:
SDI2 > IP-kommunikátor > Internetes és automatizálási biztonság

14.4.23

Másodlagos IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés: 0.0.0.0
Választható értékek: 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között
Ha az IP-kommunikátor nem tud lekérni egy címet az elsődleges kiszolgálóról, a másodlagos
DNS-kiszolgálót fogja használni. Adja meg a másodlagos IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címét.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > Másodlagos IPv4 DNS-kiszolgáló IP-címe

14.4.24

Másodlagos IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címe
Alapértelmezés:
Választható értékek: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 és
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF között
Ha az IP-kommunikátor nem tud lekérni egy címet az elsődleges kiszolgálóról, a másodlagos
DNS-kiszolgálót fogja használni. Adja meg a másodlagos IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címét.
További információ
IP-címek és tartománynevek formátumai, oldal 302
RPS menüpont:
SDI2 > B42x IP-kommunikátor > Másodlagos IPv6 DNS-kiszolgáló IP-címe
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14.5

B450 mobil

14.5.1

Beérkező SMS
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Engedélyezve (Igen) – beérkező SMS-eket használhat a modul konfigurálásához.

–

Letiltva (Nem) – a modul nem dolgozza fel a beérkező SMS-eket.

RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Beérkező SMS

14.5.2

Munkamenet életben-tartási ideje (perc)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva) és 1000 perc között
Az életben-tartási üzenetek közötti idő percben. Az életben-tartási üzenetek a kapcsolat aktív
állapotának fenntartására szolgálnak.
Az alapértelmezést csak a magas biztonsági szint előírása miatt, az UL1610 előírásainak
megfelelő kereskedelmi rendszerekben módosítsa.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Munkamenet életben-tartási ideje (perc)

14.5.3

Inaktivitási időkorlát (perc)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva) és 1000 perc között
–

0 (letiltva) – a központ nem figyeli az adatforgalmat.

–

1–1000 – adatforgalom nélküli időtartam, amelyet követően a központ befejez egy
munkamenetet.

Az alapértelmezett beállítást csak olyan magas biztonság szint előírása miatt, az UL 1610
előírásainak megfelelő kereskedelmi rendszerekben módosítsa, amelyeknél az alacsony szintű
jelerősségről szóló értesítés szükséges.
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RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Beérkező SMS

14.5.4

Alacsony jelerősség miatti jelentési késedelem (másodperc)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: 0 (letiltva)
Választható értékek: 0 (letiltva), 1–3600 (másodperc)
Az alacsony jelerősségű állapot (pirosan világító LED a mobil kommunikátoron) időtartama,
amelyet követően a központ Alacsony mobiljelerősség eseményt generál.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Alacsony jelerősség miatti jelentési
késedelem

14.5.5

Torony hiánya miatti jelentési késedelem (másodperc)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0 (letiltva) – 3600 (másodperc)
Ha a csatlakoztatható mobil az ebben a paraméterben meghatározott ideig nem érzékel egy
tornyot sem, a központ Nincs elérhető torony és Nem található IP-cím eseményt rögzít.
Ha a csatlakoztatható mobil modul az ennél a paraméternél meghatározott időtartamon
keresztül egy vagy több tornyot érzékel, a központ Nincs elérthető torony helyreállítási
eseményt rögzít.
Ha a csatlakoztatható mobil modul egy vagy több toronyhoz csatlakozik, és 60 másodpercen
belül fogad egy IP-címét, a központ Nem található IP-cím helyreállítási eseményt rögzít.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Torony hiánya miatti jelentési késedelem
(másodperc)

14.5.6

Kimenő SMS hossza
Alapértelmezés: 160
Választható értékek: 0 (letiltva) – 3600 (karakter)
A mobilszolgáltatók 160 karakterben (alapértelmezett beállítás) korlátozzák az SMS-ek
hosszát. A szolgáltatók elutasítják az ennél hosszabb SMS-eket.
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
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RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Kimenő SMS hossza

14.5.7

SIM PIN
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: 0–9 (minimum 4 számjegy, maximum 8 számjegy)
Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a SIM-kártyához PIN-kód megadására van szükség.
Ha a SIM PIN-kód beállítására nincs szükség, hagyja üresen a mezőt.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > SIM PIN

14.5.8

Hálózati hozzáférési pont neve (APN)
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.
Alapértelmezés: eaaa.bosch.vzwentp
Választható értékek: 0–9, A–Z, a–z, –, :, . (legfeljebb 99 karakter)
Ha meg akarja változtatni az alapértelmezett hozzáférési pont (APN) nevét, adjon meg egy újat
maximum 99 karakterrel. A rendszer ennél a mezőnél megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Központ firmware-verziója 3.07 vagy újabb
3.07 vagy újabb firmware-verziójú központoknál ha az APN paramétert üresen hagyja, a
központ a hálózati hozzáférési pontok (APN) belső listáján található értékeket használja. B442
vagy B443 csatlakoztatható mobilkommunikátor csatlakoztatásánál a belső lista:
–

Iotst.aer.net

–

gne

–

wyless.apn

–

wyless.com.attz

B444 csatlakoztatható mobilkommunikátor csatlakoztatásánál a belső lista:
–

bssd.vzwentp

–

eaaa.bosch.vzwentp

Megjegyzés!
Az új alapértelmezés eaaa.bosch.vzwentp
A korábbi alapértelmezett APN (wyless.apn) továbbra is érvényes. A meglévő központazonosítóhoz nem kell módosítani az APN-t.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Hálózati hozzáférési pont neve (APN)
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Hálózati hozzáférési pont felhasználóneve
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: ASCII-karakterek (max. 30 karakter)
Adja meg a hálózati hozzáférési pont felhasználónevét legfeljebb 30 ASCII-karakterben.
A felhasználónév bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Hálózati hozzáférési pont felhasználóneve

14.5.10

Hálózati hozzáférési pont jelszava
Megjegyzés!
Fontos információk a mobilhálózaton keresztül történő kommunikáció konfigurálásához
Az áttekintésért és a konfigurációs információkért lásd: Mobilkommunikáció beállítása, oldal
300.

Alapértelmezés: Üres
Választható értékek: ASCII-karakterek (max. 30 karakter)
Adja meg a hálózati hozzáférési pont jelszavát legfeljebb 30 ASCII-karakterben.
A jelszó bevitelekor a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
RPS menüpont
SDI2 modulok > IP-kommunikátor > B450 mobil > Hálózati hozzáférési pont jelszava

14.6

B520 segéd-tápegység
A B520 kiegészítő tápegység a központ SDI2-es buszához csatlakozik. Felügyelt 12 voltos,
egyenáramú, 2,5 amperes kiegészítő tápellátást biztosít.
Központ típusa

Támogatott modulok

B9512G

8

B8512G

4

Lap 14.4: Kapacitás

Kapcsolók beállításai
Lásd: Hardveres kapcsolók beállításai > SDI2-eszközök > B520 tápegység kapcsolók beállításai,
oldal 283
Lásd:
–

14.6.1

B520 tápegység kapcsolók beállításai, oldal 283

Modul engedélyezve
Alapértelmezés: Nem
Választható értékek:
–
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–

Nem – az SDI2 modul felügyeletének letiltása.

RPS menüpont:
SD12 > B520, tápellátás > Modul engedélyezve

14.6.2

Modul-burkolat szabotázsvédelme
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezi a szabotázs bemenetet, és egy Bosch ICP-EZTS szabotázskapcsoló is
csatlakoztatva van, a központ szabotázseseményt generál, amikor kinyitják a burkolatot, vagy a
burkolatot eltávolítják a faltól.
RPS menüpont:
SDI2 > B520 kiegészítő tápellátás > Burkolat-szabotázsvédelem

14.6.3

Egy vagy két akkumulátor
Alapértelmezés: Egy
Választható értékek:
–

Egy – a B520 BATT 1 csatlakozójához egy akkumulátor van csatlakoztatva.

–

Kettő – a B520 egységhez két akkumulátor van csatlakoztatva. Egy akkumulátor
csatlakozik a BATT 1, és egy a BATT 2 csatlakozókhoz.

RPS menüpont:
SDI2 modulok > B520 kiegészítő tápellátás > Egy vagy két akkumulátor

14.7

Vezeték nélküli vevő
A központ két különböző típusú SDI2 vezeték nélküli interfészmodult támogat.
–

B810 RADION receiver SD

–

B820 Inovonics SDI2-buszinterfész

Egyszerre csak egy vezeték nélküli modult használhat.
Megjegyzés!
A vezeték nélküli modul típusát még azelőtt válassza ki, hogy zónákat, felhasználókat vagy
jelismétlőket venne fel a rendszerbe. Ha módosítja a vezeték nélküli modul típusát, az RPS
visszaállítja az RF-adatokat a gyári alapértelmezésekre. Ez azt jelenti, hogy a korábban
konfigurált összes RF-információ törlődik.
Kapcsolók beállításai
Lásd: B810/B820 Hardveres kapcsolási beállítások, oldal 276

14.7.1

Vezeték nélküli modul típusa
Alapértelmezés: B810 RADION, vezeték nélküli
Választható értékek:
–

Nincs hozzárendelve

–

B810 RADION, vezeték nélküli

–

B820 Inovonics, vezeték nélküli

Ezzel a paraméterrel állítható be a rendszer a RADION vagy az Inovonics vezeték nélküli modul
használatára.
Nincs hozzárendelve. Nem használhat vezeték nélküli eszközt. A zónák Zóna forrása
paraméterénél nem lehet vezeték nélküli beállításokat választani. Nem regisztrálhat
rádiófrekvenciás távadókat a felhasználókhoz.
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B820 Inovonics vezeték nélküli modul kapacitása
Eszközök – 350 (jelismétlők nélkül)
Jelismétlők – 4
Az Inovonics vezeték nélküli eszközöket zónákhoz rendelheti.
Az Inovonics távadókat felhasználókhoz rendelheti.
B810 RADION vezeték nélküli modul kapacitása
Távadók – 1000
Zónák – 504 (használható zónaszámok: B9512 – 9 és 512 között, B8512 – 9 és 99 között)
Jelismétlők – 8
Ha eléri ezeket a határértékeket, az RPS megjelenít egy figyelmeztető üzenetet. Ha újabb ilyen
típusú eszközt szeretne felvenni, töröljön legalább egyet a meglévő eszközök közül.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > Vezeték nélküli vevő > Vezeték nélküli modul típusa

14.7.2

Modul-burkolat szabotázsvédelme
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezve van a szabotázsvédelmi bemenet, a központ szabotázseseményt generál, ha a
központ burkolatát felnyitják, vagy a burkolatot eltávolítják a faltól.
RPS menüpont:
SDI2 > Vezeték nélküli vevő > Burkolat-szabotázsvédelem

14.7.3

Rendszerfelügyeleti idő (jelismétlő)
Alapértelmezés: 12 óra
Választható értékek:
–

Nincs – a vezeték nélküli jelismétlő felügyeletének letiltása.

–

4, 12, 24, 48, 72 óra

Ezzel a paraméterrel szabható meg a beállított vezeték nélküli jelismétlők felügyeleti ideje. Ha
a vezeték nélküli vevő az ebben a paraméterben megadott órán át nem kap jelet a
jelismétlőtől, a központ a jelismétlő hiányzására vonatkozó eseményt generál.
Megjegyzés!
Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje
A Zónaprofilok/Vezeték nélküli zóna felügyeleti ideje, oldal 220 paraméterrel konfigurálhatja a
nem tűzvédelmi zónák vezeték nélküli felügyeleti idejét. A tűzvédelmi zónák vezeték nélküli
felügyeleti ideje 4 óra.
Megjegyzés!
Vezeték nélküli távadó felügyeleti ideje
A Felhasználói hozzárendelések/Felügyelt, oldal 154 paraméterrel engedélyezheti és tilthatja le
a vezeték nélküli távadók vezeték nélküli felügyeletét. Ha engedélyezve van a felügyelet, a
vezeték nélküli távadó felügyeleti ideje 4 órában van rögzítve.
RPS menüpont:
SDI2 > Vezeték nélküli vevő > Rendszerfelügyeleti idő

14.7.4

Alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető hangjelzés
Alapértelmezés: Nincs hangjelzés
Választható értékek: Nincs hangjelzés, 4 óra, 24 óra
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Ez a paraméter globálisan, az összes nem tűzvédelmi zónára érvényes. A központ
automatikusan 24 órában rögzíti az Alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető hangjelzés
értékét a tűzvédelmi zónák esetében.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > Vezeték nélkülivevő > Alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető
hangjelzés

14.7.5

Zavarészlelés bekapcsolva
Alapértelmezés: Igen
Választható értékek:
–

Igen – a rádiófrekvenciás zavarok (interferencia) észlelésének engedélyezése.

–

Nem – a rádiófrekvenciás zavarok (interferencia) észlelésének letiltása.

A B820 Inovonics vezeték nélküli modul esetében a rádiófrekvenciás zavarás (interferencia)
észlelése mindig engedélyezve van, akkor is, ha ezt a paramétert a Nem értékre állítják.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > Vezeték nélküli vevő > Zavarészlelés bekapcsolva

14.8

Vezeték nélküli jelismétlő
A vezeték nélküli jelismétlőket nem kell fizikailag csatlakoztatni az SDI2-es buszhoz. Ezek
csatlakoztatásához a rendszerben lennie kell egy vezeték nélküli interfészmodulnak.
A központ két különböző típusú SDI2 vezeték nélküli interfészmodult támogat:
–

B810 RADION, vezeték nélküli

–

B820 Inovonics, vezeték nélküli

A vezeték nélküli jelismétlő típusának egyeznie kell a vevő típusával. A vezeték nélküli vevő
típusát még azelőtt válassza ki, hogy beállítaná a jelismétlőket. A központ max. 8 jelismétlőt
támogat egyidejűleg. A jelismétlők típusának meg kell egyeznie.

14.8.1

Modul-burkolat szabotázsvédelme
Alapértelmezés: Nem – Letiltás
Választható értékek:
–

Igen – a burkolat szabotázs-bemenetének engedélyezése

–

Nem – a burkolat szabotázs-bemenetének tiltása

Ha engedélyezve van a szabotázsvédelmi bemenet, a központ szabotázseseményt generál, ha a
központ burkolatát felnyitják, vagy a burkolatot eltávolítják a faltól.
RPS menüpont:
SDI2 > Vezeték nélküli jelismétlő > Burkolat-szabotázsvédelem

14.8.2

RADION RFID (B810)
Alapértelmezés: 0
Választható értékek: 0, 11–167772156
A rádiófrekvenciás eszközazonosító szám (RFID) a vezeték nélküli eszközökhöz a gyárban
hozzárendelt egyedi szám. Az RFID-szám a termékcímkén található.
Mivel a vezeték nélküli jelismétlők egyszerre vevők és adók, ezekhez is tartozik RFID.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > Vezeték nélküli jelismétlők > RFID (B810 RADION, vezeték nélküli)

14.8.3

Inovonics RFID (B820)
Alapértelmezés: N/A
Tartomány: 0–99999999
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A rádiófrekvenciás eszközazonosító szám (RFID) a vezeték nélküli eszközökhöz a gyárban
hozzárendelt egyedi szám. Az RFID-szám a termékcímkén található.
Mivel a vezeték nélküli jelismétlők egyszerre vevők és adók, ezekhez is tartozik RFID.
RPS menüpont:
SDI2 modulok > Vezeték nélküli jelismétlők > RFID (B820 Inovonics, vezeték nélküli)
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15

Hardveres kapcsolási beállítások

15.1

Kezelőegység címe
D1255VFD kezelőegység/D125xRB tűzjelző-kezelőegység/D126x LCD-s kezelőegység
címzőkapcsolóinak beállításai.
Megjegyzés!
A D126x kezelőegységek kizárólag az 1 és a 8 közötti címeket használják. A
kapcsolóbeállítások eléréséhez nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [0] gombot, amíg a menü
nem módosul.
Cím

Kapcsolók
1

2

3

4

5

6

1

BE

BE

BE

BE

Kódolási

BE

2

KI

BE

BE

BE

3

BE

KI

BE

BE

BE

4

KI

KI

BE

BE

BE

5

BE

BE

KI

BE

BE

6

KI

BE

KI

BE

BE

7

BE

KI

KI

BE

BE

8

KI

KI

KI

BE

BE

9

BE

BE

BE

KI

BE

10

KI

BE

BE

KI

BE

11

BE

KI

BE

KI

BE

12

KI

KI

BE

KI

BE

13

BE

BE

KI

KI

BE

14

KI

BE

KI

KI

BE

15

BE

KI

KI

KI

BE

16

KI

KI

KI

KI

BE

hangjelzés
Be/Ki

BE

B91x alap kezelőegység címzőkapcsoló-beállításai
Címek
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Kapcsolók
1

2

3

4

5

6

1

BE

KI

KI

KI

KI

KI

2

KI

BE

KI

KI

KI

KI

3

BE

BE

KI

KI

KI

KI

4

KI

KI

BE

KI

KI

KI

5

BE

KI

BE

KI

KI

KI

6

KI

BE

BE

KI

KI

KI
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Címek

Kapcsolók
1

2

3

4

5

6

7

BE

BE

BE

KI

KI

KI

8

KI

KI

KI

BE

KI

KI

9

BE

KI

KI

BE

KI

KI

10

KI

BE

KI

BE

KI

KI

11

BE

BE

KI

BE

KI

KI

12

KI

KI

BE

BE

KI

KI

13

BE

KI

BE

BE

KI

KI

14

KI

BE

BE

BE

KI

KI

15

BE

BE

BE

BE

KI

KI

16

KI

KI

KI

KI

BE

KI

17

BE

KI

KI

KI

BE

KI

18

KI

BE

KI

KI

BE

KI

19

BE

BE

KI

KI

BE

KI

20

KI

KI

BE

KI

BE

KI

21

BE

KI

BE

KI

BE

KI

22

KI

BE

BE

KI

BE

KI

23

BE

BE

BE

KI

BE

KI

24

KI

KI

KI

BE

BE

KI

25

BE

KI

KI

BE

BE

KI

26

KI

BE

KI

BE

BE

KI

27

BE

BE

KI

BE

BE

KI

28

KI

KI

BE

BE

BE

KI

29

BE

KI

BE

BE

BE

KI

30

KI

BE

BE

BE

BE

KI

31

BE

BE

BE

BE

BE

KI

32

KI

KI

KI

KI

KI

BE

B92x kétsoros kezelőegység/B93x ATM-kivitelű kezelőegység címzőkapcsolóinak
beállításai.
Állítsa be a címzőkapcsolókat a központ konfigurációjának megfelelően. Ha több SDI2
kezelőegység is tartozik a rendszerhez, az összes SDI2 kezelőegységnél egyedi címet kell
használni. Egy számjegyű címeknél (1–9) a tízes kapcsolót állítsa 0-ra. Az alábbi ábrán az 1-es
címre állított címzőkapcsoló látható.
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B94x érintőkijelzős kezelőegység címzőkapcsoló-beállításai
A cím beállításához használja a kapcsolókat bemutató képektől jobbra látható felfelé és lefelé
mutató nyilakat az egyes számjegyek módosításához, és a balra látható nyilakat a tízes
számjegyek módosításához. Nyomja meg a kapcsolók alatti átlós gombot a beállítások
mentéséhez, és a bekapcsolási képernyőre való visszalépéshez.

15.2

B208 Nyolc-bemenetes modulok kapcsolók beállításai
Ez a táblázat mutatja be a modulok kapcsolóbeállításai közötti viszonyokat, és a beállításoknak
megfelelő zónacímtartományokat. Az ebben a táblázatban olvasható zónatartományok a
ZÓNÁK > Zónák hozzárendelése menüpontra utalnak vissza.
A B9512G legfeljebb 59db B208 Nyolc-bemenetes modult támogat.
A B8512G legfeljebb 9 modult támogat.
Zárja le a nem használt B208 bemeneteket egy véglezáró ellenállással.
B208 címe

B9512G zónaszámok

B8512G zónaszámok

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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B208 címe

B9512G zónaszámok

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

52

521 - 528
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B208 címe

B9512G zónaszámok

53

531 - 538

54

541 - 548

55

551 - 558

56

561 - 568

57

571 - 578

58

581 - 588

59

591 - 598

B8512G zónaszámok

B299 POPEX modulok kapcsoló beállításai
Ez a táblázat mutatja be a modulok kapcsolóbeállításai közötti viszonyokat, és a beállításoknak
megfelelő zónacímtartományokat. Az ebben a táblázatban olvasható zóna-értékek a ZÓNÁK >
Zónák hozzárendelése menüpontra utalnak vissza.
A B9512G legfeljebb 5 modult támogat. A B8512G legfeljebb 1 modult támogat.

15.4

B299 címe

B9512G zónaszámok

B8512G zónaszámok

0

9 - 99

9 - 99

1

100 - 199

2

200 - 299

3

300 - 399

4

400 - 499

5

500 - 599

B308 Nyolc-kimenetes modulok kapcsolók beállításai
Ez a táblázat mutatja be a modulok kapcsolóbeállításai közötti viszonyokat, és a beállításoknak
megfelelő kimenetszám-tartományokat.
A B9512G legfeljebb 59db B308 Nyolc-kimenetes modult támogat.
A B8512G legfeljebb 9 modult támogat.
B308 címe

B9512G kimenetszámok

B8512G kimenetszámok

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
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B308 címe

B9512G kimenetszámok

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

38

381 – 388

39

391 – 398

40

401 – 408

41

411 – 408

42

421 – 428

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

B8512G kimenetszámok

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

282 hu | Hardveres kapcsolási beállítások

15.5

Control Panel

B308 címe

B9512G kimenetszámok

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

B8512G kimenetszámok

B426 Ethernet-kommunikációs modul kapcsolók beállításai
Ez a táblázat mutatja be a modulok kapcsolóbeállításai közötti viszonyokat, és a beállításoknak
megfelelő központi kommunikációs típust.
B426 kapcsolók

Cím

Busz típusa

Funkció

beállításai
0

Helyi konfigurációs
beállítás
(alapértelmezett
beállítás)

1

1 (173)

SDI2

Automatizálás vagy
RPS-jelentésküldés

15.6

B450 mobilkommunikációs modulok kapcsolók beállításai
Ez a táblázat mutatja be a modulok kapcsolóbeállításai közötti viszonyokat, és a beállításoknak
megfelelő központi kommunikációs típust.
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B450 kapcsolók

Cím

Busz típusa

Funkció

beállításai
0

Helyi konfigurációs
beállítás
(alapértelmezett
beállítás)

1

1 (173)

SDI2

Automatizálás vagy
RPS-jelentésküldés

15.7

B520 tápegység kapcsolók beállításai
A forgó címzőkapcsoló tartománya a B520 tápegység és a B9512G esetében 1 és 8 között, míg
a B8512G központ esetében 1 és 4 között van. A 00 és a 05–99 címtartományok az SDI2-es
eszközbuszokon nem érvényesek. A gyári alapértelmezett beállítás 01. Ha egynél több
tápegységet használ, rendeljen különböző kapcsolóbeállításokat az egyes tápegységekhez.
B520 érvényes kapcsolók beállításai
01
02
03
04
05
06
07
08

15.8

B810 RADION vezeték nélküli vevő kapcsolók beállításai
A B810 és a B820 címzőkapcsolóival egyszámjegyű címeket lehet beállítani a modulhoz. A
modul az 1-es címet használja. A 0-s, valamint a 2 és a 9 közötti címek érvénytelenek.

15.9

B820 Inovonics vezeték nélküli vevő kapcsolók beállításai
A B820 Inovonics címzőkapcsolóival egyszámjegyű címeket lehet beállítani a modulhoz. A
modul az 1-es és a 4-es közötti címeket használja. A 0-s, valamint az 5 és a 9 közötti címek
érvénytelenek.
Ezeknél a központoknál csak az 1-es cím érvényes.

15.10

B901 beléptető modul kapcsolók beállításai
A B901 beléptető modul címeit két címzőkapcsoló határozza meg. A
központ ezeket a címeket használja a kommunikációhoz.
A címzőkapcsolók beállításához használjon lapos csavarhúzót.
Cím

Megnevezés

0,0
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Cím

Megnevezés

0,1–3,2

1–32. ajtók, SDI2 eszköz (SDIx SDI2
módban),
1–8. ajtók, B8512 eszköz

8,1–8,8

1–8. ajtók az SDIx buszon, régi SDI módban
(D9210C hibabiztos nyitással)

9,1–9,8

1–8. ajtók az SDIx buszon, régi SDI módban
(D9210C hibabiztos zárással)

15.11

D8128 OctoPOPIT modulok kapcsolók beállításai
Címzőkapcsolók
Megjegyzés!
A D8128C címzőkapcsolói 0 és 4 közötti jelölést kaptak.
A D8128C címzőkapcsolói 0 és 4 közötti jelölést kaptak. A D8128D címzőkapcsolói 1 és 5
közötti jelölést kaptak. A D8128C és a D8129D címzőkapcsoló-beállításai megegyeznek (lásd
az alábbi táblázatot).
ZONEX 1
Kimenetszá

D8128D címzőkapcsolók
1

2

3

4

ZONEX 2
5

Kimenetszá

m

m

9–16

BE

BE

BE

BE

--

129–136

17–24

BE

BE

BE

KI

--

137–144

25–32

BE

BE

KI

BE

--

145–152

33–40

BE

BE

KI

KI

--

153–160

41–48

BE

KI

BE

BE

--

161–168

49–56

BE

KI

BE

KI

--

169–176

57–64

BE

KI

KI

BE

--

177–184

65–72

BE

KI

KI

KI

--

185–192

73–80

KI

BE

BE

BE

--

193–200

81–88

KI

BE

BE

KI

--

201–208

89–96

KI

BE

KI

BE

--

209–216

97–104

KI

BE

KI

KI

--

217–224

105–112

KI

KI

BE

BE

--

225–232

113–120

KI

KI

BE

KI

--

233–240

121–127

KI

KI

KI

BE

--

241–247
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Megjegyzés!
A D8128C OctoPOPIT modulok nem támogatják a következő zónatartományokat: 121–127,
241–247.
A D8128C OctoPOPIT modulok esetében ne állítson be semmit a 121–127 és a 241–247 közé
eső zónatartományokra. Ezekhez a zónákhoz használjon D8128D OctoPopit, D8125 POPEX
vagy D9127 POPIT modulokat.
Megjegyzés!
Az 5. kapcsoló a központ ZONEX csatlakozóinak vonalvégződésének beállítására szolgál.
Az 5. kapcsoló (a D8128C OctoPOPIT modulok esetében a 4. kapcsoló) beállítása során
kövesse az alábbi szabályokat.
Ha a D8125 POPEX modul a központ ZONEX 1 csatlakozóihoz van kapcsolva, állítsa a
csatlakozókhoz kapcsolódó összes OctoPOPIT modul 5. kapcsolóját KI állásba.
Ha a központ ZONEX 1 csatlakozóin nincs D8125 POPEX modul, csak a csatlakozókhoz
kapcsolódó egy OctoPOPIT modul 5. kapcsolóját állítsa BE állásba.
Ha a D8125 POPEX modul a központ ZONEX 2 csatlakozóihoz van kapcsolva, állítsa a
csatlakozókhoz kapcsolódó összes OctoPOPIT modul 5. kapcsolóját KI állásba.
Ha a központ ZONEX 2 csatlakozóin nincs D8125 POPEX modul, csak a csatlakozókhoz
kapcsolódó egy OctoPOPIT modul 5. kapcsolóját állítsa BE állásba.
Zónakapcsolók
Az OctoPOPIT modulok összes zónájának (érzékelőhurok) engedélyezéséhez állítsa a zónákhoz
tartozó zónakapcsolókat BE állásba.
Az OctoPOPIT modulok összes zónájának (érzékelőhurok) letiltásához állítsa a zónákhoz
tartozó zónakapcsolókat KI állásba.
Megjegyzés!
A D8128D esetében a 121 és a 127, valamint a 241 és a 247 közötti zónák beállításához a 8.
zónakapcsolót KI állásba kell kapcsolni.
A 121 és 127, valamint a 241 és a 247 közötti zónákra beállított D8128D OctoPOPIT modulok
esetében állítsa KI állásba a 8. zóna kapcsolóját.
A D8128C OctoPOPIT modulok nem támogatják a következő zónatartományokat: 121–127,
241–247.
RPS menüpont:
Hardveres kapcsolási beállítások > D8128 OctoPOPIT modul kapcsolók beállításai

15.12

D8129 nyolcrelés modulok kapcsolók beállításai
ZONEX 1
Kimenetszá

D8129 címzőkapcsolók
1

2

3

4

ZONEX 2
5

m

Kimenetszá
m

1–8

KI

BE

BE

BE

BE

65–72

9–16

BE

KI

BE

BE

BE

73–80

17–24

KI

KI

BE

BE

BE

81–88

25–32

BE

BE

KI

BE

BE

89–96

33–40

KI

BE

KI

BE

BE

97–104

41–48

BE

KI

KI

BE

BE

105–112
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ZONEX 1

D8129 címzőkapcsolók

Kimenetszá

1

2

3

ZONEX 2

4

5

Kimenetszá

m

m

49–56

KI

KI

KI

BE

BE

113–120

57–64

BE

BE

BE

KI

BE

121–128

RPS menüpont:
Hardveres kapcsolási beállítások > D8129 nyolcrelés modul kapcsolók beállításai

15.13

D9127 POPIT modulok kapcsolók beállításai
A B299 egységgel való használat esetén
B299,

DIP-kapcsoló

zónabeme 0
netek

1

2

3

4

5

6

száma,
cím = 0/1
100

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

101

BE

BE

BE

BE

BE

BE

KI

102

BE

BE

BE

BE

BE

KI

BE

103

BE

BE

BE

BE

BE

KI

KI

104

BE

BE

BE

BE

KI

BE

BE

105

BE

BE

BE

BE

KI

BE

KI

106

BE

BE

BE

BE

KI

KI

BE

107

BE

BE

BE

BE

KI

KI

KI

108

BE

BE

BE

KI

BE

BE

BE

9 / 109

BE

BE

BE

KI

BE

BE

KI

10 / 110

BE

BE

BE

KI

BE

KI

BE

11 / 111

BE

BE

BE

KI

BE

KI

KI

12 / 112

BE

BE

BE

KI

KI

BE

BE

13 / 113

BE

BE

BE

KI

KI

BE

KI

14 / 114

BE

BE

BE

KI

KI

KI

BE

15 / 115

BE

BE

BE

KI

KI

KI

KI

16 / 116

BE

BE

KI

BE

BE

BE

BE

17 / 117

BE

BE

KI

BE

BE

BE

KI

18 / 118

BE

BE

KI

BE

BE

KI

BE

19 / 119

BE

BE

KI

BE

BE

KI

KI

20 / 120

BE

BE

KI

BE

KI

BE

BE
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B299,

DIP-kapcsoló

zónabeme 0
netek

1

2

3

4

5

6

száma,
cím = 0/1
21 / 121

BE

BE

KI

BE

KI

BE

KI

22 / 122

BE

BE

KI

BE

KI

KI

BE

23 / 123

BE

BE

KI

BE

KI

KI

KI

24 / 124

BE

BE

KI

KI

BE

BE

BE

25 / 125

BE

BE

KI

KI

BE

BE

KI

26 / 126

BE

BE

KI

KI

BE

KI

BE

27 / 127

BE

BE

KI

KI

BE

KI

KI

28 / 128

BE

BE

KI

KI

KI

BE

BE

29 / 129

BE

BE

KI

KI

KI

BE

KI

30 / 130

BE

BE

KI

KI

KI

KI

BE

31 / 131

BE

BE

KI

KI

KI

KI

KI

32 / 132

BE

KI

BE

BE

BE

BE

BE

33 / 133

BE

KI

BE

BE

BE

BE

KI

34 / 134

BE

KI

BE

BE

BE

KI

BE

35 / 135

BE

KI

BE

BE

BE

KI

KI

36 / 136

BE

KI

BE

BE

KI

BE

BE

37 / 137

BE

KI

BE

BE

KI

BE

KI

38 / 138

BE

KI

BE

BE

KI

KI

BE

39 / 139

BE

KI

BE

BE

KI

KI

KI

40 / 140

BE

KI

BE

KI

BE

BE

BE

41 / 141

BE

KI

BE

KI

BE

BE

KI

42 / 142

BE

KI

BE

KI

BE

KI

BE

43 / 143

BE

KI

BE

KI

BE

KI

KI

44 / 144

BE

KI

BE

KI

KI

BE

BE

45 / 145

BE

KI

BE

KI

KI

BE

KI

46 / 146

BE

KI

BE

KI

KI

KI

BE

47 / 147

BE

KI

BE

KI

KI

KI

KI

48 / 148

BE

KI

KI

BE

BE

BE

BE

49 / 149

BE

KI

KI

BE

BE

BE

KI

50 / 150

BE

KI

KI

BE

BE

KI

BE
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B299,

DIP-kapcsoló

zónabeme 0
netek

1

2

3

4

5

6

száma,
cím = 0/1
51 / 151

BE

KI

KI

BE

BE

KI

KI

52 / 152

BE

KI

KI

BE

KI

BE

BE

53 / 153

BE

KI

KI

BE

KI

BE

KI

54 / 154

BE

KI

KI

BE

KI

KI

BE

55 / 155

BE

KI

KI

BE

KI

KI

KI

56 / 156

BE

KI

KI

KI

BE

BE

BE

57 / 157

BE

KI

KI

KI

BE

BE

KI

58 / 158

BE

KI

KI

KI

BE

KI

BE

59 / 159

BE

KI

KI

KI

BE

KI

KI

60 / 160

BE

KI

KI

KI

KI

BE

BE

61 / 161

BE

KI

KI

KI

KI

BE

KI

62 / 162

BE

KI

KI

KI

KI

KI

BE

63 / 163

BE

KI

KI

KI

KI

KI

KI

64 / 164

KI

BE

BE

BE

BE

BE

BE

65 / 165

KI

BE

BE

BE

BE

BE

KI

66 / 166

KI

BE

BE

BE

BE

KI

BE

67 / 167

KI

BE

BE

BE

BE

KI

KI

68 / 168

KI

BE

BE

BE

KI

BE

BE

69 / 169

KI

BE

BE

BE

KI

BE

KI

70 / 170

KI

BE

BE

BE

KI

KI

BE

71 / 171

KI

BE

BE

BE

KI

KI

KI

72 / 172

KI

BE

BE

KI

BE

BE

BE

73 / 173

KI

BE

BE

KI

BE

BE

KI

74 / 174

KI

BE

BE

KI

BE

KI

BE

75 / 175

KI

BE

BE

KI

BE

KI

KI

76 / 176

KI

BE

BE

KI

KI

BE

BE

77 / 177

KI

BE

BE

KI

KI

BE

KI

78 / 178

KI

BE

BE

KI

KI

KI

BE

79 / 179

KI

BE

BE

KI

KI

KI

KI

80 / 180

KI

BE

KI

BE

BE

BE

BE
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B299,

DIP-kapcsoló

zónabeme 0
netek

1

2

3

4

5

6

száma,
cím = 0/1
81 / 181

KI

BE

KI

BE

BE

BE

KI

82 / 182

KI

BE

KI

BE

BE

KI

BE

83 / 183

KI

BE

KI

BE

BE

KI

KI

84 / 184

KI

BE

KI

BE

KI

BE

BE

85 / 185

KI

BE

KI

BE

KI

BE

KI

86 / 186

KI

BE

KI

BE

KI

KI

BE

87 / 187

KI

BE

KI

BE

KI

KI

KI

88 / 188

KI

BE

KI

KI

BE

BE

BE

89 / 189

KI

BE

KI

KI

BE

BE

KI

90 / 190

KI

BE

KI

KI

BE

KI

BE

91 / 191

KI

BE

KI

KI

BE

KI

KI

92 / 192

KI

BE

KI

KI

KI

BE

BE

93 / 193

KI

BE

KI

KI

KI

BE

KI

94 / 194

KI

BE

KI

KI

KI

KI

BE

95 / 195

KI

BE

KI

KI

KI

KI

KI

96 / 196

KI

KI

BE

BE

BE

BE

BE

97 / 197

KI

KI

BE

BE

BE

BE

KI

98 / 198

KI

KI

BE

BE

BE

KI

BE

99 / 199

KI

KI

BE

BE

BE

KI

KI

A B600 egységgel való használat esetén (retrofit modul)
009–048. zónák
Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

009

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

010

BE

BE

BE

BE

BE

BE

KI

011

BE

BE

BE

BE

BE

KI

BE

012

BE

BE

BE

BE

BE

KI

KI

013

BE

BE

BE

BE

KI

BE

BE

014

BE

BE

BE

BE

KI

BE

KI

015

BE

BE

BE

BE

KI

KI

BE
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

016

BE

BE

BE

BE

KI

KI

KI

017

BE

BE

BE

KI

BE

BE

BE

018

BE

BE

BE

KI

BE

BE

KI

019

BE

BE

BE

KI

BE

KI

BE

020

BE

BE

BE

KI

BE

KI

KI

021

BE

BE

BE

KI

KI

BE

BE

022

BE

BE

BE

KI

KI

BE

KI

023

BE

BE

BE

KI

KI

KI

BE

024

BE

BE

BE

KI

KI

KI

KI

025

BE

BE

KI

BE

BE

BE

BE

026

BE

BE

KI

BE

BE

BE

KI

027

BE

BE

KI

BE

BE

KI

BE

028

BE

BE

KI

BE

BE

KI

KI

029

BE

BE

KI

BE

KI

BE

BE

030

BE

BE

KI

BE

KI

BE

KI

031

BE

BE

KI

BE

KI

KI

BE

032

BE

BE

KI

BE

KI

KI

KI

033

BE

BE

KI

KI

BE

BE

BE

034

BE

BE

KI

KI

BE

BE

KI

035

BE

BE

KI

KI

BE

KI

BE

036

BE

BE

KI

KI

BE

KI

KI

037

BE

BE

KI

KI

KI

BE

BE

038

BE

BE

KI

KI

KI

BE

KI

039

BE

BE

KI

KI

KI

KI

BE

040

BE

BE

KI

KI

KI

KI

KI

041

BE

KI

BE

BE

BE

BE

BE

042

BE

KI

BE

BE

BE

BE

KI

043

BE

KI

BE

BE

BE

KI

BE

044

BE

KI

BE

BE

BE

KI

KI

045

BE

KI

BE

BE

KI

BE

BE

046

BE

KI

BE

BE

KI

BE

KI

047

BE

KI

BE

BE

KI

KI

BE
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Cím

048

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

BE

KI

BE

BE

KI

KI

KI

049–088. zónák
Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

49

BE

KI

BE

KI

BE

BE

BE

50

BE

KI

BE

KI

BE

BE

KI

51

BE

KI

BE

KI

BE

KI

BE

52

BE

KI

BE

KI

BE

KI

KI

53

BE

KI

BE

KI

KI

BE

BE

54

BE

KI

BE

KI

KI

BE

KI

55

BE

KI

BE

KI

KI

KI

BE

56

BE

KI

BE

KI

KI

KI

KI

57

BE

KI

KI

BE

BE

BE

BE

58

BE

KI

KI

BE

BE

BE

KI

59

BE

KI

KI

BE

BE

KI

BE

60

BE

KI

KI

BE

BE

KI

KI

61

BE

KI

KI

BE

KI

BE

BE

62

BE

KI

KI

BE

KI

BE

KI

63

BE

KI

KI

BE

KI

KI

BE

64

BE

KI

KI

BE

KI

KI

KI

65

BE

KI

KI

KI

BE

BE

BE

66

BE

KI

KI

KI

BE

BE

KI

67

BE

KI

KI

KI

BE

KI

BE

68

BE

KI

KI

KI

BE

KI

KI

69

BE

KI

KI

KI

KI

BE

BE

70

BE

KI

KI

KI

KI

BE

KI

71

BE

KI

KI

KI

KI

KI

BE

72

BE

KI

KI

KI

KI

KI

KI

73

KI

BE

BE

BE

BE

BE

BE

74

KI

BE

BE

BE

BE

BE

KI

75

KI

BE

BE

BE

BE

KI

BE

76

KI

BE

BE

BE

BE

KI

KI
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

77

KI

BE

BE

BE

KI

BE

BE

78

KI

BE

BE

BE

KI

BE

KI

79

KI

BE

BE

BE

KI

KI

BE

80

KI

BE

BE

BE

KI

KI

KI

81

KI

BE

BE

KI

BE

BE

BE

82

KI

BE

BE

KI

BE

BE

KI

83

KI

BE

BE

KI

BE

KI

BE

84

KI

BE

BE

KI

BE

KI

KI

85

KI

BE

BE

KI

KI

BE

BE

86

KI

BE

BE

KI

KI

BE

KI

87

KI

BE

BE

KI

KI

KI

BE

88

KI

BE

BE

KI

KI

KI

KI

089–128. zónák
Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

089

KI

BE

KI

BE

BE

BE

BE

090

KI

BE

KI

BE

BE

BE

KI

091

KI

BE

KI

BE

BE

KI

BE

092

KI

BE

KI

BE

BE

KI

KI

093

KI

BE

KI

BE

KI

BE

BE

094

KI

BE

KI

BE

KI

BE

KI

095

KI

BE

KI

BE

KI

KI

BE

096

KI

BE

KI

BE

KI

KI

KI

097

KI

BE

KI

KI

BE

BE

BE

098

KI

BE

KI

KI

BE

BE

KI

099

KI

BE

KI

KI

BE

KI

BE

100

KI

BE

KI

KI

BE

KI

KI

101

KI

BE

KI

KI

KI

BE

BE

102

KI

BE

KI

KI

KI

BE

KI

103

KI

BE

KI

KI

KI

KI

BE

104

KI

BE

KI

KI

KI

KI

KI

105

KI

KI

BE

BE

BE

BE

BE
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

106

KI

KI

BE

BE

BE

BE

KI

107

KI

KI

BE

BE

BE

KI

BE

108

KI

KI

BE

BE

BE

KI

KI

109

KI

KI

BE

BE

KI

BE

BE

110

KI

KI

BE

BE

KI

BE

KI

111

KI

KI

BE

BE

KI

KI

BE

112

KI

KI

BE

BE

KI

KI

KI

113

KI

KI

BE

KI

BE

BE

BE

114

KI

KI

BE

KI

BE

BE

KI

115

KI

KI

BE

KI

BE

KI

BE

116

KI

KI

BE

KI

BE

KI

KI

117

KI

KI

BE

KI

KI

BE

BE

118

KI

KI

BE

KI

KI

BE

KI

119

KI

KI

BE

KI

KI

KI

BE

120

KI

KI

BE

KI

KI

KI

KI

121

KI

KI

KI

BE

BE

BE

BE

122

KI

KI

KI

BE

BE

BE

KI

123

KI

KI

KI

BE

BE

KI

BE

124

KI

KI

KI

BE

BE

KI

KI

125

KI

KI

KI

BE

KI

BE

BE

126

KI

KI

KI

BE

KI

BE

KI

127

KI

KI

KI

BE

KI

KI

BE

128

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI

129–168. zónák
Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

129

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

130

BE

BE

BE

BE

BE

BE

KI

131

BE

BE

BE

BE

BE

KI

BE

132

BE

BE

BE

BE

BE

KI

KI

133

BE

BE

BE

BE

KI

BE

BE

134

BE

BE

BE

BE

KI

BE

KI
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

135

BE

BE

BE

BE

KI

KI

BE

136

BE

BE

BE

BE

KI

KI

KI

137

BE

BE

BE

KI

BE

BE

BE

138

BE

BE

BE

KI

BE

BE

KI

139

BE

BE

BE

KI

BE

KI

BE

140

BE

BE

BE

KI

BE

KI

KI

141

BE

BE

BE

KI

KI

BE

BE

142

BE

BE

BE

KI

KI

BE

KI

143

BE

BE

BE

KI

KI

KI

BE

144

BE

BE

BE

KI

KI

KI

KI

145

BE

BE

KI

BE

BE

BE

BE

146

BE

BE

KI

BE

BE

BE

KI

147

BE

BE

KI

BE

BE

KI

BE

148

BE

BE

KI

BE

BE

KI

KI

149

BE

BE

KI

BE

KI

BE

BE

150

BE

BE

KI

BE

KI

BE

KI

151

BE

BE

KI

BE

KI

KI

BE

152

BE

BE

KI

BE

KI

KI

KI

153

BE

BE

KI

KI

BE

BE

BE

154

BE

BE

KI

KI

BE

BE

KI

155

BE

BE

KI

KI

BE

KI

BE

156

BE

BE

KI

KI

BE

KI

KI

157

BE

BE

KI

KI

KI

BE

BE

158

BE

BE

KI

KI

KI

BE

KI

159

BE

BE

KI

KI

KI

KI

BE

160

BE

BE

KI

KI

KI

KI

KI

161

BE

KI

BE

BE

BE

BE

BE

162

BE

KI

BE

BE

BE

BE

KI

163

BE

KI

BE

BE

BE

KI

BE

164

BE

KI

BE

BE

BE

KI

KI

165

BE

KI

BE

BE

KI

BE

BE

166

BE

KI

BE

BE

KI

BE

KI
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

167

BE

KI

BE

BE

KI

KI

BE

168

BE

KI

BE

BE

KI

KI

KI

169–208. zónák
Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

169

BE

KI

BE

KI

BE

BE

BE

170

BE

KI

BE

KI

BE

BE

KI

171

BE

KI

BE

KI

BE

KI

BE

172

BE

KI

BE

KI

BE

KI

KI

173

BE

KI

BE

KI

KI

BE

BE

174

BE

KI

BE

KI

KI

BE

KI

175

BE

KI

BE

KI

KI

KI

BE

176

BE

KI

BE

KI

KI

KI

KI

177

BE

KI

KI

BE

BE

BE

BE

178

BE

KI

KI

BE

BE

BE

KI

179

BE

KI

KI

BE

BE

KI

BE

180

BE

KI

KI

BE

BE

KI

KI

181

BE

KI

KI

BE

KI

BE

BE

182

BE

KI

KI

BE

KI

BE

KI

183

BE

KI

KI

BE

KI

KI

BE

184

BE

KI

KI

BE

KI

KI

KI

185

BE

KI

KI

KI

BE

BE

BE

186

BE

KI

KI

KI

BE

BE

KI

187

BE

KI

KI

KI

BE

KI

BE

188

BE

KI

KI

KI

BE

KI

KI

189

BE

KI

KI

KI

KI

BE

BE

190

BE

KI

KI

KI

KI

BE

KI

191

BE

KI

KI

KI

KI

KI

BE

192

BE

KI

KI

KI

KI

KI

KI

193

KI

BE

BE

BE

BE

BE

BE

194

KI

BE

BE

BE

BE

BE

KI
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

195

KI

BE

BE

BE

BE

KI

BE

196

KI

BE

BE

BE

BE

KI

KI

197

KI

BE

BE

BE

KI

BE

BE

198

KI

BE

BE

BE

KI

BE

KI

199

KI

BE

BE

BE

KI

KI

BE

200

KI

BE

BE

BE

KI

KI

KI

201

KI

BE

BE

KI

BE

BE

BE

202

KI

BE

BE

KI

BE

BE

KI

203

KI

BE

BE

KI

BE

KI

BE

204

KI

BE

BE

KI

BE

KI

KI

205

KI

BE

BE

KI

KI

BE

BE

206

KI

BE

BE

KI

KI

BE

KI

207

KI

BE

BE

KI

KI

KI

BE

208

KI

BE

BE

KI

KI

KI

KI

209–248. zónák
Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

209

KI

BE

KI

BE

BE

BE

BE

210

KI

BE

KI

BE

BE

BE

KI

211

KI

BE

KI

BE

BE

KI

BE

212

KI

BE

KI

BE

BE

KI

KI

213

KI

BE

KI

BE

KI

BE

BE

214

KI

BE

KI

BE

KI

BE

KI

215

KI

BE

KI

BE

KI

KI

BE

216

KI

BE

KI

BE

KI

KI

KI

217

KI

BE

KI

KI

BE

BE

BE

218

KI

BE

KI

KI

BE

BE

KI

219

KI

BE

KI

KI

BE

KI

BE

220

KI

BE

KI

KI

BE

KI

KI

221

KI

BE

KI

KI

KI

BE

BE

222

KI

BE

KI

KI

KI

BE

KI
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Cím

DIP-kapcsoló
0

1

2

3

4

5

6

223

KI

BE

KI

KI

KI

KI

BE

224

KI

BE

KI

KI

KI

KI

KI

225

KI

KI

BE

BE

BE

BE

BE

226

KI

KI

BE

BE

BE

BE

KI

227

KI

KI

BE

BE

BE

KI

BE

228

KI

KI

BE

BE

BE

KI

KI

229

KI

KI

BE

BE

KI

BE

BE

230

KI

KI

BE

BE

KI

BE

KI

231

KI

KI

BE

BE

KI

KI

BE

232

KI

KI

BE

BE

KI

KI

KI

233

KI

KI

BE

KI

BE

BE

BE

234

KI

KI

BE

KI

BE

BE

KI

235

KI

KI

BE

KI

BE

KI

BE

236

KI

KI

BE

KI

BE

KI

KI

237

KI

KI

BE

KI

KI

BE

BE

238

KI

KI

BE

KI

KI

BE

KI

239

KI

KI

BE

KI

KI

KI

BE

240

KI

KI

BE

KI

KI

KI

KI

241

KI

KI

KI

BE

BE

BE

BE

242

KI

KI

KI

BE

BE

BE

KI

243

KI

KI

KI

BE

BE

KI

BE

244

KI

KI

KI

BE

BE

KI

KI

245

KI

KI

KI

BE

KI

BE

BE

246

KI

KI

KI

BE

KI

BE

KI

247

KI

KI

KI

BE

KI

KI

BE

248

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI

RPS menüpont:
Hardveres kapcsolási beállítások > D9127 POPIT modulok kapcsolóinak beállításai

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.358.934

298 hu | Hardveres kapcsolási beállítások

15.14

Control Panel

D9210 beléptető interfészmodul kapcsolóinak beállításai
D9210B
Soros

Ajtóvezérlő, cím

Hibamód

eszköz
Kezelőegy Felügyelet 1
ség

i állomás,

kijelzője

modem

2

3

4

5*

6*

IIIIa2
D9210 #1

SDI #33

BE

BE

BE

--

--

--

D9210 #2

SDI #34

KI

BE

BE

--

--

--

D9210 #3

SDI #35

BE

KI

BE

--

--

--

D9210 #4

SDI #36

KI

KI

BE

--

--

--

D9210 #5

SDI #37

BE

BE

KI

--

--

--

D9210 #6

SDI #38

KI

BE

KI

--

--

--

D9210 #7

SDI #39

BE

KI

KI

--

--

--

D9210 #8

SDI #40

--

--

--

--

--

--

--

--

--

BE

--

--

--

--

--

KI

--

--

SDI hibamód
SDI hiba –
Ajtó zárása feloldva
SDI hiba –
Ajtó Lezárva
*Az 5-ös és a 6-os DIP-kapcsolóknak a BE állásban kell maradniuk.
Az SDI hibamód engedélyezéséhez állítsa BE helyzetbe a 4-es DIP-kapcsolót.
Az SDI hibamód letiltásához állítsa KI helyzetbe a 4-es DIP-kapcsolót.

D9210C
Hibamód

Felügyeleti állomás SDI címzés beállításai Kezelőegység
Modem4

kijelzője

NYITOTT

SDI #33

81

1. ajtó

NYITOTT

SDI #34

82

2. ajtó

NYITOTT

SDI #35

83

3. ajtó

NYITOTT

SDI #36

84

4. ajtó

NYITOTT

SDI #37

85

5. ajtó

NYITOTT

SDI #38

86

6. ajtó

NYITOTT

SDI #39

87

7. ajtó

NYITOTT

SDI #40

88

8. ajtó

LEZÁRT

SDI #33

91

1. ajtó
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Hibamód

Felügyeleti állomás SDI címzés beállításai Kezelőegység
Modem4

kijelzője

LEZÁRT

SDI #34

92

2. ajtó

LEZÁRT

SDI #35

93

3. ajtó

LEZÁRT

SDI #36

94

4. ajtó

LEZÁRT

SDI #37

95

5. ajtó

LEZÁRT

SDI #38

96

6. ajtó

LEZÁRT

SDI #39

97

7. ajtó

LEZÁRT

SDI #40

98

8. ajtó

RPS menüpont:
Hardveres kapcsoló beállítások > D9210 beléptető interfészmodul kapcsolók beállításai
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Control Panel

Mobilkommunikáció beállítása
Először regisztráljon a Bosch Cellular szolgáltatásba.
Ahhoz, hogy mobilkommunikációs csatornán keresztül jelentéseket küldjön, személyes
értesítéseket kérjen, valamint RPS- vagy RSC-kapcsolatot létesítsen, először regisztrálnia kell a
Bosch Cellular szolgáltatásába a Bosch Telepítői Szolgáltatások portálján: https://
installerservices.boschsecurity.com/.
Az RPS konfigurálása a mobilkommunikációhoz
A Konfigurációs segédprogram segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető az RPS
mobilkommunikációra történő beállítása. A Konfiguráció menü megnyitásához kattintson a
Konfigurálás elemre. Válassza a Konfigurációs segéd megnyitása lehetőséget.

Ábra 16.1: Konfigurációs segéd

Ha nem szeretné használni a Konfigurációs segédet, végezze el az alábbi lépéseket az RPS
mobilkommunikációjának konfigurálásához.
1.

A Konfiguráció menü megnyitásához kattintson a Konfigurálás elemre. Kattintson a
Rendszer lehetőségre.

2.

Kattintson a Kapcsolatok lapfülre.

3.

Kattintson a Mobilhálózat elemre.

4.

Ha mobilhálózati IP-ről, PPTP VPN hálózaton keresztül szeretne kapcsolódni a központhoz
az internetről, kattintson a VPN lapfülre (a bejelentkezési adatokat a Bosch Cellular
szolgáltatás biztosítja). Ha egyszer elvégzi ezt a beállítást, azzal automatizálja a PPTP VPNbejelentkezést, és az RPS Csatlakozás párbeszédpaneléhez való csatlakozást.
Ahhoz, hogy az RPS használni tudja, be kell állítania számítógépén a VPN-ügyfelet (vagy a
Windows VPN-t). Ha a hálózatban a szolgáltató folyamatosan működő IPSec VPNkapcsolatot állított be, akkor ezt a konfigurációt nem kell elvégeznie.
A Windows VPN beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a Bosch Cellular
szolgáltatásának használati útmutatóját: http://www.conettix.com/Downloads.aspx.

A központfiók beállítása a mobilszolgáltatás használatára
A Fióksegédprogram segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető a központfiók
mobilkommunikációra történő beállítása.
A Központ listában kattintson jobb gombbal a mobilkommunikációra konfigurálni kívánt
központfiókra, majd kattintson a Fióksegéd megnyitása elemre.
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Ábra 16.2: Fióksegéd megnyitása

Ha nem szeretné használni a Fióksegédet, végezze el az alábbi lépéseket a központfiók
mobilkommunikációjának konfigurálásához.
1.

A Központ listában kattintson jobb gombbal a mobilkommunikációra konfigurálni kívánt
központfiókra, majd kattintson a Központ-adatok megnyitása – Megtekintés elemre.

2.

Kattintson a Mobilkommunikáció lapfülre.

3.

A Mobilkommunikáció lapra vonatkozó súgó megnyitásához nyomja meg az F1 billentyűt.

4.

A Mobilkapcsolat mezők kitöltéséhez kövesse az utasításokat. Az RPS a SIM vagy a rádió
MEID-számát használva kéri le és tárolja a kiosztott IP-címeket, telefonszámokat és a
kapcsolódó előfizetést.

5.

Kattintson az Előfizetések megjelenítése, majd az Előfizetés súgója elemre. A túlzott
mértékű díjak elkerülése érdekében válassza a megfelelő előfizetést.

6.

Ha végzett, kattintson az OK gombra. Ekkor ismét megnyílik a Központ lista.

7.

A központ paramétereinek beállításához a Központ listában kattintson jobb gombbal az 1.
lépésnél kiválasztott központfiókra, majd a Központnézet megnyitása elemre.

8.

Teljes központra érvényes paraméterek > Csatlakoztatható mobil modul, oldal 39: itt hagyja
meg az alapértelmezett értékeket. Az alapértelmezéseket kizárólag az alacsony szintű
jelekre vonatkozó értesítést igénylő, az UL 1610 előírásainak megfelelő kereskedelmi
rendszerekben módosítsa.

9.

Teljes központra érvényes paraméterek > Kommunikátor, áttekintés, oldal 62 > Elsődleges
átjelző eszköz (Tartalék átjelző eszköz): ha szeretné a jelentéseket egy
mobilkommunikátor segítségével elküldeni egy útvonalcsoportra, válasszon ki egy
(csatlakoztatható) mobilkommunikációs vevőállomást az elsődleges (vagy tartalék)
felügyeleti állomásnak.

10. Teljes központra érvényes paraméterek Kibővített kommunikáció, oldal 67: itt adja meg a
jelentésekhez a vevőállomást, valamint a lekérdezési/felügyeleti beállításokat. A
mobilkommunikáción keresztüli lekérdezési gyakoriság beállításánál kövesse az
ajánlásokat, és a mobil-előfizetés igényeit.
11. Teljes központra érvényes paraméterek > Személyes értesítés > Személyes értesítési
végpontok, oldal 92: itt állíthatja be az SMS-ekhez használandó telefonszámokat, valamint
az e-mailekhez használandó e-mail-címeket. A Módszer paraméternél válassza a
Csatlakoztatható mobil modul SMS, a Csatlakoztatható mobil modul, E-mail vagy a
Buszeszköz, E-mail lehetőséget.
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IP-címek és tartománynevek formátumai
IPv4-cím formátum
Az IPv4-címek ASCII decimális formátumban vannak megadva, xxx.xxx.xxx.xxx (xxx = 0 – 255).
A cím négy részét (xxx) pontok választják el egymástól.
Helyes: 12.3.145.251
Helytelen: C.17.91.FB
IPv6-cím formátum
Az IPv6-címek 8 pontosvesszővel elválasztott csoportba rendezett, egyenként 4 hexadecimális
értéket tartalmazó címek, xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, x = 0 – F.
Teljes tartománynév névformátuma
A teljes tartománynév az eszköz DNS-hierarchiában található pontos címét határozza meg. A
teljes tartománynév az eszköz egyedi eszköznevét, valamint az eszközt tartalmazó alhálózatot
tartalmazza. Az adatok vesszővel vannak elválasztva egymástól.
Példa: receiver01.your-alarm-company.com
A néven belül található címkéknek meg kell felelniük az RFC-921, „Domain Name System
Implementation Schedule” által támasztott követelményeknek
A teljes tartománynévben szereplő szöveges elemek csak betűket (A-Z), számokat (0-9) és
mínuszjeleket (-) tartalmazhatnak.
A pont (.) csak a teljes tartománynevet felépítő szöveges elemek elválasztásához használható.
A teljes tartománynév megadása előtt ellenőrizze, hogy a megcímezni kívánt eszköz neve
megfelelően regisztrálva van-e az IP-kommunikátoron elérhető DNS-kiszolgálókon. Ezt egy
pingelésre alkalmas eszközzel ellenőrizheti.
További információk
Az Host-nevek és a teljes tartománynevek formátumával kapcsolatos további információkért
keresse fel a „The Internet Engineering Task Force (IETF)” webhelyét: http://www.ietf.org/.
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