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2. Premier Elite 8XP-W & 32XP-W 
 
Texecom vyvinul novou metodu bezdrátového poplachového systému založeného na konceptu 
kompletní mesh bezdrátové sítě. Bezdrátová mesh síť je komplexní proces, při kterém každé 
bezdrátové zařízení je schopné přijímat a vysílat signál z jakéhokoliv dalšího bezdrátového zařízení v 
síti. Velikost, rozsah a dosah celého systému jsou daleko rozsáhlejší než u standardní komunikace. 
Dosah bezdrátového systému RICOCHET™ je větší než mají jiné systémy, a s více zařízeními má 
lepší schopnost předávat zprávy a to dokonce i do těch nevzdálenějších míst v budově. Každé 
zařízení RICOCHET™ poskytuje přenosovou cestu, od nebo do zabezpečovací ústředny. V případě, 
že bezdrátová komunikace mezi zařízeními degraduje, síť RICOCHET™ sama a automaticky 
přesměruje komunikaci prostřednictvím povolených alternativních RICOCHET™ zařízení. 
Spolehlivost bezdrátového systému se zvyšuje, s instalací dalších RICOCHET™ zařízení. 
SignalSecurity™ dále zvyšuje spolehlivost sítě s každým zařízením již s předem určeným počtem 
komunikačních cest, které má alternativně k dispozici. 
 
8XP-W & 32XP-W rozšiřující moduly lze použít na všechny ústředny Premier Elite; nicméně některé 
podporované vlastnosti a funkce modulu jsou závislé na verzi firmware ústředny, jako je uvedeno v 
následující tabulce. Chcete-li zjistit verzi firmware zabezpečovací ústředny, stiskněte na klávesnici 
tlačítko  /  a pak tlačítko . 
 

 Verze firmware, které nejsou v této tabulce uvedeny, NEJSOU podporovány. 
 

Ústředna Premier 8XP & 
32XP-W 

Legacy Ricochet Richochet V2.xx 

Premier 412 1 V10.5 - V11.07 V11.10> & PV1.0> Nepodporováno 
Premier 816 1 V10.5 - V11.07 V11.10> & PV1.0> Nepodporováno 

Premier 816E 0 Nepodporováno 
Premier 832 1 V3.5 - V4.07 V4.10> & PV1.0> Nepodporováno 
Premier 24 1 V7.00 - V8.23 V8.24> Nepodporováno 

Premier 48/88/168 1 V7.00 - V8.13 V8.15> Nepodporováno 
Premier 640 1 V7.00 - V8.15 Nevydáno Nepodporováno 
Premier Elite 

24/48/168 & 640 1 Nedostupné V1.00> Pracuje v režimu 
Ricochet 

Premier Elite 
24/48/168 & 640 Viz strana 3 Nedostupné V2.00> V2.00> 

Premier Elite 
24/48/168 & 640* Viz strana 3 Nedostupné V2.10> V2.10> 

Tab 1 Kompatibilita firmware verzí 

* Bylo přidáno nové menu Ricochet. Stále existují stávající metody programování. 
 

3. Ricochet V2.xx 
 
Premier Elite Series™ zabezpečovací ústředny byly aktualizovány na V2.xx firmware a vyšší. Tato 
nová technologie přidává další funkce do ústředny Premier Elite a vyšší. Použité rozšiřující moduly 
musí být Premier Elite XP-W verze V2.xx. a vyšší!!! 
 

 NEKOMBINUJTE rozšiřující moduly V1 & V2 na stejném panelu Premier Elite 
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Podpora více rozšiřujících modulů 
V současnosti je možné přidat více bezdrátových modulů do systému, které umožňují větší flexibilitu 
při návrhu systému. Jednotlivé moduly se navzájem bezdrátově neovlivňují. 
 
Kapacita zabezpečovací ústředny 
Níže uvedená tabulka znázorňuje maximální počet modulů, zařízení a klíčenek Premier Elite 
SmartKey™, které mohou být použité na různých ústřednách, jiné konfigurace je možné kombinovat 
Premier Elite 32XP-W & Premier Elite 8XP-W. 
 

Ústředna 
32XP-W 8XP-W 

Moduly Zařízení Premier Elite 
SmartKey™ 

Moduly Zařízení Premier Elite 
SmartKey™ 

Premier Elite 24™ 1 16 16 2 16 25 
Premier Elite 48™ 1 32 16 4 32 50 

Premier Elite 48-W™ - 32 16 - - - 
Premier Elite 88™ 2 64 32 8 64 100 

Premier Elite 168™ 4 128 64 16 128 200 
Premier Elite 640™ 16 512 256 32 256 256 

Tab 2 Maximální počet modulů, zařízení a klíčenek na ústřednách 

 Premier Elite 32XP-W obsadí 4 síťové adresy, Premier Elite 8XP-W obsadí jednu adresu 

 

Systémové požadavky 
Chcete-li povolit všechny pokročilé funkce a detekční schopnosti Ricochet™, níže jsou uvedeny 
minimální požadavky: 

• Ricochet™ Monitor 0.2.18.00 nebo vyšší 
• Premier Elite™ Series V2.xx nebo vyšší 
• Premier Elite™ 32XP-W & 8-W moduly V2.xx nebo vyšší 

 

Úvahy návrhu systému 
Aby byla zajištěna správná instalace a provoz bezdrátové sítě, je důležité, aby byly dodrženy tyto 
postupy při programování a naučení bezdrátových zařízení. 
 
Systémy více rozšiřujících modulů 
Při použití více modulů je třeba věnovat velkou pozornost při navrhování systému. S každým 
modulem by se mělo zacházet jako se samostatnou bezdrátovou sítí. Není možné, aby zařízení 
skákalo z jedné bezdrátové sítě do druhé, a také není možné, aby modulem procházely bezdrátové 
signály ze zařízení, které k nim nejsou připojeny a nemohou komunikovat s moduly navzájem. 
 
Naučení zařízení 
Všechna bezdrátová zařízení musí být naučena do systému, ještě před vlastní instalací!!! 
Přijímače musí být v testovacím režimu, podívejte se do části Testovací režim (Commission Mode) 
na straně 34. Tím bude zaručeno, že jsou naučeny do přijímače nebo ústředny, a že mesh síť a 
opakování jsou nastaveny správně. Najdete v příslušné části v tomto dokumentu Naučení zařízení. 
 
Naučení Premier Elite SmartKey™ 
Premier Elite SmartKey™ by měla být naučena až PO naučení všech zařízení a modulů, které už 
jsou umístěny na svém místě. To je důležité u větších systémů, kde se používá více modulů. 
 

 Zařízení by měla být umístěna alespoň 30cm od přijímače, před začátkem programování. 
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Umístění zařízení 
Jakmile budou všechny zařízení naučeny, budou muset být umístěny do své požadované polohy, 
které musí být provedeno montáží zařízení nejprve co nejblíže k modulu a pak směrem ven tak, aby 
poslední instalované zařízení bylo co nejdál od přijímače. 
Ujistěte se, že jsou zařízení s modulem instalovány v testovacím režimu. Více na straně 34 v části 
Testovací režim (Commission Mode). Zařízení mají také monitorovací režim, který bude indikovat 
bezpečnou a platnou komunikaci k přijímači. Více strana 34, část Testovací režim (Commission 
Mode). 
 

 Měli byste počkat nejméně 20 minut po instalaci posledního zařízení, abyste se ujistili, že je nastaveno správně 
směrování mezi všemi systémovými zařízeními. 

 

 Pro zajištění maximální spolehlivosti systému, se vyhněte nastavení se slabým signálem. 

 Zařízení jsou dimenzovány pro maximálně 2 opakování, neboli až 3 zařízení od přijímače. 
 

4. Rychlý návod 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Změna atributů zařízení 
v závislosti na použití. 
Viz strany 27, 30 & 36 

Režim krokového testu 
systému. 

Viz strana 35 

Počkejte 20 minut pro 
zřízení mesh sítě. 

Umístění zařízení 
v požadovaném objektu, 

použití LED indikace 
bezpečnostního signálu. 

Viz strana 6 a 35 

Mapování zařízení 
k zónám/uživatelům a 

nastavení atributů. 
Viz strana 11 a dále 

Naprogramování zařízení 
do ústředny. 

Viz strana 11 a dále 

Zajištění, že jsou 
všechny volby vypnuty. 

Viz strana 7 

Ricochet V1 & V2 

Kontakt na technickou 
podporu a servisní 

manuál. 

Legacy 

Kontrola verze firmware. 
Viz strana Chyba! 

Záložka není 
definována. 

Zapojení přijímače 
k ústředně & ponechání 

otevřeného obvodu 
sabotáže. Viz strana 8 
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5. Popis systému 
 

 
1. Připojení servisní klávesnice 

Servisní klávesnice (jakákoliv LCD klávesnice se servisním kabelem) mohou být dodatečně připojeny 
na tento konektor (POZOR NUTNÁ ADRESA TECHNIK). Umožňují programovat a testovat systém. 
(Funkce jsou závislé na verzi firmware panelu). Nastavte všechny přepínače adres klávesnice na 
ON. (TECHNIK) 
2. Připojení ke sběrnici EZS 
Svorky + a - poskytují napájení, zatímco T a R svorky slouží pro vysílání a přijímaní dat. 
3. Pro budoucí využití 
4. Připojení komunikačního portu 
Sériový komunikační port pro připojení 8XP-W & 32XP-W do PC přes PC/USBcom portu nebo IP 
COM portu pro použití software Ricochet™ Monitor. 
5. Kryt sabotáže 
Při otevření krytu, systém přejde do testovacího režimu a digitálně se sníží citlivost signálu přijímače 
o 15Db. (Testovací režim) 
6. Programové LED 
Při programování zařízení přímo do přijímače ukazují pozici (slot) zařízení a stav, jestli se čí zařízení, 
nebo už je naučeno. 
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7. Anténa 
Vysokofrekvenční anténa. 
Premier 32XP-W = 2 x anténa 
Premier 8XP-W = 1 x anténa 
8. Sběrnicové LED 
Zelená LED = data přijatá do modulu z ústředny, červená LED = data poslána z modulu do ústředny. 
(Blikání závisí na režimu a RF aktivitě). 
9. Cyklus LED 
Pokud standardně bliká LED, indikuje, že přijímač funguje správně. Pokud LED stále svítí anebo je 
vypnuté po celou dobu, pak se zřejmě jedná o problém s hardwarem, nebo napájení. 
10. Programovací tlačítko 
Používá se s programovacími LED pro naučení zařízení přímo do přijímače, jen LEGACY mód. 
11. Možnosti přepínače 
Používá se k výběru funkce přijímače v závislosti na firmware ústředny. 
Přepínač 1  ON = nastavení podle firmware, najdete v příslušné sekci programování. 
Přepínač 2  ON = režim Legacy 
 OFF = Ricochet™ 
Přepínač 3  OFF = Impaq Contact-W drátový vstup č. 2 se bude hlásit jako sabotáž (výchozí) 
 ON = vstup 2 se bude hlásit jako alarm 
Přepínač 4 Režim krokového testu 
12. Přepínač adres 
Používá se pro nastavení adresy přijímače, platnou pro sběrnici ústředny Premier. 
Pozor ústředny řady International (412,816,832) mají vždy adresu 1!!!! 
13. Vysokofrekvenční LED 
Bliká, pokud je aktivita na RF modulu (vysílá, přijímá). 
14. Vypnutí sabotáže 
Vypne sabotáž krytu přijímače. A přepne do operačního režimu 
15. Servisní LED klávesnice 
Červená LED bliká stále, rychlost blikání se mění při komunikaci. 
16. Blikající port programování 
Varianta závislá na blikajícím modulu s aktualizovaným firmware. 
 

Montáž rozšiřujícího modulu 
Vyjměte každý šroubovací uzávěr vložením plochého šroubováku do otvoru otáčením proti směru 
hodinových ručiček, není potřeba velká síla. Odstraňte obě části krytu a dejte je na bezpečné místo 
společně s krytkami šroubů. Opatrně vytáhněte kryt od základny, mírným tlakem do stran v horní 
části modulu v případě potřeby. Přední kryt by měl být sejmutý. 
Montujte modul na vybrané místo pomocí minimálně dvěma příslušnými šrouby se zápustnou hlavou 
(velikost šroubů max. průměr 8mm). Montážní otvory dovolují vyrovnat modul do požadované pozice. 
Pokud bude nutná funkce sabotážního kontaktu, vložte do otvoru na zadní straně modulu k tomu, 
aby bylo možné se zadní části modulu manipulovat. 
 

Zapojení 
Důrazně se doporučuje, aby byl systém kompletně vypnutý (napájení a síť) před zapnutím modulu. 
Připojte modul k ústředně pomocí 4-žilového kabelu podle následující tabulky: 

Rozšiřující modul Ústředna Popis 
+ + Napájení +12V 
- - Napájení 0V 
T T Vysílaná data 
R R Přijímaná data 

 
Rozšiřující moduly se připojují pomocí 4 vodičovými stíněnými žilovými kabely. 
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 Standardní alarmový kabel 7/0.2 se používá pro většinu instalací. Avšak za určitých podmínek může být nezbytně 
použitý stíněný kabel. 

 

Nastavení adresy 
Každý rozšiřující modul musí mít přiřazenou jinou adresu než ostatní, pomocí DIP přepínačů 
umístěných na desce plošného spoje. Níže uvedená tabulka ukazuje adresování modulu: 

Adresa DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4  

1 On nebo Off Off Off Off  
2 Off On Off Off  
3 Off Off On Off  
4 On Off Off On  
5 On Off Off On  
6 Off On On On  
7 Off Off On On  
8 Off Off On On  

Tab 3 Adresování modulu 

 Nikdy nepřipojujte dva rozšiřující moduly ve stejné síti na stejnou adresu. Rozšiřující moduly tovární nastavení 
adresy na 1. V režimu legacy ústředen rozšiřující modul obsadí jednu pozici zabezpečovací ústředny, stejně jako i 
slot pro sítě přijímače. 

 

Adresování modulů Ricochet 
Úvod 
Rozsah adres a polohy přepínače bude záviset na tom, která kombinace rozšiřujících modulů se 
bude používat. Každá 32XP-W zabírá 4 adresové sloty na síti zabezpečovací ústředny, avšak síťové 
sloty jsou virtuální jednotkou zařízení přiřazeny na dostupné zóny. Je možné, že pokud 32XP-W se 
používá na adrese 1, ale bylo použito pouze do 16 zařízení, adresa 3 & 4 jsou k dispozici pro 
standardní drátové 8XP. 
 
Na další straně najdete příklady kombinací různých typů rozšiřujících modulů na různých Elite 
ústředen a požadavky adresování. 
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Příklad 1 Naprosto bezdrátové systémy 

Ústředna 
32XP-W 

Linka 1 Linka 2 Linka 3 Linka 4 Linka 5 Linka 6 Linka 7 Linka 8 

Moduly (Max) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Premier Elite 
88TM 

Exp 
1 

Exp 
2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Adresy modulu 1 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Premier Elite 
168TM 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Adresy modulu 1 5 1 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Premier Elite 
640TM 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Exp 
1 

Exp 
2 

Adresy modulu 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Příklad 2 Premier Elite 168™, +32XP-W, 8XP-W & 8XP mix 

Ústředna 
Linka 1 Linka 2 

Rozšiřující moduly (drátové) Rozšiřující moduly (mix) 

Premier Elite 168TM 32XP-W 2 x 8XP-W 8XP-W 8XP-W 8XP 8XP 

Adresy rozšiřujícího modulu 1 5 & 6 1 2 3  4 

Používaná zařízení (Max) 32 16 8 8 8 8 

Premier Elite SmartKey™ (Max) 16 16 16 16 N/A N/A 

Příklad 3 Premier Elite 48™, +32XP-W +8XP 

Ústředna 
Linka 1 

Rozšiřující moduly (mix) 

Premier Elite 88TM
 32XP-W 2 x 8XP 

Adresy rozšiřujícího modulu 1 5 & 6 

Používaná zařízení 16 16 

Premier Elite SmartKey™ (Max) 16 N/A 
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6. Programování 
 
Pro získání starších manuálu Legacy zabezpečovacích ústředen, se obraťte na technickou podporu. 
 
Doporučuje se upgradovat firmware ústředny na nejnovější verzi pro zajištění úplné kompatibility; 
nicméně je tento systém zpětně kompatibilní, jako je uvedeno v tabulce Tab 1 Kompatibilita firmware 
verzí na straně 4. Každý bezdrátový prvek, má v manuálu zapsanou minimální hodnotu firmware 
ústředny ELITE, se kterou je plně funkční. 
 

 Není možné upgradovat na firmware Premier Elite ústředny Premier. 
 

Premier Elite™ V2.10> 12/24/48/168 Ricochet menu Naučení 
V2.10 obsahuje nabídku menu Naučení, která je přístupná prostřednictvím tlačítka . Tato nová 
funkce je pouze pro zařízení, naučení SmartKey™ se provádí v uživatelském menu, jako je popsáno 
dále v části manuálu Naučení Premier Elite SmartKey™. 
Naučení zařízení při prvním zapnutí 
Pro naučení při prvním zapnutí systému, postupujte podle pokynů uvedených v instalačním manuálu 
INS176-8 a vyšší. Jakmile se zobrazí menu "Potvrdit zarizeni", zkontrolujte a ujistěte se, že se 
zobrazují všechny nainstalované klávesnice a moduly; stiskněte tlačítka  a  znovu pro 
potvrzení. 
Za předpokladu, že má systém Ricochet™ povolenou instalaci rozšiřujícího modulu, objeví se 
následující. 
 

 

 /  

 

 /  

 

 /  

 

 /             /  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Vstup do menu Naučení pomocí tlačítka Omit "Hot" 
Z jakékoli úrovně servisního menu stiskem tlačítek  /  můžete do výše uvedeného menu 
Ricochet Naučení. 

Menu  /  Ricochet menu Naučení 
 

 
   

 

 
 

 

  
  

 
DŮLEŽITÉ

Pomocí tlačítek  /  nebo 
 vyberte různé zóny. Je možné 
vybrat pouze zóny, které jsou volné. 

Spodní řádek zobrazuje síť rozšiřujícího 
modulu a sloty zařízení na rozšiřujícím 

modulu. 

Spodní řádek zobrazuje číslo zóny, síť 
a rozšiřující modul zařízení, které má 

být naučeno. 

















/  
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Ve všech případech při vstupu do menu Naučení jsou k dispozici volné zóny pro výběr naučení 
zařízení. Naučit k zóně nebude možné zařízení, které je již naučené. Počet rozšiřujících modulů 
systému bude ukazovat, které další "volné" zóny jsou vybrány pro naučení. 
 
Pokud by byly využity všechny sloty zařízení, zobrazí se následující obrazovka 



 
 
Stiskněte tlačítka  /  pro vrácení zpět do menu Ricochet™ Naučení, stiskněte 
tlačítka  /  pro vstup do menu Naučení zařízení. 
 

Automatický typ zóny & Oblast 
Když naučíte zařízení, a když ještě neproběhla úprava zón drátové zabezpečovací ústředny, budou 
zóny přepnuty na Nepoužitá po prvním naučení Ricochet™ zařízení systému; následující výchozí 
hodnoty budou použity pro naučené Ricochet™ zařízení systému. 
 

Zóna Typ Oblast 
001-008 Nepoužitá Nedostupné 

009 Vstup/Výstup 1 Ano 
010 Následná Ano 

011 & vyšší Okamžitá Ano 
 
DŮLEŽITÉ
V případě jakékoliv úpravy zóny některé zabezpečovací ústředny se provádí kontrola zón PŘED 
jakýmkoliv naučení Ricochet zařízení, naučené zóny zabezpečovací ústředny zůstanou v továrním 
stavu. 
 

Mazání zařízení 
Chcete-li smazat zařízení ze systému, vstupte do menu Ricochet Naučení. Můžete použít jakoukoli 
metodu z dříve uvedených. 
 

Tlačítka  /  se používají pro volbu smazání. 
 
Postupujte podle diagramu pro smazání zařízení. 

 

 /  

 

 /  

 

 /             /  

 

 

 

Jsou-li všechna zařízení ze systému smazána, zobrazí se následující 

Pomocí tlačítek  /  nebo 
 vyberte různé zóny. Je možné 

vybrat pouze zóny, které mají naučené 
zařízení. 

 /  tlačítka opakují mezi 
možností Naučení a Mazání. 
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Stiskněte tlačítka  /  pro vrácení zpět do menu Naučení, stiskněte tlačítka pro vstup do 
menu Naučení zařízení. 
 

Shrnutí používání klávesnic 
 

Tlačítko Funkce 

 /  Vstup do menu Naučení z jakékoli nejvyšší úrovně servisního menu 

 /  Mazání zařízení v menu Naučení, nebo přechod mezi funkcí naučení a mazání 

 /  Opuštění menu Naučení 

 

Premier Elite V2.00 - V2.09 24/48/88/168 & 640 + Ricochet V2.xx 
 
Volby přepínače 
Vše Off 
 
Úvod 
Firmware V2.xx přidá možnost naučit Ricochet zařízení přes menu nastavení zón, a Premier Elite 
SmartKey™ jsou naučeny přes menu uživatelské nastavení, menu "Konfiguruj radio" je nyní 
nadbytečné a mělo by být používáno pouze pro starší systémy. 
 
Naučení zařízení 
Naučení zařízení na zónu, vyberte zónu z menu Nastavení zón, zóny, které jsou schopny se naučit 
na Ricochet zařízení budou zobrazeny následovně: 



 Obr 1 
 



  
 
Obr 1 ukazuje předem přiřazené číslo zóny, rozšiřující modul používá a zařízení slot na modulu. 
Jakmile zařízení bude naučeno, na displeji bude zobrazeno následující jako na Obr 2: 



 Obr 2 
 
Pokud si nejste jistí, jestli je zóna již přiřazena pro naučení, můžete jít do menu jako na Obr 1, 
stiskněte tlačítko  a pak  pokud je zařízení již naučeno, na displeji se zobrazí následující 
podoba jako na Obr 2, pokud ne, bude vypadat jako Obr 3: 



 Obr 3 
 
Viz schéma Naučení zařízení přes menu Zony. 
 
Mazání zařízení 
Chcete-li smazat zařízení z modulu, je to samé jako jejich naučení; vyberte zónu, kterou chcete 
odstranit a postupujte podle pokynů naučení zařízení, jakmile se na displeji zobrazí "Nauceni" 
stiskněte tlačítko . 
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Provozní režimy zařízení 
 
Vždy vyysílej 
Tento režim by měl být používaný pouze na zařízeních, které jsou vyžadovány k signalizaci po celou 
dobu a jsou ve výchozím nastavení pro Impaq Contact-W a Impact Plus-W. 
 
Automatický režim 
Pokud je automatický režim, probíhá kontrola zařízení v 15 minutových intervalech. Po následující 
aktivaci, nebude možné zařízení znovu přenášet stejnou aktivací po dobu 3 minut. 
 
Hybridní režim 
Hybridní režim se používá jako duální funkce pro zařízení. Když je systém nastavený, tak probudí 
detektory do plné funkce na zabezpečovací ústředně. Když je systém odstřežený, detektory se 
uvedou zpět do spánku. Tento provozní režim je výchozím režimem pro XT-W, QD-W & a 
DT-W. (striktně) Tento režim nepodporují ústředny (412-832) 
 

 Na velmi velké systémy (100 zařízení a více) může být při jejich aktivaci malé zpoždění, to je normální protože 
rozšiřující moduly na systému probouzí příslušná zařízení. 

 

 Premier Elite DT-W musí být použita VŽDY v Hybridním režimu, pokud tak neučiníte, bude to mít nepříznivý vliv na 
životnost baterie. 

 
Režim rozšiřujícího modulu O/P 
Režimy rozšiřujícího modulu O/P jsou pro budoucí použití a neměly by být používány s žádným z 
výše uvedených zařízení. 
 
Režim specifický 
Výchozí a jediný režim pro všechny bezdrátové sirény Ricochet 
Požární senzor OH-W má tento režim také jako výchozí, ale pozor v tomto režimu, aktivace 
požárního detektoru OH-W způsobí aktivaci všech vnitřních sirén ve všech detektorech OH-W!!! 
Pokud chcete vypnout tuto funkci u některých detektorů, pak je nutné nastavit jejich režim na typ 
Vždy vysílej! 
 
Typy zón & Atributy 
Podrobnější pokyny pro programování najdete v instalačním manuálu INS176-8 nebo novějším. 
 
Pro Naučení zařízení přes menu Zony postupujte podle níže uvedeného schématu. 
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Naučení zařízení přes menu Zony 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                

 * 

 * 

 * 

  

 * 

  

 * 
 
 
 
 
  * 

 * 

 * 

 * 

* Podrobnosti najdete v instalačním manuálu zabezpečovacích ústředen INS176, 

část "5. 1 Nastavení zón", pro změnu tohoto nastavení použijte tlačítko  
 

Použijte 
tlačítko pro 
výběr 
následující 
zóny 
naučení 
zařízení 



























 





























Zadejte číslo 
zóny např. 
009 = Zone 
009 
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Premier Elite SmartKey™ 

 
Úvod 
Premier Elite SmartKey™ jsou nyní učeny a všechny funkce spravovány přes menu "Nastavení 
uživatele". Ricochet a Premier Elite Series V2.xx firmware aktualizují a přidávají další funkce pro 
správu Premier Elite SmartKey™. Ve více rozšiřujících modulů systémů je nyní možné vybrat, které 
zóny (a tedy rozšiřující moduly) Premier Elite SmartKey™ budou použity pro přesměrování, LED a 
pomocné funkce můžete také měnit v menu "Nastavení uživatele". 
Všichni uživatelé systému mohou mít Premier Elite SmartKey™ TAG a kód, nebo jakoukoliv jejich 
kombinaci. 
Tato část se zabývá pouze učení a směrování Premier Elite SmartKey™, všechny ostatní 
uživatelské programovací možnosti najdete v instalačním manuálu INS176-8 nebo novějším 
instalačním manuálu Premier Elite Series. 
 

 Velkou pozornost věnujte při použití většího počtu Premier Elite SmartKey™, pouze jedna Premier Elite 
SmartKey™ na jednom modulu může být v jednom okamžiku použita, a u více rozšiřujících modulů v systému, nebo 
více sítí, musí být kontrolována funkčnost ve všech oblastech, kde je zařízení použito. 

 
Premier Elite SmartKey™ směrování 
Premier Elite SmartKey™ mohou být naučeny do systému až PO všech zařízení, která byla 
naučena a umístěna na své konečné místo. I když je možné je naučit kdykoliv během programování 
systému, naučení a testování funkčnosti Premier Elite SmartKey™ se provádí až po umístění všech 
zařízení, to zajistí, že Premier Elite SmartKey™ fungují, jak se očekávalo a pracuji v místě, kde by to 
jejich uživatel taky očekával. 
 
Trasování (používá se, jen když je v systému více jak jeden přijímač!) 
Trasování podle funkce umožňuje zvolit, které zóny (a tedy moduly) budou Premier Elite 
SmartKey™ používat v systému pro své směrování. To by mělo být vybráno PŘED naučením 
zařízením. 
 
Níže Obr 1 ukazuje zóny spojené s modulem 1, který je 32XP-W, a Obr 2 ukazuje modul 2, který je 
také 32XP-W, který používá 8XP-W, tam bude samozřejmě méně zařízení, které může Premier Elite 
SmartKey™ použít. 
 



  
 



 Obr 1 
 



 Obr 2 
 
Tlačítko  se používá k výběru tohoto menu a tlačítko  se používá pro výběr modulu a 
přidružené zóny, které budou používány. 
 
Jakmile Premier Elite SmartKey™ budou naučeny, tlačítkem  zobrazíte, které zóny jsou 
používány pro směrování. Toto není možné měnit po naučení. Chcete-li změnit směrování Premier 
Elite SmartKey™, musíte jej smazat a začít proces směrování od začátku. 
 
Mazání Premier Elite SmartKey™ 
 
Smazání Premier Elite SmartKey™ od uživatele je podobný proces jako naučení, na příslušném 
místě v menu stiskněte  a následně , Premier Elite SmartKey™ bude odstraněno od 
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uživatele. Chcete-li odstranit všechna uživatelská data, podívejte se do instalačního manuálu 
INS176-8 nebo novějšího. 
 
Naučení Premier Elite SmartKey™ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                      

   

 

 
 

       
 

 
 

 

 

 
 

 

 

* Viz INS467 "Premier Elite SmartKey™" další podrobnosti o funkcích LED & příslušenství. 
 

 Jakmile bude využito 16 slotů na XP-W, proces naučení selže a zobrazí se "Není volná pozice". 
 

 Pokud se nacházíte v kterékoliv pozici menu Premier Elite SmartKey a dojde k přihlášení jakékoliv, Premier Elite 
SmartKey, do systému, dojde ke změně menu na příslušnou uživatelskou pozici Premier Elite SmartKey – snadný 
způsob, jak identifikovat, kterému uživateli náleží Premier Elite SmartKey ve Vaší ruce! 

 

Premier Elite V1.00 & Premier 24 V8.24, 48/88/168 V8.15>vyšší 
 

 Při použití 8XP-W je to jen možné učit zařízení na sloty 1-8 na rozšiřujícím modulu. Sloty 9-32 budou i nadále 
uvedeny v Ricochet™ Monitoru a na klávesnici, ale žádná zařízení nelze s nimi naučit. 

 
Nastavení volby Přepínače 
Vše Off 
 

Použijte  kolečko pro 
dalšího uživatele. 

* přepnutí LED na ON/OFF 

*  přepnutí Aux na ON/OFF 









Pomocí tlačítka  můžete prohlížet 
skupinu zón a rozšiřující modul, který 

bude používat SmartKey. 
 

Použijte tlačítko  pro výběr 
skupiny zón a rozšiřujícího modulu, 

který chcete použít. 
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Konfigurace rádiových zařízení 
Až 32 (třeba 18 detektorů a 14 klíčenek)bezdrátových zařízení z libovolné kombinace lze naučit do 
systému. Počet SmartKey™ je omezena na maximální počet uživatelů (tj. 50 na Premier Elite 48). 
 

 Na 8XP-W je maximální počet 8 zařízení včetně SmartKey™. 
 
Bezdrátová zařízení mohou být poté mapovány do systému spolu s konvenčními hlásiči. Horní řádek 
na displeji ukazuje sériové číslo zařízení a také stav tj. Aktivní, sabotáž atd. Spodní řádek displeje 
zobrazuje sílu signálu a také, která zóna/uživatel zařízení je mapována. Síla signálu by měla být vyšší 
než 30. 
 

 Síla signálu se zobrazí pouze v testovacím režimu. Když nebude v testovacím režimu, klávesnice bude zobrazovat 
255. 

 
Rozsah signálu je mezi 0 až 99 
 

 V případě zařízení, která přeskakují na panelu klávesnice, se ukazuje průměrná intenzita opakování signálu. 
 
Postupujte podle pokynů na další stránce naučení zařízení do systému, jakmile dokončíte podle 
pokynů v příslušném manuálu ústředny programování typ zóny, atributy a uživatelská oprávnění. 
Umístěte zařízení do konečné polohy AŽ poté, co byly naučeny do systému. 
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 /  

 

 

 /  

 

 

 

 /  

 

 

 

 /  

 

 

 

 /  

 

 /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mazání zařízení 
Chcete-li smazat rádiová zařízení, vyberte číslo zařízení, které má být smazán a potom postupujte 
podle pokynů jako při učení nového zařízení, ale v místě kdy máte stisknout tlačítko naučení a vložit 
baterie, místo toho stiskněte tlačítko . 
 

Horní řádek = Sériové číslo a stav zařízení 
Spodní řádek = Síla signálu a číslo zóny/uživatele 

Pomocí tlačítek  až  zadejte požadovaný 

počet zón/uživatelů nebo použijte tlačítko  pro 
hledání, např. 18 = Zóna 18 

Stiskněte  pro mapování zařízení do 
zóny/uživatele 

Stiskněte  pro smazání rádiového zařízení 

Pokud je zařízení naprogramováno, zobrazí se ID 

Stiskněte pro naučení rádiového zařízení 

Pokud je zařízení naprogramováno, zobrazí se ID 

Pomocí tlačítek  až  zadejte požadovaný 

počet zařízení nebo použijte tlačítko  pro 
hledání, např. 23 = Zařízení 23 





















Stiskněte přepínač Naučení a 
vložte baterii/zapněte 

SmartKey. 
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Premier 412/816 V11.10 & vyšší, Premier 832 V4.10 & vyšší 
 
Postupujte podle pokynů naučení zařízení do systému, po dokončení pokračujte odpovídající částí 
návodu ovládacího panelu k naprogramování zón a uživatelských atributů. 
 
Nastavení volby Přepínače 
Pro tuto verzi firmware by měly být volby přepínače 1,2 & 4 v pozici OFF. 
 
Nastavení rozšiřujícího modulu 

 

 

     
   

 

 

  

 
Rozšiřující modul by měl být nastavený na adresu 1. 
 
Detektory jsou přiřazeny k zónám následujícím způsobem: 
1. Vyberte servisní režim zadáním servisního kódu nejprve  /  poté . 
2. Zadejte     pro výběr nabídky Přiřadit bezdrátové zařízení, pokud je generovaný chybový 
tón, pak přijímač není nainstalovaný nebo správně nastavený. 
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny, které chcete přiřadit detektoru, například  . 
4. Stiskněte přepínač naučení nebo zkratujte piny naučení a vložte baterii. Ústředna vydá přijímací 
tón a detektor bude nyní uložený do vybrané zóny. 
5. Naprogramujte typ zóny a atributy jsou vyžadovány. Poznámka: Zapojení zón musí být 
naprogramováno jako "Dvojitý EOL", pokud je požadováno monitorování narušení sabotáže od 
detektoru. 
6. Pro přidání dalších detektorů opakujte kroky 2 – 5. 
POZOR: menu číslo 18 (Přiřad 00 radio) je dostupné, až po připojení modulu Ricochet do ústředny, a 
potvrzení zařízení. 

Ústředna vydá 
potvrzující tón 

Stiskněte přepínač Naučení 
nebo krátce naučte piny & 

vložte baterii 

Zadej číslo zóny 
  













Zadejte servisní kód 

    
poté stiskněte  /  

pak  
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Odstranění detektorů 
Pokud již nejsou detektory potřeba, musí být odstraněny ze systému. Chcete-li odstranit detektor ze 
zóny, postupujte následovně: 

 

 

     
   

  

 
  

 
1. Vyberte režim správce a zadejte následující kód  /  poté . 
2. Zadejte      pro výběr menu Všechny volby zón. 
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny, ze které chcete odstranit detektor, například  . 
4. Zadejte   a naprogramujte typ zóny jako Nepouzito. Ústředna vydá tón a detektor 

nebude již přiřazený k vybrané zóně. 
 
Naučení SmartKey™ 
Všechny SmartKey™ musí být přiřazeny k jednomu z dostupných uživatelů v systému. Počet 
dostupných uživatelů se bude lišit v závislosti na ústředně: 
 

Ústředna Dostupní uživatelé 
Premier 412 Uživatel 1 až 31 
Premier 816 Uživatel 1 až 31 
Premier 832 Uživatel 1 až 63 

 

 

 

  
   

 

 

 
 /  

 

Ústředna vydá 
potvrzující tón 

Zadejte číslo zóny 
  













Zadejte servisní kód 

    

poté stiskněte  /  

pak  





Potvrzovací tón 
z ovládacího panelu 

Zadejte číslo uživatele 
  













Zadejte servisní kód 
    poté 

stiskněte  /  

pak  
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1. Vyberte režim správce zadáním kódu správce následující  /  pak . 
2. Zadejte   pro výběr menu Nastavení uživatele. 
3. Zadejte dvoumístné číslo uživatele, které chcete přidělit SmartKey™, například     . 
4. Stiskněte tlačítka  /  pokud je generovaný chybový tón, pak přijímač není nainstalovaný 
nebo je chybně nakonfigurovaný (viz 5. Popis systému). 
5. Stiskněte tlačítko  na SmartKey™, ústředna vydá potvrzovací tón a SmartKey™ je nyní 
přiřazena k vybranému uživateli. 
6. Pokud je vyžadováno, uživateli lze naprogramovat přístupový kód uživatele dle manuálu ústředny. 
 
SmartKey™ 
Pokud není SmartKey™ již dále používána, musí být smazána ze systému. Chcete-li smazat 
SmartKey™ od uživatele, postupujte následovně: 
 

 

 

  

  

  

 
  

 
1. Vyberte režim správce zadáním kódu správce následující  /  pak . 
2. Zadejte   pro výběr menu Výběr uživatele. 
3. Zadejte dvoumístné číslo uživatele, kterému chcete odebrat SmartKey™, například . 
4. Stiskněte tlačítka  / , ústředna vydá potvrzující tón a SmartKey™ již není přiděleno k 

vybranému uživateli. Poznámka: Pokud SmartKey™ bylo přiděleno uživateli 02 i dále přístupový 
kód bude současně rovněž vymazaný. 

 

Naučení zařízení přímo na 8XP-W & 32XP-W 
 

 Toto je k dispozici pouze v režimu Legacy. (slot 2 DIP 2 ON) 
 

Tento režim použít jen nouzově a doporučuji pro kontrolu nastavení mít servisní klávesnici. 
 
Všechna zařízení lze naučit přímo do přijímače. Nelze změnit atributy zařízení při naučení v tomto 
režimu, všechna zařízení budou používat své tovární nastavení. 
 
Pro zahájení režimu Naučení stiskněte Programovací tlačítko, viz strana 8. Dále viz tabulka 
Programovací LED pro naučení zařízení. Pravé LED se rozsvítí na pozici 1 v pravém sloupci (adresa 
slotu 1), pomocí programového tlačítka vyberte takovou pozici (adresu slotu 2-32), na kterou chcete 
naučit nové zařízení. 
 

Ústředna vydá 
potvrzující tón 

Zadejte číslo uživatele 
  













Zadejte servisní kód 

    poté 

stiskněte  /  

pak  
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Volné sloty zařízení jsou indikovány blikáním odpovídající LED, pokud LED diody neblikají, ale svítí, 
pak je slot již obsazený jiným bezdrátovým zařízením. Zapněte zařízení a vložte napájecí baterii. 
Opakujte tento postup pro další zařízení. 
 
Po dokončení naučení všech zařízení, je potřeba je v zabezpečovací ústředně přiřadit k daným 
zónám, pomocí aktivace Tamper sabotáž. 
 
Pokud na naučené pozici (LED svítí trvale) podržíte tlačítko na několik sekund, objeví se světelný had 
(Všech 8 LED se postupně rozsvítí) a tato pozice se vymaže!!! 
 

Levé LED Pravé LED  Levé LED Pravé LED  

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4  

        Žádné naučení         Naučené zařízení 20 

        Naučené zařízení 1         Naučené zařízení 21 

        Naučené zařízení 2         Naučené zařízení 22 

        Naučené zařízení 3         Naučené zařízení 23 

        Naučené zařízení 4         Naučené zařízení 24 

        Naučené zařízení 5         Naučené zařízení 25 

        Naučené zařízení 6         Naučené zařízení 26 

        Naučené zařízení 7         Naučené zařízení 27 

        Naučené zařízení 8         Naučené zařízení 28 

        Naučené zařízení 9         Naučené zařízení 29 

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4  

        Naučené zařízení 10         Naučené zařízení 30 

        Naučené zařízení 11         Naučené zařízení 31 

        Naučené zařízení 12         Naučené zařízení 32 

        Naučené zařízení 13          

        Naučené zařízení 14          

        Naučené zařízení 15          

        Naučené zařízení 16          

        Naučené zařízení 17          

        Naučené zařízení 18          

        Naučené zařízení 19          

Tab 4 Programovací LED pro naučení zařízení 
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Používání servisní klávesnice 
Servisní klávesnici lze připojit přímo k rozšiřujícímu modulu a má tyto následující vlastnosti & funkce. 
 

 Naučení & Mazání zařízení je k dispozici pouze v režimu Legacy (slot 2 DIP2 ON) 
 
Seznam zařízení 
Seznam zařízení má následující funkce: 
 

1. Přidat zařízení 
 

 
2. Smazat zařízení 

 

 

 /  

 

 /  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 /  

 

 /  

 
 

 

 

 /  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pomocí šipek nahoru a dolů nebo 
číselných tlačítek 0-9 vyberte další 

zařízení, které má být smazáno 

















Pomocí šipek nahoru a dolů nebo 
číselných tlačítek 0-9 vyberte další 

zařízení, které má být naučeno 

Stiskněte přepínač Naučení na zařízení 
a vložte baterii během 20 sekund, 

uvolněte tlačítko naučení, případně 
odstraňte propojku & zavřete kryt 

zařízení 
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3. Změna atributů zařízení 

 

 Není k dispozici pro Ricotech V2.xx systémy 
 
Změny atributů zařízení by měly být uloženy buď stisknutím tlačítka  /  po každé změně 
zařízení, nebo stiskem tlačítka  /  při procházení zařízeními a provedení více změn 
najednou. 
 
Změněné atributy v zařízení se aktualizují při dalším nejbližším spojení s přijímačem, pokud však 
chcete okamžitě aktualizovat zařízení, podívejte se na část Aktualizace zařízení na straně 27. 
 

 

 

 /  

 

 /  

 

 

 

 /                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 /  

 

 /  









Použijte tlačítka     &  pro 
změnu atributů zařízení 

     = AUTO MODE (Výchozí) 
 = ALWAYS AWAKE 
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4. Změna atributů SmartKey™ 

 Není k dispozici pro Ricotech V2.xx systémy 
 
Změna atributů SmartKey™ by měly být uloženy buď stisknutím tlačítka  pro každou změnu 
SmartKey™, nebo stisknutím tlačítka  při procházení zařízeními a provedení více změn 
najednou. 

Pokud dojde ke změně atributů Premier Elite SmartKey™ budou Premier Elite SmartKey™ 
aktualizovány při příštím zapnutí (probuzení ze spánku); pokud však chcete okamžitě aktualizovat 
zařízení, podívejte se na část Aktualizace zařízení na straně 27. 
 

5.  /  Funkce tlačítek 
Pokud v Testovací režim (Commission Mode) (strana 34) stiskněte  /  zobrazí se 
další informace o směrování zařízení a síle signálu. 
 
Bez opakování 
V tomto příkladu zařízení 01 komunikuje přímo 
s přijímačem. 



 
 

 
1 opakování 
V tomto příkladu zařízení 01 komunikuje přes opakování 
zařízení 16 a jsou zobrazeny příslušné údaje o síle 
signálu. 



 

 

 
2 opakování 
V tomto příkladu zařízení 01 komunikuje přes opakování 
zařízení 18 & 06 a jsou zobrazeny příslušné údaje o síle 
signálu. 



 

 

 

 

 /  

 

 /  

 

 

 

 /  

 /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Použijte tlačítka     &  pro změnu fob 
atributů 

    = LED On/Off (Výchozí je On) 

 = Aux Off/On (Výchozí je Off) 
 
* SmartKey atributy budou aktualizovány při dalším 
zapnutí Premier Elite SmartKey™ 
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Aktualizace zařízení 
Používá se pro okamžitou aktualizaci atributů zařízení (NEPLATÍ pro SmartKey™) při změně v 
menu Seznam zařízení. 

 

 /  

 

 

 

 /  

 
Pokud je aktualizace zařízení neúspěšná, zobrazí se následující 
 

 

 /  

 

 

 

 /  
 
V tomto případě systém neměl dostatek času pro správnou synchronizaci, pokud jste v Testovací 
režim (Commission Mode) (strana 34) počkejte 4 minuty a zkuste to znovu. Pokud nejste v režimu 
krokového testu, počkejte dalších 15 minut a zkuste to znovu. 
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Režim krokového testu 
Používá se pro zahájení a ukončení režimu krokového testu. 

 

 /  

 

 /  

 
 

 

 /  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
V případě, že selže zahájení režimu krokového testu, zobrazí se následující 
 

 

 /  

 

 /  

 

 

 

 /  

 
V tomto případě systém neměl dostatek času na správnou synchronizaci, pokud jste v Testovací 
režim (Commission Mode) (strana 34) počkejte 4 minuty a zkuste to znovu. Pokud nejste v režimu 
krokového testu, počkejte dalších 15 minut a zkuste to znovu. 
 

















Při aktualizaci zařízení je odeslána 
zpráva všem o povolení LED & snížená 
doba komunikace na 10 sekund mezi 

aktivací. Doba kontroly není ovlivněna. 
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Stav systému 
Zobrazuje různé systémové podrobnosti 
 

1.  = přijímač je správně připojený ke sběrnici, NC = Nepřipojeno 
 

2.  = verze firmware Premier 8XP-W/32XP-W (důležité pro servis!) 
 

3.  = Přijímač je rušený jiným signálem 
 

4.  = Testovací režim 
 

5.  = Číslo bezdrátové sítě (toto není číslo sběrnice) (důležité při více expandérech!) 
 

6.  = Mód Ricochet 
 

7.  = Mód Legacy 
 

 

 NESMÍ být použity všechny mazací funkce na Ricochet V2 systémů. 
 
 
Indikace stavu zařízení (pouze V1) 
Na horním řádku displeje se ukazují následující informace, které můžete vidět v závislosti na typu 
zařízení a stavu: 

 = sabotáž přední kontakt krytu 

 
 

= sabotáž zadní kontakt krytu 

 
 

 = PIR detektor je aktivní 

 
 

 

 /  

 

 
 

 

 /  

 

 /  

 

 /  

 

Spodní řádek zobrazuje 
JAM = přijímač je zarušený 
CM = COMMISSION režim 












Erase All vymaže všechna zařízení a 
vymaže všechny ID bezdrátové sítě. 
Měli byste smazat pouze ID sítě, pokud je 
systém v kolizi s jinou bezdrátovou sítí. 
Důležité: Pokud před novou instalací použijete 
tento krok, máte jistotu, že v systému nezůstalo 
nic s předchozí aplikace, nebo testů. 
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 = Impaq Mag & Impaq Plus mag.kontakt je rozepnutý 

 
 

 = Impaq Mag Vstup číslo 1 aktivní 

 
 

 = Impaq Mag Vstup číslo 2 aktivní 

 
 

 = Impaq Plus otřesový detektor aktivní 

 
 
Na spodním řádku displeje klávesnice, pokud to situace vyžaduje, se zobrazují následující zprávy: 
 

 = Slabá baterie 



 
 

 = Přijímač se právě zapnul a dosud nenastalo spojení 
se zařízením 





 
 = Porucha zařízení 



 
 = Ukazuje, které atributy zařízení mají být 
aktualizovány na přijímači, ale se zařízením neproběhlo spojení 
nebo má být aktualizováno přes menu Update Devices. Tento 
displej také ukazuje, která zařízení mají zastaralé nastavení 
atributů, pokud se nezdaří aktualizace zařízení. 





 

 
 = Zařízení se nepřihlásilo, nebo bylo ztraceno ze 
systému. (odmontováno, odcizeno, atd.) 





 

7. Ricochet Diagnostika (V2.xx) 
Utilita správce nyní obsahuje novou nabídku Ricochet Diagnostic. Toto menu zobrazuje informace o 
živém systému, a je rozdělena na Premier Elite SmartKey™ a Ricochet zařízení přes zóny a 
uživatele. 
 
Zařízení 
Pro zařízení může být zobrazeno následující informace: 

• Směrování 
• RSSI 
• Alarmy a statusy 
• Viditelné zařízení 
• Čas od poslední zprávy 

 
Premier Elite SmartKey™ 
Pro Premier Elite SmartKey™ mohou být zobrazeny následující informace: 

• Směrování 
• RSSI 
• Tlačítko Premier Elite SmartKey™ 
• Stav 
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Interpretace displeje klávesnice 
 
Směrování 
Níže uvedený obrázek ukazuje, že zóna 009 je směrována přes 14 a potom 7 adresu až do modulu, 
pro Premier Elite SmartKey™ se to může lišit v závislosti na tom, kde & kdy je čtení přijato. Pokud se 
na displeji zobrazí otazníky, znamená to, že informace nejsou k dispozici. 



 
 
RSSI 
Každá hodnota v obrázku níže reprezentuje hladiny RSSI v dBm na každém opakování. Pokud se na 
displeji zobrazí otazníky, znamená to, že informace nejsou k dispozici. 



 
 

 Pokud se objevují otazníky, mohlo by to být buď proto, že byl systém právě zapnutý a informace doposud nebyly 
shromážděny, nebo na velkých systémech nejsou informace v paměti. Pro naplnění aktivujte displej zařízení a měly 
by být informace k dispozici. 

 
Zprávy zařízení 



 
Zvolená zóna nemá naučené Ricochet zařízení. 

 


 
Ukazuje poslední komunikaci zařízení, to představuje poslední událost, 
aktivace, nebo sabotáž, jen supervize atd. 

 

 


 
Toto varování je o tom, že poslední komunikace ze zařízení bylo více než 
před hodinou. 

 

 


 
Tento displej ukazuje, že nebyla doposud přijata žádná zpráva, za 
normálních okolností by to bylo vidět na nedávno zapnutém systému, 
počkejte 15 minut od zapnutí na kontrolu informací o diagnostice.  

 
Bezpečnostní signál™ 



 
Tento displej ukazuje informace vztahující se k bezpečnostnímu signálu na 
8XP. 4 okna jsou k dispozici pro zobrazení informací; každé okno 
představuje dvě zařízení (Zvláštní & dokonce sloty zařízení). Každé okno 
může ukazovat některé z informací, které jsou podrobně popsány v níže 
uvedené tabulce 

 

 
? Informace nejsou k dispozici 
- Vybrané zařízení nemůže ”vidět” jiná zařízení 
O Vybrané zařízení může ”vidět” zvláštní zařízení 
E Vybrané zařízení může ”vidět” dokonce zařízení 
B Vybrané zařízení může ”vidět” OBĚ zařízení 

 
 
Nepraktické a složité, použijte Ricochet monitor!! 
 
 
 
 
Příklad 



 
V tomto příkladu Zóna 9 vidíte zařízení, jak je uvedeno níže, použijte 
kolečko myši pro zobrazení informací o jiných zařízeních: 
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Displej    

Zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 
Může vidět � � � � � � � � 

 

 Na 32XP-W je 16 oken pro zobrazení informací ze 32 zařízení systému; formát je stejný. 
 
Stav zařízení 



 
 

Zajištění/OK Aktivní/Chyba Typ 
a A Mag1 
a A Mag2/Shock 
a A Reed/PIR 
s S Poll/Supervision 
p P Power/Battery 
d D Device 
t T Zadní sabotáž 
t T Přední sabotáž  

 
Premier Elite SmartKey™ zprávy 
 



 
Vybraný uživatel nemá přiřazenou klíčenku Premier Elite SmartKey™. 
 

 

 


 
Premier Elite SmartKey™ není zapnuta. 
 

 

 


 
Ukazuje, že baterie je OK a přihlášena do systému. 
 

 

 


 
Zobrazuje různé zprávy zobrazené při stisknutí příslušných tlačítek. 
 

 

 


 
 

 


 
 

 


 
Ukazuje, které pomocné tlačítko bylo stisknuto v režimu Uživatelských 
funkcí. (Stavová LED musí být azurová) je nutno povolit v atributech! 
  

 


 
Ukazuje, že byla aktivována funkce panic. 
 

 

 
 



 
Tuto možnost použijte POUZE v případě, že ústředna byla nahrazena a 
nejsou všechny Premier Elite SmartKey™ nahrány do nové ústředny, 
nebo pokud jste slyšeli chybový tón, když jste naučili nové Premier Elite 
SmartKey™. 
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 Tato volba NEODSTRANÍ známé Premier Elite SmartKey™, pro smazání použijte menu Uživatele 
 
 Vymaže pouze klíčenky, které jsou nahrané v modulu Ricochet, ale nejsou v databázi ústředny 

ELITE.
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Ricochet menu Diagnostika 

 

   

   

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

8. Pracovní režimy 
 

Testovací režim (Commission Mode) 
Expander XP-W 
Expander má testovací režim, který při provozu zajišťuje bezpečnou komunikaci se zařízeními v 
systému. Testovací režim se automaticky aktivuje, když je kontakt rozšiřujícího modulu v sabotáži. 
V testovacím režimu dochází k utlumení přijímače signálu o -6dB, a tím jsou omezeny slabé signály. 
To znamená, že když jsou zařízení umístněna do svých instalačních pozic a je navázána 
komunikace (operační režim), můžete si být jistí, že komunikační cesta je bezpečná a silná. 
Po vstupu do testovacího režimu, bude rozšiřující modul současně dávat pokyny pro kontrolu 
zařízení každé 4 minuty, než je standardní doba kontroly 15 minut. Instrukce se bude posílat při 
nejbližším kontrolním spojení. 
 









Zadejte číslo 
zóny/uživatele k 
zobrazení 

Použijte  pro 
listování Rocochet 
Diagnostiky 



 @







@

























Zapnutí SmartKey 
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Testovací režim zařízení 
Kdykoliv, když je generovaná sabotáž, se zařízení přepne do testovacího režimu, bez ohledu na stav 
přijímače. Uzavřením sabotáže se bude na krátký čas aktivovat indikační LED zařízení, zatímco je 
navazována komunikace s přijímačem. 
 
LED dioda začne blikat, což znamená, že se zařízení snaží komunikovat s přijímačem, jakmile je 
komunikace úspěšná, LED bude neustále svítit a pak zhasne. 
 
V případě, že LED dioda nebliká, ale jednoduše se trvale rozsvítí při uzavření sabotáže, pak dojde k 
navázání platné & bezpečné komunikaci. Pokud LED bliká a pak zhasne, aniž by došlo k trvalému 
rozsvícení, nastalo selhání komunikace. 
 
Tento způsob uvedení do provozu zařízení zajišťuje, že je navázána platná a bezpečná komunikace 
a že signály jsou v dosahu přijímače. Doporučuje se, aby se testovací režim zařízení používal 
společně s testovacím režimem rozšiřujícího modulu. Viz výše. 
 

Specifikace funkce zařízení 
Digitální PIR detektor XT-W & Digitální PIR QUAD detektor QD-W 
Všechna doporučení pro nastavení a montážní instrukce jsou zahrnuty v instalačních manuálech 
těchto zařízení. 
 
Otřesový detektor Impaq Plus-W 
Nastavení citlivosti a pokyny pro umístění zařízení jsou zahrnuty v instalačním manuálu zařízení. 
 
Magnetický kontakt Impaq Contact-W 
Impaq Contact-W má 3 svorky označené MAG1 COM MAG2, tyto dva vstupy mohou být použité pro 
libovolné zařízení s NC výstupním kontaktem. V případě, že je červený přepínač zakázaný, zařízení 
může být použito jako vysílač pro jakékoli zařízení zapojeného do jednoho ze dvou vstupů. 
 
Tyto dva další vstupy NEJSOU samostatně programovatelné do ústředny. Jak vlastní magnet, tak 
oba dva vstupy, jsou v ústředně vyhodnoceny, jako jedna zóna. 
 
Přepínač DIP 3 na rozšiřujícím modulu nastavuje vstup MAG 2/COM jak se hlásí do ústředny. Ve 
výchozím nastavení je přepínač na OFF a vstup připojený k MAG 2/COM se bude hlásit jako 
sabotáž. Pokud je přepínač 3 na ON, MAG 2/COM, se hlásí jako alarm. 
 
V případě použití Impaq Contact-W jako 24 hodinové hlídání, nebo tam, kde je požadována zóna 
s velkým počtem aktivací, by měly být atributy zařízení Trvale aktivní režim (Always Awake) 
změněny, jak je popsáno na straně 33. 
Dva další vstupy mohou být taky použity pro přenos signálu N/C z jiných zařízení, které mají vlastní 
napájení, v závislosti na typu použitého zařízení je třeba zvolit vyhovující atributy pro instalaci. 
 

Režim krokového testu (Walktest Mode) 
Režim krokového testu může být spuštěný ze zabezpečovací ústředny, servisní klávesnice, 
Ricochet™ Monitoru nebo ručně na rozšiřujícím modulu. 
 
V režimu krokového testu jsou povolené indikační LED, doba odezvy pro zařízení mezi aktivací se 
zkrátí na 10 sekund. Režim krokového testu bude trvat max.1 hodinu. Nebo, se ukončí ručně. 
 
Zabezpečovací ústředna 
Prosím podívejte se do instalačního manuálu zabezpečovací ústředny, kde najdete popis spuštění 
režimu krokového testu. Odpočítávání se NEZOBRAZUJE na panelu klávesnice. 
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Rozšiřující modul 
Volby přepínače 4 přepínají režim krokového testu mezi funkcí zapnout a vypnout. Pro zapnutí 
režimu krokového testu z rozšiřujícího modulu, přepněte volbu přepínače 4 na pozici ON. Chcete-li 
ukončit režim krokového testu, přepněte přepínač do polohy OFF. Odpočítávání bude zobrazeno na 
servisní klávesnici nebo na Ricochet™ Monitoru. 
 
Servisní klávesnice 
Odpočítávání času bude zobrazeno, viz strana 28. 
 
Ricochet™ Monitor 

Klikněte na ikonu . Odpočítávání času bude zobrazeno. 
 

9. Atributy systému 
 

Kontrola spojení 
Kontrola spojení mezi zařízením a přijímačem probíhá ve stanoveném intervalu 15 minut. To přispívá 
k delší životnosti napájecích baterií. Intervaly spojení jsou nastaveny na 4 minuty, pokud je systém v 
Testovací režim (Commission Mode). Podívejte se na stranu 34 pro více informací. Standardní dobu 
spojení nelze nastavit, ani měnit. Pokud je systém vypnutý po dobu delší než 1 hodina, zařízení 
přejde do režimu offline pro prodloužení životnosti baterie (hlásí se 1x za hodinu), v tomto případě 
může potom probuzení trvat až 2 hodiny. Pro rychlý návrat všech zařízení do režimu online, je 
možné u každého zařízení otevřít obvod sabotáže pro vynucení okamžité komunikace. Nejčastěji je 
to potřeba, když ústředna tzv. “umře“ na napájení.  
 

Režim systémových zařízení 
Automatický režim (Auto Mode) 
Automatický režim je výchozím nastavením pro zařízení Premier Elite XT-W QD-W.(PIR) V 
automatickém režimu, probíhá kontrola spojení zařízení v 15 minutových intervalech. Po aktivaci je 
zařízení blokováno následující 3 minuty pro vysílání a nepřenáší další aktivaci. 
 
Trvale aktivní režim (Always Awake) 
Tento režim by měl být používaný pouze na zařízených, které jsou vyžadovány k signalizaci narušení 
a jsou výchozím nastavením pro Impaq Contact-W a Impaq Plus-W. Například Impaq Contact-W 
na dveřích, přenáší informaci, bez ohledu na stav systému, zda jsou dveře otevřeny či zavřeny; nebo 
zařízení jako jsou panic tlačítka & detektory kouře, které potřebujete, aby byly připojeny ke vstupům 
magnetického kontaktu. Pro více informací strana 35. Počet zařízení v systému v tomto režimu by 
mělo být omezeno na minimum. 
 
Hybridní režim (V2.xx) 
Hybridní režim se používá k ovládání pro hlášení funkcí pro zařízení. V tomto režimu jsou zařízení ve 
spánku, když je vypnutý systém a zařízení jsou probuzeny ústřednou při zastřežení. Když je systém 
od střežený, zařízení bude převedeno zpět do režimu spánku. Tento režim je výchozí pro DT-W, 
pokud je v systému. 
 
Režim rozšiřujícího modulu O/P 
Režimy rozšiřujícího modulu O/P jsou pro budoucí použití a neměli by být používány s některým výše 
uvedeným zařízením. 
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Režim specifický 
Výchozí a jediný režim pro všechny bezdrátové sirény Ricochet 
Požární senzor OH-W má tento režim také jako výchozí, ale pozor v tomto režimu, aktivace 
požárního detektoru OH-W způsobí aktivaci všech vnitřních sirén ve všech detektorech OH-W!!! 
Pokud chcete vypnout tuto funkci u některých detektorů, je pak nutné nastavit jejich režim na typ 
Vždy vysílej! 
 
 

 Na velmi velkém systému (100 zařízení +) může být malé zpoždění při aktivaci systému, je to normální jako u 
rozšiřujících modulů na systému při probuzení příslušného zařízení. 

 

 Premier Elite DT-W musí být použit VŽDY v hybridním režimu, chyba může mít za následek nepříznivý vliv na 
životnost baterie. 

 

Jelikož se jedná o dynamický obousměrný systém, jakéhokoli zařízení, které má Trvale aktivní režim způsobuje, 
kratší životnost napájecí baterie na jiných zařízeních. Více najdete v části Životnost baterie na straně 39. 

 

Klíčenka Premier Elite SmartKey™ 

 
Indikace LED 
SmartKey™ systémové LED 
Systémové LED mají čtyři barvy. Tyto LED nemohou být vypnuty. 

 

SmartKey systémové LED 1. Růžová = Napájení nebo vypnutí 
FUNKCE 1/Ovládání 1 z PC 2. Zelená = Úspěšná komunikace se systémem 

FUNKCE 2/Ovládání 2 z PC 3. Blikající modrá = Komunikace se systémem 

FUNKCE 3/Ovládání 3 z PC 4. Červená = Přijímač není v dosahu 

NAPÁJENÍ 5. Tyrkysově modrá = režim funkcí výstupy PC 

Funkční stavové LED 
FUNKCE 3 

 

FUNKCE 2 

FUNKCE 1 
 

 

 Na ústřednách Premier 412, 816 & 832 Funkce 1 je tlačítko Zapnout a Funkce 2 je tlačítko Vypnout. 
 
Aktivace panic 
Ve výchozím nastavení SmartKey™ je funkce panic povolena, avšak tato funkce musí být také 
povolena na zabezpečovací ústředně!!!!. Více informací v manuálu zabezpečovací ústředny. 
 
Povolení/zakázání stavových LED alarmu 
Stavové LED lze povolit nebo zakázat buď ze servisní klávesnice více v části Změna atributů 
SmartKey™ na straně 26, nebo Ricochet™ Monitoru. 
 

 Stavové LED alarmu nejsou k dispozici v Legacy režimu ústředen Premier 412, 816 & 832. Pro Legacy režim jsou 
povoleny LED u ústředen Premier 24/48/88/168 & 640. 
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Pomocné funkce 
SmartKey™ lze také použít k ovládání pomocných externích zařízení přes výstupy zabezpečovací 
ústředny. Funkční tlačítka by měly být nejprve povoleny, buď ze servisní klávesnice viz strana 23, 
nebo Ricochet™ Monitoru. Po aktivaci může uživatel vstoupit do pomocného režimu stisknutím 
tlačítka napájení, pokud je zapnuta SmartKey™, stavová LED změní barvu s modré na tyrkysovou, 
čímž indikují funkční režim. Znovu stisknutí, vrátí klíčenku do režimu ovládání systému.(modrá) 
 
Po aktivaci tlačítek by měly být výstupy naprogramovány na zabezpečovací ústředně na 
požadovanou funkci. Podívejte se prosím do návodu zabezpečovací ústředny pro podrobné 
informace o tom, jak programovat výstupy. 
 

 Použití funkčních tlačítek ovládání z PC virtuálních výstupů na zabezpečovací ústředně a jsou přednastavené, v 
případě Premier 24/412/816 & 832, mohou být použity pouze funkční tlačítka 1 & 2. 

 
Okamžité vypnutí 
Po stisknutí tlačítka VYPNOUT, bez zapnutí SmartKey™ dojde k vypnutí systému nebo všech 
oblastí přiřazené uživateli, zatímco probíhá proces vypínání, stavové LED se změní ze stavu 
ZAPNUTO, na VYPNUTO. 
 
Stavové LED alarmu 
Pokud jsou povoleny stavové LED, budou indikovat uživateli stav systému, ale je třeba také vzít na 
vědomí, pokud je uživateli přiděleno pro ovládání více než jedna oblast. 
 
V případě více oblastí, které jsou přidělené uživateli SmartKey™ stavové LED budou indikovat stav 
všech oblastí, kam má uživatel přístup. 
 
Například ve dvou oblastech systému, kde je jedna oblast ZAPNUTA a jedna je VYPNUTA, pak 
budou svítit stavové LED, jak ZAPNUTO & VYPNUTO. V případě, že uživatel stiskne tlačítko 
VYPNOUT, oblast, která je ZAPNUTA bude VYPNUTA. 
 
V případě, že uživatel ovládá tři oblasti a rozsvícena je pouze LED VYPNUTO, znamená to, že 
všechny oblasti přidělené uživatele jsou VYPNUTY, stisknutím tlačítka ZAPNOUT, budou všechny tři 
oblasti ZAPNUTY. 
 

 Velká pozornost by měla být věnována situaci, pokud je uživateli přiřazeno více než jedna oblast nebo subsystém. 
Uživatel nemá možnost z SmartKey™, rozeznat, které oblasti jsou ZAPNUTY a které VYPNUTY. V těchto situacích 
je důležité, aby měl uživatel přístup k alternativním způsobům systému tak, aby byly minimalizovány falešné poplachy 
ze systému. 
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SmartKey stavové LED 
ZAPNOUT 

ČÁSTEČNĚ ZAPNOUT 

VYPNOUT 

NAPÁJENÍ 
(držet minimálně 2 sekundy) 

VYPNUTO 

ČÁSTEČNĚ VYPNUTO 

ZAPNUTO 
 

 
Indikace poruchového stavu 
V případě poruchy systému nebo se některé oblasti přidělené uživateli nepodaří zapnout, budou 
všechny tři stavové LED blikat a infikovat chybu při zapnutí. V takovém případě uživatelé, kteří mají 
přiděleno více oblastí, by měly odjistit systém!!! a postupně prověřit příčiny selhání zapnutí. 
 

Životnost baterie 
Životnost baterie pro všechna zařízení je dána složitostí celého bezdrátového systému, počtem 
prvků, které pracují jako opakovač a počtem prvků v trvale aktivním režimu.(magnety) 
 
Životnost baterie pro standardní systém by měla být až 4 roky pro zařízení, které pracují v 
automatickém režimu, a 2-3 roky u zařízení, které pracují jako opakovače. 
Trvale aktivní režim. Režim by NEMĚL být používán pro zařízení, které jsou často aktivní (PIR). 
 
Baterie by měla být vyměněna pouze za stejnou nebo ekvivalentní typ, který je dodán se zařízením z 
výroby. Viz. Pokyny zařízení pro podrobnosti o požadovaném typu baterie. 
 
SmartKey™ 
Životnost baterie v SmartKey™ by měla vydržet při normálním používání více než 5 let. Baterie v 
SmartKey™ verze 1 NEJSOU vyměnitelné; verze 2 ano. V případě, že je baterie v SmartKey™ 
vadná (vybitá), měla by být vyměněna. Obraťte se na svého distributora pro zajištění její výměny. 
 
Kontrola stavu baterie 
Všechna zařízení, včetně SmartKey™, přenáší informaci o stavu baterie. Tato informace se objeví 
v systému cca 3 měsíce před úplným vybitím baterie. 
 
Údržba baterie 
Systém by měl být zkontrolován při varování o nízkém stavu baterie, nebo při každé pravidelné 
servisní revizi a to nejméně jednou za 12 měsíců, dle toho, co nastane dříve. 
 

Premier Elite 8XP-W & 32XP-W ztráta napájení 
V případě, že je napájení přijímače ztraceno po dobu delší, než jedna hodina, všechna zařízení 
přejdou do režimu "Offline", je to z důvodu šetření životnosti baterie. Dohled 1x za hodinu. 
 
Při zapnutí napájení přijímače XP pak může trvat až dvě hodiny, než se všechna zařízení, opětovně 
přihlásí do přijímače. (záleží na počtu přeskoků) 
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Chcete-li tento problém vyřešit okamžitě, na každém neprobuzeném zařízení v systému, musíte 
otevřít kryt (Tamper). 
 
Stejné zásady platí pro učení a umístění zařízení, a jako taková by tato manipulace, měla začít na 
zařízeních co nejblíže k přijímači a postupovat k nejvzdálenějšímu, což umožní obnovu sítě.
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10. Specifikace 
 

Elektrické 
 

Napájecí napětí 10 - 13.7VDC 
Odběr <120mA 

Propojení sběrnice 4-drátový kabel 7/0.2, délka až 250m. Hvězdicově, 
za sebou nebo kombinace. 

Výstupy 1 - 8 Nepoužito 
Pracovní teplota -10°C (+14°F) to +50°C (+122°F) 

Skladovací teplota -20°C (-4°F) to +60°C (+140°F) 
Maximální vlhkost 95% nekondenzující 

EMC prostředí Bytové, komerční, lehký průmysl nebo průmysl 
 

Fyzické 
 

Rozměry 170mm V x 140mm Š x 35mm D 
Hmotnost balení 500g 

 

Bezdrátové 
 

Frekvence 868.0MHz - 868.6MHz nebo 433.05MHz - 434.79MHz nebo 
 866.0Mhz - 866.6MHz  

  Naleznete na štítku výrobku odpovídající frekvenci 

Typ produktu GCA1000-2 frekvence 868MHz  
 GCA2000-2 frekvence 433MHz Nelze VLOŽIT schválení 
 GCD1000-2 frekvence 868MHz  
 GCD2000-2 frekvence 433MHz Nelze VLOŽIT schválení 
 GCA3000 866MHz frekvence Nelze VLOŽIT schválení 
 GCD3000 866MHz frekvence Nelze VLOŽIT schválení 

Přijímač Kategorie 1 Třída 2 
Přijímač LTB (Listen Before Talk) Nepoužito Ano 

Vysílací cyklus 433MHz <10% 868MHz <1% 
 

Legislativa 
 

 

2004/108/EC (směrnice CE): TEXECOM tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě 
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES. 

  

 

Směrnice WEEE: 2002/96/ES (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nesmí být 
likvidován jako netříděný komunální odpad v rámci Evropské unie. Pro správnou recyklaci, vraťte 
tento výrobek svému dodavateli při koupi ekvivalentního nového zařízení, nebo jej zlikvidujte na 
určených sběrných místech. Pro více informací viz: www.recyclethis.info. 

 
Směrnice RoHS: 2002/95/EC RoHS. TEXECOM tímto prohlašuje, že toto zařízení neobsahuje olovo, rtuť, kadmium, 
šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované depheny (PBDE), více než procento, které je 
stanoveno ve směrnici EU 2002/95/ES, kromě výjimek uvedených v příloze směrnice EU 2002/95/ES. 
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Tento produkt je typ B přenosné zařízení a je vhodný pro použití v systémech, které jsou v souladu 
s EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 a PD6662 stupeň 2 a Třída prostředí II. 
 
Stupeň zabezpečení 2 životní prostředí Třída 2 

EN Legislativa Premier Elite 8XP-W & 
Premier Elite 32XP-W 

Premier Elite 
SmartKey™ 

Premier Elite 
XT/QD-W 

Impaq plus-W 
Impaq Contact-W 

EN60950-1 � � � � 
EN61000-6-3 � � � � 
EN301489-3 � � � � 
EN50130-4 A1 + A2 � � � � 
EN300220-1 � � � � 
EN50131-1 � � � � 
EN50131-2-2   �  
EN50131-2-6  �  � 
EN50131-3 � �   
EN50130-5 � � � � 
EN50131-5-3 � � � � 
EN50313-6 � � � � 
PD6662 � � � � 

 

Typ produktu Frekvence 
GCA1000-2 868MHz 
GCA2000-2* 433MHz 
GCD1000-2 868MHz 
GCD2000-2* 433MHz 
GCA3000* 866MHz 
GCD3000* 866MHz 

 
* nelze VLOŽIT schválení 

 
Premier 32XP-W a Premier 8XP-W jsou ACE Typ B přenosné zařízení 
 

Záruka 
Všechny produkty Texecom jsou učeny pro spolehlivý a bezporuchový provoz. Kvalita je pečlivě 
sledována díky rozsáhlému počítačovému testování. V důsledku toho se na 
Premier 8XP-W & 32XP-W rozšiřující modul vztahuje dvouletá záruka na vady materiálu, nebo 
výroby. 
Vzhledem k tomu, že Premier Elite 8XP-W & 32XP-W rozšiřující moduly nejsou kompletním 
poplachovým systémem, ale pouze jeho částí, nepřijímá Texecom zodpovědnost za jakékoliv škody 
na základě tvrzení, že Premier Elite 8XP-W & 32XP-W rozšiřující moduly nefungovaly správně. 
Vzhledem k naší politice neustálého zlepšování, si Texecom vyhrazuje právo na změnu technických 
údajů bez předchozího upozornění. 
 
Premier, Premier Elite, SmartKey, Ricochet & SignalSecurity jsou ochranné značky společnosti 
Texecom. 
 
© TEXECOM LTD 2013 
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Přílohy 
 

Názvosloví EN/CZ 
Připravuje se ☺ 
 
 

Typové značení prvků/zařízení 
8XP-W, 32XP-W Rozšiřující modul (8 a 32 adres) 
SmartKey™ Klíčenka, verze 2 je s Proxy čipem 
Impaq Contact-W Magnetický kontakt se vstupem 
Impact Plus-W Otřesový detektor 
XT-W Digitální PIR detektor 
QD-W Digitální PIR QUAD detektor 
Compact XT-W Digitální PIR detektor 
Compact QD-W Digitální PIR QUAD detektor 
Compact PW-W Digitální PIR QUAD detektor s PET imunitou (proti zvířatům) 
360QD-W Digitální stropní PIR QUAD detektor 
DT-W Duální detektor pohybu 
OH-W Požární detektor se sirénou (výrobce APOLLO) 
CO-W Detektor oxidu uhelnatého 
4W,5W a X-W Bezdrátové sirény ODYSSEY více typů 
TD-W Externí detektor 2xPIRPA 
D-TECT MKII Externí detektor s dlouhým dosahem (výrobce GJD) 
PA-PD-W Panik tlačítko 
BGR-1 Speciální modul pro bezdrátové detektory OPTEX 
 Kompatibilní s infra-bariérami SL-350-QxR, AX-x00-TFR 
 Detektory BX-80xR, HX-xxR, FTN-Rx, VXI-Rx 
POZOR červeně označené položky jsou kompatibilní pouze s řadou 
ústředen ELITE!!!!! 
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Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, 

Lancashire BB4 4PW, England. 

Technical Support: 

UK Customers Tel: 08456 300 600 
(Calls charged at local rate from a BT landline. Calls from other networks may vary.) 

International Customers Tel: +44 1706 233875 

Email: techsupport@texe.com 

© Texecom Limited 2013 
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