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1. Představení  systému 

Architektura systému 

 

Ústředny 

Ústředny řady Premier-416, Premier-816 a Premier-832 
představují vysoce sofistikované zabezpečovací zařízení s 
integrovaným telefonním komunikátorem, který slouží rovněž 
jako modem pro účely vzdáleného připojení (programování). 
Ústředny mají tyto vlastnosti : 

Vlastnost 412 816 832 

Počet zón na desce ústředny 4 8 8 

Počet zón ústředny s doublerem 8 16 16 

Maximální počet zón s expandéry 12 16 32 

Počet skupin (podsystémů) 2 4 4 

Počet uživatelských kódů 32 32 64 

Počet záznamů v historii událostí 750 750 1000 

Možnost vzdáleného DTMF ovládání - -  

Programovatelné pomocné vstupy    

Sirénové výstupy s dohledem    

2 x 1A PGM výstupy s dohledem    

6 x 100mA PGM výstupy    

Připojení tiskárny/UDL porty    

Integrovaný modem/komunikátor    

 

Klávesnice 

Ústředna umožňuje připojit maximálně 6 klávesnic. Všechny 
klávesnice se zapojují na datovou komunikační sběrnici 
pomocí 4 vodičového zapojení. Všechny klávesnice jsou 
vybaveny integrovaným piezo-bzučákem. Systém může 
obsahovat následující typy klávesnic : 

Premier-RKP-8-Plus 
Klávesnice má 8 LED pro indikaci stavu zón. Používá se pro 
systémy Premier-416, Premier-816 a Premier-832. 

• Nastavitelné podsvícení kláves, klávesy jsou v klidovém 
stavu podsvíceny/nepodsvíceny/málo podsvíceny, po 
stisku jakékoliv klávesy nebo během příchodového 
zpoždění je podsvícení aktivováno. 

• LED pro indikaci poplachu, programovacího režimu, 
stavu “Zapnuto”, stavu “Připraveno”, požárního 
poplachu, vynechání zón, okamžitého střežení a 
částečného střežení. 

Premier-RKP-16-Plus 
Klávesnice má 16 LED pro indikaci stavu zón. Používá se 
pro systémy Premier-416, Premier-816 a Premier-832. 

• Nastavitelné podsvícení kláves, klávesy jsou v klidovém 
stavu podsvíceny/nepodsvíceny/málo podsvíceny, po 
stisku jakékoliv klávesy nebo během příchodového 
zpoždění je podsvícení aktivováno. 
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• LED pro indikaci poplachu, programovacího režimu, 
stavu “Zapnuto”, stavu “Připraveno”, požárního 
poplachu, vynechání zón, okamžitého střežení a 
částečného střežení. 

Premier-LCD 
Klávesnice Premier-LCD má standardní, 32 znakový (2x16) 
display s podsvícením. Tyto klávesnice je možné používat v 
systémech Premier-416, Premier-816 a Premier-832.  

• 2 programovatelné EOL zóny, 
• 1 programovatelný, nízkoodběrový výstup (100mA), 
• Nastavitelné podsvícení – klávesy a displej jsou v 

klidovém stavu podsvíceny/nepodsvíceny/málo 
podsvíceny, po stisku jakékoliv klávesy nebo během 
příchodového zpoždění je podsvícení aktivováno. 

• LED pro indikaci napájení, stavu “Zapnuto”, stavu 
“Připraveno”, programovacího režimu a vynechání zón. 

Premier-LCD-P 
• Stejně jako Premier-LCD, ale navíc obsahuje 

integrovanou čtečku ovládacích klíčenek. 

Premier-LCD-L 
Klávesnice Premier-LCD-L má velký, 32 znakový (2x16) 
display s podsvícením. Tyto klávesnice je možné používat v 
systémech Premier-416, Premier-816 a Premier-832..  

• 2 programovatelné EOL zóny 
• 1 programovatelný, nízkoodběrový výstup (100mA) 
• Nastavitelné podsvícení – klávesy a displej jsou v 

klidovém stavu podsvíceny/nepodsvíceny/málo 
podsvíceny, po stisku jakékoliv klávesy nebo během 
příchodového zpoždění je podsvícení aktivováno. 

• LED pro indikaci napájení, stavu “Zapnuto”, stavu 
“Připraveno”, programovacího režimu a vynechání zón 

• Výstup pro připojení reproduktoru 

Premier-LCD-LP 
• Stejně jako Premier-LCD-L, ale navíc obsahuje 

integrovanou čtečku PROX KEY. 

Premier-LCD-FM 
• Stejné jako Premier-LCD, ale určené pro zapuštění do 

zdi nebo sádrokartonu. Provedení v nerezu, chromu, 
bronzu a bílém plastu.  

Premier-ELITE-FMK 
• Stejný design jako série „FM“, standardně čtečka PROX 

KEY,  modré podsvícení displeje a tlačítek. Provedení 
černá (lesk/mat), nerez, chrom, bronzu a bílém plastu.  

Premier-ELITE-SMK 
• Stejné provedení jako série „FMK“, montáž na povrch. 

Provedení černá (lesk/mat), nerez, chrom a bronz. 
 
 
 
 
 

Moduly pro rozšíření zón (expandery) 

K rozšíření počtu zón lze použít následující moduly: 

Premier-8-X – sběrnicový expander 
Tento modul se dodává ve vlastním boxu, do systému se 
připojuje pomocí 4 drátové komunikační sběrnice. Modul je 
možné používat v systémech Premier-416, Premier-816 a 
Premier-832. Sběrnicový modul má tyto vlastnosti : 

• 8 plně programovatelných zón 
• 2 programovatelné, nízkoodběrové výstupy (100mA) 
• Výstup pro připojení reproduktoru s elektronickou 

regulací hlasitosti 

Premier-8-XE – interní expander 
Tento modul je dodáván pouze jako deska s elektronikou 
(PCB), umisťuje se do boxu s ústřednou. Modul se zapojuje 
do speciálního konektoru na desce ústředny. Rozšiřuje 
systém o 8 plně programovatelných zón. 

• 8 plně programovatelných zón 
• 1 výstup pro napájení 

Další moduly 

PC-Com 
Modul interface ústředen Premier, rozšiřuje systém o 
rozhraní RS-232, které lze použít pro upload/download dat 
ústředny pomocí software WinTex. 

USB-Com 
USB interface pro ústředny Premier, umožňuje 
upload/download dat ústředny pomocí software WinTex. 

Com-IP 
Modul se používá jako komunikační rozhraní mezi 
ústřednami Premier a LAN. Modul umožňuje přenášet 
programová data + CID (SIA,FF) formát na PCO. 

Speech Modul (PR-SPE) 
Hlasový modul může být připojen k systémům Premier 
816Plus/832. Modul umožňuje : 

• Přenos dvou hlasových zpráv, každá max. 12 sekund 
• Každá zpráva může být přiřazena určité funkci výstupu, 

např. poplach nebo požár. 

RadioPlus Intelligent Receiver 
Systémy Premier umožňují připojit přes port Com1 
bezdrátové nadstavby Texecom RadioPlus nebo Inovonics 
EE4000. Tato zařízení umožňují: 

• Připojení 32 bezdrátových zařízení (detektory+ovladače) 
• Pravidelnou kontrolu připojených zařízení 
• Pravidelnou kontrolu stavu baterií bezdrátových prvků  

RadioPlus Network Receiver 
• Stejné vlastnosti jako "Inteligent", ale připojení na BUS 

sběrnici  (zabírá adresu modulu, tudíž nelze tyto smyčky 
jako drátové využít)  

 



Instalace Premier 412/816/832 Instalační manuál 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 6 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

2. Instalace 

Instalační postup 

Před vlastní instalací systému prostudujte prosím tuto část 
návodu. Po prostudování jednotlivých kroků je s co nejvyšší 
pečlivostí proveďte 

1: Návrh rozmístění modulů 
Udělejte si orientační náčrtek místa instalace a snažte si 
ujasnit místa umístění ústředny, klávesnic, expanderů a 
jiných modulů. 

2: Montáž ústředny 
Ústředna by měla být umístěna v suchých, chráněných 
prostorech, blízko přívodu střídavého napájení a telefonní 
linky. 

 Před připojením napájení (střídavé napájení nebo  z 
akumulátoru) připojte veškerou používanou kabeláž 
(viz. následující body 3., 4. a 5. tohoto postupu). 

 Některé typy ústředen mohou být dodávány bez 
transformátoru. V tomto případě musíte použít vlastní 
vhodný transformátor (viz str. 89).  

3: Montáž klávesnic 
Připevněte klávesnice na místo použití a připojte je na 
sběrnici. 

4: Zapojení zón 
Nainstalujte detektory a připojte je ke vstupům zón. 

5: Ostatní kabeláž 
Dokončete připojení ostatní kabeláže (sirény, výstupy, 
telefonní linka, ...). 

6: Připojení napájení 
Jakmile provedete kroky 1-5, teprve potom připojte ústřednu 
na napájení. Nejprve připojte kladný pól akumulátoru 
(obvykle červený vodič), poté připojte záporný pól (obvykle 
černý vodič) a nakonec připojte střídavé napájení. 

7: Vyplnění tabulek pro programování 
Spolu s ústřednou obdržíte “Tabulky pro programování”, 
které umožňují zapsat  (poznamenat si) parametry systému 
a obsahují též informace o výchozím (továrním) nastavení. 
Doporučujeme tyto tabulky vyplnit před programováním 
systému. 

8: Programování systému 
V součinnosti s instalačním manuálem (tento dokument) a 
programovacími tabulkami nastavte programová data 
ústředny. 

9: Test systému 
Proveďte pozorně test každé části systému, abyste 
vyzkoušeli jeho správnou funkci.  

Ústředna 

Montáž ústředny 
Umístěte ústřednu na plochou, kolmou zeď pomocí tří 
odpovídajících šroubů.  Zadní část boxu byla navržena tak, 
aby kabeláž procházela středovým otvorem a nebylo nutné k 
protažení kabeláže vyjímat desku ústředny (PCB). 

Šikmý výřez ve spodní části krytu ústředny umožňuje snadno 
nastavit vodorovnou polohu skříně (boxu). Je-li vyžadováno 
vyjmutí desky ústředny (PCB), nejprve opatrně uvolněte 
plastové západky na čelní straně, zvedněte desku (PCB) a 
vyjměte ji tahem k sobě (dolů). Při zpětné montáži desky 
ústředny postupujte obráceně. 

 Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací kolíky 
desky správně použity a zda je deska ústředny řádně 
upevněna. 

Přívod napájení musí být dostatečně připevněn za 
použití k tomu určených upevňovacích bodů. 

Zapojení kabeláže ústředny 
 

  VAROVÁNÍ:          POZOR !!!   

Elektřina může způsobit vážná zranění 
nebo dokonce smrt !!! 

Před připojením síťového napájení vypněte přívod 
elektrické energie v rozvaděči.  

Připojení síťového přívodu 230VAC smí provádět pouze 
kvalifikovaná osoba dle vyhlášky 50/78 Sb.  

 
Při jakémkoliv podezření konzultujte situaci s Vaším 

dodavatelem tohoto zařízení. 

Přívod napájení 230VAC připojte do určených 
svorek pro přívod do transformátoru. NIKDY 
nepřipojujte síťové napájení přímo na desku 
ústředny.  

Instalace musí být provedena v souladu s platnými 
předpisy a normami ČR. 

Průřez přívodního napájecího kabelu musí být 
zvolen s ohledem na předpokládaný odběr 
(doporučujeme například kabel CYKY-3Cx1.5). 
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Popis desky ústředny 

 
1: Uzemnění 
K této svorce je připojena zem. 

POZOR! Nesprávně provedené uzemnění může 
ústřednu poškodit a v takovém případě nemůže 
být firmou Texecom uznána záruka. 

2: Nízkonapěťové napájení  „AC“ 
Napájení 16.5V AC ze sekundárního vinutí transformátoru. 

NIKDY nepřipojujte síťové napájení 230VAC 
přímo k těmto svorkám. 

3: Připojení akumulátoru  „Batt“ 
K těmto svorkám musí být připojen zálohovací akumulátor 
12V, který napájí systém v případě výpadku hlavního 
napájení. Maximální proudový odběr při nabíjení 
akumulátoru je omezen elektronickou pojistkou F1 (1.6A). 

4: Komunikační sběrnice  „Data“ 
Na tuto sběrnici lze připojit klávesnice a expandery Premier-
8-X. Svorky + a – slouží k napájení zařízení na sběrnici, 
svorky T a R slouží ke komunikaci (vysílání a příjem dat). 

5: Výstup pro sirénu nebo repro  „Siren/Spk“ 
Tyto svorky jsou určeny k aktivaci sirény či jiného zařízení 
pro indikaci poplachu. Tento výstup je hlídaný, takže 
umožňuje detekovat přerušení či zkrat vedení k siréně. Není-
li k tomuto výstupu připojeno žádné zařízení, musí být výstup 
vyvážen rezistorem 1KΩ nebo musí být deaktivován dohled 
sirénového výstupu (viz volba „Dohled Bell str. 43).  

6: Pomocný napájecí výstup  „Aux 12V“ 
Tyto svorky slouží pro napájení dalších zařízení (např. 
detektorů), které pro svou činnost vyžadují napětí 12V DC. 
Výstup je omezen elektronickou pojistkou F2 (1A). Stav 
přetížení výstupu je indikován LED diodou “Aux”. 

7: Vstupy zón  „Z1 - Z8“ 
Tyto svorky umožňují připojit zóny (smyčky), ústředny 
Premier-816 a Premier-832 obsahují 8 zón, zatímco 
ústředna Premier-412 obsahuje pouze 4 zóny. Způsobů 
zapojení zón existuje více (viz kapitola „Zapojení zón“ na str. 
13), způsobu zapojení musí odpovídat také její nastavení – 
viz kapitola „Typy zón“ na str. 32. 

8: Povolení dvouvodičových požárních hlásičů  „2-Wire“ 
Výstup č.1 na desce ústředny může sloužit buď jako klasický 
programovatelný výstup, nebo může sloužit k připojení 
dvouvodičových požárních hlásičů. Funkci výstupu nastavuje 
propojka propojka „2-Wire Smoke Det.“. 

 
Výstup č. 1 umožňuje připojení dvouvodičových 
požárních hlásičů, 

 
Výstup č. 1 se chová jako normální 
programovatelný (PGM) výstup. 

9: Pomocný vstup  „Aux Input“ 
Programovatelný vstup, který může sloužit např. k detekci 
tamperu boxu. Bližší informace viz kapitola „Pomocný vstup“ 
na str. 43. 

10: Výstupy  „1 – 8“ 
Programovatelné výstupy 1 a 2 jsou s dohledem a mohou 
spínat až 1A. Nejsou-li tyto výstupy využity, je třeba je 
vyvážit rezistory 1KΩ (mezi vstupem a napájením +12V). 
Výstupy 3 – 8 jsou bez dohledu a mohou spínat max. 
100mA. 

11: Komunikační port  „Com 1“ 
Sériový výstup pro připojení PC (pro účely programování) 
nebo pro připojení sériové tiskárny (tisk deníku událostí). 
Připojit lze i další zařízení. 
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12: Tovární reset  „Load Defaults“ 
Zkrat mezi vnitřním a kterýmkoliv z krajních pinů této 
propojky a následné připojení napájení, nastaví ústřednu do 
továrního nastavení. Tyto propojky také umožňují resetovat 
PIN (kód) technika a mastera na výchozí hodnoty – viz str. 
72. Při resetu bude vymazán i deník událostí (historie), bude-
li propojka zkratována po celou dobu resetu (signalizace 
blikající LED "Power"). 

 Po resetu nenechávejte piny této propojky zkratované! 
Při výpadku napájení může dojít k nechtěnému 
nastavení na výchozí (tovární) hodnoty. 

13: Nastavení tamperového spínače  „Tamper Disable“ 
Význam propojky je následující: 

 
Tamperový spínač na desce ústředny je zakázán. 

 
Tamperový spínač na desce ústředny je povolen a 
vyvolá poplach, pokud bude kryt otevřen.  

14: Připojení interního expanderu  
Pomocí tohoto konektoru se připojuje interní expander 
Premier-8-XE, který rozšiřuje systém o 8 zón (viz kapitola 
„Vnitřní expander Premier-8-XE“). 

15: Speech Module 
Místo pro zasunutí modulu s hlasovými zprávami (jen pro 
ústředny Premier 816Plus a 832). 

16: Tamperový spínač  „Box Tamper“ 
Slouží k detekci otevření nebo utržení krytu ústředny. Je 
závislý na propojce „Tamper Disable“. 

17: LED indikace „Power“ 
Trvale svítí, pokud je připojeno střídavé napájení nebo pokud 
je připojen zálohovací akumulátor. Bliká při navazování 
komunikace a posílání dat integrovaným komunikátorem. 

18: Ochranné pojistky 
Na desce ústředny jsou následují elektronické pojistky: 

• „F1-Batt“  (1.6A)  pro dobíjení akumulátoru , 
• „F2-Aux“  (1A)  pro napájení detektorů atd., 
• „F3-Siren“ (1A)  pro napájení sirén a reproduktorů,  
• „F4-Data“  (1A)  pro napájení modulů na sběrnici. 
19: Připojení telefonní linky  „T-R-T1-R1“ 
Připojení telefonní linky je podrobně popsáno na str. 25.   

20: Konektor RJ11 pro připojení telefonní linky 
Zásuvka pro připojení telefonní linky pomocí standardního 
konektoru RJ11. (viz. popis na str. 25).   

21: Připojení servisní klávesnice  „Eng Keypad“ 
Pomocí servisního kabelu lze k tomuto konektoru snadno 
připojit servisní klávesnici (špičky konektoru jsou zapojeny 
paralelně ke svorkám +, -, T a R datové sběrnice). 

22: LED indikace komunikace na sběrnici  „Tx – Rx“ 
Tyto LED indikace jsou aktivní během komunikace na 
sběrnici. Červená LED (Tx) indikuje vysílání dat z ústředny, 
zelená (Rx) indikuje příjem dat z modulů do ústředny. Čím je 
na sběrnici více modulů, tím je blikání zelené LED častější. 

23: LED Indikace stavu elektronických pojistek 
Pojistky F2, F3 a F4 mají přiřazeny červené indikační LED 
diody, které svítí, pokud je elektronická pojistka aktivní (tzn. 
pokud byla překročena patřičná hodnota odběru). 

24: Start jen z akumulátoru  „Kick Start“ 
Ústředna chrání akumulátor před úplným vybitím a 
neumožňuje “start” ústředny pouze z akumulátoru. Chcete-li 
toto omezení potlačit, zkratujte některý z krajních pinů s 
vnitřním (prostředním) pinem této propojky. 

Připojení zařízení na sběrnici 

Před připojením expanderů či klávesnic odpojte na 
ústředně všechna napájení (střídavé i akumulátor). 

 Připojování zařízení, je-li ústředna stále pod napětím 
může způsobit poškození připojovaných modulů či 
ústředny a v takovém případě nemůže být uznána 
záruka. 

Klávesnice i expandery se zapojují na stejnou komunikační 
sběrnici, která může používat sběrnicovou či hvězdicovou 
topologii, případně jejich kombinaci. 

Kabeláž sběrnice 
Sběrnice obsahuje celkem čtyři vodiče (2x data, 2x 
napájení). Pro správnou funkci zařízení musí být všechny 
tyto vodiče zapojeny, připojují se ke stejným svorkám 
ústředny či předchozího modulu (viz obrázek na konci 
kapitoly). V tabulce jsou uvedeny významy jednotlivých 
signálů a označení odpovídajících svorek : 

Svorka Popis 

+ Napájení +12V 

- Napájení 0V (zem) 

T Vysílání dat 

R Příjem dat 

Délka kabeláže 
Maximální doporučená vzdálenost při použití standardního 
lankového kabelu GAL-LK-4S je následující : 

• 250m pro každou větev, je-li použita hvězdicová 
topologie (paralelní zapojení), 

• při použití sběrnicové (sériové) topologie je maximální 
délka kabeláže závislá také na počtu připojených modulů 
– čím vyšší počet modulů, tím je nižší délka kabeláže 
(důvodem je postupný úbytek napětí na vedení). 
V žádném případě však nesmí překročit 250m bez použití 
přídavného zdroje. 

 
Je-li použita jakákoliv topologie (způsob zapojení) sběrnice, 
nesmí napětí mezi svorkami + a - při napájení ze záložního 
akumulátoru poklesnout pod 10V. 

Následující tabulka udává maximální délku sběrnice při 
použití jedné klávesnice či expanderu za použití 
standardního kabelu GAL-LK-4S – řádky tabulky se liší 
proudovým odběrem : 

Konfigurace Max. délka 
sběrnice 

1. Klávesnice  + 2x PIR @ 15mA 250m 

2. Expander + 2x PIR @15mA 250m 

3. Expander + 8x PIR @15mA 100m 

4. Jako č. 3 + 16Ω repro  30m 
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Jak předejít úbytkům napětí 
Je několik způsobů, jak překonat příliš velké úbytky napětí, 
způsobené délkou vedení: 

• Použijte kabely s nižším odporem. Standardní kabel má 
odpor přibližně 8Ω na 100m, 

• Pro napájení použijte větší počet vodičů – to vyžaduje 
použití kabelů s vyšším počtem vodičů než 4 (6 nebo 8), 

• Instalujte pomocný (přídavný) napájecí zdroj.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace přídavného zdroje 
Instalujete-li pomocný zdroj, nezapomeňte propojit záporné 
póly zdrojů. Kladné póly zdrojů se nesmí propojovat -jednalo 
by se o paralelní zapojení zdrojů. Správné zapojení 
přídavného zdroje naleznete na obrázku níže. 
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Instalace klávesnice 

Popis klávesnice 
VÍCE INFORMACÍ O TYPECH A FUNKCÍCH KLÁVESNIC 
viz Manuál pro správce systému str. 4. 

 

Klávesnice  Premier RKP8/16 Plus (LED) 

 
 

Klávesnice  Premier LCD/LCDP/LCDL/LCDLP 
 
 
 

Připojení klávesnice 
Klávesnice se k ústředně připojuje pomocí komunikační 
sběrnice (viz „Připojení zařízení na sběrnici“ na str. 8) 

 

 

Adresa klávesnice 
Každá klávesnice musí mít přiřazenu unikátní adresu. K 
nastavení adresy slouží DIP přepínače. Adresu lze zvolit 
pomocí následující tabulky : 

Adresa DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4  

1 On Off Off Off 
2 431

ON

 
2 Off On Off Off 

2 431

ON

 
3 Off Off On  Off 

2 431

ON

 
4 Off Off Off On 

2 431

ON

 
5 On Off Off On 

2 431

ON

 
6 Off On Off On 

2 431

ON

 
 
Klávesnicové zóny 
Klávesnice Premier-RKP8-Plus, Premier-RKP16-Plus a 
všechny LCD klávesnice jsou vybaveny 2 klávesnicovými 
zónami. Každá ze zón je plně programovatelná (viz kapitola 
„Programování zón“ na str. 31), následující tabulka 
obsahuje přiřazení (označení)  zón dle zvolené adresy 
klávesnice : 

Premier-412 Premier-816/832 
Adresa 

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 1 Zóna 2 

1 Zóna 05 Zóna 06 Zóna 09 Zóna 10 

2 Zóna 07 Zóna 08 Zóna 11 Zóna 12 

3 Zóna 09 Zóna 10 Zóna 13 Zóna 14 

4 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 15 Zóna 16 

5 --- --- --- --- 

6 --- --- --- --- 

 Zóny klávesnice nemají dohled, dokud nejsou 
povoleny (viz volba „Povolení zón klávesnice“ na str. 
47). 

Výstup klávesnice 
Všechny LCD klávesnice Premier mají jeden 
programovatelný výstup, který může sloužit např. pro aktivaci 
indikačních LED indikací, relé, sirén a pod. Zapojení výstupu 
(stejné jako výstupy ústředny) můžete nalézt na straně 49 v 
kapitole "Programování výstupů“. 

 

Výstup pro reproduktor (LCD-L, LCD-LP) 
Klávesnice Premier-LCD-L a Premier-LCD-LP jsou vybaveny 
i výstupem pro buzení reproduktoru (jeden 16Ω nebo dva 
8Ω). Další informace o zapojení repro naleznete na str. 25. 

 Hlasitost výstupu pro reproduktor lze nastavit. 
Podrobné informace naleznete na str. 41. 

Nastavení podsvícení 
Chcete-li nastavit podsvícení klávesnice, stiskněte a držte 
tlačítko           a pomocí klávesy          nastavte požadované 
podsvětlení a uvolněte obě klávesy. 

 Podsvícení nelze nastavit, pokud je aktivní některé 
menu. 

Tamper klávesnice 
Tamper víka klávesnice lze vypnout ve volbách klávesnice. 
Další detaily naleznete na str. 47. 
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Sběrnicový expander Premier-8-X 

Expande-8-X rozšiřuje systém o 8 zón, dva programovatelné 
výstupy a sirénový výstup sirény nebo modulované repro. 

Popis expanderu 

+ - T R

6

2

-
+

Z2

COM

Z1

1

Z4

COM

Z3

-
+

Z6

COM

Z5

Z8

COM

Z7

+ - OP1SPK OP2

Tamp Disable

2 431

1 2 3 4

2

45

3 3

789

+

 
 Sběrnice BUS 
 Vstupy zón 
 Výstup napájení 12V 
 Programovatelné výstupy 1 a 2 
 Výstup pro modulovanou sirénu 
 LED indikace napájení 
 Propojka pro zakázání tamperu krytu 
 Tamper kontakt 
 Volba adresy 

 

Zapojení expanderu 
Expander je do systému zapojen pomocí komunikační 
sběrnice (signály +, -, T a R). 

Adresa expanderu 
Každý expander musí mít nastavenu jedinečnou adresu. 
Adresu lze nastavit pomocí DIP přepínačů. Následující 
tabulka popisuje adresaci sběrnicového expanderu  : 

Adresa DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4  

1 On Off Off Off 
2 431

ON

 
2 Off On Off Off 

2 431

ON

 
3 Off Off On  Off 

2 431

ON

 

 K systémům Premier-412 a Premier-816 lze připojit 
pouze jeden sběrnicový expander, který musí mít 
nastavenu adresu = 1. 

Zóny expanderu 
Sběrnicový expander Premier-8-X poskytuje 8 vstupů  zón 
(zapojení viz kapitola „Zapojení zón“ na str. 13). Každá z 
těchto zón je plně programovatelná (viz str. 31). Následující 
tabulka popisuje označení zón v závislosti na nastavené 
adrese: 

Vstupy zón na sběrnicovém expanderu 
Adresa 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

1 09 10 11 12 13 14 15 16 

2 17 18 19 20 21 22 23 24 

3 25 26 27 28 29 30 31 32 

 Je-li systém rozšířen na více než 8 zón, MUSÍ být 
použita také odpovídající klávesnice – pro systémy do 
16-ti zón lze použít klávesnice Premier-RKP-16 nebo 
Premier-RKP-16-Plus, systémy nad 16 zón musí být 
vybaveny LCD klávesnicemi. 

Systém akceptuje pro zóny 9-16 pouze jeden typ expanderu! 
Nelze současně zapojit sběrnicový expander Premier-8-X  s 
adresou 1 a vnitřní (interní) expander Premier-8-XE. 

Výstupy expanderu 
Expander obsahuje dva výstupy, které mohou být použity 
např. pro aktivaci LED indikací, relé, požárních hlásičů aj. 
Následující tabulka obsahuje specifikaci těchto výstupů : 

Č. Dohled Max. proud Typ 

1 Ne 100mA Spínání –ve 

2 Ne 100mA Spínání –ve 

Zapojení výstupů lze nalézt na str. 26. 

Výstup pro modulované sirény 
Sběrnicový expander obsahuje výstup pro modulované 
repro. Připojit lze 16Ω nebo dva 8Ω reproduktory. Způsob 
připojení naleznete na str. 25. 
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Vnitřní expander Premier-8-XE 

Modul vnitřního (interního) expanderu Premier-8-XE lze 
připojit (zasunout) přímo na desku ústředny. Rozšiřuje 
systém o dalších 8 zón (vždy zóny 9 až 16). 

Popis expanderu 

Z9 Z11

C
O

M

C
O

MZ10 Z12 + -
Aux12

3

2

Z13 Z15

C
O

M

C
O

MZ14 Z16

1  

 Vstupy zón  „Z9 - Z16“ 
Svorky pro připojení detektorů.  

 Napájení  „Aux 12V“ 
Tyto svorky jsou výstupem napájení 12V pro napájení 
detektorů apod. Toto napájení je chráněno proti přetížení 
pomocí elektronické pojistky F2 (1A), která se nachází na 
desce ústředny. 

 Propojovací konektor  „JP-2“ 
Tímto konektorem lze zapojit expander Premier-8-XE do 
ústředny. K desce ústředny lze desku přichytit pomocí čtyř 
plastových distančních sloupků. 

Zóny vnitřního expanderu 
Expander Premier-8-XE má 8 plně programovatelných zón, 
zapojení viz kapitola „Zapojení zón“ na str. 13). Každá z 
těchto zón je plně programovatelná. 

Následující tabulka popisuje označení zón v různých 
ústřednách: 

Ústředna Zóny 
ústředny 

Zóny na vnitřním 
expanderu 

Premier-412 1 - 4 9 - 16 

Premier-816 1 - 8 9 - 16 

Premier-832 1 - 8 9 - 16 

 Je-li systém rozšířen na více než 8 zón, MUSÍ být 
použita také odpovídající klávesnice – pro systémy do 
16-ti zón lze použít klávesnice Premier-RKP-16 nebo 
Premier-RKP-16-Plus, systémy nad 16 zón musí být 
vybaveny LCD klávesnicemi. 

Systém akceptuje pro zóny 9-16 pouze jeden typ expanderu, 
tzn. nelze současně zapojit sběrnicový expander Premier-8X  
s adresou 1 a vnitřní (interní) expander Premier-8-XE. 

 

 

 

Instalace expanderu Premier-8-XE 
Expander lze instalovat následujícím způsobem: 

1. Před vlastní instalací se ujistěte, že ústředna není 
napájena (střídavým napájením či z akumulátoru). 

2. Vložte 4 plastové distanční sloupky do odpovídajících 
otvorů v desce ústředny. 

3. Nasuňte expander na 8-mi pinový konektor JP2 na 
desce ústředny a přitlačte desku expanderu tak, aby 
do příslušných otvorů zapadly plastové distanční 
sloupky uchycené v ústředně. 
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Expander Premier 60 iXD 

Ústředny Premier 412-832 umožňují sběrnicové připojení 
expanderu Premier 60iXD, který má tyto vlastnosti : 

• 2 smyčky pro připojení sběrnicových detektorů s iD čipy. 
Každá smyčka umožňuje připojit maximálně 30 
detektorů. 

• 12V napájení pro detektory, výstup je chráněn pojistkou. 
• Konektor pro připojení servisní klávesnice. 
• Speciální diagnostický režim 
 

Přestože tento expander umožňuje připojení až 60 detektorů, 
lze použít pouze max. počet zón, které připojený systém 
dovoluje. Např. Premier 832 umožňuje max. 32 zón, z toho 
prvních 8 zón je pevně přiřazeno pro zóny ústředny – použít 
lze tedy max. 24 zón, tzn. na expanderu Premier 60iXD lze 
použít první smyčku, osazenou iD čipy 01 – 24. Více 
podrobností naleznete v tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lokální připojení k ústředně (nelze použít) 

2) Připojení tech. klávesnice pro místní diagnostiku 

3) Indikace příjmu na sběrnici a pro tech. klávesnici 

4) Konektor pro připojení sběrnice 

5) Napájení 12V (chráněno pojistkou F1) 

6) iD smyčky 1 a 2 

7) Indikace zkratu pro smyčky 1 a 2 

8) Indikace komunikace a funkčnosti procesoru 

9) Tamper spínač a přepínač pro zakázání tamperu 

10) Výběr adresy 

Instalace 
Před připojením expanderu odpojte VEŠKERÉ napájení od 
ústředny (střídavé napájení i akumulátor). Nepokračujte 
v instalaci, je-li ústředna stále napájena. 

1. Připevněte expander na požadované místo 

2. Připojte kabeláž sběrnice k modulu 

3. Nastavte požadovanou adresu modulu (viz následující 
tabulka) 

4. Připojte iD zařízení na sběrnici, viz. kapitola „Připojení 
detektorů“ 

5. Připojte znovu napájení ústředny a nastavte nezbytné 
volby v ústředně, viz kapitola „Oživení a testování“. 

Ústředna 

A
dr

es
a 

Em
ul

ac
e 

ex
pa

nd
er
ů 

iD
 s

m
yč

ka
 

iD
 č

ip
y 

Zó
ny

 
sy

st
ém

u 

Premier 412/816 1 1 1 01 – 08 09 – 16 

Premier 832 1 1-3 1 01 – 24 09 – 32 

Připojení detektorů 
Všechny detektory musí být vybaveny iD čipy, přičemž 
vlastní „datové“ propojení je realizováno pomocí 
dvoužilového kabelu. Při zapojování  detektorů na smyčku 
(adresnou sběrnici) dodržujte prosím správnou polaritu. 
Zapojení detektorů je následující : 

 

Kabeláž adresné smyčky 
Adresná sběrnice by měla být realizována pomocí 4 žilového 
stíněného kabelu, 1 pár je použit pro komunikaci (signály 
LOOP- a LOOP+), druhý pár je použit pro napájení detektorů 
(12V). 

Počet iD čipů, které je možno připojit  závisí  mj. na 
impedanci použitého kabelu. Použitý kabel musí být stíněný 
(ochrana proti rušení a tím i redukce možnosti vzniku 
falešných poplachů). 

Kabeláž pro iD detektory musí splňovat tyto požadavky : 

Parametr Hodnota 

Typ kabelu Stíněný kabel 

Počet žil Min. 4 (včetně napájení).  

Typ zapojení Jakýkoliv, kromě kruhového 
zapojení hlavní smyčky 

Max. délka kabeláže od 
modulu 

100m = standardní iD čipy 

400m = čipy iD Plus 

Impedance kabelu < 16 ohmů/100m 

Vedení kabelu Bez souběhů s jinými kabely  
(jakékoliv střídavé napětí či 

digitální přenos dat) 

Kapacita kabelu <70 pF 

 

Přechod generovaný při adresování iD čipu může způsobit 
provedení resetu čítače jiného čipu a tento iD čip se bude 
poté hlásit s nesprávnou adresou (iD). Toto lze eliminovat 



Instalace Premier 412/816/832 Instalační manuál 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 14 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

zapojením kondenzátorů malé hodnoty (doporučeno 10nF) 
na konec každé „větve“. Toto je obzvláště důležité na 
krátkých kabelových trasách (< 30m). Velký počet  
zapojených kondenzátorů však může vést k poruše iD 
sběrnice. 

Při instalaci je doporučeno použít více kabelových tras, což 
umožňuje redukovat případné problémy s maximální délkou 
kabelové trasy a umožňuje rovněž snazší nalezení 
případného problému. 

Je nutné vyvarovat se souběhů s jiným vedením, zejména 
s rozvodnými kabely střídavého napájení, telefonní linkou i 
ostatními datovými kabely. Předejdete tím problémům 
s případnou indukcí napětí z těchto rozvodů, což by mohlo 
vést k vyhlášení falešných poplachů. 

Vyvarujte se také použití volných párů v kabelu pro připojení 
detektorů pro jiné účely, např. pro připojení modulovaných 
sirén apod. 

Porušení těchto podmínek může způsobit chybu 
v komunikaci iD sběrnice a tím např. k vyhlášení 
falešného poplachu. Výrobce ani distributor nemohou 
nést v případě nedodržení uvedené specifikace žádnou 
zodpovědnost. 

Zapojení iD čipů 
iD čipy slouží na adresné smyčce (sběrnici) pro detekci, 
který z detektorů vyhlásil poplach.  Na každém čipu je 
napsáno číslo (01 – 30), pod kterým se čip bude hlásit 
v systému. Na jedné sběrnici nesmí být dva a více iD čipů se 
stejným číslem. 

Existují dva druhy iD čipů – iD Standart a iD Plus, které jsou 
„citlivější“ a umožňují prodloužit max. vzdálenost od iD 
modulu. 

 

Následující obrázek  ukazuje způsob zapojení iD čipu do 
běžného detektoru : 

Rozpojí-li se tamper kontakt detektoru (po narušení krytu), je 
iD čip odpojen a systém vyhlásí tamper poplach. Je-li 
odpojen poplachový kontakt (po aktivaci detektoru), je 
systému předána informace o poplachovém stavu 

příslušného detektoru a systém bude reagovat odpovídajícím 
způsobem. 

Následující obrázek ukazuje způsob připojení iD čipu do 
běžného PIR detektoru : 

 

V tomto režimu nejsou adresné zóny na iD sběrnici do 
systému mapovány, ale jsou napevno přiřazeny – obsazují 
zóny expanderů Premier 8X, dále pak nevyžadují nastavení 
rozšiřujícího portu ústředny. Následující tabulka popisuje 
obsazení adres : 

Expander Zóny iD smyčka iD čipy 

1 1-8 1 01 – 08 

2 1-8 1 09 – 16 

3 1-8 1 17 – 24 

4 1-6 1 25 - 30 

5 1-8 2 01 – 08 

6 1-8 2 09 – 16 

7 1-8 2 17 – 24 

8 1-6 2 25 - 30 

 

Diagnostika pomocí servisní klávesnice 
Modul Premier 60iXD umožňuje připojení servisní klávesnice 
ke konektoru (2), klávesnice pak zobrazuje informace přímo 
z modulu. K dispozici jsou následující menu : 

 - Obecné informace 

 

 

ID 1=30  Počet čipů na smyčce 1 

,08  Počet aktivních čipů na smyčce 1 

Add=8  Počet „obsazených“ expanderů 

ID 2=30  Počet čipů na smyčce 2 

08  Počet aktivních čipů na smyčce 2 

Tam=A  Stav tamperu (A=aktivní, H=klidový stav) 

 

 - Informace o smyčce 1 
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V tomto menu jsou zobrazeny informace o každém iD čipu, 
připojeném ke smyčce 1. 

1111111111111111 informace o čipech 1 – 16 

11001111000000 Informace o čipech 17 – 30 

. Nepřítomen/tamper 

1 = klidový stav 

0 = aktivní 

>1   Číslo smyčky  

 

 - Informace o smyčce 2 

 

 

Výpis informací je obdobný jako v předchozím menu 

 

 

 - Pomalý mód snímání 

 

 

Tento mód je použitelný pro měření komunikačních úrovní 
LOW, MID a HIGH. Následující tabulka udává komunikační 
napětí při jednotlivých stavech : 

Stav Napětí 
LOW 2.70V ±0.5V 

MID 6.00V ±0.5V 

HIGH 11.80V ±0.5V 

 

Opakovaným stiskem klávesy             přepínáte jednotlivé 
komunikační stavy 

 = Verze firmware a napájení 

 

 

V tomto menu jsou zobrazeny informace o verzi 
programového vybavení modulu a jeho napájení. 

 

60iXD V2.0 verze firmware 

>E  adresa klávesnice (1-8; E=technická) 

voltage 13.7 napájení 

 

 

 

 

 

Speech Com 

Doplňující modul ústředny, který umožňuje prostřednictvím 
komunikátoru odesílat hlasové zprávy. Nahrát lze dvě 
hlasové zprávy, každá max. 12 sekund dlouhá. K aktivaci 
odesílání hlasové zprávy dochází na základě vybrané 
události v systému (programuje se jako aktivace FastFormat 
kanálu). Modul spolupracuje pouze s následujícími 
ústřednami : 

• Premier 816 Plus verze 9.00 a vyšší 

• Premier 832 verze 2.0 a vyšší 

 

Popis PCB 
 

1 = mikrofon, 2 = tlačítka záznamu, 3 = indikace 
záznamu/přehrávání, 4 = konektor připojení do ústředny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace modulu 
Postupujte následovně : 

1. Ujistěte se, že ústředna není napájena. Nepokračujte 
v instalaci, pokud je ústředna stále pod napětím. 

2. Zasuňte modul konektorem SK1 do ústředny. 
3. Připojte opět napájení systému 
 

 

Nahrávání (záznam) zpráv 
Modul umožňuje zaznamenat a uložit dvě 12-ti sekundové 
hlasové zprávy. Zpráva 1 je přiřazena ke kanálu 1 a zpráva 2 
je přiřazena ke kanálu číslo 2. Pro nahrání zprávy postupujte 
následovně : 

1. Stiskněte a držte tlačítko REC12 a následně stiskněte a 
držte buď tlačítko REC1 (zpráva 1) nebo REC2 (zpráva 
2). 

2. Při nahrávání mluvte do mikrofonu zřetelně, během 
nahrávání bude indikátor záznamu svítit. 

3. Pro ukončení nahrávání uvolněte obě tlačítka, proces 
nahrávání je též automaticky ukončen po 12 sekundách. 

4. Opakujte kroky 1-3, je-li to vyžadováno. 
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Nastavení ústředny 
1. Přihlaste se kódem technika 

2. Vyberte menu PCO1 (stiskem kláves ). V tomto 
menu nastavte : 

a) Stiskněte , aktivujete tak programování 
telefonních čísel. Nastavte požadované tlf. číslo (číslo 
člověka, kterému má být předána hlasová zpráva jako 
prvnímu v pořadí). Zadání tlf. čísla ukončete stiskem 
klávesy . * 

b) Stiskněte  a následně           , čímž je aktivováno 
zadání druhého telefonního čísla. Zadání tlf. čísla 
ukončete stiskem klávesy  . 

c) Stiskněte klávesu , aktivujete tak změnu 
použitého komunikačního formátu. Stiskem klávesy 3 
vyberete formát FastFormat. 

d) Stiskněte klávesu , což Vám umožní zadat počet 
pokusů o spojení (1-9). 

e) Stiskněte klávesu  pro výběr kanálů FastFormat 
a následně klávesy  a  pro výběr/zrušení 
výběru kanálů 1 a 2. Kanál 1 aktivuje zprávu 1, kanál 2 
aktivuje zprávu 2. Kanály 3-8 by měli být zakázány. 
Změny potvrdíte stiskem klávesy  

f) Stiskněte klávesu , zobrazí se volby protokolu 1 
– 8. Ujistěte se, že je nastavena volba 1 a volby 2-8 jsou 
zakázány. Pokračujte stiskem klávesy     

* Je-li zadáno první i druhé tlf. číslo, můžete 
ústřednu „donutit“ zavolat na druhé telef. číslo, 
dokonce i v případě, kdy byla zpráva na prvním telef. 
čísle potvrzena. Do telefonního čísla zadejte jako 
poslední znak symbol „+“ (              + 6) 

3. Stiskem kláves  aktivujte menu „Kanály 
obnovy FastFormat“. Pomocí kláves 1 – 8 můžete 
povolit obnovy jednotlivých kanálů. Jsou-li aktivní kanály 
1 a 2, potom bude zpráva předávána při aktivaci i 
deaktivaci FastFormat kanálu. Pro většinu aplikací lze 
doporučit vypnutí všech kanálů. Stiskem klávesy 

potvrdíte zadané volby. 
4. Aktivujte menu „Kanály zapnutí/vypnutí FastFormat“ 

(stiskem kláves ). Nyní lze klávesami  – 
 vybrat kanály, které budou přenášet 

zapnutí/vypnutí systému. Obvykle se nastavují všechny 
kanály deaktivované. 

5. Stiskem kláves  aktivujete menu nastavení 
kanálů FastFormat (programování výstupů) a zde 
nastavte kanály 1 a 2 : 
a) Stiskněte klávesu , čímž vyberete kanál 1. 

Zadejte skupinu , typ a atributy, tyto hodnoty 
naleznete na str. 50. Chcete-li např. nastavit 1. 
kanál tak, aby byl aktivován při požárním poplachu, 
potom zadejte hodnotu 210 a stiskněte klávesu 

pro  potvrzení. 

b) Stiskněte klávesu , čímž vyberete kanál 2. 
Zadejte skupinu , typ a atributy, bližší detaily 
naleznete na str. 50. Chcete-li např. nastavit 2. 
kanál tak, aby byl aktivován při  poplachu, potom 
zadejte hodnotu 202 a stiskněte klávesu 

pro potvrzení. 

6) Stiskem kláves  aktivujete menu komunikačních 
voleb. Jednotlivé volby lze povolit/zakázat stiskem kláves 

 – , ujistěte se, že je volba 1 (povolení 
komunikace) nastavena. 

Testování modulu 
1) přihlaste se kódem technika 

2) Stiskněte klávesy  (testování přenosu) 

3) Stiskněte klávesu pro spuštění testu 

4) Máte-li paralelně zapojený telefon, můžete jej 
zvednout a poslouchat 

5) Během testu je možné použít klávesy  a , 
které přepínají mezi přehráváním zprávy 1 a 2. 

6) Volaná osoba by měla potvrdit přijetí hovoru 
stiskem klávesy „#“.  Stiskem klávesy „*“ je 
aktivován režim DTMF ovládání (viz dále). 

7) Proběhl-li předchozí test v pořádku, je doporučeno 
provést též test „skutečného“ provozu. Je-li např. 
nataven 1. kanál na přenos poplachů, zapněte 
systém do střežení a vyvolejte poplach. Takto 
otestujte obě zprávy. 

Vzdálené DTMF ovládání 
Modul umožňuje i vzdálené DTMF ovládání. Bližší informace 
naleznete v manuálu správce systému. 
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RadioPlus Intelligent Receiver 

Modul PR-INT-W (inteligentní bezdrátový přijímač) tvoří 
základ bezdrátové nadstavby systémů Texecom. Modul má 
tyto vlastnosti : 

- Provozní frekvence 868MHz 

- Připojení 32 bezdrátových zařízení (detektorů, 
ovladačů) 

Modul lze používat s těmito ústřednami : 

- Premier 412/816 v.9 a vyšší 

- Premier 832 v.2 a vyšší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace 
Nejprve vyberte vhodné místo v blízkosti ústředny (max. 1 
m) pro umístění modulu. Neumisťujte modul do blízkosti 
kovových předmětů, vyvarujte se souběhu propojovacího 
kabelu s jiným vedením. Dále proveďte ověření dostatečné 
intenzity signálu : 

 

1. Připojte napájení přijímače (např. z akumulátoru) 

2. přesuňte propojku J1 do pozice . Dojde tím k útlumu 
signálu o 6 dB. 

3. Aktivujte tamper nejvzdálenějšího detektoru 

4. Zkontrolujte, zda je intenzita signálu 3 a vyšší. 
Pokud ne, umístěte přijímač jinam a postup 
opakujte 

5. Propojku J1 vraťte do původní pozice 

Připojení k ústředně 
Modul se k ústředně připojuje pomocí 4 žilového 
propojovacího kabelu. Jeden konec (s konektorem) zapojte 
do sériového portu ústředny (Com1), druhý konec zapojte 
dle obrázku : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED na desce přijímače slouží k indikaci napájení (LED 
svítí), resp. k indikaci příjmu (LED bliká) 

LED displej slouží k indikaci intenzity přijímaného signálu. 
Nejnižší intenzita je 0,nejvyšší 9 – pro správnou funkci je 
vyžadován signál o síle min. 3. 

Nastavení systému 
- V menu - nastavte typ zařízení na 

Com1 na RadioPlus (viz str. 64)  

- V menu  přiřaďte bezdrátové detektory 
zónám v systému (viz str. 35) 

- V menu  přiřaďte bezdrátové ovladače 
uživatelům (viz str. 69) 
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RadioPlus Network Receiver 

Sběrnicový bezdrátový přijímač pro ústředny Premier . Více 
přijímačů může zvětšit prostor bezdrátového pokrytí. 

 
Popis: 
 

Přijímač:  

 Připojení sběrnice BUS   Úroveň příjmu signálu (0-9).  

 Tamper kontakt   LED signalizace detekce  

 LED indikace napájení  Tamper nezapojen  

 LED signalizace příjmu dat  6dB útlumová propojka  

 Nastavení adresy modulu   Anténa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění pro montáž 
Sílu signálu může ovlivnit mnoho faktorů – materiál a 
tloušťka zdí, umístění nábytku atd. Někdy jen malá změna 
pozice detektoru může výrazně změnit sílu signálu.  
Zpravidla se dosah prodlouží, jeli anténa na přijímači i 
vysílači stejně orientovaná. 
 
 
 

Umístění a instalace 
Před instalací RadioPlus Network Receiver zvažte 
následující doporučení:  
Radiový přijímač musí být umístěn uvnitř chráněného 
prostoru. Pro nejlepší dosah a vykrytí umístěte přijímač do 
prostřed střeženého prostoru. 
Velké kovové předměty jako překlady (oken a dveří), vodní 
nádrže, regály, skříně, zrcadla atd. snižují radiový dosah 
systému. 
Instalační rozvody, silová vedení a jiné bezdrátové vysílače 
také omezují dosah systému. 
 

Ověření síly signálu před instalací 
Pro montáž detektoru výberte místo s maximální intenzitou 
signálu. Intenzitu signálu otestujte podle následujícího 
postupu: 
 
1) Připojte napájení k RadioPlus Network Receiver (baterie 

12V nebo na + a – sběrnice). 
2) Propojku útlumu vložte dočasně  do pozice  snížení 

citlivosti o 6dB. 
3) Aktivujte tamper detektoru v místě předpokládané 

instalace. 
4) Zkontrolujte, zda je intenzita signálu 3 a vyšší, pokud ne, 

změňte polohu detektoru a postup opakujte. 
5) Po vyhledání optimálního signálu vraťte propojku do 

původní pozice.  

 

Instalace  
1) Dodržujte prosím uvedený postup instalace. Odpojte 

kompletně systém od napájení. 
2) Sejměte vrchní kryt. 
3) Pro montáž využijte prolisovaných otvorů v základně. 
4) Kabelovým průchodem protáhněte sběrnicový přívod a 

základnu přišroubujte na zeď.  
5) Připojte sběrnicový kabel do svorkovnice.  
6) Připojte napájení, system načte bezdrátový přijímač.  
7) Nasaďte vrchní kryt a zajistěte dvěma vruty. 

Připojení na sběrnici 
Přjímač se připojuje na 4 drátovou sběrnici systému:  
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Sběrnicová adresace 
Každý přijímač musí mít nastavenou jinou adresu na dip 
přepínači adres. Na níže uvedeném seznamu najdete možné 
adresy přijímače: 

Adresa  DIP 1  DIP 2  DIP 3  DIP 4  

1  On  off  off  off  
2  off  On  off  off  
3  off  off  On  off  
4  off  off  off  On  
5  On  off  off  On  
6  off  On  off  On  
7  off  off  On  On  
8  On  off  On  On  

 

RadioPlus Network Receiver obsazuje adresu expanderu v 
adresové pozici na ústředně Premier. Proto nesmí být ta 
samá adresa nastavena na standardním 8 zonovým 
expanderu. Další tabulka ukazuje maximální počet přijímačů 
a software verze ústředen, které podporují RadioPlus 
Network Receiver:  

Ústředna RadioPlus Network 
Receivers  Version  

Premier 412  1  V10.5  
Premier 816  1  V10.5  
Premier 832  3  V3.5  
Premier 24  2  V7.80  
Premier 48  4  V7.60  
Premier 88  8  V7.60  
Premier 168  16  V7.60  
Premier 640  64  V8.00  

 

Uvedení do provozu a testování 
Jakmile je RadioPlus Network Receiver nainstalován můžete 
načíst bezdrátové detektory a ovládací klíčenky (Radio KEY 
FOB) do systému. Popis načítání a přiřazení najdete v 
instalačním manuálu ústředny.  
Pro kontrolu a úroveň přijímaného signálu od detektoru 
použijte indikaci na přijímači (min. 3), nebo kompletní 
diagnostiku v softw. Wintex.  

 

 

Specifikace 
Napájení: 10 - 14VDC60mA  
Prostředí: 10°C to +55°C 95% bez kondenzace 
Rozměry: 170mm x 140mm x 35mm 
Materiál a váha: Polycarbonate 200g 

 

 

RadioPlus Network Receiver je přizpůsoben evropským 
normám: LVD 73/23/EEC (93/68/EEC). EMC 89/336/EEC 
(92/31/EEC a 93/68/EEC).  
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PSU 200 

PSU 200 je 2A přídavný napájecí zdroj, určený pro 
zabezpečovací aplikace. Modul je dodáván včetně kovového 
krytu s dostatečným místem pro umístění záložního 
akumulátoru (max. kapacita 1x18Ah / 2x7Ah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis PCB a konektorů 
1- 18VAC z transformátoru 
2- uzemění 
3- NC poruchové výstupy výstup  
4- start jen na AKU bez 230V AC 
5- konektor pro připojení AKU 1 a 2 
6- pojistka výstup napájení 1,6ª 
7- výběr pro počet připojených AKU 
8- NC výstup Tamper 
9- LED signalizace poruchy (-) 
10- externí zátěž 
11- výstup napájení 12V DC 
12- režim napájení a dobíjení 
13- 2x AKU nabíjecí proud (0.75A / 0.3A) 
14- 1x AKU nabíjecí proud (0.75A / 0.3A) 
15- konektor pro připojení modulu 8XP 
16- konektor pro připojení Tamperu krytu 
17- konektor pro připojení signalizace 

 
 

Režim testu AKU 
Pro zjištění skutečného  stavu akumulátoru během 
zátěžového testu PSU musí být akumulátor dostatečně 
zatížený. Má-li zařízení připojené k výstupu 12V odběr 
 1A nebo více, pak je to dostatečné zatížení pro 
zátěžový test. Má-li zařízení připojené k výstupu PSU 
odběr 0,5A nebo nižší, pak je nutné zvýšit 
zatížení. Toho lze snadno dosáhnout použitím 
propojky JP9. Do polohy „B“(tím připojím testovací 
zátěž 500mA) 
 
Pokud chceme použít vnější zatížení, musí být 
připojen mezi "Load" a „12V“  (viz body 10 a 11 na 
obr.) 
 

Propojky JP9  

A Externí napájení + PSU  

B 500mA + PSU 

A a B Externí napájení + PSU + 500mA 

C Nepoužívat 

Napájecí výstup 
Dva výstupy napájení 12V DC (dvě svorky). Napájecí výstup 
je chráněn pojistkou 1,6A. 

Ochrana proti sabotáži 
Zdroj, resp. kryt je chráněn dvojitým tamper spínačem proti 
otevření, resp. odtržení od zdi. Výstup tohoto spínače je 
zapojen do konektoru JP2. Výstup Tamper by měl být 
zapojen ke 24 hodinové zóně připojeného zabezpečovacího 
systému. 

Signalizace 
Na krytu jsou dvě LED signalizující provozní stav zdroje, 
zapojeny jsou do konektoru JP1. 
Napájení (zelená LED): svítí, pokud je přítomno napájení 
(střídavé/AKU). 
Porucha (červená LED) : svítí, pokud zdroj detekoval chybu 
(přepálená pojistka, výpadek AC napájení). 

Výstupy poruch 
A.C Fail:   NC při přítomnosti 230V AC. 

Battery Fault:   NC při přítomnosti AKU. 

Output Fault:  NC je-li v pořádku pojistka (F1), nebo 
neklesneli napětí na výstupu pod 11V DC 

Propojení 
 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Napájecí napětí   230V AC ± 10% 
Výstupní napájecí napětí  13.7V DC ± 10% 
Max. odebíraný proud  2A 
Spotřeba zdroje   25mA 
Kapacita zálohovacího AKU 7Ah – 18Ah 
Pojistky: 
Síťová     500mA, 250V, 20 mm 
Napájení 12V DC   1,6A 
Provozní teplota   -10°C∼ + 55°C 
Max. vlhkost vzduchu  95% nekondenzující 
Fyzické parametry (PSU 200) 
Rozměry   310 x 410 x 100 mm 
Materiál     2mm ocel 
Hmotnost    5.5Kg 
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Zapojení zón 

Aby byl systém co nejvíce flexibilní je každá zóna plně 
programovatelná (na str. 31 naleznete další informace o 
programování zón). Programové volby ovlivňují také způsob 
zapojení zón a naopak. Stav zón dle typu zapojení stanovuje 
následující tabulka : 

 

Typ zapojení Stav zóny Výsledek 

Uzavřena Klid  Normálně 
uzavřené NC >20K Narušení 

Uzavřena Narušení  Normálně 
otevřené NO >20K Klid 

0 - 1K Narušení 

1.1K - 4.7K Klid 

 Jednoduché 
vyvážení  

EOL-NC+NO 
 (narušení) 

>4.8K Narušení 

0 - 1K Narušení 

1.1K - 4.7K Klid 

 Jednoduché 
vyvážení  

EOL-NO 

 (požár) 
>4.8K Porucha 

0 - 1K Porucha 

1.1K - 4.7K Klid 
 Jednoduché 
vyvážení  

EOL-NC  >4.8K Narušení 

0 - 1K Klid 

1.1K - 4.7K Narušení 

 Jednoduché 
vyvážení  

EOL-O/C 
(tamper) >4.8K Tamper 

0 - 1K Tamper 

1.1K - 4.7K Klid 

 Jednoduché 
vyvážení 

EOL-S/C 
(tamper) >4.8K Narušení 

0 - 1K Tamper 

1.1K - 4.4K Klid 

4.5K - 20K Narušení 
 Dvojité vyvážení 

DEOL 

>20K Tamper 

Uzavřena Porucha zón A & B 

1.0K - 2.2K Zóny A & B v klidu 

4.8K - 6.0K Zóna A narušena 

2.3K - 4.7K Zóna B narušena 

 Zdvojené zóny 

DOUBLE-NC 

Otevřena Zóny A & B narušeny 

0 – 1.0K Tamper 

1.1K - 4.0K Klid 

4.1K – 5.6K Porucha 

5.7K – 8.0K Narušení 

8.1K – 20K Porucha (masking) 

 Trojitě vyvážené 

TRI-EOL 

>20K Tamper 

 

 

 

 

Normálně uzavřené  „NC“ 
Tento typ zapojení využívá detektory s normálně uzavřenými 
výstupy. Ujistěte se, že je zóna nastavena jako Normálně 
uzavřená (viz str. 33). Zapojení je následující : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normálně otevřené  „NO“ 
Toto zapojení použijte v případě, když používáte detektory s 
normálně otevřenými kontakty. Ujistěte se, že je zóna 
naprogramována jako Normálně otevřená (viz str. 33). 
Zapojení je následující : 
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Jednoduché vyvážení  „EOL-NC+NO“ 
Toto zapojení se používá v případě, kdy připojujete detektor 
s normálně uzavřenými a/nebo otevřenými kontakty a 
požadujete jednoduché vyvážení zóny. Ujistěte se, že je 
příslušná zóna nastavena jako jednoduchá EOL–NC+NO. 
Zónu připojte jedním z následujících způsobů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché vyvážení  „EOL-NO“ (Fire) 
Tento typ zapojení se používá při připojení požárních hlásičů 
ve čtyřvodičovém zapojení a je požadováno vyvážení zóny. 
Ujistěte se, že je pro vybranou zónu nastaven tento typ. 
Zapojení požárního hlásiče je pak následující : 
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Jednoduché vyvážení  „EOL-NC“ 
Tento typ zapojení je využíván při používání detektorů s 
normálně uzavřenými kontakty. Příslušná zóna musí mít 
nastaven tento typ, bližší informace naleznete na str. 33. 
Zapojení je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché vyváž. „EOL-O/C“ (Tamper) 
Typ zapojení, které lze využít při použití detektorů s 
normálně uzavřenými kontakty a má-li být tamperový stav 
vyhlášen při rozpojení obvodu. Ujistěte se, že je zóna 
odpovídajícím způsobem naprogramována – tzn. je nastaven 
typ ´jednoduché vyvážení EOL–O/C tamper´ (viz. strana 33). 
Zapojení je následující  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché vyváž.  „EOL-S/C“ (Tamper) 
Tento typ zapojení je podobný typu Jednoduché vyvážení 
EOL–NC s tím rozdílem, že při zkratování (uzavření) obvodu 
je vyhlášen tamperový stav. Vlastní zapojení je shodné s 
typem ´jednoduché vyvážení EOL–NC´. 

 

Dvojité vyvážení  „DEOL-NC“ 
Jedná se o nejčastěji využívaný způsob zapojení zón. V 
tomto typu zapojení se používají dva vyvažovací rezistory. 
Systém je schopen rozlišit poplachový a tamperový stav. 
Ujistěte se, zda je vybraná zóna nastavena na typ dvojité 
vyvážení DEOL (viz str. 33). Zapojení je následující : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdvojené zóny  „DOUBLER-NC“ 
Tento typ zapojení dovoluje k jednomu vstupu zóny připojit 
dva detektory, které se pak chovají jako by byly zapojeny 
každý na separátní zónu. 

 Pozor! Zdvojené zóny je možné používat pouze na 
základních zónách ústředny (ne u expandérů). Volbu 
zdvojení je možné zvolit samostatně jen pro jednotlivé 
z uvedených zón (nenastavuje se globálně) 

Zapojení zdvojených zón je následující:  
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Uvedená tabulka popisuje označení zón při použití typu 
Zdvojené  zóny: 

Premier-412 

Zóna 
ústředny 

Zóna A Zóna B 

1 1 5 

2 2 6 

3 3 7 

4 4 8 

Premier-816/832 

Zóna 
ústředny 

Zóna A Zóna B 

1 1 9 

2 2 10 

3 3 11 

4 4 12 

5 5 13 

6 6 14 

7 7 15 

8 8 16 

 

 Zóny vyšší než 9 na obou typech expanderů (Premier 
-8-X a Premier-8-XE) nesmí být nastaveny na typ 
“Zdvojené zóny”. 

Expandery Premier-8-XE a Premier-8-E s adresou 1 
nesmí být použity, pokud je kterákoliv ze zón 1-8 
nastavena na typ “Zdvojené zóny”. 

 

Dvoustupňové zapojení  „2x NC“ 
(na klávesnicích) 
Tento typ zapojení je možné realizovat pouze na 
klávesnicích Premier-LCD a Premier-LCD-L, umožňuje 
detekovat samostatným připojením poplach i tamperový 
stav. Ujistěte se, zda je pro tyto vstupy nastaven typ dvojité 
vyvážení EOL (viz str. 33). Zapojení zóny je následující : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojité vyvážení  „TRIPLE-EOL“ 
Tento typ zapojení využívají detektory Texecom s výstupem 
T-EOL. V tomto typu zapojení se používají tři vyvažovací 
rezistory. Systém je schopen rozlišit stavy poplach, porucha 
(antimasking) a tamper. Více na str. 33. Příklad zapojení 
detektoru Prestige s expanderem a klávesnicí: 

 

 

 

Princip zapojení je následující : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T-EOL je možné použít u klávesnic a expandérů se 
software V 7,1 a vyšší. 
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2 vodičové požární hlásiče 

2 vodičové požární hlásiče s napájením 12V je možné zapojit 
následujícím způsobem : 

 

 Při tomto typu zapojení musí být výstup č. 1  na 
ústředně nastaven pro použití těchto detektorů (viz 
volba „Výstup 1 je požární smyčka“ na str.  42). 

Dále musí být odpovídajícím způsobem nastavena 
propojka JP1 (viz str. 7). 

 

POZOR! 

Maximální počet takto připojených detektorů je 20. 

Zapojení sirén 

Na ústředně je umístěn výstup Siren/Spk, který lze nastavit 
pro připojení modulovaných reproduktorů nebo pro připojení 
spínaných sirén. 

Zapojení modulovaných sirén  
V tomto případě lze na výstup připojit 2x8Ω či 16Ω sirény 
(reproduktory). Zapojení je následující : 

 

 Výstup musí být nastaven pro použití tohoto typu sirén 
(viz volba „Bell výstup ústředny je repro“ na str. 42). 

Zapojení spínaných sirén 
Výstup Siren/Spk v tomto případě může sloužit ke spínání 
klasických sirén, maximální spínaný proud je 750mA.: 

 

Detaily nastavení výstupu pro použití spínaných 
sirén naleznete na str. 42. 

Dohled výstupu sirén 
Jelikož je sirénový výstup (Siren/Spk) s dohledem, musí být 
v případě odpojení sirény připojen rezistor 1KΩ nebo musí 
být dohled výstupu zakázán (viz str. 43).  Zapojení 
vyvažovacího rezistoru je následující : 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení telefonní linky 

Ústředna má integrovaný telefonní komunikátor, který slouží 
také jako modem. Primární funkcí komunikátoru je přenos 
informací o poplachu na pulty centrální ochrany (PCO), 
sekundárně lze pomocí tohoto rozhraní provádět vzdálený 
upload/download dat. Zapojení telefonní linky je následující: 

 

 
Nesprávně provedené zemnění telefonní linky 
může ústřednu poškodit a vede ke zrušení 
záruky. 
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Výstupy ústředny 1 - 8 

Ústředna je vybavena osmi programovatelnými výstupy, 
které mohou sloužit pro spínání LED indikací, relé, sirén, 
telefonních hlásičů atd. Následující tabulka uvádí stručnou 
specifikaci každého programovatelného výstupu na ústředně  

Č. Dohled Max. proud Typ 

1 Ano 1A Spíná -ve 

2 Ano 1A Spíná -ve 

3 Ne 100mA Spíná -ve 

4 Ne 100mA Spíná -ve 

5 Ne 100mA Spíná -ve 

6 Ne 100mA Spíná -ve 

7 Ne 100mA Spíná -ve 

8 Ne 100mA Spíná -ve 

 
Zapojení výstupů 
Typické připojení různých zařízení k výstupům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohled výstupů 
Výstupy ústředny 1 a 2 jsou s dohledem. Není-li k těmto 
výstupům zapojeno nějaké zařízení, připojte vyvažovací 
rezistor 1KΩ mezi výstup a napájecí výstup +12V a dohled 
výstupů zrušte (viz str. 43). Pro správnou funkci výstupu 
musí protékat přes připojené zařízení minimální proud, jinak 
nebude výstup pracovat. Připojujete-li proto k výstupu 
zařízení s velkým vnitřním odporem (některé piezo měniče, 
voltmetr), zapojte i vyvažovací rezistor 1KΩ (připojované 
zařízení a vyvažovací rezistor budou zapojeny paralelně). 
Následující obrázek ukazuje způsob zapojení vyvažovacího 
rezistoru: 

 

Zapojení pomocného vstupu 
Pomocný vstup je možné využít např. jako vstup externího 
tamperu, pro potvrzení poplachů apod.  Tento vstup je 
nevyvážený, aktivace probíhá připojením či odpojením 
vstupu od záporné svorky (např. společné svorky COM zón).  
To, zda má být záporný pól ke vstupu připojován či 
odpojován, závisí na zvolené funkci pomocného vstupu a na 
nastavení volby „Invertuj pomocný vstup“. Více informací 
naleznete na str. 43. 
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3. Oživení  a  odstraňování  problémů 

Oživení 

Po dokončení připojení všech periférií je systém připraven k 
prvnímu zapnutí. Nejprve však pozorně prostudujte 
následující část tohoto návodu.  

Připojujete-li napájecí napětí k ústředně poprvé, dochází 
automaticky k načtení výchozích (továrních) hodnot. 
Popis výchozího nastavení systému je možné nalézt v 
tabulkách pro programování. 

 Ústředna načte výchozí (tovární) hodnoty pouze v 
případě, kdy je tamper boxu ústředny rozepnut. 

• Připojte černý vodič akumulátoru k zápornému pólu (–) a 
červený vodič připojte ke kladnému pólu (+). Zelená LED 
indikace POWER na desce ústředny bude během 
načítání výchozích hodnot blikat. 

• Je-li systém v poplachovém stavu, odstavte jej pomocí 
standardního master kódu . 
Poplachový tón by měl nyní ustat.  

• Pro vstup do programového menu zadejte výchozí kód 
technika  a stiskněte kláv.          a 
následně klávesu . Všechny LED indikace zón 
budou nyní aktivní. 

• Nastavte datum a čas, viz str. 72.  

• Nastavte ústřednu dle požadavků zákazníka (viz 
programovací část tohoto návodu). 

• Proveďte test pochůzkou (walk-test), jak je popsáno na 
str. 72. Nezapomeňte, že některé druhy napájených 
detektorů vyžadují nějaký čas po zapnutí pro plné 
nastartování a aktivaci. 

• Otestujte interní i externí sirény a jiná signalizační 
zařízení, popis této činnosti je uveden na str. 72.  

• Připevněte víko boxu pomocí dvou šroubků. 

• Do otvorů pro šroubky vložte plastové krytky. 

• Stiskněte klávesu        pro opuštění menu. Všechny 
LED indikace zón budou nyní vypnuté. 

• LED indikace “Servis” bude nyní blikat, čímž indikuje 
nutnost vykonání další činnosti. Připojte proto síťové 
napájení 230VAC. LED indikace “Servis” musí nyní svítit.  

Instalace je nyní kompletní a systém je možno 
používat.  

 

Pomoc při potížích 

Problémy s napájením 
Ústředna bez napájení (střídavého) 
• Zkontrolujte stav pojistky v napájecí svorkovnici. 

• Zkontrolujte kabeláž vedoucí do a z napájecí svorkovnice 
a kabely vedoucí z transformátoru do desky ústředny. 

• Zkontrolujte, zda je napájecí svorkovnice správně 
zapojena, tzn. fázi na hnědý vodič, nulový vodič k 
modrému kabelu a zem na žlutozelený vodič. 

Ústředna bez napájení (z akumulátoru) 
• Prověřte stav pojistky F1-Batt. 

• Prověřte, zda není uvolněn některý ze dvou kabelů, 
vedoucí z desky ústředny k akumulátoru.  

• Prověřte, zda je černý vodič zapojen k zápornému pólu 
akumulátoru (-) a zda je červený vodič zapojen ke 
kladnému pólu (+). 

Klávesnice 
Klávesnice vůbec nepracuje 
• Prověřte propojení ústředny a klávesnice. 

• Zkontrolujte stav elektronické pojistky F4-Data (LED 
indikace Network). 

Ústředna neakceptuje zadání jakéhokoliv přístupového 
kódu 
• Je-li v systému zapojeno více klávesnic, přesvědčte se, 

zda má každá klávesnice nastavenu unikátní adresu, viz 
str. 10. Adresu klávesnice lze jednoduše zjistit 
současným stiskem kláves           a         . Na 
klávesnicích LED se adresa zobrazí pomocí LED indikací 
zón.  

• Zkontrolujte, zda je klávesnice správně připojena. 

• Je-li délka vedení delší než 100m, zkontrolujte také 
napájecí napětí (mezi svorkami + a -). Napětí nesmí být 
nižší než 10V.  

• Zkontrolujte, zda zadáváte správné přístupové kódy. 
Výchozí kód technika je  a výchozí 
kód mastera je . 

• Zkontrolujte, zda zadávaný uživatelský kód není časově 
omezen – v tomto případě je kód povolen jen v případě, 
kdy je neplatný časovač 1. Na straně 69. je možné nalézt 
bližší informace k časovému omezení. 

Klávesnice během poplachu nepíská 
• Každá klávesnice může být nastavena, aby během 

poplachu, odchodového a příchodového zpoždění aj. 
pískala či nepískala. Bližší informace o tomto nastavení 
naleznete na str. 46. 

Nátlakové/přepad (panic) klávesy nefungují 
• Každá klávesnice může mít povoleno či zakázáno 

vyvolání “poplachu” (přenosu na PCO) po stisku 
nouzových  kláves ( +  pro signál POŽÁR, +  
pro signál POLICIE a +  pro signál LÉKAŘ). Detaily 
nastavení naleznete na str. 46. 
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Sběrnicový expandér 
Expander vůbec nepracuje 
• Zkontrolujte připojení expanderu na sběrnici. 

• Zkontrolujte stav elektronické pojistky F4-Data (indikován 
pomocí LED Network). 

Systém nerozezná zóny  Z9 - Z16 
• Je-li délka kabeláže vyšší než 100m, prověřte napájecí 

napětí na modulu (svorky + a -). Napětí nesmí být nižší 
než 10V. 

Sirénový výstup nepracuje správně 
• Expander umožňuje připojení reproduktoru, který 

signalizuje příchodové a odchodové zpoždění, poplach 
atd. Bližší informace naleznete na str. 48. 

• Hlasitost reproduktoru (výstupu) je elektronicky 
nastavitelná. Ověřte prosím nastavení hlasitosti (viz str. 
48) 

Zóny (smyčky) 
Jedna nebo více zón je narušených 
• Každá zóna v systému může mít nastaven různý typ 

zapojení. Ověřte, že zapojení zón odpovídá 
naprogramovanému typu, bližší informace naleznete na 
str. 13. 

Poruchy vyžadující servis 
Svítí-li nebo bliká-li LED indikace Servis, je indikována jedna 
nebo více závažnějších chyb, které vyžadují zásah 
instalačního technika.  V manuálu správce je možné nalézt 
informace o zobrazení a potvrzení chyb, vyžadujících servis. 

Svítí LED indikace Servis během zapnutí 
• Po startu systému pravděpodobně nebude nastaven 

správný datum a čas, což způsobí chybu ztráty 
datumu/času. Další informace naleznete na straně 72. 

• Je-li povolen dohled stavu akumulátoru, systém bude 
provádět test každých 30 sekund. Není-li akumulátor 
připojen, vyhlásí systém chybu akumulátoru. Problém 
můžete vyřešit připojením akumulátoru nebo zakázáním 
dohledu jeho stavu (viz str. 43). 

• Výstupy ústředny 1 a 2 jsou rovněž s dohledem. Není-li k 
těmto výstupům zapojeno nějaké zařízení nebo nejsou-li 
vyváženy pomocí rezistorů, ohlásí systém chybu výstupů. 
Problém lze odstranit správným zapojeným vyvažovacích 
rezistorů, popř. vypnutím dohledu výstupů (viz str. 43). 

• S dohledem je také sirénový výstup – chcete-li předejít 
vyhlášení chyby sirény, zapojte vyvažovací rezistor nebo 
zakažte dohled sirénového výstupu (viz str. 43). 

Komunikátor 
Komunikátor nevytáčí 
• Standardně je komunikátor zakázán, povolte jej prosím 

způsobem, popsaným na str. 56. 

• Zkontroluje, zda je správně připojena telefonní linka. 

• Zkontrolujte, zda je správně zadáno primární 
komunikační číslo. (viz str.  56). 

• Zkontrolujte, zda je správně zadáno primární číslo 
objektu (objektové číslo), další informace naleznete na 
str. 57. 

• Zkontrolujte, zda je nastaven primární komunikační 
formát – viz str. 57. 

• Ověřte, zda počet pokusů o komunikaci (viz str. 57) není 
nastaven na nulovou hodnotu. 

• Zkontrolujte, zda jsou vybrány skupiny, ze kterých mají 
být předávány zprávy (viz str. 57). 

• Ověřte správnost nastavení komunikačních voleb, které 
jsou blíže popsány na str. 58.  

Komunikátor vytáčí, ale komunikace neproběhne 
• Zkontrolujte zadání primárního telefonního čísla (viz str. 

57). 

• Zkontrolujte správné zadání čísla objektu (objektové 
čísla). Informace o tomto nastavení naleznete na str. 57. 

• Zkontrolujte, zda je správně zadán primární komunikační 
formát. Více informací o výběru vhodného 
komunikačního formátu můžete nalézt na str. 57. 

• Používáte-li rychlé nebo pulzní formáty (4+2), 
zkontrolujte prosím správné nastavení protokolu (viz. str.  
58). 

Ovládání 
Systém neumožňuje zapnutí skupin(y)  
• Zkontrolujte, zda není aktivní některá ze servisních poruch. 

• Zkontrolujte, zda neexistuje poplach, který čeká na 
potvrzení.  

• Zkontrolujte, zda použitý uživatelský kód má povoleno 
zapnutí skupin. Bližší informace můžete nalézt na str. 69. 

• Zkontrolujte, zda použitý uživatelský kód má přiřazenu 
skupinu, kterou chcete nastavit – další informace 
naleznete na str. 69. 

• Má-li použitý uživatelský kód povolen přístup pouze do 
“lokální” skupiny, ověřte prosím přiřazení klávesnice k 
některé ze skupin. Na straně 70 lze nalézt bližší 
informace k této problematice. 

Systém neumožňuje vypnutí skupiny 
• Ověřte, zda má použitý uživatelský kód povoleno 

vypínání skupin. Doplňující info. naleznete na str. 69. 

• Zkontrolujte, zda mát použitý uživatelský kód přiřazenu 
danou skupinu (viz str. 69). 

• Má-li používaný uživatelský kód povolen přístup pouze 
do “lokální” skupiny, ověřte, která skupina je přiřazena 
dané klávesnici. Bližší informace naleznete na str. 70. 

EVITA – GSM komunikátor  
• Správně nastavené heslo UDL (nesmí obsahovat "0") 

• Správně nastavený port COM1 – PC Com 

• Správně nastavený typ ústředny (412,816 a 832) 
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4. Programování  ústředny 

Úvod 

Pozorně prostudujte následující část návodu, která Vás 
seznámí s programováním systému. Tomuto tématu by měli 
věnovat pozornost zejména instalační technici. 

Do programového menu lze vstoupit pouze v případě, že 
jsou všechny skupiny vypnuty. Pro vlastní vstup do 
programovacího menu zadejte kód technika  

, stiskněte klávesu           a dále 
klávesu : 

  potvrzení poplachů 

zobrazení posledních poplachů 

potvrzení nové poruchy 

povolení zakázání gongu 

změna kódu technika 

zobrazení deníku událostí 

zrušení komunikace s PCO 

programové menu 

 

 

Po vstupu do programového menu (režimu) je nutné zadat 
dvoumístné číslo sekce, kterou si přejete nastavit. Po 
dokončení programování vybrané sekce se systém vrací 
zpět do hlavního programovacího menu, kde čeká opět na 
výběr sekce. 

Pro opuštění programového menu zadejte  nebo 
stiskněte klávesu , čímž se systém vrátí do 
základního stavu. 

 

 Je-li povolena kompatibilita s normou EN 50131-1 (viz 
str. 43), kód technika je akceptován pouze v případě, 
kdy je tento přístup povolen uživatelem. Bližší 
informace o povolení přístupu technika je možné 
nalézt na str. 72. 

 

 

Zobrazení číslic (LED Klávesnice) 
Při zadávání číselných hodnot lze prohlédnou zadanou 
hodnotu po stisku klávesy      . Číselné hodnoty jsou 
zobrazeny pomocí LED  indikací zón následujícím 
způsobem: 

Poplach = 0       Zóna 3 = 3         Zóna 6 = 6         Zapnutí = 9 

Zóna 1 = 1        Zóna 4 = 4          Zóna 7 = 7           

Zóna 2 = 2        Zóna 5 = 5          Zóna 8 = 8           

Zadání textů (pouze LCD klávesnice) 
Textové hodnoty jsou zadávány podobným způsobem jako 
na mobilním telefonu. Znaky jsou zadávány  opakovaným 
stiskem příslušné klávesy, přičemž počet stisknutí umožňuje 
zadat další znak v pořadí (uveden na klávese za číslicí). 
Chcete-li se přesunout na zadání následujícího znaku, 
jednoduše stiskněte příslušnou klávesu s daným znakem 
nebo stiskněte klávesu  v případě, kdy je požadovaný 
znak zadáván stejnou klávesou jako znak předchozí. 

V tabulce jsou uvedeny významy kláves při zadávání 
textových hodnot:  

Kl. Znaky 

 . , ? ! 1 @ “ - & 

 a b C 2 A B C  

 d e F 3 D E F  

 g h I 4 G H I  

 j k L 5 J K L  

 m n O 6 M N O  

 p q R s 7 P Q R S 

 t u V 8 T U V  

 w x Y z 9 W X Y Z 

 _ 0 , # * Speciální znaky 

 Posun kurzoru (^) vpravo a vlevo 

 Backspace (mazání) 

Potvrzení textu 
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Programování zón 

 



Programování  ústředny Premier 412/816/832 Instalační manuál 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 32 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

Všechny volby zón 
V této sekci lze zadat všechny volby zón – jejich  typ, 
zapojení, atributy 1, atributy 2, atributy 3, přiřazení skupin a 
skupin pro vynechání.  

Typy zón  
Typ zóny určuje odezvu systému po narušení zóny (tzn. 
jakým způsobem bude vyvolán poplach). Je možné nastavit 
tyto typy zón: 

 Nepoužitá 
Tyto typy zón se používají, pokud není ke vstupu zóny nic 
připojeno. Taková zóna není monitorována (bez dohledu) a 
nemůže vyhlásit poplach. 

 Zpožděná 1 
Tento typ zón je používán v případě, kdy může během 
odchodového zpoždění dojít k narušení detektoru bez toho, 
aniž by byl vyvolán poplach. Je-li zóna narušena po zapnutí 
(zastřežení, zabezpečení, nastavení), spustí příchodové 
zpoždění 1 a během této periody není vyhlášen poplach z 
tohoto typu zón. Ten je vyhlášen až po uplynutí (vypršení) 
vstupního zpoždění 1. Je-li během tohoto zpoždění skupina 
vypnuta, nedochází k vyhlášení poplachu. 

 Zpožděná 2 
Pracuje jako předchozí typ zóny, ale používá jiný časovač 
(příchodové zpoždění 2) 

 Vnitřní následná 
Tento typ zóny je nastavován obvykle pro interní (vnitřní) 
zóny, které mohou být narušeny během příchodového 
zpoždění, ale nemohou být narušeny jako první. Během 
příchodového zpoždění (tzn. po narušení alespoň jedné 
zpožděné zóny) tento typ zóny nevyhlašuje poplach a chová 
se podobně jako zpožděná zóna. Není-li však příchodové 
zpoždění spuštěno (tzn. nebyla dříve narušena zpožděná 
zóna), vyhlásí se poplach okamžitě.  

 Vnitřní okamžitá 
Tento typ zóny se obvykle nastavuje pro vnitřní detektory, 
kde je vyžadována okamžitá odezva. Zóna vyvolá poplach 
okamžitě, je-li přiřazená skupina zapnuta. K zóně je 
automaticky přiřazena možnost automatického vynechání při 
částečném zapnutí. 

 Venkovní okamžitá 
Typ zóny, používaný obvykle pro perimetrické či obvodové 
detektory. Poplach je vyhlášen okamžitě, je-li příslušná 
skupina zapnuta. 
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 Fire (požár) 
Typ zóny, používaný pro požární hlásiče. Tento typ zóny 
vyvolává zvláštní typ poplachu, který je indikován “požárním” 
tónem připojených modulovaných sirén. Výstup pro spínané 
sirény je při tomto druhu poplachu aktivován přerušovaně. 

Je-li povolena volba „Povolení dvojí hrany“ (str. 34), zóna se 
potom chová jako ověřovaná požární zóna. Při prvním 
narušení takovéto zóny systém odpojí napájení (pro reset 
požárního detektoru) a spustí zpoždění, jehož délka je 
určena parametrem „Zpoždění pro ověření požárních zón“. 
Poté je napájení znovu připojeno a je-li před uplynutím dříve 
spuštěného zpoždění hlásič opět narušen, potom je 
okamžitě vyhlášen požární poplach.  

 PA tichá (24h) 
K takto nastavené zóně se obvykle připojují tísňová (panic) 
tlačítka, nášlapné lišty apod. Po narušení zóny je vyvolán 
tichý poplach (není aktivována siréna, pouze přenos na 
PCO) bez ohledu na to, zda je systém/skupina zapnuta či 
nikoliv. 

 PA hlasitá (24h) 
Stejně jako u předchozího typu se k takto nastavené zóně 
připojují obvykle tísňová (panic) tlačítka aj. Na rozdíl od 
předchozího typu však narušení detektoru vyvolá hlasitý 
poplach (signalizovaný sirénou) bez ohledu na stav 
(ZAP/VYP) příslušné skupiny. 

 Lékař (24h) 
K tomuto typu zóny se obvykle připojují varovné výstupy 
různých lékařských přístrojů atd. Po narušení vyvolávají 
okamžitě tichý poplach bez ohledu na stav ZAPnutí/VYPnutí 
příslušné skupiny. Od typu “PA tichá” se liší odlišným 
přenosovým kódem na PCO. 

 Tamper (24h) 
Typ zóny, který vyvolá okamžitý hlasitý poplach bez ohledu 
na stav skupiny, kam je daná zóna přiřazena. 

 Porucha (24h) 
Tento typ zóny po svém narušení vyvolá okamžitý interní 
poplach, který se projeví pískáním klávesnice. Poplach je 
vyvolán bez ohledu na stav zabezpečení (ZAPnutí/VYPnutí) 
příslušné skupiny. 

 Plyn (24h) 
Typ zóny, který vyvolá tichý okamžitý poplach bez ohledu na 
stav střežení (ZAPnutí/VYPnutí)  příslušné skupiny. Při 
narušení může být aktivován výstup. 

 Voda (24h) 
Typ zóny, který vyvolá tichý okamžitý poplach bez ohledu na 
stav střežení (ZAPnutí/VYPnutí) příslušné skupiny. Při 
narušení může být aktivován výstup. 

 Vysoká teplota (24h) 
Typ zóny, který vyvolá tichý okamžitý poplach bez ohledu na 
stav střežení (ZAPnutí/VYPnutí) příslušné skupiny. Při 
narušení může být aktivován výstup. 

 Nízká teplota (24h) 
Typ zóny, který vyvolá tichý okamžitý poplach bez ohledu na 
stav střežení (ZAPnutí/VYPnutí) příslušné skupiny. Při 
narušení může být aktivován výstup. 

 Klíč - tlačítko 
Tento typ zóny slouží k ovládání (ZAPnutí/VYPnutí) 
přiřazené skupiny nebo může resetovat poplachy v této 

skupině. Je-li některá zóna tohoto typu narušena a opět 
uklidněna, potom je přiřazená skupina zapnuta. Následné 
narušení-uklidnění zóny slouží k vypnutí přiřazené skupiny.  
Narušení tohoto typu zóny po poplachu vede k jeho 
potvrzení. Jedna zóna může takto ovládat i více skupin. 
Další parametry lze nastavit pomocí různých atributů zón. 

 Klíč - přepínač 
Zóny tohoto typu umožňují ovládání přiřazené skupiny, resp. 
přiřazených skupin. Je-li zóna narušena, potom je přiřazená 
skupina zapnuta. Je-li následně zóna uklidněna, potom je 
přiřazená skupina vypnuta. Přepnutí po poplachu umožňuje 
potvrzení vyvolaného poplachu v přiřazené skupině. Další 
parametry lze nastavit pomocí různých atributů zón. 

 Klíč – jen ZAP. 
Tento typ zóny umožňuje zapnutí skupiny. Skupina je 
nastavena tak, aby bylo odchodové zpoždění “nekonečné”, 
narušení a opětovné uklidnění tohoto typu zóny vede k 
plnému ZAPnutí skupiny, resp. k ukončení odchodového 
zpoždění po uplynutí 5 sekund. 

 Odchodové zpoždění přiřazené skupiny MUSÍ být 
nastaveno na 255 sekund.  

Zapojení zón  
Způsob zapojení připojených detektorů musí souhlasit s 
tímto nastavením, způsob zapojení ovlivňuje také jednotlivé 
stavy, které lze detekovat. Bude-li skutečné zapojení zóny 
jiné, než nastavené, může to vést k nesprávné detekci stavu 
detektoru. Jednotlivé způsoby zapojení zón jsou popsány na 
str. 13. Systém umožňuje používat následující typy zapojení: 

 NC 
 NO 
 Jednoduché vyvážení  EOL-NC+NO  (narušení) 
 Jednoduché vyvážení  EOL-NO  (požár) 
 Jednoduché vyvážení  EOL-NC 
 Jednoduché vyvážení  EOL-O/C  (tamper) 
 Jednoduché vyvážení  EOL-S/C (tamper) 
 Dvojité vyvážení  DEOL-NC 
 Zdvojené zóny  DOUBLER-NC (3k3, 4k7) 
 Trojité vyvážení  TRI-EOL 

 

Atributy zón 1  
Následující volby umožňují povolit/zakázat specifické funkce 
(chování) vybrané zóny. Nastavit lze následující možnosti: 

Okamžitý poplach na klávesnici 
 Bzučák klávesnice a výstupy pro reproduktor budou 

aktivovány okamžitě po vyhlášení poplachu. 
 Bzučák klávesnice a výstup pro reproduktor budou 

aktivovány se zpožděním, definované jako Zpoždění pro 
sirénu (viz časovač „Bell zpoždění “ na str. 37). Zóna 
musí mít definované také zpoždění sirény (viz volba 
13/3). 

Aktivace Bell (sirény) 
 Výstup pro sirénu bude aktivován (po vyhlášení 

poplachu). 
 Výstup na sirénu nebude aktivován. 

 Zpoždění Bell (sirény) 
 Aktivace výstupu sirény při poplachu je zpožděna. 
 Výstup pro sirénu je aktivován okamžitě při vyhlášení 

poplachu.  
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 Pulzní Bell (siréna) 
 Výstup pro sirénu je spínán pulzně (požár). 
 Výstup pro sirénu je nepřerušovaný. 

 Okamžitý blikač 
 Výstup pro blikač (strobe výstup) bude aktivován 

okamžitě po vyhlášení poplachu. 
 Aktivace výstupu pro blikač (strobe) bude zpožděna o 

dobu, definovanou jako Zpoždění pro sirénu (viz časovač 
„Zpoždění sirény“ na str. 37). Zóna musí mít povolené 
také zpoždění sirény. 

 Gong zóny 
 Bzučák klávesnice bude indikovat narušení zóny při 

vypnuté skupině/systému. 
 Zóna nebude aktivovat funkci gongu na klávesnici. 

 Zpoždění přenosu na PCO (komunikátoru) 
 Integrovaný komunikátor bude přenášet poplachy z této 

zóny s určitým zpožděním (viz parametr „Zpoždění 
komunikátoru“ na str. 37). 

 Přenos poplachové informace bude okamžitý (bez 
zpoždění). 

 Přenos na PCO 
 Integrovaný komunikátor bude přenášet poplachové 

stavy této zóny. 
 Stav zóny není přenášen. 

 

Atributy zón 2  
Atributy zón 2 je skupina voleb, které mění standardní 
chování zóny. Nastavit lze následující možnosti : 

Ruční vynechání 
 Uživatel smí vynechat (přemostit) tuto zónu. 
 Uživatel nesmí vynechat tuto zónu.  

Vynechání při částečném ZAPnutí 
 Zóna je automaticky vynechána, byla-li příslušná skupina 
částečně zapnuta. 

 Částečné zapnutí skupiny nepovede k automatickému 
vynechání zóny. 

Force ZAPnutí (vynechání při ZAP) 
 Uživatel může zapnout skupinu i v případě, že je některá 

zóna ze skupiny narušena. Zóna bude vynechána ze 
střežení. 

 Před zapnutím skupiny musí být zóna v klidovém stavu. 

Odezva zóny 
 Odezva (rychlost) zóny je určena parametrem „Odezva 

zóny (viz str. 41). 
 Odezva (rychlost) zóny je nastavena na 250ms. 

Křížová zóna 
 Mají-li dvě a více zóny povoleny tuto funkci, systém 

spustí po narušení kterékoliv takové zóny  definované 
zpoždění (viz parametr „Křížová zóna“) a je-li před 
vypršením tohoto zpoždění narušena jiná “křížová” zóna, 
potom je vyhlášen poplach (se speciálním přenosovým 
kódem).  

 Zóna se chová standardně. 

Soak test 
 Během Soak testu nebude narušení zóny vyvolávat 

poplach, ale bude se pouze zapisovat stav zóny do 
deníku událostí (historie). Současně je aktivována LED 
indikace “Servis” na klávesnici. Tento chybový stav 
může být zrušen pouze po resetu kódem technika. 

 Zóna pracuje standardně. 

Limit poplachů 
 Zóna se obnoví a umožní vyvolání dalších poplachů na 

konci doby aktivace sirény pouze v případě, že nebyl 
překročen počet  narušení, definovaný jako „Limit 
poplachů“. 

 Zóna bude obnovena vždy po ukončení času aktivace 
sirény a každá další aktivace (narušení) zóny způsobí 
vyvolání poplachu a přenos poplachu na PCO.  

Dvojí hrana 
 Takto nastavená zóna je schopna vyvolat poplach pouze 

v těchto případech : 
a) Zóna je narušena po dobu delší než je „Čas 

křížových zón“. 
b) Zóna je narušena dvakrát během doby, určené 

parametrem „Čas křížových zón“. 
c) Jsou-li narušeny alespoň dvě takto nastavené 

zóny, přináležející do stejné skupiny v rámci 
časového okna, definovaného parametrem „Čas 
křížových zón“. 

 Zóna pracuje standardně. 

 

Atributy zón 3  
Atributy zón 3 jsou skupinou voleb, které mění standardní 
chování zóny. Nastavit lze následující možnosti : 

Při částečném ZAP zpožděná 1 
 Typ zóny je změněn na Zpožděná 1, byla-li příslušná 

skupina částečně zapnuta. 
 Typ zóny se nezmění. 

Při částečném ZAP následná 
 Typ zóny se nastaví na Následná, byla-li přiřazená 

skupina zapnuta částečně. 
 Typ zóny nebude měněn. 

Varovná zóna 
 V systému bude vyvolán interní poplach, byla-li zóna 

narušena po dobu delší než 2 minuty při vypnuté 
skupině. 

 Interní poplach nebude touto zónou vyvolán. 

Automatický návrat vynechané zóny při Force-ZAP 
 Byla-li zóna během Force ZAP vynechána z důvodu 

narušení, po obnově se automaticky vynechání zruší a 
zóna bude monitorována. 

 Vynechání zóny při Force ZAP bude zrušeno až po 
vypnutí příslušné skupiny.  

Blokování klíčové zóny při plném ZAP 
 Klíčové (ovládací, key-switch) zóny budou zakázány, 

byla-li skupina plně zapnuta. 
 Klíčové zóny mohou být použity k ovládání příslušné 

skupiny. 

Vypni odchodovou chybu 
 Případné narušení zóny během odchodového zpoždění 

nevyvolá chybu nebo vypnutí LED indikace  
“Připraveno”. 

 Zóna se chová standardně. 

Ukončení odchodového zpoždění 
 Je-li zóna narušena během odchodové zpoždění, vede to 

k ukončení odchodového zpoždění. Tuto vlastnost má 
smysl nastavovat pouze pro zóny typu Zpoždění 1 / 
Zpoždění 2. 

 Zóna se chová standardně. 
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Walk test 
 Není-li zóna narušena během periody, určené 

parametrem „Walk test“, potom bude při zapínání skupiny 
“označena” jako narušená a znemožní tak pokračovat v 
zapínání skupiny. Naruší-li poté uživatel tuto zónu, 
vymaže se “narušení” zóny a systém bude moci 
pokračovat v zapnutí skupiny. Tuto funkci je vhodné 
aktivovat pro detektory, které mohou být nějakým 
způsobem  zakryty či zamaskovány. 

 Chování zóny je standardní. 

Atributy zón 3 (klíčové zóny)  
Je-li zóna nastavena jako klíčová (Klíč – tlačítko, Klíč – 
přepínač), potom jsou volby 3, 4, 6 a 7 použity k nastavení 
dalších vlastností tohoto typu zón. Význam jednotlivých 
voleb je následující:  

 Není-li po vypnutí skupiny „klíč-smyčkou“ 
narušena libovolná smyčka přiřazená do této  
skupiny – dojde po 2 min. automaticky 
k opětovnému zapnutí skupiny.  

Klíč okamžité ZAP 
 Při zapnutí skupiny takto nastavenou klíčovou zónou 

bude odchodové zpoždění zkráceno na nulu. 
 Odchodové zpoždění nebude zkráceno. 

Klíč částečné ZAP/VYP 
 Klíčová (ovládací, key-switch) zóna bude provádět 
částečné zapnutí/vypnutí skupiny. 

 Klíčová zóna bude provádět plné zapnutí/vypnutí 
přiřazené skupiny. 

Vypnout Auto-ZAP 
 Je-li ve skupině narušena alespoň jedna zóna s tímto 

atributem, potom nebude možné skupinu automaticky 
zapnout. Po uklidnění zóny bude možnost automatického 
zapnutí znovu povolena. 

 Zóna se bude chovat standardně. 

Skupiny a skupiny s vynecháním  
Skupiny dovolují rozdělit systém na více nezávislých částí 
(prostorů, group, skupin, podsystémů, partition, ...) a každou 
část (skupinu) je možné nezávisle ovládat (zapínat/vypínat). 

Standardně jsou všechny zóny zařazeny do skupiny č. 1, ale 
to lze snadno změnit a zařadit zónu do jiné/další skupiny. Je-
li zóna zařazena do více skupin, potom bude schopna 
vyvolat poplach až poté co jsou všechny přiřazené skupiny 
zapnuty. Je-li poté kterákoliv z přiřazených skupin vypnuta, 
nebude moci zóna vyhlásit poplach. 

Systém umožňuje používat až 4 tzv. skupiny pro vynechání, 
které umožňují rychlé vynechání všech přiřazených zón. 
Nezaměňujte však výraz “skupina pro vynechání” s pojmem 
“skupina”, nejedná se o totožné pojmy. 

Nastavit lze následující hodnoty: 

Skupina 1 
 Zóna je přiřazena ke skupině 1. 
 Zóna není přiřazena ke skupině 1. 

 Skupina 2 
 Zóna je přiřazena ke skupině 2. 
 Zóna není přiřazena ke skupině 2. 

Skupina 3 (Pouze Premier-816/832) 
 Zóna je přiřazena ke skupině 3. 
 Zóna není přiřazena ke skupině 3. 

Skupina 4 (Pouze Premier-816/832) 
 Zóna je přiřazena ke skupině 4. 
 Zóna není přiřazena ke skupině 4. 

Skupina s vynecháním 1 
 Zóna je přiřazena ke Skupině pro vynechání 1. 
 Zóna není přiřazena ke Skupině pro vynechání 1. 

Skupina s vynecháním 2 
 Zóna je přiřazena ke Skupině pro vynechání 2. 
 Zóna není přiřazena ke Skupině pro vynechání 2. 

Skupina s vynecháním 3 
 Zóna je přiřazena ke Skupině pro vynechání 3. 
 Zóna není přiřazena ke Skupině pro vynechání 3. 

Skupina s vynecháním 4 
 Zóna je přiřazena ke Skupině pro vynechání 4. 
 Zóna není přiřazena ke Skupině pro vynechání 4. 

 Zóna musí být zařazena alespoň do jedné skupiny, 
aby byla monitorována a byla schopna vyvolat 
poplach. 

Název zóny (jen LCD klávesnice)  
Je-li v systému použita LCD klávesnice, můžete pro každou 
zónu nastavit její textový popis, který může obsahovat až 16 
znaků. Textové hodnoty se zadávají velmi podobně jako na 
mobilním telefonu, bližší informace naleznete na str. 29. 

Přiřazení rádio-detektorů  
Toto menu je povoleno v případě, kdy je připojena 
bezdrátová nadstavba RadioPlus nebo Inovonics, v tomto 
menu lze přiřadit rádiové prvky k zónám systému. Dostupné 
zóny, na které lze bezdrátové detektory přiřadit, závisí na 
typu ústředny a verzi firmware, viz následující tabulka : 

Ústředna Verze firmware Dostupné zóny 

V9.0 do 9.4 9-16 
Premier412 

V.9.5 a vyšší 1-16 

V9.0 do 9.4 9-16 
Premier 816 

V.9.5 a vyšší 1-16 

V2.0 do 2.4 9-32 
Premier 832 

V.2.5 a vyšší 1-32 

 

Pokud při zadání sekce  vydá klávesnice odmítavý 
tón, není bezdrátový přijímač správně připojen a 
nakonfigurován (viz str. 64). 

Po aktivaci menu zadejte číslo zóny, na které má být 
přiřazen bezdrátový detektor. Nyní aktivujte tamper spínač 
detektoru, čímž dojde k přiřazení bezdrátového detektoru 
k zóně (nápis na klávesnici „Aktivuj zařízeni“ zmizí, 
klávesnice vydá potvrzovací tón). 

Vymazání  rádio-detektorů 
Pokud chcete zrušit přiřazení detektoru k některé ze zón, 
nastavte typ zóny na 00 (nepoužita). 
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Programování skupin 
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Odchodové zpoždění (výstupní)  
Tento časovač ovládá zpoždění mezi vydáním příkazu pro 
odchod od uživatele a skutečným okamžikem zapnutí 
skupiny. Je-li použita funkce “Klíč jen ZAP”, musí být 
hodnota  odchodové zpoždění nastavena na 255 sekund. 

Vstupní zpoždění 1 (příchod)  
Naruší-li uživatel při vstupu do střeženého prostoru zónu 
typu “Zpoždění 1”, spustí se tento časovač a není-li do jeho 
vypršení příslušná skupina vypnuta, potom je vyvolán 
poplach. Jinak řečeno, je čas, do kterého musí uživatel po 
vstupu vypnout skupinu, aby nebyl vyvolán poplach. 

Vstupní zpoždění 2 (příchod)  
Naruší-li uživatel při vstupu do střeženého prostoru zónu 
typu “Zpoždění 2”, spustí se tento časovač a není-li do jeho 
vypršení příslušná skupina vypnuta, potom je vyvolán 
poplach. 

Zpoždění přenosu  
Tento časovač slouží ke zpoždění umožňuje nastavit čas 
zpoždění aktivace komunikátoru po vyvolání poplachu. 

Bell zpoždění (sirény)  
Tento časovač umožňuje nastavit dobu zpoždění aktivace 
sirény po vyvolání poplachu. 

Bell čas (sirény)  
Pomocí této volby je možné nastavit dobu aktivace 
(spuštění) sirény po vyvolání poplachu. 

Skupinové volby  
Pro jednotlivé skupiny lze nastavit následující volby : 

Auto plné/částečné ZAPnutí (Auto mód ZAP) 
 Skupina bude při zapnutí do střežení automaticky 

zapnuta částečně, nedojde-li k narušení některé ze 
vstupních/odchodových zón. Dojde-li k narušení, skupina 
bude zapnuta plně. 

 Skupina bude plně zapnuta do střežení i v případě, kdy 
nebude narušena některá ze vstupních/odchodových 
zón. 
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Částečné ZAPnutí tiché 
 Skupina nevyvolá při částečném zapnutí odchodové 

pískání klávesnice. 
 Skupina vyvolá i při částečném zapnutí odchodové 

pískání klávesnice.  

Dálkové PC ZAPnutí 
 Vybranou skupinu bude možné zapnout z PC pomocí 

softwaru. 
 Skupina nebude umožňovat vzdálené zapnutí. 

Dálkové PC VYPnutí 
 Vybranou skupinu bude možné vypnout z PC pomocí 

softwaru. 
 Vybraná skupina nebude umožňovat vzdálené vypnutí. 

Lokální odchodový tón 
 Při zapnutí bude vydávat odchodový tón jen klávesnice, 

přiřazená k této skupině. 
 Při zapnutí skupiny budou vydávat odchodový tón 

všechny klávesnice. 

Částečné ZAPnutí zruší zpoždění  
 Při částečném zapnutí budou vstupní a odchodové 

zóny automaticky změněny na okamžité. 
 Příchodové/odchodové zóny budou při částečném 

zapnutí zpožděné. 

Částečné ZAPnutí je zpožděné 
 Vybraná skupina nevynechá při částečném zapnutí 

odchodové zpoždění. 
 Při částečném zapnutí bude odchodové zpoždění 

vynecháno, tzn. skupina bude zapnuta okamžitě. 

Povolení ZAPnutí jen když je skupina OK 
 Před vydáním příkazu pro zapnutí skupiny musí být 

všechny zóny obnoveny (v klidovém stavu, nenarušeny). 
 Uživatel může vydat příkaz pro zapnutí skupiny i v 

případě, kdy je jedna nebo více zón narušených, což 
bude zobrazeno na klávesnici a bude generován 
“poruchový” tón klávesnice. Poté bude probíhat 
odchodové zpoždění do jehož vypršení musí být všechny 
zóny obnoveny (v klidovém stavu) nebo se skupina 
nezapne. 

Automatické ZAP /VYP skupin  
Systém má čtyři nezávisle programovatelné časovače, které 
budou spuštěny/zastaveny v různé dny a hodiny. Jeden 
nebo více těchto časovačů může být použit pro funkci 
automatického ZAPnutí/VYPnutí skupin. Na str. 42 naleznete 
další informace o konfiguraci těchto časovačů. 

Nastavit lze následující volby :  

Zapnutí časovačem 1. 
 Vybraná skupina bude zapnuta ovládacím časovačem 1. 

s 2 minutovým odchodovým zpožděním. 
 Vybraná skupina nebude automaticky zapnuta. 

Zapnutí časovačem 2. 
 Vybraná skupina bude zapnuta ovládacím časovačem 2. 

s 2 minutovým odchodovým zpožděním. 
 Vybraná skupina nebude automaticky zapnuta. 

Zapnutí časovačem 3. 
 Vybraná skupina bude zapnuta ovládacím časovačem 3. 

s 2 minutovým odchodovým zpožděním. 
 Vybraná skupina nebude automaticky zapnuta. 

Zapnutí časovačem 4. 
 Vybraná skupina bude zapnuta ovládacím časovačem 4. 

s 2 minutovým odchodovým zpožděním. 
 Vybraná skupina nebude automaticky zapnuta. 

Vypnutí časovačem 1 
 Vybraná skupina bude vypnuta, časovačem 1. 
 Vybraná skupina nebude automaticky vypnuta. 

Vypnutí časovačem 2. 
 Vybraná skupina bude vypnuta časovačem 2. 
 Vybraná skupina nebude automaticky vypnuta. 

Vypnutí časovačem 3. 
 Vybraná skupina bude vypnuta časovačem 3. 
 Vybraná skupina nebude automaticky vypnuta. 

Vypnutí časovačem 4. 
 Vybraná skupina bude vypnuta časovačem 4. 
 Vybraná skupina nebude automaticky vypnuta. 

Možnosti skupiny  
Následující programové volby umožňují jednotlivým 
skupinám přiřadit “systémová zařízení”:  

Nastavit lze následující možnosti:  

Pomocný vstup (Aux input) 
Pomocí této volby lze pomocný vstup zařadit do více nebo 
jedné skupiny, což ovlivňuje výslednou činnost pomocného 
vstupu. Je-li např. pomocný vstup nastaven na funkci 
“Klíčová zóna” (viz. Str. 43) a má-li přiřazeny skupiny 3 a 4, 
potom při aktivaci tohoto vstupu budou skupiny 3 a 4 
zapnuty. 

Bell výstup 
Tato volba umožňuje přiřadit sirénový výstup na ústředně k 
více skupinám. Je-li např. přiřazen ke skupinám 1 a 2, potom 
při vyvolání poplachu v některé z těchto skupin bude siréna 
na ústředně aktivována. 

Bell houkne 
Tato volba umožňuje vybrat jednu nebo více skupin které 
budou aktivovat funkci “Houknutí sirény”, která indikuje 
zapnutí/vypnutí skupiny. Je-li tato funkce povolena pro 
skupiny 1 a 2, potom sirénový výstup ústředny nebo jakýkoliv 
jiný výstup, naprogramovaný jako sirénový bude krátce 
aktivován při ZAPnutí/VYPnutí skupin 1 nebo 2. 

 Funkce “Houknutí sirény” musí být povolena, viz       
str. 44. 

Anti-MASK při ZAPínání 
Je-li tato volba povolena, bude zamaskování detektoru 
detekováno během ZAPnutí příslušné skupiny. V opačném 
případě (volba nenastavena) nebude antimasking 
příslušných detektorů aktivní. 
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Globální volby 
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GLOBÁLNÍ VOLBY  
 
Globální  časy  
Existuje 14 různých časovačů, které ovlivňují chovaní a 
odezvy systému : 

 AC zpoždění  
Tento časovač umožňuje pozdržet hlasitou indikaci výpadku 
střídavého napájení. Zadávaná hodnota je v minutách. 

 Zpoždění poruchy TLM 
Tento časovač umožňuje zadat  dobu v minutách, po kterou 
bude zpožděno hlasité varování o chybě telefonní linky. 

 Křížové zóny 
Je-li použito v některé skupině 2 a více zón jako křížových (s 
křížovým potvrzením poplachu), potom tyto zóny musí být 
narušeny v časovém rámci, daném tímto parametrem, aby 
byl vyhlášen “ověřený křížový poplach”. Zadávaná hodnota 
je v sekundách. 

 Soak test 
Tento časovač umožňuje zadat počet dní, po které budou 
zóny s nastaveným parametrem „Soak test„ zařazeny do 
Soak testu. Během tohoto testu zóny nevyvolávají poplach, 
ale jejich narušení apod. se ukládá do deníku událostí 
(historie)  a zóny, které v tomto testu selhaly (tzn. byli 
alespoň jednou narušeny) se vypíší uživateli při vypnutí 
systému. Test aktivity se aktivuje, je-li ve skupině alespoň 
jedna volba, která má tento atribut nastaven. Po ukončení 
testu je všem otestovaným zónám tento atribut automaticky 
vymazán a jsou tak schopny běžného provozu. 

 Zpoždění přenosu obnov zón na PCO 
Tento časovač umožňuje nastavit zpoždění mezi obnovením 
(uklidněním, vyvážením) zóny a přenosem informací o tomto 
stavu prostřednictvím komunikátoru na PCO. 

 Čas pulzu výstupu 
Výstupy, které mají nastaven atribut „Pulzní“ budou 
aktivovány na dobu danou tímto časovačem x 100 ms. 
Nastavit lze hodnoty 001- 255 (100ms – 25.5s). 

 Odezva zóny 
Má-li zóna nastaven atribut „Odezva zóny“, potom je doba 
její odezvy dána tímto parametrem x 10 ms. Nastavit lze 
hodnotu 001 – 255 (10ms – 2.55s) 

 Zpoždění přenosu poplachu na PCO 
Pomocí tohoto časovače lze zadat dobu po vyvolání 
poplachu, kterou má uživatel k dispozici “na odvolání” dříve 
vyvolaného poplachu. V případě, že uživatel vypne skupinu 
před uplynutím nastaveného času, zašle se na PCO 
informace o zrušení předchozího poplachu. Není-li do této 
doby skupina vypnuta, nepřenese se žádná informace a 
obsluha PCO je informována pouze o poplachu. Zadávaná 
hodnota je v sekundách. 

 Test přenosu 
Tento parametr určuje počet hodin, po kterém bude odeslán 
testovací přenos (automatický test) na PCO. Je-li nastavena 
hodnota 000, potom je aktivace řízena Ovládacím 
časovačem 3, hodnota 024 znamená test každý den, 
hodnota 168 znamená test 1x týdně atd. Nastavit lze 
hodnoty 000 – 255. 

 Výstup typ “Klávesnice“ 
Tento časovač umožňuje nastavit délku sepnutí výstupu, 
který má nastaven funkci „Klávesnice“(Courtesy) a může být 

použit např. pro osvětlení prostoru klávesnice. Takto 
nastavený výstup se sepne při manipulaci s klávesnicí a 
během příchodového zpoždění. Zadávat lze hodnoty 001 – 
255 sekund. 

 Servisní čas 
Tento časovač umožňuje zadat dobu, po jejímž uplynutí má 
být na klávesnici zobrazen požadavek servisu. Je-li zadána 
hodnota 000, je tato funkce zakázána. Nastavit lze hodnoty 
000 – 255, zadávaná hodnota je v týdnech. 

 Zpoždění 2-vodič. Fire čidel 
Je-li tento časovač nastaven na hodnotu 000, potom jsou 
dvouvodičové požární hlásiče neověřovány, tzn. ihned po 
narušení požární smyčky je vyhlášen požární poplach. Je-li 
zadaná hodnota nenulová, je stav požární smyčky ověřen 
následujícím způsobem : 

Při první aktivaci se spustí tento časovač a ústředna na 
krátkou dobu odpojí napájení požárních hlásičů a pak je opět 
připojí. Je-li před vypršením časovače požární smyčka opět 
narušena, je vyhlášen požární poplach. 

 Potvrzený poplach 
Nastane-li v systému poplach a spustí se tento časovač. 
Dojde-li k narušení druhé (jiné) zóny, aktivuje se výstup s 
funkcí “Potvrzený poplach” v případě, kdy k druhému 
narušení došlo ještě před vypršením tohoto časovače. 
Dojde-li k druhému narušení až po vypršení tohoto časovače 
(nebo nedojde-li k druhému narušení vůbec), potom nebude 
příslušný výstup aktivován. 

 Walk test 
Má-li zóna nastaven atribut “Walk test” (viz str. 35), potom 
musí být v rámci této doby alespoň jednou narušena nebo se 
bude při zapínání skupiny hlásit jako narušená. Jakmile 
časovač vyprší, automaticky se spustí znovu a všechny zóny 
s atributem “Nucený test pochůzkou” se budou hlásit při 
nastavování skupiny jako narušené. Zadávané hodnoty jsou 
v hodinách. 

 Kontrola IP 
Tento časovač umožňuje nastavit periodu pravidelného testu 
spojení mezi ComIP modulem a PCO. 

Globální čítače  
Význam jednotlivých čítačů je následující: 

 Limit poplachů 
Tento čítač umožňuje nastavit počet opětovných nastavení 
zóny po poplachu při střežení. Jakmile zóna dosáhne 
nastaveného limitu, nebude schopna vyvolat poplach. Zóny, 
kterých se má toto omezení týkat, musí mít nastaven atribut 
„Limit poplachů“ (viz str. 34). Limit poplachů může být 
ovlivněn rovněž pomocným vstupem (vzdálený reset). 

 Ústředna repro hlasitost 
Tato volba ovlivňuje hlasitost sirény pro “informační” tóny 
(příchodové/odchodové zpoždění, poruchy, atd.). 0 
představuje minimální hlasitost, 7 je nejvyšší hlasitost. Tato 
hlasitost se týká pouze modulovaných výstupů. 

 Gong hlasitost 
Tato volba ovlivňuje hlasitost sirénového výstupu pro funkci 
gongu. 0 znamená vypnutý výstup (tzn. bez indikace 
narušení zón), 1 představuje minimální hlasitost, nejvyšší 
hlasitost umožňuje hodnota 7. Nastavení hlasitosti se týká 
pouze modulovaných výstupů. 
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 Korekce času 
Tento čítač umožňuje dostavit systémové hodiny v případě, 
kdy se tyto zpomalují či zrychlují. Střední hodnota 50 
znamená, že se hodiny nebudou upravovat. Nastavíte-li 
hodnotu nižší než 50, budou hodiny o rozdíl vůči 50 
zpomaleny, např. nastavíte-li hodnotu 48, bude se čas 
zpomalovat o dvě sekundy denně. Je-li nastavená hodnota 
vyšší než 50, budou se hodiny o daný rozdíl urychlovat. 
Nastavíte-li např. hodnotu 52, budou hodiny urychleny o 2 
sekundy denně. 

Časovače  
Systém obsahuje 4 nezávislé ovládací časovače, které 
mohou být spuštěny/zastaveny v různou dobu v různé dny v 
týdnu. Tyto časovače mohou ZAPínat/VYPínat různé skupiny 
nebo mohou povolovat/zakazovat přístup uživatelů do 
systému. Ovládací časovač 3 může sloužit k nastavení 
periody testu spojení s PCO (viz str. 41). Ovládací časovač 4 
může sloužit k určení intervalu dynamického testu záložního 
akumulátoru, více informací k danému tématu naleznete na 
str. 44. 

Globální volby 1  
Nastavit lze následující možnosti: 

Hodiny = krystal 
 Systémové hodiny jsou řízeny krystalem na desce 

ústředny. 
 Systémové hodiny jsou odvozeny od síťové frekvence 

50Hz. 

Dohled akumulátoru 
 Systém bude kontrolovat připojení záložního akumulátoru 

každých 30 sekund. 
 Systém nebude kontrolovat připojení záložního 

akumulátoru. 

Dynamický test akumulátoru 
 Stav akumulátoru je ověřován při vypnutí skupiny nebo 

po 12 hodinách od posledního testu. 
 Systém nebude provádět dynamický test akumulátoru. 

Zamčení programu (blokování resetu ústředny) 
 Program v paměti ústředny je zablokován a nebude jej 

možné resetovat pomocí propojky na desce ústředny. 
 Resetovací propojka na desce ústředny je povolena, tzn. 

program ústředny bude možné resetovat. 

Vypnout podsvícení klávesnice při ztrátě AC 
 Podsvícení všech klávesnic bude vypnuto během 

výpadku střídavého napájení. 
 Podsvětlení klávesnic bude aktivní i při výpadku 

střídavého napájení. 

Porucha TLM zruší zpoždění Bell 
 Systém vynechá Čas zpoždění sirény v případě, kdy je 

detekována chyba telefonní linky. 
 Siréna bude vždy aktivována se zpožděním. 

2 vodičové Fire čidla na výstupu 1 
 Výstup č. 1 je nastaven pro použití 2 vodičových 

požárních hlásičů. Propojka JP1 musí být nastavena 
odpovídajícím způsobem (viz str. 7). 

 Výstup č. 1 na ústředně má funkci klasického výstupu.  

Bell výstup ústředny je Repro 
 Sirénový výstup na desce ústředny je modulovaný, tzn. je 

určen k připojení reproduktorů. 
 Sirénový výstup na desce ústředny je spínaný, tzn. slouží 

k aktivaci standardních zálohovaných sirén. 

Globální volby 2  
Význam jednotlivých kláves je následující: 

Tamper vyvolá jen poruchu při VYP 
 Je-li skupina vypnuta, vyvolá tamper některého z 

detektorů pouze poruchu. 
 Tamper stav některého z detektorů vyvolá poplach 

během vypnuté skupiny. 

Tamper vyvolá jen poruchu při částečném ZAP 
 Tamper stav některého z detektorů vyvolá při částečném 

zapnutí skupiny pouze poruchu. 
 Je-li skupina částečně zapnuta, případný tamper 

některého z detektorů vyvolá poplach. 

Zpoždění přenosu nezónových obnov  
 Obnova nepoplachových stavů, resp. její přenos je 

zpožděn o dobu, určenou parametrem „Zpoždění obnov 
zón“ nebo do okamžiku vypnutí skupiny (viz také 
následující volbu). 

 Nepoplachové obnovy budou přeneseny v okamžiku 
jejich výskytu. 

Použij zpoždění pro nezónové obnovy 
 Je-li nastavena předchozí volba, potom tato volba bude  

aktivovat zpoždění na dobu, určenou parametrem 
„Zpoždění obnov zón“. 

 Nepoplachové obnovy budou zpožděny do okamžiku 
vypnutí příslušné skupiny. 

Zablokování klíčové zóny je-li v Tamperu 
 Tamper (EOL zapojení) blokuje používání (zap/vyp 

skupiny) klíčové zóny. 
 Tamper nezablokuje ovládání klíčovou zónou. 

Plné ZAPnutí zruší zpoždění přenosu na PCO 
 Čas zpoždění přenosu poplachu (viz str. 37) je vynechán 

v případě plného zapnutí systému / skupiny. 
 Zpoždění pro přenos poplachu nebude vynecháno. 

Zpoždění přenosu zónových obnov 
 Přenos obnovy poplachového stavu (tzn. uklidnění zóny) 

bude zpožděn časovačem („Zpoždění obnov zón“) nebo 
do okamžiku vypnutí skupiny (viz následující volba). 

 Obnova zóny bude přenesena okamžitě. 

Použij zpoždění pro zónové obnovy 
 Je-li předchozí volba nastavena, pak povolením této 

volby bude přenos obnovy poplachu zóny zpožděn o 
dobu podle parametru „Zpoždění obnov zón“. 

 Přenos obnovy poplachu zóny bude zpožděn do doby 
vypnutí příslušné skupiny. 

Globální volby 3  
Jednotlivé volby mají následující význam: 

Chyba při ZAPnutí neaktivuje Bell 
 Siréna nebude aktivována při výskytu chyby během 

plného zapnutí skupiny. 
 Systém aktivuje sirénu v případě výskytu chyby při plném 

zapnutí skupiny.  

Při testu zón - bzučák klávesnice    
 Při testu zón bude aktivován bzučák klávesnice. Bzučák 

pískne při narušení některé zóny. 
 Bzučák klávesnice je nepřetržitě aktivován. V případě 

narušení některé zóny bude pískání přerušeno. 

Poplachová LED indikuje jen Fire (požár) 
 LED indikace “Poplach” bude indikovat pouze požár. 

Požární poplachy přijaté jednotlivými zónami budou 
zobrazeny také pomocí LED indikací příslušných zón. 
Požární poplachy přijaté pomocí požární smyčky na 
výstupu č. 1 (tzn. z dvouvodičových požárních hlásičů) 
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budou zobrazeny pouze pomocí uvedené LED indikace. 
Ostatní poplachy (nepožární) se zobrazí pouze 
prostřednictvím LED odpovídající zóny.  

 LED indikace “Poplach” bude indikovat nepožární i 
požární poplachy. 

Příchod/odchod aktivuje repro na ústředně 
 Výstup ústředny na Repro bude aktivován při 

příchodovém či odchodovém zpoždění. 
 Repro na ústředně bude aktivován jen poplachy a 

poruchami. 

Povolení výběru skupiny 

 Stiskem klávesy  může uživatel dočasně změnit 
přiřazenou skupinu. Jakmile je vybrána jiná skupina, 
klávesnice zobrazí její stav, návrat k původní skupině 
proběhne automaticky 15 sekund po stisku poslední 
klávesy nebo 1 minutu po zadání platného uživatelského 
kódu. 

 Všechny klávesnice budou umožňovat pracovat pouze s 
přiřazenou skupinou a uživatelům nebude změna skupiny 
povolena. 

Volby podle EN 50131-1 (více str. 90) 
 Kód technika bude aktivní pouze po předchozí autorizaci 

tohoto kódu uživatelem (viz str. 72). Je-li vyvolán poplach 
během příchodového zpoždění, je na 30 sekund vyvolán 
pouze interní poplach a až poté je aktivována siréna a 
spuštěn přenos na PCO. Při zapínání systému do 
střežení musí mít bezrátové detektory dohled během 20 
minut. Vstup MAG2 na RadioPlus magnetu bude typu 
Tamper. 

 Kód technika je aktivní vždy a systém se při vstupním 
zpoždění chová normálně. U bezdrátových detektorů 
není potřeba 20 minutový dohled pro zapnutí systému. 
Vstup MAG2 na RadioPlus magnetu bude typu poplach. 

Automatické zrušení vynechaných zón při VYPnutí 
 Všechny manuálně vynechané zóny jsou automaticky 

zařazeny do běžného provozu po VYPnutí skupiny. 
 Každé manuální vynechaní zóny musí být zrušeno 

uživatelem, jinak zůstane zóna stále vynechána. 

Invertovat Bell výstup na ústředně 
 Je-li výstup ústředny nastaven jako spínaný tzn. ne 

modulovaný, potom je tento výstup inverzní (tzn. sepnutý 
v klidovém stavu a při poplachu odepíná mínus). 

 Sirénový výstup se chová standardně. 

Hardware dohled  
Tyto volby umožňují povolit či zakázat volby, které jsou 
spjaty s funkcí a činností hardwaru. Význam jednotlivých 
voleb je následující : 

Dohled výstupu č.1 
 Výstup č. 1 na ústředně je s dohledem a odpojení 

připojeného zařízení způsobí chybu výstupu. 
 Výstup č. 1 je bez dohledu. 

Dohled výstupu č.2 
 Výstup č. 1 na ústředně je s dohledem a odpojení 

připojeného zařízení způsobí chybu výstupu. 
 Výstup č. 2 je bez dohledu. 

Dohled Bell 
 Sirénový výstup je s dohledem, tzn. odpojení sirény 

způsobí vyhlášení poruchy sirény. 
 Sirénový výstup je bez dohledu. 

Dohled Tamper ústředny 
 Tamperový spínač ústředny je s dohledem. 
 Tamperový spínač krytu ústředny je bez dohledu. 

Dohled výstupu napájení AUX12 
 Je-li překročen maximální odběr z napájecích svorek 

AUX12 na ústředně bude je generována porucha. 
 Překročení max. odběru z tohoto výstupu je bez dohledu. 

Dohled akumulátoru 
 Stav akumulátoru je průběžně monitorován a při jeho 

poruše nebo odpojení dojde k vyhlášení poruchy. 
 Stav akumulátoru je bez dohledu. 

Dohled AC 
 Stav AC je průběžně monitorován a při odpojení 

střídavého napájecího napětí bude generována porucha. 
 Stav střídavého napětí je bez dohledu. 

Dohled TLM 
 Stav telefonní linky je monitorován a při poruše/odpojení 

telefonní linky je generována porucha. 
 Stav telefonní linky je bez dohledu. 

Pomocný vstup   
Pomocný vstup na desce ústředny je možné využít k celé 
řadě různých funkcí, stav vstupu může být invertován, aby se 
tato inverze nemusela provádět externím zapojením. 
Nastavit lze následující volby : 

 Nepoužit 
Pomocný vstup není použit. 

 Pomocný Tamper 
Při aktivaci externího tamperového spínače může být v 
příslušných skupinách generován poplach.  

 Vzdálený reset 
Při narušení vstupu jsou potvrzeny (resetovány) poplachy 
/ poruchy v příslušných skupinách.  

 TLM porucha 
Výpadek signálu telefonní linky vyvolá chybu telefonní 
linky ve všech skupinách. 

 Hlasitý PA 
Je-li vstup aktivován, vyvolá hlasitý tísňový poplach v 
přiřazených skupinách. 

 Tichý PA 
Je-li vstup narušen, potom je vyvolán tichý tísňový 
poplach v příslušných skupinách. 

 Klíč - přepínač 
Je-li vstup narušen, budou přiřazené skupiny zapnuty  a 
naopak při deaktivaci vstupu jsou přiřazené skupiny 
vypnuty.  

 Klíč - tlačítko 
Je-li vstup narušen (aktivován), budou přiřazené skupiny 
zapnuty, při opětovné aktivaci vstupu budou přiřazené 
skupiny vypnuty.  

 Vstup "klíč" a "tlačítko" jsou vhodné pro 
dodatečné ovládání systému bezdrátovými rádio 
ovladači, kvůli kterým je nutné tzv. zpětné auto-
zapnutí. Nedojde-li po vypnutí systému (skupiny) 
do 2 minut k narušení smyčky, dojde automaticky 
ke znovu-zapnutí systému (skupiny). Tato funkce 
eliminuje tzv. nechtěné vypnutí systému dálkovým 
ovladačem. 
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Různé volby 1  
Nastavit lze následující možnosti: 

Bell houkne při plném ZAP/VYP 
 Při plném zapnutí skupiny siréna houkne jednou, při 

vypnutí houkne siréna dvakrát. Sirénový výstup musí být 
nastaven jako spínaný (viz str. 42). 

 Sirénový výstup pracuje standardně. 

Bell houkne při částečném ZAP/VYP 
 Je-li skupina zapnuta částečně, houkne siréna jedenkrát. 

Bude-li skupina vypnuta, houkne siréna dvakrát. Sirénový 
výstup musí být nastaven jako spínaný (viz str. 42). 

 Sirénový výstup bude pracovat standardně. 

Vypnutí potvrzení poruchy AC 
 Při výpadku střídavého napájení bude rychle blikat LED 

indikace Servis, ale bude možné skupinu zapnout bez 
nutnosti resetovat tuto poruchu. 

 Při výpadku střídavého napájení bude LED indikace 
Servis blikat normálně. Před zapnutím skupiny bude 
nutné tento poplach resetovat. 

Vypni přenos ZAP/VYP při částečném ZAPnutí 
 Kódy zapnutí/vypnutí (zavření/otevření) nebudou při 
částečném zapnutí skupiny zasílány na PCO. 

 Kódy zapnutí/vypnutí budou zasílány na PCO i v případě, 
kdy byla skupina zapnuta pouze částečně. 

Časovač „Křížové zóny“ v minutách 
 Časovač „Křížové zóny“ bude “počítán” v minutách. 
 Časovač „Křížové zóny“ bude počítán v sekundách. 

Zakázání vynechání zón při ZAPnutí 
 Uživatel nebude moci vynechat některé zóny ze střežení 

v případě, kdy je příslušná skupina ve střežení. Je-li 
vynechání zóny vyžadováno, lze to provést jen při 
vypnutí skupiny. 

 Uživatel může vynechat některé zóny i při zapnuté 
skupině. 

Otevřená zóna způsobí poplach při ZAPnutí 
 Budou-li během odchodového zpoždění narušeny 

jakékoliv zóny s výjimkou zón zpožděných a následných, 
vyvolá to plný poplach. 

 Jsou-li během odchodového zpoždění narušeny zóny (s 
výjimkou zón zpožděných a následných), způsobí to 
pouze vyvolání chyby.  

Časovač 4 řídí test akumulátoru 
 Ovládací časovač 4 je použit pro aktivaci dynamického 

testu baterie. Při tomto testu je systém po 1 minutu 
napájen ze zálohovacího akumulátoru. 

 Ovládací časovač 4 pracuje standardně. 

Různé volby 2  
Nastavit lze tyto volby : 

Vypnout potvrzení servisní poruchy 
 Skupiny mohou být zapnuty bez nutnosti potvrzení 

poruch systému. 
 Všechny systémové poruchy musí být potvrzeny 

(resetovány) před zapnutím skupiny. 

Povolení RESETu uživatelům  
 Všichni uživatelé mohou potvrdit poplachy/poruchy. 
 Poplachy a poruchy smí potvrdit pouze uživatelé, kteří 

mají nastaven atribut „Povol potvrzení poplachů / poruch“ 
(viz str. 70).  

Vypnout on-line tisk 
 Komunikační port pro tiskárnu nebude tisknout události 

ihned po jejich vzniku. 
 Komunikační port pro tiskárnu bude tisknout události 

ihned po jejich vzniku. 

Bell modul - Nezapínat !!! Používají jen v UK 
Volby DD 243:2002 

 Potvrzovací výstup (výstup dvojí potvrzení poplachu) je 
zakázán v průběhu vstupního zpoždění, aktivace 
druhého (jiného) detektoru nespíná tento výstup. 

 Potvrzovací výstup pracuje standardně. 

Umožnit potvrzení po vstupním zpoždění 
 Je-li předchozí volba nastavena, bude potvrzovací výstup 

zakázán POUZE po dobu příchodového zpoždění a bude 
automaticky povolen po jeho ukončení, tzn. narušení 
dvou různých zón po jeho uplynutí aktivuje potvrzovací 
výstup. 

 Je-li předchozí volba nastavena, potvrzovací výstup 
zůstává po zahájení příchodového zpoždění zakázán. 

 Ke splnění požadavků dle DD 243:2002 (pouze UK) 
může být tato volba povolena, je-li systém vypnut 
jednoduchým způsobem, jako např. kartou, 
klíčenkou atd. 

Invertuj pomocný vstup 
 Stav pomocného vstupu je invertován a pracuje dle 

následujících pravidel: 

Invertováno 

Funkce Pracuje jako 

Pomocný tamper Normálně otevřen 

Reset poplachů Odpojte 0V pro reset 

Monitor telefonní linky Odpojte 0V pro vyvolání 
poruchy 

PA hlasitý Normálně otevřen 

PA tichý Normálně otevřen 

Klíč – přepínač Připojte 0V pro zapnutí 

Klíč - tlačítko Odpojte 0V pro změnu 

 Stav pomocného vstupu není invertován a pracuje dle 
následujících pravidel: 

Normální 

Funkce Pracuje jako 

Pomocný tamper Normálně zavřen 

Reset poplachů Připojte 0V pro reset 

Monitor telefonní linky Připojte 0V pro vyvolání 
poruchy 

PA hlasitý Normálně zavřen 

PA tichý Normálně zavřen 

Klíč – přepínač Připojte 0V pro vypnutí  

Klíč - tlačítko Odpojte 0V pro změnu 

 

Automatická změna letní / zimní čas 
 Systémový čas je automaticky posunut o hodinu vpřed 

poslední březnovou neděli ve 2:00 a je posunut o hodinu 
zpět poslední říjnovou neděli ve stejný čas. 

 Čas není automaticky posouván. 
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Nastavení klávesnic 
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Klávesnicové volby 1  

Nastavit lze následující možnosti: 

Ovládání skupiny 1 
 Vybraná klávesnice je přiřazena ke skupině 1. 
 Vybraná klávesnice není přiřazena ke skupině 1. 

Ovládání skupiny 2 
 Vybraná klávesnice je přiřazena ke skupině 2. 
 Vybraná klávesnice není přiřazena ke skupině 2. 

Ovládání skupiny 3 (jen Premier-816/832) 
 Vybraná klávesnice je přiřazena ke skupině 3. 
 Vybraná klávesnice není přiřazena ke skupině 3.  

Ovládání skupiny 4 (jen Premier-816/832) 
 Vybraná klávesnice je přiřazena ke skupině 4. 
 Vybraná klávesnice není přiřazena ke skupině 4. 

Trvale zobrazuj stav na klávesnici 
 Klávesnice zobrazuje stav trvale. 
 Klávesnice zobrazuje stav (ne pouze stav zón) pouze po 

„Výstup typ Klávesnice“ (Courtesy), viz str. 41. 

Stiskni klávesu pro stav 
 Je-li předchozí volba zakázána, bude po stisku kterékoliv 

klávesy stav znovu zobrazen. 
 Stav bude znovu zobrazen pouze po zadání platného 

přístupového kódu. 

LED klávesnice zobrazuje zóny  
 Vybraná klávesnice bude pomocí LED indikací zón 

zobrazovat stav zón 
 Vybraná klávesnice bude pomocí LED indikací zón 

zobrazovat stav skupin. 

3x špatně vložený kód = Tamper kódu 
 Vybraná klávesnice bude po třech po sobě jdoucích 

nesprávných kódech na 5 minut zablokována a generuje 
tamper poplach. 

 Klávesnice nebude blokována po zadání jakéhokoliv 
počtu nesprávných kódů. 

Klávesnicové volby 2  
Systém umožňuje nastavit tyto volby: 

Tamper kódu vyvolá Tamper poplach 
 Je-li klávesnice zablokována po zadání 3 po sobě 

jdoucích nesprávných kódů, vyvolá tamper poplach.  
 Tři po sobě jdoucí nesprávné kódy pouze blokují 

klávesnici. 

 Předchozí volba musí být nastavena. 

Tlačítka  +  FIRE (požár) 
 Při současném stisku kláves 1 a 3 vyvolá tato klávesnice 

tísňový poplach Požár. 
 Tato klávesnice nevyvolá tísňový požární poplach. 

Tlačítka  +  LÉKAŘ 
 Současným stiskem kláves 7 a 9 bude vyvolán tísňový 

poplach Lékař. 
 Tato klávesnice nevyvolá tísňový poplach Lékař. 

Tlačítka  +  PANIK 
 Zvolená klávesnice vyvolá současným stiskem kláves 4 a 

6 tísňový poplach Panik.  
 Vybraná klávesnice nevyvolá tísňový poplach. 

 

 

Klávesnicový PA je tichý 
 Současným stiskem kláves 4 a 6 je vyvolán tichý tísňový 

poplach "Panik". 
 Současným stiskem kláves 4 a 6 je vyvolán hlasitý 

tísňový poplach "Panik". 

 Předchozí volba musí být rovněž povolena. 

Klávesa  pro rychlé ZAPnutí 
 Klávesa ANO bude umožňovat rychlé zapnutí 

přiřazených skupin (nebude vyžadován přístupový kód). 
 Klávesa ANO nebude umožňovat rychlé zapnutí 

přiřazených skupin (před zapnutím bude vyžadován 
přístupový kód). 

Klávesa   pro rychlé VYP (při částečném ZAP) 
 Vybraná klávesnice bude umožňovat rychlé vypnutí (při 
částečném zapnutí), nebude vyžadován přístup. kód. 

 Zvolená klávesnice nebude umožňovat rychlé vypnutí 
skupiny, nejprve bude vyžadován přístupový kód. 

Klávesa            pro rychlé vynechání 
 Zvolená klávesnice bude umožňovat rychlé vynechání 

zón bez nutnosti zadání uživatelského kódu. 
 Přístupový kód musí být zadán před vynecháním některé 

zóny. 

Klávesnicové volby 3  
Nastavit lze tyto možnosti : 

Fire tón (požární) 
 Interní bzučák klávesnice bude při požáru vydávat 

požární tón. 
 Vybraná klávesnice nebude generovat požární tón. 

Poplachový tón 
 Interní bzučák klávesnice bude generovat poplach. tón. 
 Interní bzučák vybrané klávesnice nebude vydávat 

poplachové tóny. 

Poruchový tón 
 Interní bzučák klávesnice bude vydávat “servisní” tón. 
 Servisní tóny nebudou generovány. 

Potvrzovací tón 
 Interní bzučák klávesnice bude vydávat potvrzovací tón. 
 Potvrzovací tóny nebudou klávesnicí generovány. 

Chybový tón 
 Interní bzučák klávesnice bude vydávat chybový tón. 
 Chybové tóny nebudou generovány. 

Gong tón 
 Vybraná klávesnice bude generovat tón gongu. 
 Gong na klávesnici nebude aktivní. 

Odchodový tón 
 Interní bzučák klávesnice bude vydávat příslušný tón 

během odchodového zpoždění. 
 Během odchodového zpoždění nebude klávesnice 

generovat odchodový tón. 

Vstupní tón  
 Interní bzučák bude vydávat tóny během příchodového 

zpoždění. 
 Interní bzučák nebude aktivní během příchodového 

zpoždění. 
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Klávesnicové volby 4  
Nastavit lze tyto volby: 

Klávesnicové zóny zapnuty 
 Zóny na klávesnici budou povoleny a budou do systému 

zařazeny s následující identifikací : 

 Zóny na klávesnici budou zakázány. 

 

 

 

Je-li v systému zařazen lokální nebo sběrnicový 
expander (s adresou 1), příslušné zóny na 
expanderu nebudou funkční, budou-li povoleny 
klávesnicové zóny. 

 

Zakázat Tamper klávesnice 
 Tamper klávesnice je zakázán. 
 Tamper klávesnice je povolen. 

Zóny posun o 4 
 LED indikace zón na klávesnici budou posunuty o 4, tzn. 

na první LED indikaci bude zobrazena zóna č.5, na LED 
indikaci č. 2 bude zobrazena zóna č. 6 atd. 

 Přiřazení zón k LED indikacím bude standardní. 

Zóny posun o 8 
 LED indikace zón na klávesnici budou posunuty o 8, tzn. 

na první LED indikaci bude zobrazena zóna č.9, na LED 
indikaci č. 2 bude zobrazena zóna č. 10 atd. 

 Přiřazení zón k LED indikacím bude standardní. 

Zóny posun o 16 
 LED indikace zón na klávesnici budou posunuty o 16, 

tzn. na první LED indikaci bude zobrazena zóna č.17, na 
LED indikaci č. 2 bude zobrazena zóna č. 18 atd. 

 Přiřazení zón k LED indikacím bude standardní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volby 3, 4 a 5 umožňují použití klávesnic Premier-
RKP-8 a 16 v systémech s více skupinami a více než 
16 zónami. Následující příklad ukazuje, jak může být 
zobrazeno 16 zón, rozdělených do 2 skupin pomocí 
dvou klávesnic Premier-RKP-8. 

 
 

 

 

 

 

 

Kláv. Premier-412 Premier-
816/832 

1 Zóny 05 & 06 Zóny 09 & 10 

2 Zóny 07 & 08 Zóny 11 & 12 

3 Zóny 09 & 10 Zóny 13 & 14 

4 Zóny 11 & 12 Zóny 15 & 16 

5 N/A N/A 

6 N/A N/A 
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Nastavení sběrnicových expanderů 

 
Přiřazení skupin expanderu  
Je-li expander přiřazen jedné nebo více skupinám, výstup 
SP bude vydávat tóny pouze pro události, které vznikly v 
přiřazených skupinách. Je-li např. expander přiřazen pouze 
skupině 3, potom bude jeho sirénový výstup generovat tón 
při příchodu/odchodu, poplachu aj. pouze ve třetí skupině. 

Tóny expanderu  
Povolit / zakázat lze následující tóny : 

Fire tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude při požáru vydávat 

požární tón. 
 Požární tón nebude generován. 

Poplachový tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat poplach. tón 
 Poplachové tóny nebudou generovány. 

Poruchový tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat poruch. tóny. 
 Poruchové tóny nebudou generovány. 

Potvrzovací tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat potvrz. tóny. 
 Potvrzovací tóny nebudou generovány. 

Chybový tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat chybový tón. 
 Chybové tóny nebudou generovány. 

Gong tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat tón gongu. 
 Gong nebude generován. 

Odchodový tón 
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat tón během 

odchodového zpoždění. 
 Odchodový tón nebude generován. 

Vstupní tón  
 Výstup „SPK“ na expanderu bude vydávat tón během 

příchodového zpoždění. 
 Vstupní tón nebude generován. 

Hlasitost výstupu SPK  
Pomocí této volby lze nastavit hlasitost různých tónů, 
vydávaných modulovaným výstupem „SP“ expanderu. 
Minimální hodnota je 0, maximální hlasitost představuje 
hodnota 7. 
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Nastavení výstupů 
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Výstupy ústředny  
V této sekci lze nastavit funkci 8 výstupů ústředny. 

Kanály FastFormat  
Používáte-li komunikační protokol FastFormat (viz str. 57), 
musíte nastavit kanály tohoto formátu, aby byli spínané za 
specifických podmínek. V této sekci lze nastavit funkci 8 
výstupů, které budou použity pro protokol FastFormat. 

Výstupy expanderu 1  
Expander Premier-8X je vybaven dvěma výstupy. V této 
sekci lze nastavit funkci těchto výstupů na expanderu č. 1 

Výstupy expanderu 2  
Expander Premier-8X je vybaven dvěma výstupy. V této 
sekci lze nastavit funkci těchto výstupů na expanderu č. 2. 
Sekce je dostupná pouze v systémech Premier-832. 
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Výstupy expanderu 3  
Expander Premier-8-X je vybaven dvěma výstupy. V této 
sekci lze nastavit funkci těchto výstupů na expanderu č. 3. 
Sekce je dostupná pouze v systémech Premier-832. 

Výstupy klávesnic  
Klávesnice Premier-LCD a Premier-LCDL mají jeden výstup. 
V tomto menu lze těmto klávesnicovým výstupům nastavit 
funkci.   

Typy výstupů 

 - Nepoužito 
Tato skupina neobsahuje nějaké konkrétní typy (funkce) 
výstupů. Takto nastavený výstup nebude nikdy aktivován. 

 - Systémové typy výstupů 
V této skupině jsou zahrnuty typy (funkce) výstupů, které 
jsou aktivovány na základě systémových událostí. Nastavit 
lze tyto typy : 

 Klávesnice 
Tento výstup je sepnut v okamžiku stisku libovolné klávesy 
nebo po zahájení příchodového zpoždění. Výstup je sepnut 
na dobu určenou parametrem „Výstup typ klávesnice“ (str. 
41). 

 Úspěšný přenos (na PCO) 
Výstup se sepne po úspěšné komunikaci s PCO. 

 Deník na 80% naplněn 
Výstup je aktivován, je-li deník ústředny (historie událostí) z 
80% plný. Výstup je deaktivován po načtení událostí do PC. 

 Technik v systému 
Výstup se aktivuje po aktivaci programového menu 
technikem. 

 Download probíhá 
Výstup je aktivován v průběhu downloadu dat. 

 AUTO - ZAPínání běží 
Výstup je aktivován po spuštění automatického zapnutí 
skupiny podle časovače. 

 Soak test aktivní 
Výstup bude sepnut po spuštění Soak testu. 

 Soak test porucha 
Výstup je sepnut, pokud některá zóna selhala (byla 
narušena) v Soak testu. 

 AC porucha 
Výstup bude aktivován po výpadku střídavého napájení. 

 Porucha TLM (porucha telefónní linky) 
Výstup bude aktivován při výpadku telefónní linky. 

 2-vod. Fire poplach (požární poplach) 
Výstup bude sepnut po vyhlášení požárního poplachu z 
požární smyčky na výstupu č. 1. 

 Tamper - AUX vstup (tamper pomocného vstupu) 
Výstup bude aktivován po narušení tamperu resp. 
pomocného vstupu, nastaveného na funkci tamperu. 

 Ztráta datumu a času 
Výstup bude aktivován po výpadku napájení, kdy dojde k 
resetování systémových hodin. Výstup bude deaktivován po 
nastavení systémového datumu/času uživatelem. 

 Tamper zóny 
Výstup bude sepnut po detekci tamperu některé zóny v 
systému.  

 Tamper / ztráta klávesnice 
Výstup bude aktivován při ztrátě nebo narušení tamper 
kontaktu klávesnice. 

 Servisní porucha  
Výstup bude aktivován po detekci některé systémové 
poruchy (indikována LED “Servis”). 

 Porucha výstupu 1 
Výstup bude nastaven po detekci chyby na výstupu č. 1 na 
ústředně. 

 Porucha výstupu 2 
Výstup bude nastaven po detekci chyby na výstupu č. 2 na 
ústředně. 

 Porucha výstupu BELL 
Výstup bude aktivován po selhání sirény. 

 Porucha 2-vodič. Fire senzor 
Výstup bude aktivován po chybě požární smyčky (2 vodičové 
požární hlásiče), zapojené na výstup č. 1 na ústředně 

 Porucha AUX 12V 
Výstup bude aktivován při “poruše” elektronické pojistky, 
hlídající odběr napájecího výstupu AUX12. 

 Porucha AKU 
Výstup je sepnut po detekci nízkého napětí/odpojení 
akumulátoru. 

 Nutný servis/chyba Soak testu 
Výstup bude aktivován při požadavku servisu nebo po 
selhání Soak testu. 

 Porucha komunikace 
Výstup bude aktivován po chybě komunikace ústředny s 
PCO. 

 Časovač 1 aktivní 
Výstup bude sepnut po dobu aktivace časovače 1. 

 Časovač 2 aktivní 
Výstup bude sepnut po dobu aktivace časovače 2. 

 Časovač 3 aktivní 
Výstup bude sepnut po dobu aktivace časovače 3. 

 Časovač 4 aktivní 
Výstup bude sepnut po dobu aktivace časovače 4. 

 Programovatelný výstup 1 
Takto nastavený výstup se bude moci ovládat z připojeného 
PC, telefonu (DTMF) a rádiové klíčenky. 

 Programovatelný výstup 2 
Takto nastavený výstup se bude moci ovládat z připojeného 
PC a telefonu (DTMF). 

 Test smyček 
Výstup bude aktivován po spuštění testu smyček uživatelem. 
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 Potvrzený poplach 
Výstup bude aktivován po narušení alespoň dvou různých 
zón v některé zapnuté skupině. 

 PCO2 aktivní 
Výstup je aktivní při komunikaci ústředny s PCO č. 2. 

 Zóny přes limit 
Výstup je aktivní, pokud zóny přesáhly nastavený počet 
poplachů a jsou blokovány. 

 

 - Skupinové typy výstupů 
Tyto typy (funkce) výstupů jsou aktivovány na základě 
událostí některé ze skupin. Nastavit lze následující možnosti: 

 PA poplach 
Výstup bude sepnut po vyvolání tísňového (panik) poplachu 
ve vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další tísňový poplach, 
výstup se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Nátlakový poplach 
Výstup bude sepnut po vyvolání nátlakového poplachu ve 
vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další nátlakový poplach, 
výstup se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Poplach do resetu 
Výstup bude sepnut po vyvolání poplachu libovolné zóny ve 
vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další poplach, výstup se na 
3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut.  

 Poplach Lékař 
Výstup bude sepnut po vyvolání poplachu Lékař (kombinací 
kláves 7+9 na klávesnici) ve vybrané skupině. Byl-li vyhlášen 
další poplach Lékař, výstup se na 3 sekundy deaktivuje a 
poté je opět sepnut. 

 Voda (24h poplach) 
Výstup bude sepnut po vyvolání 24 hodinového poplachu 
Voda (viz typ zóny „24 H Voda“ na str. 33) ve vybrané 
skupině. Byl-li vyhlášen další takový poplach, výstup se na 3 
sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Plyn (24h poplach) 
Výstup bude sepnut po vyvolání 24 hodinového poplachu 
Plyn (viz typ zóny „24 H Plyn“ na str. 33) ve vybrané skupině. 
Byl-li vyhlášen další takový poplach, výstup se na 3 sekundy 
deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Nízká teplota (24 h poplach) 
Výstup bude sepnut po vyvolání 24 hodinového poplachu 
Nízká teplota (viz typ zóny „24 H Nízká teplota“ na str. 33) ve 
vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další takový poplach, výstup 
se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Vysoká teplota (24 h poplach) 
Výstup bude sepnut po vyvolání 24 hodinového poplachu 
Vysoká teplota (viz typ zóny „24 H Vysoká teplota“ na str. 33) 
ve vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další takový poplach, 
výstup se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Tamper poplach 
Výstup bude sepnut po vyvolání Tamper poplachu ve 
vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další takový poplach, výstup 
se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Porucha 
Výstup bude sepnut po výskytu poruchy ve vybrané skupině. 
Byl-li vyhlášen další takový poplach, výstup se na 3 sekundy 
deaktivuje a poté je opět sepnut. 

 Fire poplach 
Výstup bude sepnut po vyvolání požárního poplachu 
z klávesnice ve vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další takový 
poplach, výstup se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět 
sepnut. Výstup je aktivní do resetu uživatele 

 Fire zóna porucha (tamper) 
Výstup bude sepnut po detekci chyby na požární zóně ve 
vybrané skupině. Byl-li vyhlášen další takový poplach, výstup 
se na 3 sekundy deaktivuje a poté je opět sepnut. Výstup je 
aktivní do resetu uživatele 

 Bell 
Výstup bude aktivován při vyhlášení jakéhokoliv hlasitého 
poplachu ve skupině, po dobu času Bell. 

 Blikač 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu v určené 
skupině. 

 Vstupní zpoždění 
Výstup bude aktivován po dobu příchodového (vstupního) 
zpoždění dané skupiny. 

 Odchodové zpoždění 
Výstup bude aktivován po dobu odchodového (výstupního) 
zpoždění dané skupiny. 

 Zapnuto 
Výstup bude aktivní po dobu částečného nebo plného 
zapnutí vybrané skupiny. 

 Částečně zapnuto 
Výstup bude aktivován po dobu částečného zapnutí skupiny. 

 Připraveno 
Výstup je aktivní, bude-li možné vybranou skupinu zapnout 
(tzn. příslušné zóny nejsou narušeny). 

 Vynechání zóny 
Výstup bude aktivován při vynechání jedné nebo více zón v 
rámci dané skupiny. 

 Reset při ZAPnutí 
Výstup je normálně sepnut a deaktivuje se na 2 sekundy po 
odchodu (tzn. po vydání příkazu pro zapnutí skupiny). 

 Reset při resetu (potvrzení) 
Výstup je normálně sepnut a je deaktivován na 2 sekundy při 
resetu (potvrzení) poplachů v dané skupině. 

 Jeden puls při ZAPínání 
Výstup je na 2 sekundy sepnut po zapnutí skupiny. 

 Dva pulsy při ZAPínání 
Výstup je sepnut dvakrát na dvě sekundy po zapnutí 
skupiny. 

 Gong 
Výstup je aktivován na 2 sekundy, pokud byl aktivován gong 
v dané skupině. 

 Dveře 
Výstup se aktivuje na 2 sekundy po zadání uživatelského 
kódu s povolenou vlastností „Aktivuje výstup dveře“ (viz str. 
70). 
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 Křížové zóny (dvojí hrana) 
Výstup je aktivován po prvním narušení křížové zóny a 
zůstává sepnut po dobu času „Křížové zóny“ (viz str. 41). 

 Jeden puls při VYPnutí 
Výstup je aktivován na 2 sekundy po vypnutí skupiny. 

 Požadován reset (poplachu) 
Výstup je aktivní, je-li ve skupině poplach, který vyžaduje 
potvrzení (reset). 

 Požadováno potvrzení (poruchy) 
Výstup je aktivní, je-li ve skupině chyba (porucha) vyžadující 
potvrzení (reset). 

 Potvrzený poplach 
Výstup je sepnut po narušení alespoň dvou různých zón v 
rámci jedné skupiny. 

 Poplach přerušen 
Výstup je sepnut, byla-li skupina vypnuta při poplachu, ještě 
než vypršel časovač „Zpoždění přenosu poplachu na PCO“ 
(viz str. 41). 

 Plné ZAPnutí 
Výstup je aktivní při plném zapnutí vybrané skupiny. 

 Odchod/plné ZAPnutí 
Výstup je aktivní po dobu odchodového zpoždění a při plném 
zapnutí vybrané skupiny. 

 Latch 
Výstup, který se používá pro ovládání indikace poplachů 
(paměti) u detektorů, které jsou vybaveny Latch vstupem. 

 Zapnuto/poplach 
Výstup, který může indikovat jak zapnutí, tak i poplach dané 
skupiny. Výstup je aktivní (sepnut) během zapnutí skupiny, 
deaktivován při vypnutí a pulzuje během poplachu. 

 Selhání ZAPnutí 
Výstup,který bude aktivován po selhání zapnutí vybrané 
skupiny.  

 - Zónové typy výstupů 
Tato skupina umožňuje ovládat výstupy dle stavu zón. 
Nastavit lze následující možnosti : 

 -  Zóna 01 - 32 narušení 
Výstup bude aktivní při narušení zóny XX a bude 
deaktivován po uklidnění (vyvážení) vybrané zóny. 

 -   Zóna 01 - 32 poplach 
Výstup bude aktivován po vyhlášení poplachu některou ze 
zón 01 – 32 a vypnut bude po potvrzení poplachu z této 
zóny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributy výstupů 
Každý výstup může mít nastaveny následující atributy, které 
upřesňují jeho funkci : 

Přiřazení ke skupině 1 
 Výstup je přiřazen ke Skupině 1. 
 Výstup není přiřazen ke Skupině 1. 

Přiřazení ke skupině 2 
 Výstup je přiřazen ke Skupině 2. 
 Výstup není přiřazen ke Skupině 2. 

Přiřazení ke skupině 3 (Pouze Premier-816/832) 
 Výstup je přiřazen ke Skupině 3. 
 Výstup není přiřazen ke Skupině 3. 

Přiřazení ke skupině 4 (Pouze Premier-816/832) 
 Výstup je přiřazen ke Skupině 4. 
 Výstup není přiřazen ke Skupině 4. 

 Atributy 1 - 4 lze přiřadit pouze výstupům z druhé 
skupiny, tzn. skupinovým typům. 

Uživatelský test 
 Výstup bude aktivován při Testu uživatele (viz str. 72). 
 Výstup nebude aktivován při Testu uživatele. 

Invertovat 
 Stav výstupu bude invertován. 
 Stav výstupu nebude měněn. 

Blokován 
 Výstup bude sepnut (aktivován) do resetu systému. 
 Funkce výstupu nebude zablokována. 

Pulz 
 Výstup bude sepnut na dobu, určenou parametrem „Čas 

pulzu výstupu“ (další informace na str. 41). 
 Výstup bude aktivován standardně. 
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Nastavení komunikátoru 
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Komunikační volby  
Integrovaný komunikátor/modem může být nastaven pomocí 
následujících voleb :  

Zapnout komunikátor 
 Komunikátor bude předávat zprávy na PCO. 
 Komunikátor nebude aktivní. 

Tónová volba 
 Komunikátor bude používat tónovou volbu (DTMF = Dual 

Tone Multiple Frequency). 
 Komunikátor bude vytáčet  - pulzní volbou. 

Přepnout na pulzní volbu po 3. pokusu 
 Komunikátor se po třetím (neúspěšném) pokusu přepne 

do režimu pulzní volby. 
 Komunikátor bude používat vždy tónovou (DTMF) volbu. 

 Pouze při nastavené předchozí volbě. 

Evropský pulzní formát 
 Komunikátor bude při pulzní volbě používat evropský 

pulzní poměr. 
 Komunikátor bude používat US pulzní poměr. 

 Volba  musí být vypnutá. 

Automatický test přenosu 
 Komunikátor bude v nastavené periodě vysílat periodický 

test přenosu. 
 Komunikátor nebude provádět automatický test spojení s 

PCO. 

Předvolba 
 Komunikátor vytočí nastavenou sekvenci před voláním 

na PCO  
 Komunikátor nebude volat sekvenci pro zrušení čekání 

na volání. 

Volání na PCO1 i PCO2 
 Komunikátor bude předávat zprávy vždy na PCO1 a poté 

i na PCO2. 
 Komunikátor bude zpočátku volat na PCO1 a selžou-li 

všechny pokusy o spojení, teprve poté se bude pokoušet 
volat na PCO2. 

Slepé volání 
 Ústředna nebude kontrolovat oznamovací tón před 

vytáčením čísla. 
 Ústředna bude čekat na oznamovací tón před vytočením 

telefonního čísla 

Nastavení PCO1  
Pro PCO1 lze nastavit následující volby: 

 Hlavní a záložní telefonní číslo 
 Objektová čísla 
 Typ protokolu 
 Počet pokusů o spojení 
 Přenos pro skupiny 
 Typy událostí 
 Volby pulzních formátů 
 Kanály FastFormat 
 Volby protokolů 

 

Telefonní čísla -   
PCO1 má hlavní a záložní telefonní číslo. Z názvu těchto 
čísel je již patrné, že hlavní telefonní číslo je voláno jako 
první a druhé telefónní číslo je používáno jako záložní. Jsou-
li nastavena obě telefonní čísla, komunikátor bude volat 
střídavě na uvedená telefonní čísla. Každé telefonní číslo 
může obsahovat až 24 číslic. Při zadávání telefonních čísel 
lze použít tyto klávesy : 
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Stiskněte               +  pro vložení “*”. 
Stiskněte               +  pro vložení “#”. 
Stiskněte               +  pro vložení “,” (pauza 3 sekundy). 
Stiskněte               +  pro vložení “W” (pauza 10 sekund). 
Stiskněte               +  pro vložení “D” (čekání na ozn. tón). 
Stiskněte               +  pro vložení “+” (volání na další číslo) 
 

Objektová čísla -  
V sekci PCO1 lze nastavit až čtyři různá čísla objektů 
(objektová čísla). Každá skupina, tak může mít své vlastní 
objektové číslo, nebo je možné č.1 použít jako společné pro 
všechny skupiny. Vyžadujete-li toto nastavení, ověřte 
prosím, zda je volba „Vypnout přenos pro více objektových 
čísel“ (více na str. 59) vypnuta. Každé objektové číslo může 
obsahovat až 6 číslic. Chcete-li zadávat hexadecimální 
číslice, použijte prosím následující klávesy : 

Stiskněte               +  pro vložení “B”. 
Stiskněte               +  pro vložení “C”. 
Stiskněte               +  pro vložení “D”. 
Stiskněte               +  pro vložení “E”. 
Stiskněte               +  pro vložení “F”. 
Stiskněte               +  pro vložení “A”. 
 

Typ přenosového protokolu -  
Komunikace s PCO1 může probíhat pomocí různých 
protokolů – přenosových formátů. Nastavit lze tyto možnosti : 

 Zakázání komunikace na PCO 
Komunikace je zakázána. 

 Pulzní formát 
Pro komunikaci s PCO1 bude použit pulzní formát (nejčastěji 
4+2 formát). Na straně 58 naleznete popis dalších možností 
tohoto formátu. 

 Expresní formát 
Pro komunikaci s PCO1 bude použit expresní formát (DTMF 
formát). Na straně 58 naleznete popis dalších možností 
tohoto formátu. 

 Fast Format/hlasový modul  
Ke komunikaci s PCO1 bude použit tento formát. Kanály 
komunikátoru musí být rovněž nastaveny, viz programování 
výstupu na str. 58. Je-li povolena volba „Zakázání posílání 
SIA identifikátoru skupiny/zapnout hlasový modul“ , potom 
bude ústř. používat hlas. modul pro přenos info. na PCO.  

 Formát Contact ID 
Komunikace s PCO1 bude probíhat ve formátu Contact ID 
(CID). Výchozí tabulka přenosových kódů tohoto formátu je 
popsána v Tabulkách pro programování. 

 Formát SIA Level II 
Komunikace s PCO1 bude probíhat prostřednictvím tohoto 
formátu. Výchozí tabulka přenosových kódů je součástí 
Tabulek pro programování. 

 Formát Pager 
Tento formát umožňuje předávat zprávy o událostech v 
systému prostřednictvím pageru. V tomto formátu jsou data 
zasílána následujícím způsobem :  

 

 

Pager Formát = AAAAAA EE 

AAAAAA 4-6 místné objektové číslo 

EE Kód události 
Tento kód je shodný s kódy pulzního 
formátu. 

Příklad : objektové číslo je nastaveno na 1234 a poplach byl 
vyvolán zónou č. 8. Přenesený kód na pager bude v tom 
případě 1234 38. 

 Používáte-li formát Pager, zadejte prosím za telefonní 
číslo mezeru, viz informace na str. 56. 

Při použití pageru lze komunikaci (spojení) ukončit 
stiskem * nebo #, tuto vlastnost lze ovlivnit, viz str. 59. 

Počet pokusů o spojení může být v případě použití 
Pager formátu nastaven na 1, viz též str. 57. 

Ústředna nemá možnost při použití pager formátu 
ověřit úspěšnost předání zprávy, nelze proto vyhlásit 
poruchu komunikace s PCO. 

Ústředna předává pouze skupiny událostí, které jsou vybrány 
–viz str. 69. 

 Formát Mobilní telefon 
V tomto formátu je možné předávat zprávy ze systému na 
normální telefonní přístroj nebo na mobilní telefon. Po 
navázání spojení na nastavených telefonních číslech 
ústředna několikrát pískne, přičemž počet písknutí odpovídá 
nastavené hodnotě přenosové kódu v pulzním formátu. Je-li 
např. Pro poplach zóny č. 4 nastavena hodnota “4”, potom 
ústředna pískne 4x. Zpráva (písknutí) se 10x zopakují a poté 
ústředna sama zavěsí. 

Počet pokusů o spojení -  
Tato volba ovlivňuje počet pokusů o spojení s PCO1. 

 Maximální počet opakovaných pokusů je 9, proto 
nelze nastavit vyšší hodnotu než 9. Zadáte-li hodnotu 
0, zakážete tím komunikaci s PCO1.  

Přenosy pro skupiny -  
Pro komunikaci lze nastavit následující volby: 

Skupina 1 
 Systém bude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 1. 
 Systém nebude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 1. 

Skupina 2 
 Systém bude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 2. 
 Systém nebude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 2. 

Skupina 3 (Pouze Premier-816/832) 
 Systém bude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 3. 
 Systém nebude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 3. 

Skupina 4 (Pouze Premier-816/832) 
 Systém bude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 4. 
 Systém nebude na PCO1 hlásit události ze Skupiny 4.  

 

 

 

 



Programování  ústředny Premier 412/816/832 Instalační manuál 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 58 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

Typy událostí -  
Povolit/zakázat lze přenos následujících typů (skupin) 
událostí: 

Předávání prioritních poplachů a zrušení 
 Důležité poplachy a zrušení jsou předávány na PCO1. 
 Důležité poplachy a zrušení nejsou předávány na PCO1. 

Předávání poplachů a zrušení 
 Poplachy a zrušení jsou předávány na PCO1. 
 Poplachy a zrušení nejsou předávány na PCO1. 

Předávání kódů VYPnutí a ZAPnutí  
 VYPnutí/ZAPnutí jsou předávány na PCO1. 
 VYPnutí/ZAPnutí nejsou předávány na PCO1. 

Předávání vynechání a zařazení zón 
 Vynechání a zařazení jsou předávány na PCO1. 
 Vynechání a zařazení nejsou předávány na PCO1. 

Předávání poruch 
 Poruchy jsou předávány na PCO1. 
 Poruchy nejsou předávány na PCO1. 

Předávání tamper poplachů 
 Tampery jsou předávány na PCO1. 
 Tampery nejsou předávány na PCO1. 

Předávání testovacích zpráv 
 Testovací přenosy jsou předávány na PCO1. 
 Testovací přenosy nejsou předávány na PCO1. 

Předávání obnovení (uklidnění) zón 
 Obnovy zón jsou předávány na PCO1. 
 Obnovy zón nejsou předávány na PCO1. 

Volby pulzního formátu -  
Je-li pro spojení s PCO1 použit pulzní formát, lze dále 
nastavit I tyto možnosti : 

Nosná frekvence 1900Hz 
 Nosná frekvence pulzního formátu bude 1900Hz. 
 Nosná frekvence pulzního formátu bude 1800Hz. 

Rychlosti 40PPS 
 Pulzní formát bude komunikovat rychlostí 40 pulsů za 

sekundu. 
 Pulzní formát bude přenášen rychlostí 20 pulsů za 

sekundu. 

Parita 
 Pulzní formát bude používat paritu. 
 Pulzní formát nebude používat paritu. 

1-2 číslice 
 Pulzní/expresní formát bude používat 2 číslice pro popis 

události (formáty 3+2, 4+2). 
 Pulzní/expresní formát bude používat 1 číslici pro popis 

události (formáty 3+1, 4+1). 

Handshake frekvence 
 Pulzní formát bude používat handshake 2300Hz. 
 Pulzní formát bude používat handshake 1400Hz. 

Kiss-off frekvence 
 Pulzní formát bude používat Kiss-off 2300Hz (Kiss-off = 

tón pro potvrzení celého přenosu, vysílá PCO). 
 Pulzní formát bude používat Kiss-off 1400Hz. 

Fast/slow format 
 Pulzní formát bude komunikovat rychlostí 10 pulsů za 

sekundu. 
 Pulzní formát bude komunikovat rychlostí 20 nebo 40 

pulsů za sekundu (viz shora uvedená volba ). 

Následující tabulka ukazuje nastavení nejčastějších formátů: 

Volba (klávesa) Protokol (formát) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ademco Slow 3x1/4x1 - - - - - -  

Ademco Slow 3x2/4x2 - - -  - -  

Ademco Fast 3x1/4x1 - - - - - - - 

Ademco Fast 3x2/4x2 - - -  - - - 

Silent Knight Fast 3x1/4x1  - - - - - - 

Silent Knight Fast 3x2/4x2  - -  - - - 

FBI (No Parity) 3x1/4x1  - - - - - - 

FBI (Parity) 3x1/4x1  -  - - - - 

Franklin 3x1/4x1 - - - -   - 

Franklin 3x2/4x2 - - -    - 

Radionics 3x1/4x1 -  - -   - 

Radionics (Parity) 3x1/4x1 -   -   - 

Radionics 3x2/4x2 -  -    - 

Radionics (Parity) 3x2/4x2 -      - 

Sescoa  - - - - - - 

Sescoa Super Fast - -  - - - - 

 = Volba nastavena 

Předávání kanálů FastFormat -  
Je-li aktivní FastFormat pro komunikaci s PCO1, je třeba 
nastavit (vybrat) kanály, které mají být předávány : 

Předávání FastFormat kanál 1 
 Kanál 1 je předáván. 
 Kanál 1 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 2 
 Kanál 2 je předáván. 
 Kanál 2 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 3 
 Kanál 3 je předáván. 
 Kanál 3 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 4 
 Kanál 4 je předáván. 
 Kanál 4 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 5 
 Kanál 5 je předáván. 
 Kanál 5 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 6 
 Kanál 6 je předáván. 
 Kanál 6 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 7 
 Kanál 7 je předáván. 
 Kanál 7 není předáván. 

Předávání FastFormat kanál 8 
 Kanál 8 je předáván. 
 Kanál 8 není předáván. 

 Kanály musí být rovněž naprogramovány pro 
předávání zpráv.  
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Volby protokolů -  
Toto menu umožňuje nastavit další vlastnosti některých 
protokolů: 

Zakázání posílání SIA identifikátoru skupiny / 
Povolit hlasový modul (816plus od ver. 9,0, 832 - 2,0) 

 Při použití formátu SIA level II není vysílána datová 
informace (ri) o skupině/bloku. 

Je-li nastaven Fast Format, potom tato volba slouží 
k povolení hlasového modulu. 

 Při použití formátu SIA level II je vysílána datová 
informace (ri) o skupině/bloku. 

Je-li nastaven Fast Format, potom deaktivací této 
volby bude deaktivován též hlasový modul. 

Vypnout přenos pro více objektových čísel 
 Ústředna bude komunikovat tímto způsobem: 

• Vyskytne-li se událost v jedné skupině, ústředna 
odešle informaci s identifikací objektu (objektové 
číslo), ve kterém událost vznikla. 

• Vznikne-li některá událost ve více skupinách, bude 
přenesena s identifikací objektu (objektovým 
číslem) skupiny, která má nejnižší číslo. Vznikla-li 
např. událost ve skupinách 2, 3 a 4, potom bude 
přenesena s identifikací náležející Skupině 2. 

• Není-li objektové číslo skupinám 2, 3 a 4 
nastaveno, používá se globální číslo náležející 
Skupině 1.  

 Ústředna bude komunikovat následovně: 
• Vyskytne-li se událost v jedné skupině, bude 

přenesena s identifikací (objektovým číslem) té 
skupiny, ve které událost vznikla. 

• Vznikne-li událost ve více skupinách, bude 
přenesena pro každou skupinu zvlášť, tzn. 
vznikne-li např. některá událost ve skupinách 1 a 
2, potom se přenese nejprve s identifikací 
(objektovým číslem) první skupiny a následně se 
přenese ještě jednou s identifikačním (objektovým) 
číslem druhé skupiny. 

• Nejsou-li objektová čísla skupin 2, 3 a 4 zadána, 
používá se globální objektové číslo, které patří 
Skupině 1. 

Pager zakončení = *  
 Přenos znaku * při komunikaci v Pager formátu ukončí 

přenos. 
 Přenos znaku # v Pager formátu ukončí přenos. 

Pošli pager zakončení 2x/Poslat SIA text 
 Ukončení přenosu v Pager formátu proběhne až po 

dvojím zadání ukončovacího znaku. Při použití formátu 
SIA bude pro uživatele/zóny přenesen také textový popis 
(SIA level III). 

 Ukončení přenosu v Pager formátu proběhne již po 
prvním zadání ukončovacího znaku. Při použití SIA 
formátu nebude ústředna zasílat textové informace o 
uživateli/zóně (SIA level I/II). 

Pager MF tóny = 500mS 
 Při použití Pager formátu bude přenos jednoho DTMF 

tónu trvat 500ms.  
 Při použití Pager formátu bude přenos jednoho znaku 

trvat 80ms. 

Zakázat obnovy zón 
 Obnovy zón nebudou na PCO zasílány ani v případě, kdy 

jsou obnovy (uklidnění) zón nastaveny volbou „Předávání 
obnovení (uklidnění) zón“. 

 Obnovy zón jsou zasílány na PCO, volba „Předávání 
obnovení (uklidnění) zón“ musí být nastavena. 

 Písknutí po přenosu  
 Po úspěšné komunikaci s PCO vydají klávesnice a 

sirénový výstup ústředny potvrzující tón. 
 Bzučák klávesnice i sirénový výstup nebudou po 

komunikaci s PCO aktivovány. 

 Spojit přes IP  
 Informace na PCO budou přenášeny prostřednictvím 

modulu ComIP, použít lze formáty Contact ID, SIA a Fast 
Format. 

 Modul ComIP nebude využíván pro přenos informací na 
PCO. 

Nastavení PCO2  
Stejné volby, jaké jsou dostupné pro PCO1, můžete nastavit 
také pro PCO2. 

Kanály obnov FastFormat  
Jsou-li PCO1 anebo PCO2 nastaveny v komunikaci 
protokolem FastFormat, lze vybrat kanály, které přenášejí 
obnovy událostí : 

Předávání obnovy kanálem 1 
 Obnova je předávána kanálem 1. 
 Obnova není předávána kanálem 1. 

Předávání obnovy kanálem 2 
 Obnova je předávána kanálem 2. 
 Obnova není předávána kanálem 2. 

Předávání obnovy kanálem 3 
 Obnova je předávána kanálem 3. 
 Obnova není předávána kanálem 3. 

Předávání obnovy kanálem 4 
 Obnova je předávána kanálem 4. 
 Obnova není předávána kanálem 4. 

Předávání obnovy kanálem 5 
 Obnova je předávána kanálem 5. 
 Obnova není předávána kanálem 5. 

Předávání obnovy kanálem 6 
 Obnova je předávána kanálem 6. 
 Obnova není předávána kanálem 6. 

Předávání obnovy kanálem 7 
 Obnova je předávána kanálem 7. 
 Obnova není předávána kanálem 7. 

Předávání obnovy kanálem 8 
 Obnova je předávána kanálem 8. 
 Obnova není předávána kanálem 8. 

 Kanály musí mít nastaveny události, které mají vysílat, 
viz str. 50.  

Kanály musí být nastaveny na předávání událostí na 
PCO, viz strana 58.  

 

 

 

 

 

 



Programování  ústředny Premier 412/816/832 Instalační manuál 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 60 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

Kanály zapnutí/vypnutí FastFormat  
Jsou-li PCO1 nebo PCO2 nastaveny pro komunikaci 
protokolem FastFormat, lze vybrat kanály, které přenášejí 
události vypnutí (otevření) a zapnutí (zavření) : 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 1 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 1. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 1. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 2 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 2. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 2. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 3 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 3. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 3. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 4 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 4. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 4. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 5 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 5. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 5. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 6 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 6. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 6. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 7 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 7. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 7. 

Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 8 
 Události zapnutí/vypnutí jsou předávány kanálem 8. 
 Události zapnutí/vypnutí nejsou předávány kanálem 8. 

 Kanály musí mít nastaveny události, které mají vysílat 
(viz str. 50).  

Kanály musí být nastaveny na předávání událostí na 
PCO (viz strana 58).  

Číslo předvolby     
Jedná se o číslo, které ústředna vytočí před voláním na PCO 
(na čekání na volání, může obsahovat až 24 číslic. Volba 
„Předvolba" musí být rovněž nastavena (viz str. 56).  

 
Přenos na PCO přes modul ComIP 
Prostřednictvím modulu ComIP lze na PCO přenášet 
informace ve formátech Contact ID, SIA nebo Fast Format. 
Pro správný přenos informací je nutné nastavit následující : 

- Nastavte parametry komunikátoru (protokol, objektová 
čísla, typy přenášených událostí, přenášené skupiny), 
dále povolte volbu „Spojit s IP“. Dále aktivujte 
komunikátor (volba „Zapnout komunikátor“). 

- Do nastavení telefonního čísla zadejte IP adresu a port, 
kam mají být data zasílána. IP adresa a port se zadává 
jako 17 místné číslo – např. adresa 192.168.0.45 a port 
10005 se zadávají jako 19216800004510005. 

Po odeslání zprávy ve zvoleném ComIP modul čeká 3 
sekundy na potvrzovací odpověď (0x06, 0x0D, 0x0A) 
vzdáleného systému.  Pokud modul během uvedené doby 
odpověď neobdrží, vyšle poslední zprávu znovu a systém 
bude zobrazovat chybové hlášení „Porucha komunikace“. Po 
obdržení potvrzovací odpovědi je spojení ukončeno. 
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Kontrola nastavení 
Následující tabulka uvádí volby, které musí být pro vybrané komunikační formáty nastaveny: 
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Poznámky 

Pulzní formát    1     2   3   

1. Nastavte typ 1. 

2. Viz tabulka na str. 58. 

3. Nastavte volbu 6, je-li to 
vyžadováno. 

Expresní formát    1     2   3   

1. Nastavte typ 2. 

2. Nastavte volbu 4, jsou-li 
vyžadovány 2 číslice. 

3. Nastavte volbu 6, je-li to 
vyžadováno. 

FastFormat (UK)    1      2   3  4 

1. Nastavte typ 3. 

2. Vyberte kanály, které jsou 
vyžadovány k přenosu a nas- 
tavte je na patřičný typ (str. 50). 

3. Vyberte kanály, které mají 
přenášet obnovy. 

4. Vyberte kanály, které mají 
přenášet  zapnutí/vypnutí.  

Contact ID    1    

 
  2   

1. Nastavte typ 4. 

2. Nastavte dle požadavků 
volby 2 a 6. 

SIA Level II    1    

 
  2   

1. Nastavte typ 5. 

2. Nastavte dle požadavků 
volby 1, 2 a 6. 

Pager    1       2   
1. Nastavte typ 6. 

2. Nastavte volby 3, 4, 5 a 6 dle 
požadavků. 

Mobilní telefon    1       2   
1. Nastavte typ 7. 

2. Dle požadavků nastavte 
volbu 6. 
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Nastavení voleb UDL 
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Menu UDL  
V této sekci lze nastavit následující možnosti: 

 Volby UDL 
 Telefonní číslo pro zpětné volání 
 UDL heslo 
 Počet pokusů o zpětné volání 
 Počet zvonění 
 Zařízení na Com 1 
 ComIP-1 
 ComIP-2 
 ComIP-3 
 ComIP-4 

 
 
 
 

Volby UDL -  
V těchto volbách lze nastavit následující vlastnosti: 

Autorizovat UDL 
 Download bude možný až po autorizaci uživatelem. 
 Download bude možný bez autorizace uživatelem (vždy). 

Zpětné volání 
 Před zahájením downloadu bude provedeno zpětné 

volání. 
 Zpětné volání nebude provedeno. 

Obejít záznamník/fax 
 Ústředna zpracuje příchozí volání následujícím 

způsobem: 
• Jedná-li se o “první” volání, ústředna počítá počet 

zvonění a nepřekročí-li tento dále nastavený počet 
zvonění, jedná se o volání pro ústřednu. Překročí-li 
počet zvonění dále nastavenou hodnotu, jedná se 
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o volání pro jiné zařízení na stejné telefonní lince, 
ústředna nepokračuje v další činnosti. 

• Je-li na telefonní lince v rámci 60 sekund od 
posledního volání “pro ústřednu” (tzn. nebyl 
překročen počet zvonění) detekováno vyzvánění, 
potom ústředna obsadí okamžitě telefonní linku a 
snaží se navázat spojení pro účely downloadu. 

 Ústředna neumožňuje přemostění záznamníku a zvedá 
všechna příchozí volání, která překročila konfigurovatelný 
počet vyzvánění. 

UDL jen při VYP (žádná skupina nestřeží) 
 Přístup downloadu je omezen, je-li systém zapnut (viz 

také volba 5 dále). 
 Download je umožněn kdykoliv. 

UDL při neúplném ZAP 
Je-li předchozí volba "4" zapnuta, lze omezení 
downloadu dále specifikovat : 

 UDL je možný, pokud není systém zapnut celý, tzn. jedna 
nebo více skupin nejsou zapnuty. 

 Download je možný pouze jsou-li všechny skupiny 
vypnuty.  

Odpojit telefonní linku 
Je-li volba povolena, potom se telefonní linka nepřipojuje ke 
svorkám T a R, ale ke svorkám T1 a R1. Toto zapojení 
zlepšuje odolnost systému vůči poškození bleskem přes tlf. 
linku, protože tato je většinu času odpojena. K připojení linky 
dochází jen při přenosu informací na PCO nebo při testu tlf. 
linky. Při tomto zapojení není možné provést dálkový 
upload/download, dokud uživatel neaktivuje funkci „dálkový 
přístup“. 

 Tlf.linka je během normální činnosti odpojena, k připojení 
tlf. linky dochází při spojení s PCO nebo při testu tlf. linky 
(1x za hodinu). 

 Telefonní linka je připojena stále a připojuje se 
standardně.  

Zpětné volání -  
Je-li povoleno zpětné volání, je přitom použito toto telefonní 
číslo.  

 

UDL heslo -  
Při místním nebo dálkovém spojení s ústřednou, za účelem 
downloadu, kontroluje ústředna tento "bezpečnostní kód" s 
kódem ve Wintexu. Odpovídají-li si tyto dva kódy je 
download povolen, v opačném případě je spojení přerušeno.  

 UDL heslo může obsahovat až 8 znaků, nikdy 
nenastavujte hodnotu “0”. 

 

Pokusy o spojení -  
Je-li povolena funkce zpětného volání, lze zde nastavit počet 
pokusů o navázání spojení se vzdáleným PC.  

 Maximální hodnota počtu pokusů o zpětné volání je 9, 
minimální hodnota je 0, při které je funkce zpětného 
volání zakázána. 

 

Zvonění před vyzvednutím -  
Tato volba slouží k nastavení počtu zvonění před 
vyzvednutím linky pro účely navázání spojení se vzdáleným 
PC. Tato volba má také vliv na funkci přemostění 
záznamníku. 

 Nastavíte-li hodnotu 0, zakážete tím ústředně 
automaticky zvedat všechna příchozí volání. 

 

Typ zařízení na Com1 -  
Menu, ve kterém lze specifikovat, jaké zařízení je připojeno k 
sériové lince Com 1. Nastavit lze tyto hodnoty : 

 = PC-Com 
 = RadioPlus 
 = Inovonics Radio 
 = ComIP 

 

ComIP-1 (lokální IP adresa) -  
Toto menu slouží pro přiřazení IP adresy a portu modulu 
ComIP. IP adresa a port se zadávají jako 17-ti místné číslo, 
např. IP adresa 192.168.0.100 a port 980 musí být zadány 
jako 192 168 000 100 00980. Ponecháte-li hodnotu 
nevyplněnou, bude se modul snažit získat nastaven ze 
serveru DHCP. 

ComIP-2 (lokální IP brána) -  
V tomto menu lze zadat IP adresu brány (gateway), která 
musí být v rámci stejného segmentu LAN. IP adresa se 
zadává jako dvanáctimístné číslo, např. adresa 192.168.0.1 
se zadává jako 192 168 000 001. 

ComIP-3 (IP maska) -  
V tomto menu lze zadat masku podsítě modulu ComIP. 
Maska se nezadává přímo, ale jako hodnota 001 – 024. 
Význam jednotlivých hodnot je uveden následující tabulce : 

 

Hodnota Maska podsítě Hodnota Maska podsítě 

001 255.255.255.254 013 255.255.224.0 

002 255.255.255.252 014 255.255.192.0 

003 255.255.255.248 015 255.255.128.0 

004 255.255.255.240 016 255.255.0.0 

005 255.255.255.224 017 255.254.0.0 

006 255.255.255.192 018 255.252.0.0 

007 255.255.255.128 019 255.248.0.0 

008 255.255.255.0 020 255.240.0.0 

009 255.255.254.0 021 255.224.0.0 

010 255.255.252.0 022 255.192.0.0 

011 255.255.248.0 023 255.128.0.0 

012 255.255.240.0 024 255.0.0.0 
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Nastavení přenosových kódů 

 

Kódy poplachů/obnov zón  
V tomto menu lze pro každou zónu nastavit kód poplachu a 
jeho obnovy. Tyto kódy se uplatňují při komunikaci v 
následujících formátech : pulzní, expresní, Pager a mobilní 

telefon. Tovární nastavení těchto kódů naleznete v tabulkách 
pro programování. 

 Chcete-li zakázat přenos informací z některé zóny, 
nastavte příslušné kódy na hodnotu “00”. 
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Kódy vynechání/zařazení  
V tomto menu lze pro každou zónu nastavit kód vynechání a 
jeho obnovu (tzn. znovuzařazení zóny do střežení). Tyto 
kódy se uplatňují při komunikaci v následujících formátech : 
Pulzní, expresní, Pager a mobilní telefon. Tovární nastavení 
těchto kódů naleznete v tabulkách pro programování. 

 Chcete-li zakázat přenos informací z některé zóny, 
nastavte příslušné kódy na hodnotu “00”. 

Nezónové poplachy a události  
V tomto menu lze nastavit kódy různých událostí, které 
nejsou přímo spjaty s některou ze zón. Tyto kódy se 
uplatňují při komunikaci v následujících formátech : Pulzní, 
expresní, Pager a mobilní telefon. Tovární nastavení těchto 
kódů naleznete v tabulkách pro programování. 

 Chcete-li zakázat přenos informací z některé zóny, 
nastavte příslušné kódy na hodnotu “00”. 

Následující tabulka uvádí “pořadová čísla” vzniků a obnov 
těchto stavů – pozor, nejedná se o přenosové kódy : 

Typ události Poř.č. 
vzniku 

Poř.č. 
obnovy 

AC Fail – výpadek AC 00 01 

Low Battery – nízké nap. AKU 02 03 

Telephone Line Fault – chyba 
telefonní linky 

04 05 

Fail to Communicate – selhání 
komunikace 

06 07 

Open/Close – vypnutí/zapnutí 08 09 

Recent Closing – nedávné zapnutí 10 11 

Auto Open/Close – automatické 
zapnutí/vypnutí 

12 13 

Auto Arm Deferred – automatické 
zapnutí zpožděno 

14 15 

Remote Open/Close – vzdálené 
zapnutí/vypnutí 

16 17 

Quick Arm – rychlé zapnutí 18 19 

Open After Alarm (Cancel) – 
vypnuto po poplachu (zrušení 

poplachu) 

20 21 

Download Start – začátek 
downloadu 

22 23 

Download End – konec downloadu 24 25 

Group Bypass/Unbypass – skupina 
vynechána/zařazena 

26 27 

Log Capacity Alert (80%) – deník z 
80% plný 

28 29 

Keypad Lockout – zamčení 
klávesnice 

30 31 

Code Tamper Alarm – příliš mnoho 
nesprávných kódů 

32 33 

Manual Test Transmission – 
manuální test přenosu 

34 35 

Automatic Test Transmission – 
automatický test přenosu 

36 37 

User Zone Test Start/End – 
zahájení/ukončení testu zón 

38 39 

Typ události Poř.č. 
vzniku 

Poř.č. 
obnovy 

Auxiliary Power Fail/Restore – 
chyba/obnova napájení 12V 

40 41 

Bell Output Fault/Restore – chyba/ 
obnova sirény 

42 43 

Installer Programming Start – 
technik vstoupil do programování 

44 45 

Installer Programming End – technik 
vystoupil z programování 

46 47 

Exit Error  - chyba při odchodu 48 49 

Verified Cross Zone Alarm – 
ověřený poplach křížových zón 

50 51 

Soak Test – test activity 52 53 

Fire Zone Trouble – porucha požární 
smyčky 

54 55 

System Power Up – systém spuštěn 56 57 

Swinger Shutdown – limit poplachů 58 59 

User Code – uživatelský kód 60 61 

Exit Started – začátek odchodového 
zpoždění 

62 63 

Entry Started – začátek 
příchodového zpoždění 

64 65 

Bell Active – siréna aktivní 66 67 

Alarm Active – poplach aktivní 68 69 

Keypad Tamper – tamper klávesnice 70 71 

Keypad Medical – tísňový poplach 
Lékař 

72 73 

Keypad Fire/2-Wire Smoke – 
tísňový/smyčkový požární poplach 

74 75 

Duress Code Alarm – nátlakový kód 76 77 

Keypad Silent PA – tichý tísňový 
poplach z klávesnice (Policie) 

78 79 

Keypad Audible PA/Auxiliary PA – 
hlasitý tísňový poplach klávesnice 

(Policie) / pomocného vstupu 

80 81 

Box Tamper – tamper krytu 82 83 

Zone Tamper – tamper zóny 84 85 

Zone Trouble – porucha zóny 86 87 

Expander/Remote Trouble – 
porucha expanderu 

88 89 

Auxiliary Tamper Input – porucha 
pomoc. tamperu 

90 91 

Date Changed – změna datumu 92 93 

Time Changed – změna času 94 95 

System Reset – reset systému 96 97 

Remote Control – vzdálené ovládání 98 99 

 

; 

Přenosové kódy CID a SIA-II 
Přenosové kódy formátu Contact ID a SIA Level II jsou plně 
programovatelné, lze je však zadat pouze z konfiguračního 
software WinTex. Výchozí přenosové kódy těchto formátů 
jsou uvedeny v tabulkách pro programování. 
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Programování uživatelů  
Programové volby uživatelů dovolují technikovi nastavit nové 
uživatele systému. Počet uživatelů systému (včetně 
technika) je následující : 

• Premier-412, 816  - 32 uživatelů 

• Premier-832   - 64 uživatelů 

Uživatel 00 je tzv. technik (inženýr, instalační) s výchozím 
kódem . Uživatel 01 je tzv. master s kódem 

. Ani jeden z těchto uživatelů nemůže 
být ze systému vymazán ! 

Každému uživateli lze přiřadit následující vlastnosti a volby: 

• Přístupový kód (též PIN) 
Jedná se o unikátní 4, 5 nebo 6-ti místné číslo (kód), 
které slouží k identifikaci uživatele v systému. Systém 
umožňuje používat různou délku přístupových kódů. 
Přístupový kód uživatele musí být zadán před vlastní 
manipulací se systémem. 

• Klíčenka Proximity KeyFob 
Alternativou k zadání kódu může být použití klíčenky 
Proximity KeyFob (pouze klávesnice LCDLP), která 
slouží k identifikaci uživatele v systému. Všechny ostatní 
kroky (např. potvrzení různých voleb aj.) musí být 
provedeny standardně pomocí kláves. 

• Klíčenka Radio KeyFob 
Je-li připojen přijímač bezdrátových prvků RadioPlus 
nebo Inovonics, potom lze přiřadit uživateli i ovladač 
(klíčenku), kterou lze ovládat systém. 

Načtení Proximity Key Fob uživateli 
Po zadání pořadového čísla uživatele přiložte na cca 5sek. 
médium k nápisu PROX na klávesnici, načítání je 
signalizováno pípnutím a postupným mizením hvězdiček. Po 
opětovném zobrazení plného počtu hvězdiček postup 
zopakujte. Je-li načtení v pořádku, systém automaticky 
přejde do dalšího menu (uživatelské volby 1). 

Načtení Radio Key Fob 
Po zadání pořadového čísla uživatele stiskněte klávesu
  Pokud klávesnice vydá odmítací tón, není přijímač 
správně připojen či nakonfigurován, více info. viz str. 64. 

Nyní stiskněte tlačítko          pro vypnutí systému na ovladači, 
čímž bude ovladač přiřazen uživateli (klávesnice vydá 
potvrzovací tón). 

Vymazání kódů a ovladačů 
Po zadání pořadového čísla uživatele stiskněte klávesu
 , čímž bude přiřazený ovladač vymazán (klávesnice 
vydá potvrzovací tón), dále bude vymazán i přístupový kód 
(PIN). 

Uživatelské volby 1  
Tyto volby mohou být povoleny či zakázány, čímž se změní 
uživatelův přístup do systému. Nastavit lze následující 
možnosti : 

 Povolení skupiny 1 
 Uživatel má přístup do skupiny 1. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny 1. 

 Povolení skupiny 2 
 Uživatel má přístup do skupiny  2. 

 Uživatel nemá přístup do skupiny 2. 

Povolení skupiny 3 (jen Premier-816/832) 
 Uživatel má přístup do skupiny  3. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny  3. 

Povolení skupiny 4 (jen Premier-816/832) 
 Uživatel má přístup do skupiny 4. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny  4. 

Povol ZAPnutí 
 Uživatel může zapnout skupiny, do kterých má povolen 

přístup. 
 Uživatel nemůže nastavit kteroukoliv skupinu. 

Povol vynechání (BY-PASS) 
 Uživatel může vynechat zóny ve skupinách, kam má 

povolen přístup. 
 Uživatel nemůže vynechávat jakékoliv zóny. 

Povol VYPnutí 
 Uživatel může vypnout skupiny, kam má povolen přístup. 
 Uživatel nemůže vypnout kteroukoliv skupinu. 

 Technik (uživatel 00) může vypnout systém pouze 
v případě, že byl předtím zapnut také pomocí kódu 
technika. 

Povol uživatelské funkce 
 Uživatel bude mít povoleny tyto funkce: 

• Potvrzení poplachů (reset) 
• Zobrazení seznamu poplachů 
• Zobrazení poruch systému 
• Povolení gongu 
• Změna vlastního kódu 

 Uvedené funkce budou uživateli nedostupné. 

Uživatelské volby 2  
Tyto volby mohou být povoleny či zakázány, čímž se změní 
uživatelův přístup do systému. Nastavit lze následující 
možnosti : 

Jednorázový kód 
 Kód bude moci pouze jedenkrát zapnout a vypnout 

systém. Při následujícím pokusu o zapnutí bude kód 
smazán. 

 Uživatelský kód pracuje standardně. 

Omezení časovačem 1 
 Je-li ovládací časovač 1 spuštěn (aktivní), má tento 

uživatel zakázán přístup do systému. Přístup do systému 
je uživateli umožněn pouze mimo aktivitu časovače 1. 
Další informace naleznete na str. 42. 

 Přístupový kód je vždy platný. 

Přenos VYPnutí 
 Na PCO je zaslána informace o vypnutí, pokud byl 

uživatelský kód použit k vypnutí jedné nebo více skupin. 
 Kódy vypnutí nejsou zasílány. 

 Ústředna vždy zasílá informaci o vypnutí po poplachu 
(zrušení poplachu) v případě, je-li tato funkce 
zakázána. 

Přenos ZAPnutí 
 Na PCO je zaslána informace o zapnutí, pokud byl 

uživatelský kód použit k zapnutí jedné nebo více skupin. 
 Kódy zapnutí nejsou zasílány. 
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Nátlakový kód 
 Uživatel s touto volbou způsobí zaslání nátlakového 

poplachu na PCO po přihlášení do systému. 
 Přístupový kód pracuje standardně. 

Aktivuje výstup „Dveře“ 
 Uživatel s tímto atributem spíná výstup nastavený jako 

„Dveře“ na 2 sekundy. Další informace naleznete na str. 
52. 

 Použití uživatelského kódu nespíná dveřní výstup. 

Globální utišení sirény 
 Uživatel s touto volbou utiší sirény ve všech skupinách, 

dokonce v těch, kam nemá povolen přístup. Nemá 
možnost však tyto skupiny vypnout nebo v nich potvrdit 
poplach. 

 Uživatel má možnost deaktivovat sirény pouze ve 
skupinách, kam má povolen přístup. 

Vypnout vzdálený přístup 
 Ovládání systému pomocí telefonu s tónovou volbou 

bude pro vybraného uživatele zakázáno. 
 Ovládání systému pomocí telefonu s tónovou volbou 

bude pro vybraného uživatele povoleno. 

 

Uživatelské volby 3  
Tyto volby mohou být povoleny či zakázány, čímž se změní 
uživatelův přístup do systému. Nastavit lze následující 
možnosti : 

Povol změnu kódu technika 
 Uživatelský kód má možnost změnit kód technika v sekci 

80. 
 Uživatelský kód nemá možnost změnit kód technika. 

Zamčení programu 
 Uživatelský kód má možnost zablokovat/odblokovat 

program v ústředně (za předpokladu, že je povolená 
následující volba).  Jakmile je program ústředny 
uzamčen, nelze ústřednu a její program resetovat 
pomocí propojky na desce ústředny. Uživatelský kód má 
možnost měnit parametry komunikátoru (sekce 70 – 79).  

 Uživatel nemá možnost zablokovat program ústředny a 
nemá možnost měnit parametry komunikátoru. 

Menu technik 
 Uživatel smí provádět technické programování (tzn. má 

přístup jako technik). Pozor tímto kódem nelze 
VYPnout systém 

 Uživateli je zakázán přístup do menu technika. 

Manuální test přenosu na PCO 
 Tento uživatel může spustit kontrolní test spojení s PCO 

(viz str. 72). 
 Uživatelský kód nemůže spustit test spojení s PCO. 

Povol potvrzení poplachů/poruch 
 Uživatel může potvrdit a resetovat poplachy a poruchy 

(chyby) systému. Uživatel s touto volbou smí také 
vypnout některou skupinu v poplachu a to i v případě, 
kdy nemá povoleno vypnutí této skupiny (viz str. 69). 

 Uživatel nemá možnost potvrzovat poplachy a poruchy 
systému. 

Systémové testy 
 Tento kód má povoleno spouštět systémové testy (sekce 

90 - 98). 
 Uživatelský kód má zakázán přístup do uvedeného 

menu. 

Povolení programování uživatelských kódů 
 Uživatelský kód může měnit přístupové kódy uživatelům 

01 - 31 (sekce 80 - 85). 
 Uživatel nesmí měnit přístupové kódy. 

Lokální skupinový přístup 
 Uživatel může zapínat a vypínat jen ty skupiny, které jsou 

přiřazeny jemu samému i klávesnici. Existuje-li např. 
uživatel, který smí zapnout a vypnout všechny 4 skupiny 
a tuto činnost chce vykonat na klávesnici, která má 
přiřazenu pouze první skupinu, potom na této konkrétní 
klávesnici zapne či vypne pouze tuto první skupinu. 

 Uživatel má možnost ovládat všechny sobě přiřazené 
skupiny. 

 

Jméno uživatele (pouze LCD)  
Jsou-li v systému použity LCD klávesnice, lze uživateli 
přiřadit jméno, které smí obsahovat 8 znaků. Toto jméno je 
pak zobrazováno v deníku událostí aj. Popis zadávání 
textových hodnot naleznete na str. 29. 

 

Programování uživatele  
V tomto menu lze do systému přidat “standardního” 
uživatele, který má nastaveny následující volby : 

Uživ. volby 1:  Přístup do skupiny 1 

  Povolení zapnutí 

  Povolení vynechání 

  Povolení vypnutí 

  Povolení uživatelských funkcí 

Uživ. volby 2:  Povolení zasílání kódů vypnutí 

  Povolení zasílání kódů zapnutí 

  Povolení globálního utišení sirény 

Uživ. volby 3:  Povolení potvrzení poplachů/poruch 

 

Reset všech uživatelů  
Tato sekce nastaví všem uživatelům jejich tovární nastavení. 
Před aktivaci této volby musíte zkratovat propojku JP6 (Load 
Default), jinak se volba nevykoná. Po úspěšné aktivaci bude 
master kód (uživatel 01) nastaven na 5678 a všichni 
následující uživatelé budou vymazáni. 
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Systémové testy a nástroje 
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Test smyček  
Tento test lze aktivovat pouze, je-li skupina vypnuta. 24 
hodinové zóny (s výjimkou požárních, tamperu a 
poruchových) jsou po dobu testu zakázány, aby bylo možné 
otestovat tísňová tlačítka atd. 

Test sirén a výstupů  
V této sekci lze provádět testy: 

 reproduktorů (bzučáků), 

 sirénových výstupů, 

 výstupů pro blikače, 

 ostatních výstupů, 

 LCD displeje 

 Pouze výstupy, které mají nastavenu volbu 
„Uživatelský test“, budou při testu 4 aktivovány. 

Test spojení s PCO  
V této sekci lze aktivovat testovací spojení s PCO. Na 
displeji LCD klávesnice bude zobrazen průběh testu. Je-li 
připojen hlasový modul, lze během testu stiskem kláves  
a  přepínat mezi 1. a 2. zprávou. 

Povolení přístupu technika  
Tato volba povoluje jak dálkový přístup (z PC) tak přístup 
technika, jak to vyžaduje norma EN 50131-1 (viz volba 
“Volby podle EN 50131-1“ na str. 43). Po aktivaci volby 
budou oba přístupy aktivní až do 12:00, kdy budou 
zakázány.  

 Je-li během aktivace této sekce zkratována propojka 
JP6 (Load Default), bude kód technika resetován na 
standardní hodnotu 1234 (pouze v případě, není-li 
uzamčen program ústředny, viz str. 42). 

Spuštění zpětného volání  
Po aktivaci této sekce provede ústředna zpětné volání za 
účelem navázání komunikace se vzdáleným PC. 

 Není-li spojení úspěšné, vydá klávesnice chybový tón 

Nastavení času  
V této sekci lze nastavit systémový čas.  

Nastavení datumu  
V této sekci lze nastavit systémové datum. Správné 
nastavení data a času je důležité zejména s ohledem na 
správnost údajů zapsaných do deníku událostí (historie).  

Nápis na klávesnici (pouze LCD) 
Je-li v systému použita LCD klávesnice, lze v této sekci 
nastavit 16ti znakovou zprávu, která se zobrazí na horním 
řádku LCD displeje při vypnutém systému. Podrobnosti k 
zadávání textových zpráv na klávesnici naleznete na str. 29. 

Tisk posledních 100 událostí 
Po aktivaci této sekce bude na sériový port, kde je připojena 
tiskárna, odesláno posledních 100 položek z deníku událostí. 

Odhlášení technika  
Po aktivaci této volby bude ukončeno programové menu 
(režim technika) a systém se vrátí do základního stavu. 
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5. Uživatelská část (správce) 

Úvod 

Všichni uživatelé zabezpečovacího systému by měli být 
náležitým způsobem poučeni a zaškoleni. Proto si nejprve 
pozorně přečtěte tuto příručku a v případě nejasností  
požádejte o vysvětlení možností ovládání Vaší instalační 
firmu.  

Váš zabezpečovací systém se skládá z řídící ústředny, jedné 
nebo více klávesnic a z různých detektorů a poplachových 
signalizací. Ústředna, která představuje elektronickou 
vyhodnocovací jednotku Vašeho zabezpečovacího systému,  
se standardně umísťuje mimo běžně přístupné prostory, 
nejlépe v “technické” místnosti, kde nikdo kromě instalační a 
servisní organizace nemá k ústředně volný přístup. 

Ovládací klávesnice se používá pro zadávání příkazů 
ústředně a pro zobrazení aktuálního stavu systému. 
Klávesnice by měla být umístěna na příhodném místě uvnitř 
střeženého objektu, nejlépe poblíž místa vstupu do objektu. 

Detekce požáru 
Váš zabezpečovací systém je schopen fungovat současně 
jako požární ústředna, spolupracovat s různými typy 
požárních hlásičů a signalizovat poplach v případě vzniku 
požáru. Dobrá detekce požáru však závisí především na 
správném rozmístění vhodného množství požárních hlásičů. 

 Aby tato funkce byla využitelná, musí instalační firma  
systému povolit funkci detekce požáru. 

Přenos událostí 
Váš zabezpečovací systém je schopen přenášet informace o 
poplachových stavech, poruchách a tísňových situacích na 
pulty centrální ochrany (PCO). Pokud vyvoláte omylem 
falešný poplach, snažte se na tuto událost co nejrychleji 
upozornit obsluhu pultu centrální ochrany, aby jste předešli 
výjezdu zásahové skupiny. 

 Aby informační přenosy na pult centrální obsluhy byly 
aktivní, musí instalační firma v systému nejprve 
naprogramovat nezbytná data pro přenos. 

Zóny a skupiny 
Instalační technik nejprve rozdělí detektory ve Vašem  
objektu na tzv. zóny. Zóna je část střeženého prostoru 
chráněná jedním nebo více detektory zapojenými k jednomu 
vstupu systému. Jednou zónou může být například okno, 
dveře, pokoj (k detekci narušení slouží např. magnetické 
detektory, detektory tříštění skla, pohybové detektory aj.).  

Instalační technik může rozdělit Váš zabezpečený objekt na 
dvě nebo více tzv. skupin. Skupina (též podsystém) je větší 
část střeženého objektu a může se skládat z jedné, dvou 
nebo více zón. Každou skupinu lze zapínat (uvádět do stavu 
střežení, hlídání, zabezpečení) a vypínat (deaktivovat 
zabezpečení, odstřežovat) zcela nezávisle, jako byste měli 
k dispozici více zabezpečovacích ústředen. Všechny skupiny 
tvoří dohromady celý zabezpečovací systém. Není-li Váš 
zabezpečovací systém rozdělen na více skupin, patří 
všechny zóny do Skupiny 1.  

Některé zóny mohou náležet k více skupinám, např. vstupní 
dveře do domu mohou patřit k více skupinám současně. 
Takovéto zóny se nazývají globální zóny (společné zóny), 
protože nepatří pouze jedné skupině.  

Následující tabulka udává počet zón a skupin jednotlivých 
systémů : 

Ústředna Skupin Zón ústředny Max. zón 

Premier 412 2 4 12 

Premier 816 4 8 16 

Premier 832 4 8 32 

 

Přístupové kódy 
Každému uživateli zabezpečovacího systému je přiřazen 4, 
5-ti nebo 6-ti místný přístupový kód. Přístupový kód se 
používá při zapínání nebo vypínání zabezpečovacího 
systému. Někteří uživatelé mohou mít instalačním technikem 
povoleno provádět přístupovým kódem více funkcí, např. 
vynechávat zóny nebo provádět testy systému. 

Váš přístupový kód nemusí mít povoleno nastavení 
některých systémových funkcí v celém rozsahu systému. 
Například, může-li Váš kód provádět zapnutí a vypnutí 
skupiny 1, nebudete moci provést zapnutí jiných skupin nebo 
dokonce celého systému. 

Váš kód může být nastaven pro globální přístup. Takto 
nastavený kód může použít jakoukoliv klávesnici v systému a 
na z ní zapnout či vypnout přiřazené skupiny. Na druhou 
stranu může být Váš kód naprogramován instalačním 
technikem pouze pro lokální přístup do určité skupiny, takže 
budete moci zapnout/vypnout pouze skupiny, které má 
přiřazeny jak Váš vlastní kód, tak i příslušná klávesnice.  

Následující tabulka udává maximální počet uživatelů a počet 
ovládacích klávesnic v závislosti na typu ústředny : 

 

Ústředna Počet uživatelů Počet klávesnic 

Premier 412 32 6 

Premier 816 32 6 

Premier 832 64 6 
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Klávesnice 

V systému může být instalována jedna nebo více klávesnice. 
Obvykle se klávesnice umísťuje poblíž vchodových dveří. 
Instalační technik zpravidla každou klávesnici přiřadí jedné 
skupině. Je-li to však požadováno, může být klávesnice 
přiřazena dvěma i více skupinám (tzv. globální klávesnice). 

Typy klávesnic 
V systému mohou být následující typy klávesnic: 

Premier-RKP-8-Plus Tato klávesnice má vyhrazené 
indikační prvky LED pro zobrazení požáru, vynechání zóny, 
částečného i plného zapnutí. Umožňuje připojit také dva 
detektory. Obvykle se používá v systémech do 8 zón. 

Premier-RKP-16-Plus: Tato klávesnice má vyhrazené 
indikační prvky LED pro zobrazení požáru, vynechání zóny, 
částečného i plného zapnutí. Umožňuje připojit také dva 
detektory. Obvykle se používá v systémech do 16 zón. 

Premier-LCD Klávesnice má standardní LCD displej 2x16 
znaků s podsvětlením. Má také dvě programovatelné zóny 
pro připojení detektorů. Pomocí LED jsou zobrazeny stavy 
Vynecháno, Servis, Připraveno a Napájení. Klávesnice je 
schopna zobrazit stav až 32 zón. 

Premier-LCD-L Klávesnice má velký LCD displej 2x16znaků 
s podsvětlením. I tento typ klávesnice je vybaven dvěma 
vstupními zónami a LED indikacemi stavů Vynecháno, 
Servis, Připraveno a Napájení. Klávesnice je schopna 
zobrazit stav až 32 zón. 

Premier-LCD-P: Má vlastnosti jako Premier-LCD, ale navíc 
obsahuje integrovanou čtečku bezkontaktních karet pro 
ovládání systému. 

Premier-LCD-LP Má vlastnosti jako Premier-LCD-L, ale 
navíc obsahuje integrovanou čtečku bezkontaktních karet pro 
ovládání systému. 

 

 

Provedení klávesnic 
Klávesnice se vyrábějí v několika designových řadách (viz. 
obrázek dále): 

- RKP-Plus …. LED klávesnice s moderním vzhledem 

- LCD … displejové klávesnice s moderním vzhledem 

- LCD L ... klávesnice s velkým displejem 

- LCD FM ... klávesnice pro zapuštění do zdi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce kláves 
Funkce jednotlivých kláves je následující: 

Klávesa   Funkce 

 Klávesa Skupiny (AREA) se používá pro výběr 
skupiny při zapnutí/vypnutí. Tato klávesa také 
umožňuje zobrazit stav jednotlivých skupin. 
Klávesu je možné použít také pro dočasnou změnu 
skupiny přiřazené klávesnici (viz str. 8). 

 Klávesa (MENU) slouží pro vstup do pokročilých 
uživatelských funkcí. 

Klávesa Vynechat (BY PASS) umožňuje zapnutí 
systému nebo skupiny s vyblokováním některých 
smyček 

Klávesa Zůstat (STAY) slouží pro částečné zapnutí, 
např. na noc, kdy jsou některé detektory vynechány 

Klávesa Gong umožňuje povolit/zakázat gong 
klávesnice signalizující narušení zóny (viz str. 12). 

 Klávesu Reset lze použít pro potvrzení poplachu 
nebo systémové poruchy (viz str. 10). 

Klávesa Ano (Nastav, ARM) je používána pro plné 
zapnutí systému či skupiny a při výběrech v menu. 

Klávesa Ne (Odstav, DISARM) je používána pro 
vypnutí celého systému nebo skupiny. 

 

 Je-li používána některá klávesnice, ostatní klávesnice 
jsou dočasně “uzamčeny” s výjimkou tísňových kláves. 
Uzamčení přestává být aktivní do 4 sekund po 
posledním stisku klávesy, informační tóny jsou v tu 
chvíli omezeny a signalizují jen na aktivní klávesnici. 

 

 

Tísňové klávesy 
V případě nouze lze okamžitě vyslat na pult centrální ochrany 
(PCO)  tísňové poplachy. Tyto poplachy je možné vyvolat 
současným stiskem uvedených kláves na dobu alespoň tří 
sekund :

Tísňový poplach Stiskněte klávesy 

            Požár 
  a   

            Panik   a   

               Lékař   a   

 Instalační technik může jednotlivě kombinace povolit 
nebo zakázat – podle toho jsou aktivace jednotlivých 
tísňových volání funkční nebo ne. 

Poplach Panik může být technikem naprogramován jako 
tichý nebo hlasitý a to individuálně pro každou klávesnici 



Premier 412/816/832 Příručka správce systému Zabezpečovací systémUživatelská část (správce) 

 ATIS group s.r.o. 

75 Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632  
 Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Poplach - LED svítí, pokud byl vyvolán poplachový stav.
Systém nebo skupinu nelze zapnout, pokud obsahuje
nějaké nepotvrzené poplachy. Informace o potvrzení
poplachů naleznete na str. 10. 

  Servis - LED bliká v případě, že systém detekoval novou
poruchu. Pokud porucha trvá, bude po potvrzení poruchy
uživatelem LED svítit. Pokud již v systému nejsou žádné
poruchy, nebude tato LED aktivní. Zabezpečovací systém
nelze zapnout, jsou-li v systému nepotvrzené poruchy. 

  Zapnuto - LED signalizuje stav zapnutí systému nebo
skupiny do střežení. Svítí, pokud je skupina přiřazená
klávesnici zapnuta. LED nesvítí, je-li přiřazená skupina
vypnuta.  
Pokud LED indikace bliká, signalizuje : 
Odchodové zpoždění 
pomalé blikání (1s svítí / 1s nesvítí). 
Skupina je částečně zapnuta se zpožděním 
pomalé blikání (1s svítí / 1s nesvítí). 
Skupina je částečně zapnuta bez zpoždění 
rychlé blikání (0.2s svítí / 0.2s nesvítí). 

  Připraveno - LED svítí, pokud je skupina nebo systém
připraven k zapnutí. LED je zhasnuta, pokud je narušena
jedna nebo více zón (narušenou zónu indikuje patřičná
LED indikace zóny). Blikající LED znamená, že je některá
zóna vynechána (nestřeží) nebo je některá zóna
narušena při nuceném zapnutí. 

  Indikace zón - slouží ke zobrazení stavu příslušných
zón. Pokud je některá zóna narušena nebo má poruchu,
svítí příslušná LED. Pokud je zóna v klidovém stavu, její
LED indikace nesvítí. 
Klávesnici může technik naprogramovat tak, aby
zobrazení stavu zón po určité době nečinnosti klávesnice
samo vypnulo. Pro opětovné zobrazení může být
vyžadován přístupový kód nebo lze zobrazení povolit po
stisku libovolné klávesy na klávesnici. 
V případě vyvolání poplachového stavu signalizují tyto
indikace zónu/zóny, která poplach vyvolala. 

  Funkční klávesy - viz kapitola „Funkční klávesy“.  

 Požár indikace svítí po detekci požáru na speciální
požární zóně (tzv. 2 vodičové požární hlásiče). Pokud
vznikl poplach na klasické zóně (4 vodičové zapojení), je
poplach indikován současně příslušnou LED zóny, na
které byl poplach detekován.  

  Vynechání - pokud indikace svítí, je v systému
vynechána (vyjmuta ze střežení) alespoň jedna zóna.  
(viz „Manuální vynechání zón“ na str. 9). 

  Částečné zapnutí - indikace svítí, pokud je
systém/skupina zapnuta pouze částečně. Současně bude
LED indikace  „Zapnuto“ blikat. 

  Okamžité - pokud indikace svítí, je systém/skupina
zapnuta částečně bez zpoždění – tj. po narušení
zpožděných zón (např. vstupní dveře) není spuštěno
příchodové zpoždění a bude vyvolán okamžitě poplach.
LED „Zapnuto“ bude blikat rychle. 

  Napájení - svit indikace signalizuje, že střídavé napájení
systému je v pořádku. Pokud dojde k výpadku AC a
systém bude napájen ze záložního akumulátoru, tato LED
indikace bude blikat. 

  LCD Displej - 2 řádkový 2x16 znaků. 

 Čtečka proxi klíčů - pouze klávesnice s označením-P.   
 

.  



Ovládání  systému Premier 412/816/832 Příručka správce systému 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 76 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

6. Ovládání  systému 

Úvod 

Před vlastním používáním systému pozorně prostudujte 
následující sekci, která Vás seznámí s různými možnostmi 
zapnutí a vypnutí systému. 

Přístupové kódy 
• Jestliže při zadávání přístupového kódu uděláte chybu, 

jednoduše začněte zadávat nový (správný) přístupový 
kód. 

 

Zapnutí a vypnutí systému 

Provedení kontroly, zda je možné 
skupinu zapnout  
Aby se předešlo chybám při zapnutí, je každá klávesnice 
vybavena LED indikací “Připraveno” ( ), která indikuje 
následující stavy : 

• Svítí-li LED “Připraveno” je skupina (systém) 
připravena k zapnutí. 

• Pokud LED “Připraveno” bliká, znamená to, že byly 
vynechány zóny a/nebo jsou narušeny zóny s 
povolením nuceného zapnutí. Před pokračováním tyto 
zóny zkontrolujte. 

• Nesvítí-li LED “Připraveno”, znamená to, že je některá 
zóna (nebo více zón) narušena a zapnutí není možné 
provést. Před pokračováním musí být tyto zóny 
uklidněny (obnoveny) nebo vynechány. Narušené zóny 
jsou indikovány pomocí příslušných LED. 

 

 Je-li na konci odchodového zpoždění narušena 
některé nevynechaná zóna nebo zóna, která není 
nastavena pro funkci FORCE ZAP, potom nastane 
porucha při zapnutí (odchodová chyba) je spuštěn 
interní poplach a může být aktivována siréna, je-li 
tato funkce technikem povolena. Pro potvrzení tohoto 
stavu musíte zadat platný uživatelský kód. 

Zóna je střežena (společná zóna pro více skupin) pouze 
jsou-li všechny jí přiřazené skupiny zapnuty. Je-li některá 
z přiřazených skupin vypnuta, smyčka není schopna 
vyvolat poplach. 

 

 

 

 

 

Plné zapnutí 
Tento druh zapnutí (nastavení systému do střežení) je 
používán při úplném odchodu ze střeženého prostoru 
(objektu). Při tomto typu zapnutí budou všechny zóny 
zapínaných skupin střeženy a budou moci vyhlásit poplach. 

LED indikace “Připraveno” musí trvale svítit před plným 
zapnutím celého systému. 

 

Pro plné zapnutí postupujte následovně: 

 

 Je-li povoleno rychlé zapnutí, můžete krok č. 1 
vynechat. 

 

 

Zapnutí pomocí Proxi KeyFob 
1. Přiložte KeyFob ke klávesnici (pouze klávesnice 

s označením „P“). 

2. Stiskněte klávesu , čímž aktivujete proces 
zapnutí přiřazených skupin. 

 

 

Zapnutí pomocí Rádio KeyFob 
1. Stiskněte tlačítko  na rádiové klíčence. Všechny 

skupiny přiřazené tomuto Rádio Key Fob se zapnou. 
Pokud je ústředna naprogramována na potvrzení, 
venkovní siréna potvrdí zapnutí systému 
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Částečné zapnutí 
Tento typ nastavení se používá v případě, kdy uživatel 
neodchází ze střeženého prostoru a požaduje hlídání 
pouze některými zónami, obvykle se jedná o obvodové 
(plášťové) detektory. Vnitřní detektory jsou automaticky 
vynechány a nemohou vyhlásit poplach. Před vlastním 
nastavením proveďte prosím následující kroky: 

• Zabezpečte (zajistěte obnovu, uklidnění) nebo 
vynechejte narušené obvodové zóny. 

• Ujistěte se, že žádná venkovní zóna nebyla neúmyslně 
vynechána. 

• Ujistěte se, zda žádná vnější zóna s povoleným 
nuceným nastavením není neúmyslně narušena. 

Pro vlastní částečné zapnutí proveďte: 

 Je-li povoleno rychlé částečné nastavení, můžete 
vynechat krok č. 1. 

Je-li použita klávesnice Premier-RKP-16-Plus, je 
indikováno částečné nastavení pomocí příslušné 
LED indikace. 

 

 

Částečné zapnutí pomocí Proxi KeyFob 
1. Přiložte KeyFob ke klávesnici (pouze klávesnice 

s označením „P“). 

2. Stiskněte klávesu  čímž se aktivuje 
proces     částečného zapnutí přiřazených skupin. 

 

 

Částeč. zapnutí pomocí Rádio KeyFob 
1. Stiskněte tlačítko  na rádiové klíčence. Všechny 

skupiny přiřazené tomuto Rádio Key Fob se zapnou 
do částečného zapnutí 

 

 

 

 

 

 

Zrušení odchodového zpoždění 
Pro zrušení zabezpečení během odchodového zpoždění proveďte 

následující: 

 
 

 

Vypnutí během vstupního zpoždění 
Pro vypnutí během příchodového zpoždění proveďte : 

 

 Není-li platný přístupový kód zadán do konce 
příchodového zpoždění, potom je vyvolán poplach. 

 

 

Vypnutí mimo vstupní zpoždění 
Neprobíhá-li vstupní (příchodové) zpoždění, můžete provést 
odstavení následujícím způsobem : 

 

 Je-li povolena funkce rychlého vypnutí (viz str. 10) a 
systém je částečně zapnut, můžete vynechat krok č.1  
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Vypnutí po poplachu 
Pro vypnutí systému po poplachu proveďte následující: 

 
Před opakovaným zapnutím musí být předchozí poplach 
potvrzen (resetován), více informací naleznete na str. 84. 

 

Změna zpožděných a okamžitých zón 
při částečném zapnutí 
Při částečném zapnutí jsou zpožděné zóny (např. vstupní 
dveře) obvykle zpožděny, tzn. narušení takové zóny vyvolá 
vstupní zpoždění. Přesto je možné změnit zpožděné zóny 
na okamžité, tzn. je-li systém zapnut “okamžitě částečně”, 
potom zpožděná zóna vyvolá poplach okamžitě. 

Změnit zpožděné zóny na okamžité během částečného zapnutí 
můžete takto : 

 

 Je-li systém vybaven klávesnicí Premier-RKP-16- 
Plus, LED indikace “Okamžité” bude svítit. 

 

Změnu z částečného okamžitého zapnutí na částečné zpožděné 
zapnutí můžete provést takto : 

 

 Je-li systém vybaven klávesnicí Premier-RKP-16- 
Plus, LED indikace “Okamžité” zhasne. 

 

 

 

 

Zapnutí a vypnutí  skupin 

V této kapitole je popsán způsob ovládání systému 
případně skupin. Aby bylo možné toto provést, musí být 
splněny tyto podmínky : 

• Systém musí být rozdělen do jedné nebo více skupin. 

• Používaný přístupový kód musí mít přiřazenu alespoň 
jednu skupinu. 

• Používaná klávesnice musí mít povoleno používání 
více skupin nebo používaný kód musí mít povolen 
globální přístup. 

Plné zapnutí skupiny 
Takto lze provést plné zapnutí jedné nebo více skupin : 

Postupujte následovně: 

 

 Je-li povolena funkce rychlého zapnutí, můžete 
vynechat krok č. 1. 
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Částečné zapnutí skupiny 
Takto lze provést částečné zapnutí jedné nebo více skupin. 

Postupujte následovně: 

 
 

 

Vypnutí skupiny 
Takto lze provést vypnutí jedné nebo více skupin. 

Postupujte následovně: 

 
 

 

 

Změna skupiny  
Standardně je klávesnice nastavena pro ovládání jedné 
skupiny a klávesnice pomocí LED indikace zobrazuje stav 
této přiřazené skupiny. Je-li to požadováno, můžete 
dočasně změnit přiřazení klávesnice k jiné skupině a po 
této změně bude klávesnice pomocí svých LED indikací 
zobrazovat stav nově vybrané skupiny.  

 

Během tohoto režimu můžete také použít svůj přístupový 
kód pro zapnutí/vypnutí nově vybrané skupiny (musíte mít 
přístup do dané skupiny). 

Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být splněny 
následující podmínky : 
• Změna skupin musí být povolena. 
• Uživatel musí mít přístup do více skupin. 
• Uživatel může mít nastavenu volbu „Lokální skupinový 

přístup“ (viz str. 70). 
• Klávesnice by měla mít přiřazenu pouze jedinou 

skupinu. 

Změna skupiny probíhá následujícím způsobem: 

 

 

 Po změně přiřazené skupiny zůstává toto dočasné 
přiřazení pouze 10 sekund od posledního stisku 
klávesy. Zadáte-li však platný přístupový kód, 
proběhne návrat k původní skupině až 1 minutě po 
posledního stisku klávesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ovládání  systému Premier 412/816/832 Příručka správce systému 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 80 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

Vynechání zón 

Manuální vynechání zón 
Vynechání zón je prováděno proto, aby zóny nemohly 
vyvolat poplach.  

 Po ručním vynechání zón zůstává vynechání aktivní 
až do doby, než jsou vynechané zóny manuálně 
zařazeny zpět do systému.  

Režim vynechání zůstává aktivní 60 sekund bez 
stisku libovolné klávesy. 

24 hodinové zóny nemohou být vynechány, jsou-li 
aktuálně narušeny. 

Manuální vynechání se provádí takto:  

 

 Je-li povoleno rychlé vynechání, můžete vypustit krok 
č. 1. 

Je-li vynechána alespoň jedna zóna, bude LED  
indikace “Připraveno” blikat. Je-li použita klávesnice 
Premier-RKP-16-Plus nebo kterákoliv LCD 
klávesnice, bude svítit LED indikace “Vynechání”. 

 

Zpětné zařazení vynechaných zón 
Zařazení (zrušení vynechání) se provádí stejným 
způsobem jako vynechání a provádí se na dříve 
vynechaných zónách. 

• 24 hodinové zóny, které jsou narušené, nemohou být 
znovu zařazeny do systému. 

• Je-li povolena funkce automatického zařazení 
vynechaných zón při vypnutí, jsou všechny vynechané 
zóny v dané skupině automaticky opětovně zařazeny 
do systému. 

 

 

 

Skupiny s vynecháním 
Tyto skupiny umožňují rychlé vynechání předdefinované 
množiny zón. Systém umožňuje definovat až 4 různé 
skupiny pro vynechání. 

Vynechání skupiny se provádí následujícím způsobem:  

 

 Je-li povoleno rychlé vynechání, můžete vypustit krok 
č. 1. 

Je-li vynechána alespoň jedna zóna, bude LED 
indikace “Připraveno” blikat. Je-li použita klávesnice 
Premier-RKP-16-Plus nebo kterákoliv LCD 
klávesnice, bude svítit LED indikace “Vynechání”. 
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Rychlé zapnutí s vynecháním 
Rychlé zapnutí s vynecháním umožňuje vynechat 
předdefinovanou skupinu zón a plně/částečně zapnout 
systém. Celkem lze definovat 4 různé skupiny. 

Rychlé vynechání a plné zapnutí se provádí následujícím způsobem 
:  

 

 Rychlé vynechání a částečné zapnutí se provádí následujícím 
způsobem :  

 

 Rychlé zapnutí musí být povoleno (nastavuje 
instalační technik). 

Potvrzení poplachů 

Tato funkce umožňuje potvrdit (resetovat) nepotvrzené 
poplachy či poruchy. Během potvrzení mohou být 
resetovány požární detektory nebo detektory s pamětí 
poplachu (latch vstupem). 

Potvrzení se provádí následovně: 

 

Zobrazení posledních poplachů 

Ústředna má paměť, která uchovává také informace o 
zónách, které způsobily poplach během posledního 
zapnutí. 
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Poruchy systému 

Odezvy na poruchy (chyby) systému nastavuje technik, 
standardně jsou chyby indikovány tóny klávesnice. Pro 
utišení těchto poruchových tónů zadejte přístupový kód. 

Blikání LED indikace “Servis” indikuje výskyt nové poruchy 
systému. Tato LED bude blikat až do doby než je porucha 
potvrzena, po potvrzení bude svítit žlutou barvou a systém 
bude moci být zapnut.  

LED indikace “Servis” bude svítit do doby, než budou 
potvrzeny všechny poruchy.  

Výpadek AC a chyba telefonní linky mohou být zpožděny o 
definovaný čas, o který bude odloženo vyhlášení poplachu 
(tóny na klávesnici, přenos informací na PCO), avšak žlutý 
svit LED indikace “Servis” bude aktivován okamžitě po 
výskytu těchto poruch. 

 Pokud zakázal technik dohled výpadku AC, LED 
indikace “Servis” bude při výpadku rychle blikat, ale 
systém bude možné zapnout bez potvrzení poruchy. 

Potvrzení nové poruchy 
Novou poruchu lze potvrdit následujícím způsobem: 

 

Zobrazení poruch 
Nepotvrzené poruchy lze zobrazit následujícím způsobem 

1. Stiskněte klávesu             a následně klávesu . 
2. Klávesnice nyní zobrazí jakoukoliv existující 

poruchu (viz tabulka). 
3. Pro dokončení stiskněte klávesu  

 

Zobrazení poruch na LED klávesnici 

LED Porucha 

1 Výpadek AC 

2 Chyba telefonní linky 

3 Poplach požární smyčky 

4 

Tamper boxu a pomocný vstup: 
stiskněte  pro zobrazení typu, LED 1 - 5 indikují: 
1 = Tamper boxu  
2 = Pomocný tamper  
3 = Pomocný PA 
4 = Pomocný tamper * 

5 = Tamper sirény * 
* = UK sirénový modul 

5 Ztráta datumu a času 

6 
Porucha/tamper zóny 
Stiskněte  pro zobrazení zóny 

7 
Tamper/ztráta klávesnice 
Stiskněte  pro zobrazení čísla klávesnice 

8 

Porucha vybavení 
Stiskněte  pro typ poruchy, LED 1 - 8 indikují: 
1 = Porucha výstupu 1   
2 = Porucha výstupu 2   
3 = Porucha sirény 
4 = Porucha požární smyčky  
5 = Porucha pojistky napájení 12V 
6 = Porucha baterie 
7 = Selhání časovače servisu/testu aktivity 
8 = Porucha komunikace 

 

 

 

Zobrazení poruch na LCD klávesnici 

Text Porucha 

Porucha 230V Výpadek napájení 230V 

Por.tel. linky Chyba telefonní linky 

Pozar.popl.(2v) Poplach požárního hlásiče na výstupu 1 

Sabotaz krytu Tamper boxu ústředny 

Sabotaz pom.vst. Tamper boxu ústředny (pomocný vstup) 

Sabotaz sireny Tamper sirény 

Poplach pom. PA Tísňový poplach (pom. vstup) 

Ztrata datum/cas Ztráta data/času 

Sabotaz zony > 01 Tamper/porucha zóny 

Sabotaz klav.> 1 Tamper klávesnice/ztráta klávesnice 

Por.vystupu 1 Porucha výstupu 1 

Por.vystupu 2 Porucha výstupu 2 

Porucha sireny Porucha sirény 

Por.poz.senzor Porucha požární smyčky (výstup 1) 

Por. po.12V Aux Porucha (překročení odběru) napájení 

Porucha - aku. Porucha akumulátoru 

Porucha testu Čas servisu/selhání testu aktivity 

Porucha komunik. Selhání komunikace 

Zona ? otevrena Ztráta detektoru (Supervize) 

System chyba 4 Tamper Radio-modulu BUS, Supervize 

Porucha +2 Slabá baterie v rádio-detektoru 

Exp/Klav ? por Porucha modulu (7-9), klávesnice (1-6) 

Poplach zona 00  
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Povolení/zakázání gongu 

Je-li zóně přiřazena funkce gongu, klávesnice vydá 
speciální tón při každém narušení (při vypnutém systému). 
Následujícím postupem lze funkci gongu zakázat či povolit.  

Postupujte následovně: 

 
 

Zobrazení deníku 

Ústředna je vybavena tzv. deníkem událostí (historií), 
kam se zapisují různé systémové události (poplachy, 
zadání kódu, zapnutí a vypnutí skupin aj.). Každá 
událost je opatřena datumem a časem. Jednotlivé 
systémy mají následující kapacitu deníku událostí : 

• Premier-412   – 750 událostí 

• Premier-816   – 750 událostí 

• Premier-832   – 1000 událostí 

Zobrazit deník lze tímto způsobem: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Změna vlastního kódu 

Všichni uživatelé mohou měnit svůj vlastní přístupový kód. 

Postupujte následovně: 

 
 

Zrušení komunikace 

Následujícím způsobem lze zrušit probíhající spojení s 
PCO.  

Postupujte takto: 
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DTMF ovládání 

Ústředny Premier-832 a Premier-816-Plus umožňují 
ovládání systému pomocí telefonu s tónovou (DTMF) 
volbou (běžný telefonní přístroj, mobilní telefon aj.). Pomocí 
telefonního přístroje, resp. jeho tlačítek, je pak možné 
systém ovládat podobně jako z klávesnice, ústředna musí 
být samozřejmě připojena k telefonní lince. 

Navázání spojení s ústřednou 
1. Na telefonu s tónovou volbou vytočte číslo linky, 

na které je zapojena ústředna. 

2. Čekejte, dokud ústředna nezvedne telefonní linku. 
Po zvednutí telefonní linky uslyšíte pískání, toto 
bude trvat cca 4 sekundy. 

3. Jakmile uslyšíte popsané pískání, stiskněte 
klávesu * na Vašem telefonu. Po stisku uvedené 
klávesy pískání ustane a ústředna vydá ještě 
jedno písknutí, kterým potvrdí připravenost k 
dalším operacím. 

4. Pokud uslyšíte po pískání nepřerušovaný tón, 
znamená to, že jste nestiskli klávesu * nebo Váš 
telefonní přístroj nepoužívá tónovou volbu. 

Zapnutí systému 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 1 na Vašem telefonu. Dva 
vysoké tóny po stisku uvedené klávesy indikují, že 
systém byl právě v pořádku zapnut. Jeden hluboký 
tón znamená, že systém byl již dříve zapnut nebo 
se při zapínání vyskytla porucha apod. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Vypnutí systému 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 2 na telefonu. Vysoký tón 
indikuje vypnutí bez problémů, neproběhne-li z 
nějakých důvodů vypnutí bez chyb, ústředna 
nevydá potvrzující tón. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

 

 

 

Potvrzení poplachů 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 3 na Vašem telefonu. Vysoký 
tón indikuje potvrzení poplachů. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Poslední poplach 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 5 na Vašem telefonu. Ústředna 
vydá určitý počet tónů, který indikuje zónu, která 
naposledy vyvolala poplach, např. 4 tóny 
znamenají, že poplach vyvolala zóna 04. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Ovládání “Program. výstup 1” 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 8 na Vašem telefonu. Vysoký 
tón indikuje sepnutí (aktivaci) výstupu, hluboký tón 
indikuje deaktivaci výstupu. Každý další stisk 
klávesy 8 na telefonu vyvolá “přepnutí” stavu 
výstupu. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Ovládání “Program. výstup 2” 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 9 na Vašem telefonu. Vysoký 
tón indikuje sepnutí (aktivaci) výstupu, hluboký tón 
indikuje deaktivaci výstupu. Každý další stisk 
klávesy 9 na telefonu vyvolá “přepnutí” stavu 
výstupu. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 
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Přehled DTMF ovládání 

 

 

 

 

 

 

1. Vytočte telefonní číslo, na 
kterém je připojena ústředna 

Jestliže uslyšíte pískání,   
stiskněte klávesu * na telefonu. 

Zadejte váš přístupový kód  

Vyberte příkaz 

1 = nastavení systému 

2 = odstavení systému 

3 = potvrzení poplachů 

5 = poslední poplach 

8 = ovládání  „PC výstup 1“ 

9 = ovládání „PC výstup 2“ 

Stiskněte * pro návrat do režimu 
zadávání příkazů. 

 

Stiskněte # pro ukončení 
telefonního spojení. 
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7. Záznamy o instalaci 
Ústředna 

Model: Premier 412:  Premier 816:  Premier 832:  

Umístění:  

 

Klávesnice 

Adresa Umístění Skupiny 
Požár 
(1 & 3) 

Policie 
(4 & 6) 

Lékař 
(7 & 9) 

Policie 
tichá 

Rychlé 
zapnutí 

Rychlé 
vypnutí 

Rychlé 
vynech. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

Nastavené časy 
Čas Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina  4 

Čas pro odchod Sek. Sek. Sek. Sek. 

Čas pro příchod 1 Sek. Sek. Sek. Sek. 

Čas pro příchod 2 Sek. Sek. Sek. Sek. 

Zpoždění poplachu Min. Min. Min. Min. 

Zpoždění sirény Min. Min. Min. Min. 

Doba aktivace sirény Min. Min. Min. Min. 

 

Uživatelé systému 
č. Jméno č. Jméno č. Jméno č. Jméno 

00 Technik 16  32  48  

01 Master 17  33  49  

02  18  34  50  

03  19  35  51  

04  20  36  52  

05  21  37  53  

06  22  38  54  

07  23  39  55  

08  24  40  56  

09  25  41  57  

10  26  42  58  

11  27  43  59  

12  28  44  60  

13  29  45  61  

14  30  46  62  

15  31  47  63  
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Zóny a rozdělení do skupin 
Č. Umíst�ní Skupiny V G Č. Umíst�ní Skupiny V G 

1     17     

2     18     

3     19     

4     20     

5     21     

6     22     

7     23     

8     24     

9     25     

10     26     

11     27     

12     28     

13     29     

14     30     

15     31     

16     32     

V = vynechání; G = gong 

 

Kontaktní údaje 
 

Instalační firma: _____________________________________________________  

Adresa: _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Telefon: _____________________________________________________  

Fax: _____________________________________________________  

Email: _____________________________________________________  

 

Pult centrální ochrany: _____________________________________________________  

Objektová čísla: _____________________________________________________  

Email: _____________________________________________________  

Telefon:   ______________________________ 
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Slovníček pojmů 

V tomto dokumentu jsou používány následující výrazy: 

Přístupový kód: 4, 5-ti nebo 6-ti místné číslo, které sloužící k identifikaci uživatele pro potřeby ovládání zabezpečovacího 
systému. 

Nátlakový kód: speciální typ přístupového kódu, který se lokálně chová jako standardní uživatelský přístupový kód, ale po svém 
zadání na klávesnici vyšle na PCO tísňové volání nebo-li informaci, že následující operace se zabezpečovacím systémem 
budou prováděny pod nátlakem uživatele jinou osobou (pachatelem).  

Pult centrální ochrany (PCO): pracoviště bezpečnostní agentury, kde jsou registrovány a vyhodnocovány informace, zasílané 
od různých zabezpečovacích systémů. 

Zóna: zóna (někdy také nazývaná smyčka) je část střeženého prostoru, která je určena “aktivní oblastí” jednoho nebo více 
detektorů (např. okno, prostor v některé místnosti, dveře, ...). 

Skupina (podsystém): jedna nebo více zón, které obvykle tvoří logický celek (všechny zóny v jednom prostoru), např. okno 
v garáži, detekce otevření vrat v garáži, pohybový detektor v garáži a detekce otevření vstupních dveří z garáže. 

Vynechání zóny: funkce, která umožňuje uživateli vyjmout vybranou zónu (smyčku) z procesu střežení. Vynechaná zóna není 
schopna vyhlásit poplachový stav. Tato funkce se využívá například v případě poruch nějakého detektoru. 

Skupina s vynecháním: funkce ústředny, která dovoluje , pro obsluhu jednoduchým způsobem, vynechat dříve definovanou 
množinu zón tvořící logický celek namísto složitého vynechání několika jednotlivých zón. 

Gong: funkce, která akusticky signalizuje narušení některé zóny v době, kdy skupina (podsystém) není ve stavu střežení. 
Zpravidla se používá jako zvukové  upozornění, že byly otevřeny dveře a někdo vstoupil do nehlídaného prostoru. 

Force zapnutí: vlastnost zabezpečovacího systému, která umožňuje zapnutí skupiny (zapnutí do střežení) i v případě, kdy je 
některá zóna (smyčka) v této skupině narušena. Tuto funkci instalační technik zpravidla využije při programování vlastností zóny 
vstupních dveří, takže při odchodu a zapínání systému nebude nutné, aby tyto dveře byly v uvedeném okamžiku zavřeny.  

Servis: nestandardní stav zabezpečovacího systému (signalizovaný akusticky a opticky LED indikací na klávesnici), který 
vyžaduje zásah technika. Obvykle se jedná o nějakou porucha systému. 
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8. Specifikace

Ústředna Premier 

Napájecí zdroj 

Maximální odběr  
16.5VAC, transformátor 25VA: 1 ADC 
16.5VAC, transformátor 40VA: 1.5ADC 

Zvlnění: <5% 

Elektrické parametry 

Proudový odběr 
Klidový: 
Při poplachu: 

 
<50mA 
<150mA 

Pojistky 
Hlavní (Tovární 
transformátor 230VAC): 

 
125mA, 250V, 20mm 
(poznámka 1 a 2) 

AKU: 
Napájení: 
Siréna: 
Sběrnice: 

elektronická pojistka 
elektronická pojistka 
elektronická pojistka 
elektronická pojistka 

Záložní akumulátor: 1.2Ah až 7Ah 
(poznámka 1 & 2) 

Zóny 
Počet: 
Vyvažovací rezistor: 

 
8 (4 Premier-412) 
2.2 KΩ a 4.7KΩ 

Výstupy 
1 – s dohledem: 
2 – s dohledem: 
3 – 8 standardní 

 
1A přepínání 0V 
1A přepínání 0V 
100mA přepínání 0V 

Sirénový výstup (s dozorem) 
Modulovaný režim: 
Spínaný režim: 

 
Minimálně 4Ω 
1A , připínání 0V 

2 vodičové detektory: ESL429CT 
System Sensor 2100TS 

Integrovaný komunikátor 
Formáty: 
 
 

 
Pulzní formát, expresní formát, 
FastFormat, Contact ID, SIA 
I/II, Pager a Mobilní telefon 

Volba: 
 

Pulzní nebo DTMF 
 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +45°C 

Max. vlhkost: 95% nekondenzující 

EMC prostředí: Rezidenční / Komerční / 
Průmyslové 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry krytu: 

plastový 

kovový 

 
282mm x 227mm x 85mm 
310mm x 310mm x 100mm 

 

 

 

 

 

Klávesnice Premier 

Elektrické vlastnosti 

Provozní napětí: 9 - 13.7VDC 

Proudový odběr 
Klidový: 
Při plném podsvětlení: 

 
35mA 
85mA 

Indikace zón 
Premier-RKP-8/16-Plus: 
Premier-LCD/LCD-P: 
Premier-LCD-L/LCD-LP: 
Premier-FM: 
Premier-ELITE: 

 
LED (8/16) 
standardní display 
velký display 
pro zasekání do zdi 
modré podsvícení 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +45°C 

Maximální vlhkost: 95% nekondenzující 

EMC prostředí: Rezidenční / Komerční / 
Průmyslové 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry: 
Premier-RKP4/8/16 
Premier-RKP8/16-Plus/LCD 

  Premier-FM/ELITE 

 
140mm x 105mm x 35mm 
145mm x 115mm x 30mm 
166mm x 121mm x 9mm 

Hmotnost balení: 380g 
 

 

Sběrnicový expander Premier-8-X 

Elektrické parametry 

Provozní napětí: 9 - 13.7VDC 

Proudová spotřeba 
Klidová: 
Při poplachu se sirénou: 

 
35mA 
180mA 

Zóny 
Počet: 
Vyvažovací rezistor: 

 
8 
3K3 

Modulovaný sir. výstup: Minimálně 4Ω 

Výstupy 
1 a 2: 

 
100mA připínání 0V 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +45°C 

Maximální vlhkost: 95% nekondenzující 

EMC prostředí: Rezidenční / Komerční / 
Průmyslové 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry: 145mm x 115mm x 30mm 

Hmotnost balení: 260g  
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Vnitřní expander Premier-8-XE 

Elektrické vlastnosti 

Napájecí napětí: 9 - 13.7VDC 

Proudový odběr: 35mA 

Připojení: Vložení do desky ústředny 

Zóny 
Počet: 
Vyvažovací rezistor: 

 
8 
3K3 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +45°C 

Maximální vlhkost: 95% nekondenzující 

EMC prostředí: Rezidenční / Komerční / 
Průmyslové 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry: 83mm x 50mm x 12mm 

Hmotnost balení: 50g 
 

RadioPlus Intelligent Receiver 

Elektrické vlastnosti 

Napájecí napětí: 9 - 13.7VDC 

Proudový odběr: 50mA 

Připojení: do konektoru Com 1 

Frekvence: 
Max. počet prvků: 

868MHz 
32 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +55°C 

Maximální vlhkost: 95% nekondenzující 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry: 133mm x 78mm x 20mm 

Hmotnost balení: 140g 
 

RadioPlus Network Receiver 

Elektrické vlastnosti 

Napájecí napětí: 10 - 14.0VDC 

Proudový odběr: 60mA 

Připojení: BUS 

Frekvence: 
Max. počet prvků: 

868MHz 
32 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +55°C 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry: 133mm x 78mm x 20mm 

Hmotnost balení: 200g 

Přídavný zdroj PSU 200 

Napájecí zdroj 

Napájecí napětí: 230V AC, 50Hz 
Transformátor: 18V AC, 60VA 
Zvlnění: +10%/-15% 

Elektrické parametry 

Proudový odběr 
Klidový odběr zdroje: 
Max. proudový odběr: 

 
25mA 
2A 

Výstupní napětí: 
Klidový odběr zdroje: 

13.7V DC 
25mA 

Pojistky 
transformátor 230V AC 

 
500mA 

F1: 1.6A 

Záložní akumulátor: 1x17Ah / 2x7Ah 

Prostředí 

Provozní teplota: -10°C až +55°C 

Max. vlhkost: 95% nekondenzující 

EMC prostředí: Rezidenční / Komerční / 
Průmyslové 

Fyzické vlastnosti 

Rozměry krytu: 310mm x 310mm x 100mm 

 

Poznámky 

1. Vložený transformátor neumožňuje regulaci napájecího 
napětí. 

2. Demontáž továrně vloženého transformátoru není 
dovolena a povede ke zrušení záruky. 

3. Používejte pouze akumulátory určených typů. 

4. Likvidace akumulátoru musí probíhat v souladu s 
instrukcemi výrobce. 

5. Umístěte akumulátor v boxu ústředny na určeném 
místě. 

6. Zařízení je určeno pro vnitřní suché prostředí. 

7. Při výměně pojistek dbejte na dodržení správného typu. 

8. Plastikové sáčky příslušenství nenechávejte v ústředně. 
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Evropské normy 

Systémy Premier-412/816/832 splňují normy evropské unie 
(EU): „Low Voltage Directive“ (LVD) 73/23/EEC 
(novelizována 93/68/EEC) a elektromagnetické kompatibility 
(EMC) směrnice 89/336/EEC (novelizována 92/31/EEC a 
93/68/EEC). 

Značka CE znamená, že produkt splňuje normy evropské 
unie pro bezpečnost, nezávadnost, ochranu životního 
prostředí a zdraví uživatele. 

Toto zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na 
stupeň zabezpečení 1 nebo 2 norem EN-50131-1 a EN-
50131-6, smí být instalováno pouze ve vnitřním prostředí.  

Norma EN-50131-1/6 
Aby zařízení vyhovělo normám EN 50131-1 a EN 50131-6 
musí být nastaveno a konfigurováno následujícím 
způsobem: 

• Volba EN 50131-1 musí být povolena, viz str. 43. 

• Volba „Trvale zobrazuj stav na klávesnici“ musí být 
nastavena jako zakázaná na všech klávesnicích, viz str. 
46. Dále čas klávesnice (Courtesy) nesmí být nastaven 
na dobu delší než 180 sekund. 

• Příchodové (vstupní) zpoždění nesmí být delší než 45 
sekund. 

• Zpoždění sirény nesmí překročit 10 minut, viz str. 37. 

• Délka aktivace sirény musí být nastavena na minimálně 2 
minuty a nesmí překročit 15 minut. 

• Rychlé zapnutí, rychlé vypnutí a rychlé vynechání musí 
být zakázány. 

• Volba „Tamper vyvolá poruchu při VYP“ musí být 
povolena, viz str. 42. 

• K jedné zóně nemůže být připojeno více než 10 
nenapájených detektorů. 

• Nepřipojujte více než 1 napájený detektor bez paměti 
poplachu. 

• Nekombinujte nenapájené a napájené detektory bez 
paměti poplachu na jedné zóně. 

• Oba stupně zabezpečení (1 a 2) vyžadují záložní 
akumulátor, který dokáže zálohovat systém po dobu 
minimálně 12 hodin. Dle odběru lze volit následující 
možnosti : 

 

 

Transformátor Akumulátor Max. proud 

16.5VAC, 25VA 7.0Ah 600mA 

16.5VAC, 40VA 17.0Ah 1.3A 

 

 

Záruka 

Všechny produkty Texecom jsou navrženy pro spolehlivé a 
bezproblémové používání, kvalita výrobků je pečlivě 
monitorována a testována pomocí nejmodernějších 
počítačových systémů. Výsledkem je dvouletá záruka 
poskytovaná na poruchy a vadné výrobky. 

Protože ústředna nepředstavuje kompletní zabezpečovací 
systém, ale je pouze jednou z jeho částí, Texecom nemůže 
převzít odpovědnost za jakékoliv nebezpečí, jakkoliv 
založené na tvrzení, že ústředna nevykonává svou funkci. 

Z důvodu zachování politiky stálého zlepšování svých 
produktů si Texecom vyhrazuje právo změny bez 
předchozího upozornění.



Rychlý  přehled  voleb Premier 412/816/832 Příručka správce systému 

ATIS group s.r.o. 

Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632 92 
Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

9. Rychlý  přehled  voleb 
Sekce Funkce Strana 

Programování zón 

Všechny volby zón 32 

Typy zón  
 Nic 
 Zpožděná 1 
 Zpožděná 2 
 Vnitřní následná 
 Vnitřní okamžitá 
 Venkovní okamžitá 
 Fire 
 PA tichá 
 PA hlasitá 
 Lékař 
 Tamper 
 Porucha 
 Plyn 
 Voda 
 Vysoká teplota 
 Nízká teplota 
 Klíč - tlačítko 
 Klíč - přepínač 
 Klíč – jen ZAP. 

 

Zapojení zón 32 
 Normálně zavřené NC 
 Normálně otevřené NO 
 Jednoduché vyvážení EOL–NC+NO (narušení) 
 Jednoduché vyvážení EOL-NO (požár) 
 Jednoduché vyvážení EOL-NC 
 Jednoduché vyvážení EOL-O/C (tamper) 
 Jednoduché vyvážení EOL-S/C (tamper) 
 Dvojité vyvážení DEOL-NC 
 Zdvojené zóny DOUBLER-NC 
 Trojité vyvážení Tri-EOL 

 

Atributy zón 1 33 
 Okamžitý bzučák na klávesnici 
 Aktivace Bell 
 Zpoždění Bell 
 Pulzní Bell 
 Okamžitý blikač 
 Gong zóny 
 Zpoždění přenosu na PCO 
 Přenos na PCO 

 

Atributy zón 2 34 
 Ruční vynechání 
 Vynechání při částečném ZAP 
 Force ZAPnutí 
 Odezva zóny 
 Křížová zóna 
 Soak test 
 Limit poplachů 
 Dvojí hrana 

 

 

Sekce Funkce Strana 

Atributy zón 3 34 
 Při částečném ZAP zpožděná 1 
 Při částečném ZAP následná 
 Varovná zóna  

       (*Klíč okamžité ZAP) 
 Automatický návrat vynechané zóny při Force-ZAP  

        (*Klíč částečné ZAP/VYP) 
 Blokování klíčové zóny při plném ZAP 
 Vypni odchodovou chybu  

        (*Vypnout Auto-ZAP) 
 Ukončení odchodového zpoždění 
 Walk test 

        * Platí pro klíčové zóny 

Skupiny a skupiny s vynechání 34 
 Skupina 1 
 Skupina 2 
 Skupina 3 
 Skupina 4 
 Skupina s vynecháním 1 
 Skupina s vynecháním 2 
 Skupina s vynecháním 3 
 Skupina s vynecháním 4 

 

Jméno zóny 35 
 . , ? ! 1 @ ” - & 
 a b c 2 A B C 
 d e f 3 D E F 
 g h I 4 G H I 
 j k l 5 J K L 
 m n o 7 M N O 
 p q r s 7 P Q R S 
 t u v 8 T U V 
 w x y z 9 W X Y Z 
 Mezera 0 , # * 
 Posun vlevo/vpravo 
 Backspace (mazání) 

 

Přiřazení rádio-detektorů 35 

 

Sekce Funkce Strana 

Programování skupin 

Odchodové zpoždění 37 

Vstupní zpoždění 1 37 

Vstupní zpoždění 2 37 

Zpoždění přenosu 37 

Bell zpoždění 37 

Bell čas 37 

Skupinové volby 37 
 Auto plné/částečné ZAP 
 Částečné ZAP tiché 
 Dálkové PC ZAP 
 Dálkové PC VYP 
 Lokální odchodový tón 
 Částečné ZAP zruší zpoždění 
 Částečné ZAP je zpožděné 
 Povolení ZAP jen když je skupina OK 
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Sekce Funkce Strana 

Automatické ZAP / VYP skupin 38 
 Zapnutí časovačem 1 
 Zapnutí časovačem 2 
 Zapnutí časovačem 3 
 Zapnutí časovačem 4 
 Vypnutí časovačem 1 
 Vypnutí časovačem 2 
 Vypnutí časovačem 3 
 Vypnutí časovačem 4 

 

Možnosti skupiny 38 
 Pomocný vstup 
 Bell výstup 
 Bell houkne 
 Anti-MASK při ZAP 

 

Sekce Funkce Strana 

Globální volby  

Globální časy 41 
 AC zpoždění 
 Zpoždění poruchy TLM 
 Křížové zóny 
 Soak test 
 Zpoždění přenosu obnov zón na PCO 
 Čas pulzu výstupu 
 Odezva zóny 
 Zpoždění přenosu poplachu na PCO 
 Test přenosu 
 Výstup typ „Klávesnice“ 
 Servisní čas 
 Zpoždění 2-vodič. Fire čidel 
 Potvrzený poplach 
 Walk test 
 Kontrola IP 

 

Globální čítače 41 
 Limit poplachů 
 Ústředna repro hlasitost 
 Gong hlasitost 
 Korekce času 

Časovače 42 

Globální volby 1 42 
 Hodiny = krystal 
 Dohled akumulátoru 
 Dynamický test akumulátoru 
 Zamčení programu (blokování resetu ústředny) 
 Vypnout podsvícení klávesnice při ztrátě AC 
 Porucha TLM zruší zpoždění Bell 
 2 vodičové Fire čidla na výstupu 1 
 Bell výstup ústředny je Repro 

Sekce Funkce Strana 

Globální volby 2 42 
 Tamper vyvolá jen poruchu při VYP 
 Tamper vyvolá poruchu při částečném ZAP 
 Zpoždění přenosu nezónových obnov 
 Použij zpoždění pro nezónové obnovy 
 Zablokování klíčové zóny je-li v Tamperu 
 Plné ZAPnutí zruší zpoždění přenosu na PCO 
 Zpoždění přenosu zónových obnov 
 Použij zpoždění pro zónové obnovy  

Globální volby 3 42 
 Chyba při ZAP neaktivuje Bell 
 Při testu zón - bzučák klávesnice 
 Poplachová LED indikuje jen Fire 
 Příchod/odchod aktivuje repro na ústředně 
 Povolení výběru skupiny 
 Volby podle EN-50131-1 
 Auto zrušení vynechaných zón při VYP 
 Invertovat Bell výstup na ústředně 

Hardware dohled 43 
 Dohled výstupu č.1 
 Dohled výstupu č.2 
 Dohled Bell 
 Dohled Tamper ústředny 
 Dohled výstupu napájení AUX 12V 
 Dohled akumulátoru 
 Dohled AC 
 Dohled TLM 

Pomocný vstup 43 
 Nepoužit 
 Pomocný Tamper 
 Vzdálený reset 
 TLM porucha 
 Hlasitý PA 
 Tichý PA 
 Klíč - přepínač 
 Klíč - tlačítko 

Různé volby 1 44 
 Bell houkne při plném ZAP/VYP 
 Bell houkne při částečném ZAP/VYP 
 Vypnutí potvrzení poruchy AC 
 Vypni přenos ZAP/VYP při částečném ZAPnutí 
 Časovač „Křížové zóny“ v minutách 
 Zakázání vynechání zón při ZAPnutí 
 Otevřená zóna způsobí poplach při ZAP 
 Časovač 4 řídí test akumulátoru 

Různé volby 2 44 
 Vypnout potvrzení servisní poruchy 
 Povolení RESETu uživatelum 
 Vypnout on-line tisk 
 Bell modul 
 Volby DD 243:2002 
 Umožnit potvrzení po vstupním zpoždění 
 Invertuj pomocný vstup 
 Automatická změna letní / zimní čas 
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Nastavení klávesnic  

Klávesnicové volby 1 46 
 Ovládání skupiny 1 
 Ovládání skupiny 2 
 Ovládání skupiny 3 
 Ovládání skupiny 4 
 Trvale zobrazuj stav na klávesnici 
 Stiskni klávesu pro stav 
 LED klávesnice zobrazuje zóny 
 3x špatně vložený kód = Tamper kódu 

Klávesnicové volby 2 46 
 Tamper kódu vyvolá Tamper poplach 
 Tlačítka 1+3 FIRE 
 Tlačítka 7+9 LÉKAŘ 
 Tlačítka 4+6 PANIK 
 Klávesnicový PA je tichý 
 Klávesa ANO rychlé ZAP 
 Klávesa NE pro rychlé VYP 
 Klávesa VYNECH pro rychlé vynechání 

Klávesnicové volby 3 46 
 Fire tón 
 Poplachový tón 
 Poruchový tón 
 Potvrzovací tón 
 Chybový tón 
 Gong tón 
 Odchodový tón 
 Vstupní tón 

Klávesnicové volby 4 47 
 Klávesnicové zóny zapnuty 
 Zakázat Tamper klávesnice 
 Zóny posun o 4 
 Zóny posun o 8 
 Zóny posun o 16 
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Nastavení sběrnicových expanderů 
Přiřazení skupin expanderu 48 

 Expander přiřazen ke skupině 1 
 Expander přiřazen ke skupině 2 
 Expander přiřazen ke skupině 3 
 Expander přiřazen ke skupině 4 

 

Tóny expanderu 48 
 Fire tón 
 Poplachový tón 
 Poruchový tón 
 Potvrzovací tón 
 Chybový tón 
 Gong tón 
 Odchodový tón 
 Vstupní tón 

Nastavení výstupu SPK 48 
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Nastavení výstupů 
Výstupy ústředny 50 

Kanály FastFormat 50 

Výstupy expanderu 1 50 

Výstupy expanderu 2 50 

Výstupy expanderu 3 50 

Výstupy klávesnic 50 

 Systémové typy výstupů 
00 Klávesnice 
01 Úspěšný přenos (na PCO) 
02 Deník na 80% naplněn 
03 Technik v systému 
04 Download probíhá 
05 AUTO-ZAPínání běží 
06 Soak test aktivní 
07 Soak test porucha 
08 AC porucha 
09 PoruchaTLM (porucha tel. linky) 
10 2-vod. Fire poplach 
11 Tamper–AUX vstup 
12 Ztráta datumu/času 
13 Tamper zóny 
14 Tamper / ztráta klávesnice 
15 Servisní porucha 
16 Porucha výstupu 1 
17 Porucha výstupu 2 
18 Porucha výstupu Bell 
19 Porucha 2-vodič. Fire senzor 
20 Porucha AUX 12V 
21 Porucha AKU 
22 Nutný servis/ chyba Soak testu 
23 Porucha komunikace 
24 Časovač 1 aktivní 
25 Časovač 2 aktivní 
26 Časovač 3 aktivní 
27 Časovač 4 aktivní 
28 Programovatelný výstup 1 
29 Programovatelný výstup 2 
30 Test smyček 
31 Potvrzený poplach 
32 PCO2 aktivní 
33 Zóny přes limit 
 

 Skupinové typy výstupů 
00 PA poplach 
01 Nátlakový poplach 
02 Poplach do Resetu 
03 Poplach Lékař 
04 Voda (24h poplach) 
05 Plyn (24h poplach) 
06 Nízká teplota (24h poplach) 
07 Vysoká teplota (24h poplach) 
08 Tamper poplach 
09 Porucha 
10 Fire poplach 
11 Fire zóna porucha 
12 Bell 
13 Blikač 
14 Vstupní zpoždění 
15 Odchodové zpoždění 

 
 

 

 
 



Premier 412/816/832 Instalační manuál Rychlý  přehled  voleb 

 ATIS group s.r.o. 

95 Praha - Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00, tel.: 274 001 122, Brno - Čechyňská 18, 602 00, tel.: 543 254 632  
 Č.Budějovice - Karolíny Světlé 2238, 370 04, tel.: 387 410 186 

Sekce Funkce Strana 
16 Zapnuto 
17 Částečně zapnuto 
18 Připraveno 
19 Vynechání zóny 
20 Reset při ZAPnutí 
21 Reset při Resetu 
22 Jeden puls při ZAPínání 
23 Dva pulsy při ZAPínání 
24 Gong 
25 Dveře 
26 Křížové zóny (Dvojí hrana) 
27 Jeden puls při VYPnutí 
28 Požadován reset 
29 Požadováno potvrzení 
30 Potvrzený poplach 
31 Poplach přerušen 
32 Plné ZAPnutí 
33 Odchod / plné ZAPnutí 
34 Latch 
35 Zapnuto / poplach 
36 Chyba ZAPnutí 

 

 Zónové typy výstupů 
01 - 32 Zóny 01 – 32 narušení 
33 - 64 Zóny 01 – 32 poplach 

 

Atributy výstupů 
 Přiřazení ke skupině 1 
 Přiřazení ke skupině 2 
 Přiřazení ke skupině 3 
 Přiřazení ke skupině 4 
 Uživatelský test 
 Invertovat 
 Blokován 
 Pulz 
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Nastavení komunikátoru 

Komunikační volby 56 
 Zapnout komunikátor 
 Tónová volba 
 Přepnout na pulzní volbu po 3. pokusu 
 Evropský pulzní formát 
 Automatický test přenosu 
 Předvolba 
 Volání na PCO1 i PCO2 
 Slepé volání 
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Nastavení PCO1 56 
 1. a  2. Hlavní a záložní telefonní číslo 

 
 Objektová čísla (skupiny 1-4) 

 
 Typ přenosového protokolu: 

  Komunikace   zakázána 
  Pulzní formát 
  Expresní formát 
  Fast Format 
  Formát Contact ID 
  Formát SIA Level-II 
  Formát Pager 
  Formát Mobilní telefon 

 Počet pokusů o spojení 
 

 Přenosy pro skupiny: 
  Hlášení skupiny 1 
  Hlášení skupiny 2 
  Hlášení skupiny 3 
  Hlášení skupiny 4 
 

 Typy událostí: 
  Předávání prioritních poplachů a zrušení 
  Předávání poplachů a zrušení 
  Předávání kódů VYPnutí/ZAPpnutí 
  Předávání vynechání a zařazení zón 
  Předávání poruch 
  Předávání tamperových poplachů 
  Předávání testovacích zpráv 
  Předávání obnovení (uklidnění) zón 
 

 Volby pulzního formátu: 
  Nosná frekvence 1900 Hz 
  Rychlost 40PPS 
  Parita 
  1-2 číslice 
  Handshake frekvence 
  Kiss-Off frekvence 
  Fast/slow formát 
 

 Předávání kanálů FastFormat 
  Předávání FastFormat kanál 1 
  Předávání FastFormat kanál 2 
  Předávání FastFormat kanál 3 
  Předávání FastFormat kanál 4 
  Předávání FastFormat kanál 5 
  Předávání FastFormat kanál 6 
  Předávání FastFormat kanál 7 
  Předávání FastFormat kanál 8 
 

 Volby protokolů: 
 Zakázání posílání SIA / Povolit hlasový modul 

  Vypnout přenos pro více objektových čísel 
  Pager zakončení = * (hvězda) 
  Pošli pager zakončení 2x / Poslat SIA text 
  Pager MF tóny =  500ms 
  Zakázat obnovy zón 

 Písknutí po přenosu 
 Spojit přes IP 

Nastavení PCO2 59 
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Kanály obnovy FastFormat 59 
 Předávání obnovy kanálem 1 
 Předávání obnovy kanálem 2 
 Předávání obnovy kanálem 3 
 Předávání obnovy kanálem 4 
 Předávání obnovy kanálem 5 
 Předávání obnovy kanálem 6 
 Předávání obnovy kanálem 7 
 Předávání obnovy kanálem 8 

Sekce Funkce Strana 

Kanály zapnutí/vypnutí FastFormat 60 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 1 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 2 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 3 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 4 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 5 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 6 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 7 
 Předávání zapnutí/vypnutí kanálem 8 

Číslo předvolby  
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Nastavení voleb UDL 

Menu UDL 61 
 Volby UDL: 

  Autorizovat UDL 
  Zpětné volání 
  Obejít záznamník / faxu 
  UDL jen při VYP 
  UDL když část. ZAP 
  Odpojit telefonní linku 

 Zpětné volání 
 UDL heslo 
 Pokusy spojení 
 Zvonění před vyzvednutím 
 Typ zařízení na Com1 
 Lokal. IP adresa 
 Lokal IP port 
 Maska podsítě 
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Nastavení přenosových kódů 
Kódy poplachů/obnov zón  65 

Kódy vynechání/zařazení  

Nezónové poplachy a události 66 

 

 

 

 

 

 

Sekce Funkce Strana 

Programování uživatelů 
Programování uživatelů 69 

Uživatelské volby 1  
 Povolení skupiny 1 
 Povolení skupiny 2 
 Povolení skupiny 3 
 Povolení skupiny 4 
 Povol ZAPnutí 
 Povol vynechání 
 Povol VYPnutí 
 Povol uživatelské funkce 

 

Uživatelské volby 2 69 
 Jednorázový kód 
 Omezení časovačem 1 
 Přenos VYPnutí 
 Přenos ZAPnutí 
 Nátlakový kód 
 Aktivuje výstup „Dveře“ 
 Globální utišení sirény 
 Vypnout vzdálený přístup 

Uživatelské volby 3 70 
 Povol změnu kódu technika 
 Zamčení programu 
 Menu technik 
 Manuální test přenosu na PCO 
 Povol potvrzení poplachů/poruch 
 Systémové testy 
 Povolení programování uživatelských kódů 
 Lokální skupinový přístup 

Jméno uživatele 70 
 . , ? ! 1 @ ” - & 
 a b c 2 A B C 
 d e f 3 D E F 
 g h I 4 G H I 
 j k l 5 J K L 
 m n o 7 M N O 
 p q r s 7 P Q R S 
 t u v 8 T U V 
 w x y z 9 W X Y Z 
 Mezera 0 , # * 
 Přesun vlevo/vpravo 
 Backspace (mazání) 

 

Programování uživatele 70 

Reset všech uživatelů 70 
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Systémové testy a nástroje 

Test smyček 72 

Test sirén a výstupů 72 
 Test reproduktorů 
 Test sirénových výstupů 
 Test výstupů pro blikače 
 Test ostatních výstupů 
 Test LCD displeje 

 

Test spojení s PCO 72 

Povolení přístupu technika 72 

Spuštění zpětného volání 72 
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Nastavení času 72 

Nastavení datumu 72 

Nastavení nápisu na klávesnici  

 . , ? ! 1 @ ” - & 
 a b c 2 A B C 
 d e f 3 D E F 
 g h I 4 G H I 
 j k l 5 J K L 
 m n o 7 M N O 
 p q r s 7 P Q R S 
 t u v 8 T U V 
 w x y z 9 W X Y Z 
 Mezera 0 , # * 
 Přesun vlevo/vpravo 
 Backspace (mazání) 

 

Tisk posledních 100 událostí 72 

Odhlášení technika 72 

 

Zobrazení poruch na LED klávesnici 

LED Porucha 

1 Výpadek AC 

2 Chyba telefonní linky 

3 Poplach požární smyčky 

4 

Tamper boxu a pomocný vstup: 
Stiskněte  pro zobrazení typu, LED 1 - 5 indikují: 
1 = Tamper boxu  
2 = Pomocný tamper  
3 = Pomocný PA 
4 = Pomocný tamper *  
5 = Tamper sirény * 
* = UK sirénový modul 

5 Ztráta datumu a času 

6 
Porucha/tamper zóny 
Stiskněte  pro zobrazení zóny 

7 
Ztráta/tamper klávesnice 
Stiskněte  pro zobrazení čísla klávesnice 

8 

Porucha  
Stiskněte  pro typ poruchy, LED 1 - 8 indikují: 
1 = Porucha výstupu 1   
2 = Porucha výstupu 2   
3 = Porucha sirény 
4 = Porucha požární smyčky  
5 = Porucha pojistky napájení 12V 
6 = Porucha baterie 
7 = Selhání časovače servisu/testu aktivity 
8 = Porucha komunikace 

 

 

 

 

 

Zobrazení poruch na LCD klávesnici 

Text Porucha 

Výpadek napájení 230V AC 

Chyba telefonní linky 

Poplach požárního hlásiče  

na výstupu 1 

Tamper boxu ústředny 

Tamper boxu ústředny  

(pomocný vstup) 

Tamper sirény 

Tísňový poplach  

(pomocný vstup) 

Ztráta datumu a času 

Tamper/porucha zóny 

Tamper klávesnice/ztráta klávesnice 

Porucha výstupu 1 

Porucha výstupu 2 

Porucha sirény 

Porucha požární smyčky (výstup 1) 

Porucha (překročení odběru) napájení 

Porucha akumulátoru 

 Čas servisu/selhání testu aktivity 

Selhání komunikace 

 

Uživatelské funkce 

Zadejte přístupový kód  a 

Reset poplachů/poruch 

Zobrazení posledních poplachů 

Zobrazení/potvrzení poruch 

Generování a zadání antikódu 

Zapnutí/vypnutí gongu 

Změna vlastního kódu 

Zobrazení deníku události (jen LCD klávesnice) 

Zrušení komunikace 

Programové menu 
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Distribuce 
 

 

www.texe.com.cz 
 

ATIS group s.r.o., Praha 10 – Strašnice, 
Za Strašnickou vozovnou 7, Česká Republika. 

 
Technická podpora : 
tel: +420 274 001 133 

 
Obchodní oddělení : 
tel: +420 274 001 122 

 

Představení systému 

Instalace 

Popis desky ústředny 

Instalace klávesnic a expanderů 

Zapojení zón 

Zapojení sirény, tel. linky a výstupů 

Oživení a odstraňování problémů 

Programování 

Nastavení zón 

Nastavení skupin 

Nastavení globálních voleb 

Nastavení klávesnic 

Nastavení sběrnicových expanderů 

Nastavení výstupů 

Nastavení komunikátoru 

Nastavení voleb downloadu 

Nastavení přenosových kódů 

Nastavení uživatelů 

Systémové volby a nástroje 

Ovládání systému 

Specifikace 

Rychlý přehled voleb 

Výroba : 
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