
 

 

Texecom 

www.texe.com 
 
 

IInnssttaallaaččnníí  &&  pprrooggrraammoovvaaccíí  mmaannuuááll  
zzaabbeezzppeeččoovvaaccíícchh  úússttřřeeddeenn  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 www.atisgroup.cz  
 

“AT” – spec. firmware pro ústředny firmy ATIS 
(48 ver.3.x, 88 ver.6.x, 168 ver.6.x, 640 ver.1.x) 



 

INS-04-0805 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 2 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,        tel.:  387 410 186 

Obsah

Představení systému.................................................5 
Architektura systému ...................................................5 
Ústředny..........................................................................5 

Premier 48 ..............................................................5 
Premier 88 ..............................................................5 
Premier 168 ............................................................5 
Premier 640 ............................................................5 
Společné vlastnosti : ..............................................6 

Klávesnice ......................................................................6 
Premier LCD...........................................................6 
Premier LCDL.........................................................6 
Premier LCDP.........................................................6 
Premier LCDLP.......................................................6 
Premier RKP8/16Plus ............................................6 

Expandery zón...............................................................6 
Premier XP4............................................................6 
Premier XP8............................................................6 
Premier 60IXD........................................................6 

Expandery výstupů .......................................................6 
Premier OP16.........................................................6 
Premier RM8...........................................................6 

Komunikátory.................................................................6 
Com300...................................................................6 
Com2400.................................................................6 
ComISDN................................................................6 
ComIP .....................................................................6 
Radio-Pad...............................................................6 
GSM modul.............................................................6 
AV modul.................................................................7 

Ostatní zařízení..............................................................7 
PC-Com / USB-Com ..............................................7 
UNI-Com.................................................................7 
PRINT-com.............................................................7 
RPD-Com................................................................7 
GSM-Com...............................................................7 

Instalace ...................................................................8 
Instalační postup...........................................................8 
Ústředna..........................................................................8 

Montáž ústředny .....................................................8 
Zapojení kabeláže ústředny...................................8 
Popis ústředny........................................................9 
Popis desky ústředny ...........................................10 

Připojení střídavého napájení ...................................12 
Připojení akumulátorů ................................................12 
Připojení zařízení na sběrnici....................................13 

Kabeláž sběrnice..................................................13 
Délka kabeláže .....................................................13 
Jak předejít úbytkům napětí.................................13 
Instalace místního zdroje.....................................13 
Diagnostika sběrnice............................................13 

Klávesnice ....................................................................15 
Popis klávesnice...................................................15 
Připojení klávesnice .............................................15 

Adresa klávesnice.................................................15 
Číslování zón ........................................................15 
Klávesnicové zóny................................................15 
Výstup klávesnice.................................................15 
Výstup na reproduktor (pouze LCDL)..................15 
Programovatelná LED „Info“ ................................15 
Nastavitelné podsvětlení ......................................15 
Tamper klávesnice................................................15 

Expander zón 8XP.......................................................16 
Popis expanderu...................................................16 
Připojení expanderu .............................................16 
Adresa expanderu ................................................16 
Číslování zón ........................................................17 
Zóny expanderu....................................................17 
Pomocný vstup expanderu...................................17 
Výstupy expanderu...............................................17 
Výstup na reproduktor..........................................17 
Tamper krytu expanderu ......................................17 

Expander 60 iXD ..........................................................17 
Instalace................................................................17 
Připojení detektorů................................................18 
Kabeláž adresné smyčky .....................................18 
Zapojení iD čipů....................................................18 
Oživení a testování...............................................19 
Diagnostika pomocí servisní klávesnice..............19 

Modul výstupů OP16...................................................21 
Popis modulu výstupů ..........................................21 
Připojení modulu výstupů.......................................21 
Adresa modulu......................................................21 
Číslování výstupů .................................................21 
Výstupy..................................................................21 
Tamper krytu .........................................................21 

Číslování zón a výstupů .............................................22 
Premier 48/88/168 ................................................22 
Premier 640...........................................................22 

Zapojení zón.................................................................23 
Dvoustupňové zapojení........................................23 

Vyvážené zóny .............................................................23 
Připojení pomocného tamperu..................................24 
Připojení reproduktorů ...............................................24 
Připojení sirény............................................................24 
Výstupy ústředny 1-5..................................................25 

Zapojení výstupů ..................................................25 
Výstupy digicom 1 - 8 .................................................25 

Zapojení samostatného komunikátoru ................25 
Zapojení komunikátorů...............................................26 

Připojení komunikátoru.........................................26 
Připojení telefonní linky ........................................26 
Zapojení linky ISDN..............................................26 

Radiový modul Radio Pad..........................................27 
Registrace Radio Padu ........................................27 
Programování radiového modulu.........................27 

GSM Modul ...................................................................27 
Programování GSM modulu.................................27 

AV modul ......................................................................27 



 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

3 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

Popis desky AV modulu .......................................27 
Připojení mikrofonních jednotek (RMU) k AV 
modulu ..................................................................28 
Programování AV modulu....................................28 
Testování AV modulu...........................................28 
Spojení s AV modulem.........................................28 
Ovládání AV modulu ............................................29 

ComIP............................................................................29 
Popis modulu ComIP............................................29 
Programování modulu ComIP .............................30 

PC-Com .........................................................................30 
UNI-Com........................................................................30 
Print-Com......................................................................30 
RPD-Com......................................................................30 
GSM-Com......................................................................30 
Připojení k PC ..............................................................31 
Připojení tiskárny ........................................................31 

Oživení a odstraňování problémů ............................32 
Oživení ..........................................................................32 
Pomoc při potížích ......................................................32 

Ústředna................................................................32 
Klávesnice.............................................................32 
Expander...............................................................33 
Zóny ......................................................................33 
Komunikátor..........................................................33 
Ovládání................................................................33 

Reset a servisní zprávy ..............................................34 
Varovné tóny.........................................................34 
Další zprávy ..........................................................34 
Chybové zprávy....................................................34 

Tovární nastavení ...................................................36 

5. Programovací menu............................................39 
Úvod ..............................................................................39 
Rozklad programového menu...................................39 

Programování ústředny...........................................41 
Úvod ..............................................................................41 

Zadávání textů ......................................................41 
Kopírování a vkládání.................................................41 
Odhlášení technika .....................................................41 
Reset kódu technika (uživatel 00).............................41 

Další informace.....................................................41 
Nastavení zón...............................................................42 

Typy zóny..............................................................43 
Atributy zón 1 ........................................................45 
Atributy zón 2 ........................................................45 
Atributy pro zóny typu Klíč-tlačítko a Klíč-
přepínač ................................................................45 
Atributy pro zónu uživatelská...............................45 
Skupiny zón ..........................................................46 
Text zóny...............................................................46 

Programování skupin .................................................47 
Časy ......................................................................47 
Typ zapnutí ...........................................................48 
Sestavy skupin......................................................48 

Popis sestav..........................................................49 
Typ zapnutí sestav................................................49 
Volby skupin..........................................................50 
Zapnutí/vypnutí dle časovačů ..............................53 
Textový popis skupin............................................53 

Globální volby ..............................................................54 
Systémové časy....................................................54 
Konfigurace (volby 00 – 18).................................55 
Konfigurace (volby 19 – 36).................................56 
Systémové volby...................................................57 

Kontrola hardwaru.......................................................58 
Časovače ..............................................................59 
Systémové texty ...................................................59 
Text část. zapnutí .................................................60 
Svátky....................................................................60 
Tóny na reproduktoru ...........................................61 
Text PC výstupů ...................................................61 
Text virtuálních výstupů........................................62 

Nastavení klávesnic ....................................................63 
Skupiny klávesnice ...............................................64 
Mapování klávesnicových zón .............................64 
Volby klávesnice...................................................64 
Hlasitost reproduktoru klávesnice........................64 
Volby reproduktoru klávesnice.............................64 

Nastavení expanderů ..................................................66 
Skupiny expanderu...............................................67 
Umístění expanderu .............................................67 
Pomocný vstup expanderu...................................67 
Hlasitost reproduktoru expanderu........................67 
Volby reproduktoru expanderu.............................67 

Systémové výstupy.....................................................68 
Dostupné výstupy .................................................69 
Typy výstupů.........................................................69 
Skupina výstupů Nepoužito..................................69 
Skupina výstupů Systém......................................69 
Skupinové typy výstupů........................................70 
Skupina výstupů Zóna..........................................73 
Skupina výstupů Uživatel .....................................73 
Skupina výstupů Časovače..................................73 
Skupina výstupů PC kontrol .................................73 
Skupina výstupů Dveře ........................................73 
Atributy výstupů ....................................................73 
Virtuální výstupy ...................................................74 
X-10 výstupy .........................................................74 

Volby komunikátorů a UDL........................................75 
Reset komunikátoru..............................................75 
Test přenosu.........................................................75 
MSN/Předvolba.....................................................75 

Programování komunikátoru.....................................76 
Volby komunikátoru ..............................................80 
Objektová čísla skupin .........................................80 
Volby uploadu/downloadu....................................82 
Volby Radio/SMS..................................................84 
Nastavení radiového modulu Radio-Pad ............85 
Nastavení AV modulu...........................................85 
Nastavení ComIP..................................................85 
Nastavení Com portů............................................86 



 

INS-04-0805 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 4 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,        tel.:  387 410 186 

Přenosové kódy....................................................87 
Nastavení uživatelů.....................................................92 

Uživatelské typy....................................................93 
Uživatelské volby 1...............................................95 
Uživatelské volby 1...............................................95 
Konfigurace uživatele ...........................................96 
Časové omezení...................................................96 
Jméno uživatele....................................................96 
Dveře.....................................................................96 
Bezkontaktní karta................................................96 
Radio ovladač.......................................................96 
Mazání uživatelů...................................................96 

Nástroje technika.........................................................97 
Zobrazení deníku událostí ...................................97 
Testování sirén...................................................100 
Walk test .............................................................100 
Zobrazení stavu zón...........................................101 
Systémové testy .................................................101 
Potvrzení zařízení...............................................102 
Zobrazit stav klávesnic.......................................102 
Zobrazit stav expanderu.....................................102 
Nastavení času...................................................103 
Nastavení data....................................................103 
Změna kódu technika .........................................103 
Nastavení hlasitosti ............................................103 
Zobrazení iD .......................................................104 
Konfigurace bezdrátových prvků .......................104 
Text umístění......................................................105 
Tisk deníku událostí ...........................................105 
Skupiny pro test aktivity .....................................105 
Načtení továrních hodnot...................................105 

Programování částečného zapnutí.........................106 
Změna částečného zapnutí................................106 

Specifikace ...........................................................107 
Ústředna......................................................................107 

Zdroj....................................................................107 
Elektrické parametry...........................................107 
Prostředí..............................................................107 
Fyzické parametry ..............................................107 

Klávesnice ..................................................................108 
Elektrické parametry...........................................108 
Prostředí..............................................................108 
Fyzické parametry ..............................................108 

Expandery...................................................................108 
Elektrické parametry...........................................108 
Prostředí..............................................................108 
Fyzické parametry ..............................................108 

Moduly výstupů .........................................................109 
Elektrické parametry...........................................109 
Prostředí..............................................................109 
Fyzické parametry ..............................................109 

Komunikátory.............................................................109 
Elektrické parametry...........................................109 
Prostředí..............................................................109 
Fyzické parametry ..............................................109 

ComIP..........................................................................109 

Elektrické parametry...........................................109 
Fyzické parametry ..............................................109 

Průvodce programováním .....................................110 

Poznámky .............................................................120 
 



Představení systému Premier 48/88/168/640 Instalační manuál 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

5 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

Představení systému

Architektura systému 
 

 
 

 

 Ústředny 
Premier 48 
• Ústředna je rozšiřitelná na 48 zón pomocí 

expanderů/zón klávesnice. 
• Max. 4 klávesnice 
• Max. 4 zónové expandery 
• Max. 2 moduly s programovatelnými výstupy 
• 4 nezávislé skupiny 
• 3 různé možnosti částečného zapnutí 
• 4 sestavy zapnutí skupin 
• 25 programovatelných uživatelských kódů 
• 500 položek v deníku událostí (označené časem & 

datem) 
• 2 programovatelné výstupy (2x1A) 
• Integrovaný napájecí zdroj 1,5A 
Premier 88 

• Ústředna je rozšiřitelná na 88 zón pomocí 
expanderů/zón klávesnice. 

• Max. 8 klávesnic 
• Max. 8 zónových expanderů 
• Max. 4 moduly s programovatelnými výstupy 
• 8 nezávislé skupiny 
• 3 různé možnosti částečného zapnutí 
• 8 sestav zapnutí skupin 
• 50 programovatelných uživatelských kódů 
• 1000 položek v deníku událostí (označené časem & 

datem) 
• 5 programovatelných výstupů (4x1A, 1x3A relé) 

• Integrovaný napájecí zdroj  2A 
Premier 168 

• Ústředna je rozšiřitelná na 168 zón pomocí 
expanderů/zón klávesnice. 

• Max. 16 klávesnic 
• Max. 16 zónových expanderů 
• Max. 8 moduly s programovatelnými výstupy 
• 16 nezávislých skupin (podsystémů) 
• 3 různé možnosti částečného zapnutí 
• 8 sestav zapnutí skupin 
• 100 programovatelných uživatelských kódů 
• 2000 položek v deníku událostí (označené časem & 

datem) 
• 5 programovatelných výstupů (4x1A, 1x3A relé) 
• Integrovaný napájecí zdroj 2A 
Premier 640 

• Ústředna je rozšiřitelná na 640 zón pomocí 
expanderů/zón klávesnice. 

• Max. 64 klávesnic 
• Max. 64 zónových expanderů 
• Max. 3 moduly s programovatelnými výstupy 
• 16 nezávislých skupin 
• 3 různé možnosti částečného zapnutí 
• 8 sestav zapnutí skupin 
• 100 programovatelných uživatelských kódů 
• 2500 položek v deníku událostí (označené časem & 

datem) 
• 5 programovatelných výstupů (4x1A, 1x3A relé) 
• Integrovaný napájecí zdroj 2A
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Společné vlastnosti : 
• 8 programovatelných výstupů Digicom (100mA každý) 
• 32 znakový popis zón 
• Možnost připojení komunikátoru 

(Com300,Com2400,ComISDN) 
• Možnost připojení radiového modulu Radio-Pad. 
• Možnost připojení GSM modulu 
• Možnost připojení převodníku na TCP/IP 

(ComIP,Chiron,WebWayOne) 
• Možnost připojení relé výstupů RM8 nebo RedCARE 
• PC-Com/sériová tiskárna 
 

Klávesnice 
Premier LCD 
• Dvouřádkový LCD displej 2x16 znaků 
• 2 plně programovatelné, dvojitě či jednoduše vyvážené 

zóny 
• 1 plně programovatelný výstup (100mA)  
• Plně přizpůsobitelné podsvícení, normálně jasné, 

ztlumené nebo vypnuté, které se aktivuje během 
vstupního zpoždění nebo po stisku klávesy. 

• Integrovaný piezo-bzučák 
• Programovatelná LED „INFO“ 
Premier LCDL 
Základní vlastnosti shodné s Premiér LCD, 
klávesnice navíc obsahuje: 

• Větší LCD displej 
• Výstup na reproduktor 
Premier LCDP 
• Premier LCD se zabudovanou čtečkou ovládacích 

klíčenek Proximity Key Fob 
Premier LCDLP 
• Premier LCDL se zabudovanou čtečkou ovládacích 

klíčenek Proximity Key Fob 
Premier RKP8/16Plus 
• Ovládací LED klávesnice 
• 2 plně programovatelné EOL zóny 
• Klávesnici NELZE použít pro programování systému, 

pouze pro zapnutí/vypnutí 
 

Expandery zón 
Premier XP4 
• 4 plně programovatelné zóny s jednoduchým či 

dvojitým vyvážením 
• 2 plně programovatelné výstupy (každý 100mA) 
Premier XP8 
• 8 plně programovatelných zón s jednoduchým či 

dvojitým vyvážením 
• 8 plně programovatelných výstupů (každý 100mA) 
• Výstup na reproduktor 
• Programovatelný pomocný vstup 
Premier 60IXD 
• 2  smyčky pro připojení sběrnicových detektorů, každá 

smyčka umožňuje připojení 30 sběrnicových detektorů. 
• iD čipy pro komunikaci s detektory 
 

 Expandery výstupů 
Premier OP16 
• 16 plně programovatelných výstupů (každý 100mA) 
• „Tamper“ výstup 
• Modul lze použít k vytvoření LED tabla pro signalizaci 

stavu zón 
• Může být připojený k relé a interním 

sirénám/bzučákům 
Premier RM8 
• Zásuvná karta s plně programovatelnými relé výstupy 
• 8 vstupů pro operace bez připojené ústředny 
• 8x 3A relé výstupy s přepínacími kontakty (NO, NC, 

COM) 
• LED pro indikaci aktivace výstupů 

Komunikátory 
Com300 
• 8-mi kanálový telefonní komunikátor s formáty Fast 

Format (rychlý formát), Contact ID, SIA (level II) a 
EasyCom Pager. 

• Modem 300 Bd pro vzdálený upload/download pomocí 
PC a programu WinTex.  

• Vyžaduje připojení analogové telefonní linky 
Com2400 
• 8-mi kanálový telefonní komunikátor s formáty Fast 

Format (rychlý formát), Contact ID, SIA (level II) a 
EasyCom Pager. 

• Modem 300 Bd pro vzdálený upload/download pomocí 
PC a programu WinTex.  

• Zasílání SMS zpráv na mobilní telefony 
• Vyžaduje připojení analogové telefonní linky 
ComISDN 
• 8-mi kanálový ISDN komunikátor s formáty Fast 

Format (rychlý formát), Contact ID, SIA (level II) a 
EasyCom Pager. 

• Modem 300 Bd (analogový) nebo 19200 Bd (digitální) 
pro vzdálený upload/download pomocí PC a programu 
WinTex.  

• Vyžaduje připojení ISDN linky 
ComIP 
• Multiprotokolový komunikátor s formáty Contact ID, 

SIA II a FastFormat skrze TCP/IP. 
• Vysokorychlostní modem pro účely 

uploadu/downloadu 
• Možnost použití na ADSL/DSL/Broadband/LAN/WAN 

atd. 
Radio-Pad  
• 8-mi kanálový radiový komunikátor s formáty 

FastFormat a Contact ID. 
• Modem 4800 Bd pro vzdálený upload/download 

pomocí PC a programu WinTex. 
GSM modul 
• Skutečné zálohování telefonní linky GSM přenosem 
• Zasílání SMS (textových zpráv) na mobilní telefony 
• Zapnutí/vypnutí skupin, reset poplachů, 

aktivace/deaktivace výstupů  a vynechání zón pomocí 
SMS zpráv.   

• Modem 9600 Bd pro vzdálený upload/download 
pomocí PC a programu WinTex. 
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AV modul 
• Audio potvrzení poplachu, maximálně lze připojit 16 

mikrofonních jednotek (RMU) 
• 3 telefonní čísla pro volání 
• Ovládání systému zahrnuje ZAPínání/VYPínání 

skupin, potvrzování poplachů, ovládání AV a PC 
výstupů 

• Potvrzovací „ping“ tón pro ověření funkce 
• Nastavitelná hlasitost mikrofonů 
 

Ostatní zařízení 
PC-Com / USB-Com  
• Komunikační adaptér pro místní upload/download. 
UNI-Com 
• Komunikační adaptér pro připojení dalších zařízení 

(např. externí modem, mobilní telefon) po sériové lince. 
PRINT-com 
• Komunikační adaptér pro připojení sériové tiskárny 
RPD-Com 
• Komunikační adaptér pro připojení radiového modulu 

Radio-Pad. 
GSM-Com 
• Komunikační adaptér pro připojení GSM komunikátoru 

k ústředně 
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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). 

3: Montáž klávesnic a expanderů 
Připevněte klávesnice, zónové expandery a expandery 
výstupů na místa určení, detaily zapojení viz str.23. 

4: Zapojení zón 
Nainstalujte detektory (PIR, kontakty, panická tlačítka) a 
připojte je ke vstupům zón. Připojení zón je popsáno na str. 
23. 

5: Připojení sirény 
Připojte k ústředně externí sirénu, detaily zapojení naleznete 
na str. 24. 

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

7: Připojení napájení 
Jakmile provedete kroky 1-6, připojte ústřednu na napájení. 
Je-li ústředna připojována poprvé, musí být načteno výchozí 
nastavení, viz str. 32. Nejprve připojte kladný pól 
akumulátoru (červený vodič), poté připojte záporný pól 
(černý vodič) a nakonec připojte střídavé napájení. Ústředna 
se zapne pouze v případě, že bylo přivedeno střídavé 
napájení nebo po stisku tlačítka „Battery Kick-start“ 
(vynucený start pouze z akumulátoru). 

8: Programování ústředny 
V součinnosti s instalačním manuálem (tento dokument) 
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.   

 Zkontrolujte, aby žádný z upevňovacích bodů či 
otvorů pro kabel nebyl po připevnění přístupný. 

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 ústředny  
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1: Střídavé napájení ústředny 
K těmto svorkám je připojeno sekundární vinutí 
transformátoru 16.5V AC. 

 NIKDY nepřipojujte síťové napájení 230V AC přímo 
k těmto svorkám. 

2: Připojení zálohovacího akumulátoru 
K těmto svorkám musí být připojen zálohovací akumulátor 
12V, který napájí systém v případě výpadku hlavního 
napájení (viz str. 12).   

3: Napájení a signály pro přídavný komunikátor 
Na tomto konektoru je vyvedeno napájení 12V pro 
komunikátor a dále je zde vstup pro vzdálený reset a vstup 
indikace poruchy telefonní linky. Konektor se používá pro 
připojení samostatného komunikátoru, viz str. 25. 

4: Výstupy Digicom 
Výstupy 1 – 8 jsou standardní výstupy s otevřeným 
kolektorem (připínají –Ve, každý výstup spíná max. 100 
mA). Tyto výstupy jsou standardně používány pro připojení 
samostatného komunikátoru, detaily zapojení naleznete na 
str. 25. Každý výstup je plně programovatelný, popis 
programování těchto výstupů naleznete na str. 68. 

5: Servisní klávesnice 
Konektor určený pro připojení servisní klávesnice. 

 Používáte-li klávesnici v servisním módu, nastavte 
adresu na hodnotu 15 (všechny přepínače v poloze 
zapnuto). 

Zóny klávesnice stejně jako tamper krytu nebudou 
dohlíženy. 

6: Komunikační sběrnice 
Komunikační sběrnice Network 1 slouží pro komunikaci 
ústředny s klávesnicemi či expandery, druhá komunikační 
sběrnice (Network 2) je dostupná pouze u ústředny Premier 
168. Ústředny Premier 640 obsahují 8 sběrnic (Network 1-
8).  Svorky ‘+’ a ‘–’ slouží pro napájení modulů na sběrnici, 
signály ‘T’ a ‘R’ slouží ke komunikaci s moduly (T=vysílání, 
R=příjem). 

7: Výstup napájení 12V 
Konektor pro připojení zařízení, které vyžadují napájecí 
napětí 12V. Výstup je chráněn pojistkou F1 (1A). 

8: Vstupy zón 1 - 8 
Svorky určené pro připojení detektorů. Každá zóna (smyčka) 
je plně programovatelná, viz str. 42.  

9: Výstup pro sirénu 
Svorky pro připojení externí sirény, viz str. 24. 

10: Pomocný tamperový vstup 
K těmto svorkám lze připojit přídavný tamper boxu dalších 
zařízení, např. napájecího zdroje apod. Detaily zapojení 
naleznete na str. 24. 

11: Připojení reproduktorů 
Svorky pro připojení modulovaných sirén (reproduktorů). 
Připojit lze jeden 16Ω reproduktor nebo dva 8Ω, detaily 
zapojení naleznete na str. 24. 

12: Výstupy ústředny 
Programovatelný výstupy 1 – 5 umožňuje spínat až 500mA, 
výstupy 1 a 2 při aktivaci připínají –Ve (tzn. výstupy 
s otevřeným kolektorem), výstupy 3 - 4 při aktivaci spínají 
kladné napájení +Ve, výstup 5 používá relé. Všechny 
výstupy jsou plně programovatelné, viz str. 68. 

 Výstupy 3 – 5 jsou osazeny pouze na ústřednách 
Premier 88, Premier 168 a Premier 640. 

13: Konektor pro připojení komunikátoru 
Konektor používaný pro připojení jednoho z komunikátorů 
Com300,Com2400 nebo ComISDN. Detaily zapojení 
naleznete na str. 26. 

14: Připojení tamperu boxu 
Tamperový spínač krytu ústředny, slouží k detekci 
neautorizovaného přístupu k desce ústředny. Chcete-li tuto 
detekci zakázat, odstraňte vedení mikrospínače a vložte 
propojku (jumper). 

15: Připojení RedCARE/Dualcom 
Tento konektor slouží k připojení výstupů RedCARE, 
Dualcom, digicom nebo modul relé výstupů RM8 (na str. 68 
naleznete bližší informace o programování). 

16: Tlačítko nuceného startu z akumulátoru 
Chcete-li zapnout ústřednu a není –li k dispozici střídavé 
napájení, stiskněte toto tlačítko. 

 Tlačítko není třeba používat v případě, kdy je 
připojeno střídavé napájení 

17: Komunikační porty 1, 2 a 3 
Sériová linka 1 slouží pro účely místního 
uploadu/downloadu, seznam dalších připojitelných zařízení 
naleznete na str. 86. 

Sériová linka 2 slouží pro účely místního 
uploadu/downloadu, seznam dalších připojitelných zařízení 
naleznete na str. 86. 

Sériová linka 3 slouží pro účely místního 
uploadu/downloadu, seznam dalších připojitelných zařízení 
naleznete na str. 86. 

18: LED indikace komunikace na sběrnici 
Červená LED indikuje vysílání dat ústřednou a obvykle bliká 
velmi rychle. Zelená LED je určena k indikaci příjmu dat 
ústřednou, obvykle bliká pomaleji. Rychlost blikání zelené 
LED je přímo úměrná počtu připojených modulů (viz str. 13). 

19: Načtení továrního nastavení 
Stiskem tohoto tlačítka během startu provedete nastavení 
ústředny na tovární hodnoty. Stiskem a držením tohoto 
tlačítka po dobu cca 7 sekund resetujete kód technika na 
standardní hodnotu . 

 Načtení továrního (výchozího) nastavení trvá cca 30 
sekund. 

Načtení továrního nastavení je možné pouze 
v případě, kdy není paměť ústředny zablokována (viz 
str. 56). 

Tovární hodnoty naleznete na str. 36. 

20: Rozšiřující konektor 
Rozšiřující konektor slouží pro připojení expanderu Premier 
60XP nebo AV modulů pro akustické ověření poplachu (viz 
str. 27). 

21: Indikace funkčnosti ústředny 
LED bliká, pracuje-li ústředna správně. Zhasnutá či 
rozsvícená LED je indikací závažné chyby v činnosti 
ústředny. 

22: Plošky pro měření proudového odběru ústředny 
Plošky pro nepřímé určení proudového odběru ústředny. 
Pomocí voltmetru změřte rozdíl napětí mezi těmito ploškami, 
naměřenou hodnotu vynásobte 10 a výsledkem je proudový 
odběr. 
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Příklad : Naměřená hodnota 34 mV 

34 x 10 = 340 

Proudový odběr ústředny je 340 mA. 

23: NVM 1 & 2 
Veškeré systémové nastavení a historie událostí jsou 
uloženy v jednom či dvou obvodech EEPROM. 

F1 - F5: Ochranné pojistky (Premier 48/88/168) 
Na ústředně jsou následující pojistky: 

• F1 (1.6 A) pro pomocný napájecí výstup  
• F2 (1 A) dobíjení akumulátoru 
• F3 (1 A) pojistka napájení sběrnice 1 
• F4 (1 A) pojistka sirény 
• F5 (1 A) pojistka napájení sběrnice 2 (pouze Premier 

168)  
• Připojení zařízení na sběrnici 
 

F3 – F14: Ochranné pojistky (Premier 640) 
Na ústředně jsou následující pojistky: 
• F3 (1600 mA) Pojistka dobíjení akumulátoru 
• F4 (250mA) Reproduktor 
• F5 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 1 
• F6 (900mA) Pojistka externí sirény 
• F7 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 2 
• F8 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 3 
• F9 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 4 
• F10 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 5 
• F11 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 6 
• F12 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 7 
• F13 (900mA) Pojistka napájení sběrnice 8 
• F14 (900mA) Pojistka pro pomocný nap. výstup 12V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připojení střídavého napájení 
Střídavé napájení  230V se připojuje do svorkovnice Euro s  
pojistkou 500 mA. 

Veškerá kabeláž musí být dokončena již před připojením 
střídavého napájení k ústředně 

Po připojení střídavého napájení zakryjte hlavní přívod 
pomocí průchodky, kterou naleznete v balíčku s doplňky. 

 
 

Připojení akumulátorů 
K ústředně lze připojit jeden nebo dva akumulátory 12V 7Ah 
nebo jeden akumulátor 12V 17Ah. Tyto akumulátory 
umožňují provoz systému při výpadku střídavého napájení. 

 Veškerá kabeláž musí být před připojením 
akumulátorů dokončena 

Připojte červený vodič ke kladnému pólu akumulátoru a 
černý vodič k zápornému pólu. 

 Ústředna nastartuje pouze v případě, kdy je připojeno 
střídavé napájení nebo akumulátor. Alternativně 
umožňuje start pouze z akumulátoru, je však nutné 
stisknout tlačítko „Kick Start“. 
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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, viz str. 13. 

 Na každou sběrnici je možné připojit maximálně 8 
zónových expanderů, 8 klávesnic a 4 expandery 
výstupů. 

Je-li na sběrnici přidáno další zařízení, potvrďte prosím 
jeho přidání v menu „Potvrzení zařízení“ (viz str. 102). 

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 

 

Pro připojení zařízení na sběrnici postačuje 4 vodičový kabel. 
Doporučujeme však používat kabely 6-ti či 8-mi žilové, volné páry 
můžete v případě potřeby použít ke zvýšení průřezu napájecích 
vodičů a tím pádem  ke snížení úbytku napětí na vedení. 
Délka kabeláže 
Maximální doporučená vzdálenost (délka sběrnice) 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 maximální 
vzdálenost k poslednímu modulu (důvodem je postupný 
úbytek napětí na vedení). V žádném případě však 
nesmí překročit 250m bez použití přídavného zdroje. 

 
Maximální vzdálenost mezi dvěma moduly : 
• 100m při použití hvězdicové topologie (paralelní 

zapojení) 
• 100m při použití sběrnicové topologie (moduly jsou 

zapojeny za sebou), resp. 250m při použití expanderů 
Premier 8XP v.2.0 a vyšší. 

 
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 

Lze dosáhnout až vzdálenosti 1km mezi ústřednou a 
posledním modulem na sběrnici (pouze při sběrnicové 
topologii), v tomto případě však musí být u modulu použit 
lokální zdroj.  

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 místní napájecí zdroj, nezapomeňte propojit 
zápornou svorku lokálního zdroje a ústředny. 

Instalace místního zdroje 
Instalujete-li lokální zdroj, nezapomeňte propojit záporné 
póly zdrojů, přičemž kladné póly zdrojů se nesmí stýkat  -
jednalo by se o paralelní zapojení zdrojů. Správné zapojení 
lokálního zdroje naleznete na str. 12. 

Diagnostika sběrnice 
Každá komunikační sběrnice je vybavena dvěmi LED pro 
indikaci „provozu“ na sběrnici. Červená LED indikuje vysílání 
dat ústředny a zelená LED indikuje příjem dat do ústředny 
(tzn. vysílání dat z modulů na sběrnici). Následující tabulky 
popisují stavy jednotlivých LED a jejich význam : 

Stav LED Vodič ‘T’ 
odpojen 

Vodič ‘T’ připojen 

Červená LED bliká Normální stav Normální stav 
Červená LED svítí Chyba ústředny Zkrat kabelu 

Červená LED 
nesvítí 

Chyba ústředny Chyba ústředny 

 

 

Stav LED Vodič ‘R’ 
odpojen 

Vodič ‘R’ připojen 

Zelená LED bliká Chyba ústředny Normální stav 
Zelená LED svítí Chyba ústředny Zkrat kabelu 

Zelená LED nesvítí Normální stav Žádná data z modulů 

 LED slouží jako základní diagnostika při hledání 
problémů na sběrnici, neumožňuje však plnou indikaci 
možných poruch. 
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Klávesnice 
Všechny klávesnice Premier LCD, LCDL, LCDP a LCDLP 
obsahují : 
• 2 plně programovatelné zóny 
• 1 plně programovatelný výstup s otevřeným kolektorem 
• 1 plně programovatelná LED (Info) 
 
Dále, klávesnice LCDL a LCDLP obsahují : 
• 1 výstup pro modulovanou sirénu (reproduktor) 
Klávesnice LCDP a LCDLP obsahují integrovanou čtečku 
bezkontaktních karet (klíčenek) 
 
Klávesnice RKP8/16Plus obsahují : 
• Plná LED indikace a 2 plně programovatelné zóny 
 
Popis klávesnice 

 

Připojení klávesnice 
Klávesnice jsou do systému zapojeny pomocí sběrnice, 
umístěné v levé spodní části ústředny (viz str. 13). 

Adresa klávesnice 
Každá z klávesnic musí mít přiřazenu jedinečnou adresu, 
nastavení adresy se provádí pomocí DIP přepínačů, 
umístěných na levé straně klávesnice. Následující tabulka 
obsahuje možné hodnoty adres a jejich nastavení : 

Adresa DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 
1 Zap/Vyp Vyp. Vyp. Vyp. 
2 Vyp. Zap. Vyp. Vyp. 
3 Vyp. Vyp. Zap. Vyp. 
4 Vyp. Vyp. Vyp. Zap. 
5 Zap. Vyp. Vyp. Zap. 
6 Vyp. Zap. Vyp. Zap. 
7 Vyp. Vyp. Zap. Zap. 
8 Zap. Vyp. Zap. Zap. 

Technik Zap. Zap. Zap. Zap. 

 Nikdy nenastavujte stejnou adresu na dvou různých 
klávesnicích na stejné sběrnici. 

Chcete-li klávesnici nastavit do servisního módu 
(režimu technika), nastavte všechny DIP přepínače do 
polohy „zapnuto“. 

 

Číslování zón 
Následující tabulka ukazuje výchozí přiřazení zón (číslo 
zóny): 

Adresa Zóny 
(Sběrnice 1) 

Zóny 
(Sběrnice 2) 

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

 Zóny na klávesnicích nejsou standardně přiřazeny do 
systému, informace o zařazení klávesnicových zón 
naleznete na str. 64. 

Klávesnicové zóny 
Klávesnice je vybavena dvěma zónami (na str. 23 naleznete 
způsob jejich zapojení). Každá z těchto zón je plně 
programovatelná, detaily o nastavení zón naleznete na str. 
42. 

Výstup klávesnice 
Klávesnice je rovněž vybavena jedním výstupem, který lze 
použít na aktivaci přídavných zařízení (LED, relé, sirény). 
Detaily o zapojení výstupů naleznete na str. 25, na str. 68 je 
možné získat informace o programování výstupů. Vlastnosti 
výstupu popisuje následující tabulka : 

Výstup Max. spínaný 
proud 

Typ 

1 100mA Výstup 
s otevřeným 
kolektorem 

Výstup na reproduktor (pouze LCDL) 
Klávesnice Premier LCDL je vybavena výstupem pro 
připojení modulované sirény (reproduktoru). Připojit lze 
jeden reproduktor 16Ω nebo dva reproduktory 8Ω. Způsob 
zapojení naleznete na str. 24. 

 Klávesnice rovněž umožňuje nastavit hlasitost tohoto 
výstupu, více informací též na str. 64. 

Programovatelná LED „Info“ 
Programovatelná LED „Info“ na čelním panelu umožňuje 
zobrazovat stav výstupu nebo zobrazuje stav zabezpečení 
příslušné skupiny. Více informací naleznete na str. 64. 

Nastavitelné podsvětlení 
Stiskněte a držte klávesu  na cca 5 sekund a pomocí 
klávesy  můžete nastavit podsvětlení klávesnice 
(klávesu  držte stále stisknutou). Po dosažení 
požadovaného jasu uvolněte obě klávesy. 

 Podsvětlení lze nastavit pouze v případě, kdy není 
aktivní některé menu. 

Tamper klávesnice 
Tamper krytu klávesnice může být povolen či zakázán, viz 
str. 64. 
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 Expander zón 8XP 
Popis expanderu  
 

 

Připojení expanderu 
Expandery jsou do systému zapojeny pomocí sběrnice, 
umístěné v levé spodní části ústředny (viz str. 13). Modul 
obsahuje „vstupní“ svorky pro připojení sběrnice 
(NETWORK IN) a dále „výstupní“ svorky sběrnice 
(NETWORK OUT). 

Sběrnicové a hvězdicové zapojení 
Sběrnici je možné zapojit dvěma způsoby – sběrnicově 
(jednotlivé expandery jsou zapojeny „za sebou“), druhou 
možností je hvězdicové zapojení, kdy je zapojeno více 
modulů paralelně. Na základě typu připojení je nutné 
nastavit propojku JP3 : 

S (STAR) – nastavte propojku do této pozice, pokud 
používáte hvězdicového zapojení, tzn. na vstupní svorky 
(NETWORK IN) je přivedena sběrnice paralelně zapojená 
s jinými moduly. Předchozí verze expanderu pracovaly 
v tomto režimu a z důvodu zpětné kompatibility je propojka 
standardně vložena v této pozici. 

D (DAISY) – pokud je na vstupní svorky připojena sběrnice, 
která není paralelně zapojena s jinými moduly, potom 
přepněte propojku JP3 do této pozice.  

Je-li propojka nastavena do pozice S (STAR), potom není 
signál sběrnice, zapojený na svorky NETWORK IN 
zesilován. V tomto případě je maximální vzdálenost mezi 
dvěma moduly 100m, sběrnici lze však větvit. 

Je-li propojka JP3 v pozici D (DAISY), potom je signál, 
přivedený na svorky NETWORK IN zesílen, což umožňuje 
maximální vzdálenost mezi dvěma moduly až 250m. 
Jednotlivé moduly v tomto zapojení nesmí být zapojeny 
paralelně (sběrnice od předchozího modulu nesmí být 
větvená). 

Poznámka : Napájecí napětí kteréhokoliv modulu nesmí 
poklesnout pod 12V, resp. 10V při napájení ze záložního 
akumulátoru. 

Hvězdicové zapojení : 

 
Sběrnicové zapojení : 

 
Kombinované zapojení : 

 

Adresa expanderu 
Každý expander musí mít přiřazenu jedinečnou adresu. 
Nastavení adresy se provádí pomocí DIP přepínačů, 
umístěných ve středu desky expanderu. Následující tabulka 
popisuje možné nastavení adres : 

Adresa DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 
1 Zap./Vyp Vyp. Vyp. Vyp. 
2 Vyp. Zap. Vyp. Vyp. 
3 Vyp. Vyp. Zap. Vyp. 
4 Vyp. Vyp. Vyp. Zap. 
5 Zap. Vyp. Vyp. Zap. 
6 Vyp. Zap. Vyp. Zap. 
7 Vyp. Vyp. Zap. Zap. 
8 Zap. Vyp. Zap. Zap. 
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 Na jedné sběrnici nesmí být zapojeny dva expandery se 
stejnou adresou. 

Číslování zón 
Následující tabulka popisuje číslování zón na expanderech: 

Adresa Zóny 
(sběrnice 1) 

Zóny 
(sběrnice 2) 

1 9 - 16 73 - 80 
2 17 - 24 81 - 88 
3 25 - 32 89 - 96 
4 33 - 40 97 - 104 
5 41 - 48 105 - 112 
6 49 - 56 113 - 120 
7 57 - 64 121 - 128 
8 65 - 72 129 - 136 

 Sběrnice 2 je obsažena pouze v ústředně Premier 
168. 

Zóny expanderu 
Expander je vybaven 8 plně programovatelnými zónami, 
detaily zapojení zón naleznete na str. 23, bližší informace o 
programování zón lze nalézt na str. 42. 

Pomocný vstup expanderu 
Expander je vybaven jedním pomocným vstupem, který může 
sloužit pro monitorování tamperu dalších zařízení aj. Způsob 
zapojení naleznete na str. 24, bližší informace o 
programování tohoto vstupu naleznete na str. 67. Pomocný 
vstup reaguje tímto způsobem: 

Stav vstupu Reakce systému 
0V připojeno Vstup „vyvážen“ 
0V odpojeno Vstup narušen 

 Další informace o reakci systému na narušení tohoto 
vstupu naleznete na str. 67. 

Výstupy expanderu 
Expander je vybaven 8 výstupy, které mohou aktivovat další 
zařízení, např. LED, relé, sirény aj. Způsob zapojení výstupu 
naleznete na str. 25, detaily o programování výstupů 
naleznete na str. 68. Vlastnosti výstupu popisuje následující 
tabulka: 

Výstupy Max. spínaný 
proud 

Typ 

1 - 8 100mA Výstupy 
s otevřeným 
kolektorem 

Výstup na reproduktor 
Expander je vybaven také výstupem pro připojení 
modulované sirény (reproduktoru). Připojit lze jeden 
reproduktor 8Ω nebo dva reproduktory 16Ω. Způsob 
zapojení naleznete na str. 24. 
Tamper krytu expanderu 
Tamper krytu expanderu může být zakázán vložením 
propojky (jumperu) mezi střední a pravý pin propojky JP2 
(Enable Tamper)., přičemž levý pin zůstane volný. Propojku 
naleznete nalevo od DIP přepínačů pro nastavení adresy 
expanderu. 

Expander 60 iXD 
Ústředny Premier 48/88/168/640 umožňují 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 
• Zóny mohou být namapovány na jakokoliv pozici v 

systému 
Tento expander je možno připojit k systémům Premier 88-
168 od verze 5.0. Ústředna Premier 48 musí být verze 2.0 a 
vyšší, přičemž dovoluje připojit maximálně 48 detektorů. 

Modul lze použít ve dvou režimech – místním a 
sběrnicovém. V prvním případě se modul připojí 
k rozšiřujícímu portu (EXPANSION) na ústředně, v druhém 
případě je modul připojen na sběrnici a „emuluje“ klasické 
zónové expandery (Premier 8XP). Ve sběrnicovém režimu 
nemohou být zóny libovolně mapovány, ale jsou pevně 
přiřazeny k určitým zónám (viz dále). Podporuje-li ústředna 
např. dva expandery, lze použít max. 16 iD detektorů (2 x 8). 

 
1) Konektor pro lokální připojení k ústředně 

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. 

Lokální režim : 

1. Upevněte expander co nejblíže k ústředně 

2. Jeden konec propojovacího kabelu připojte do konektoru 
JP2 na modulu, druhý konec zasuňte do rozšiřujícího portu 
(JP7, EXPANSION) na ústředně. 

3. Připojte iD zařízení, viz kapitola „Připojení detektorů“ 
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4. Připojte znovu napájení ústředny a nastavte nezbytné 
volby v ústředně (viz kapitola „Oživení a testování“). 

Sběrnicový režim : 

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 

Premier 48 1 1-4 1 01 – 30 09 – 38 

Premier 88/168 1 1-4 1 01 – 30 09 – 38 

Premier 88/168 2 1-8 1 

2 

01 – 30 

01 – 30 

09 – 38 

41 – 70 

Premier 640 1 1-4 1 01 – 30 01 – 30 

Premier 640 2 1-8 1 

2 

01 – 30 

01 – 30 

01 – 30 

33 – 62 

 

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 
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. 
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Následující obrázek  ukazuje způsob zapojení iD čipu do 
běžného detektoru : 

 
Rozpojí-li se tamperový kontakt detektoru (po narušení 
krytu), je iD čip odpojen a systém vyhlásí tamperový 
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 : 

 

Oživení a testování 
Lokální režim 

Jakmile je modul nainstalován, je nutné jej správně 
naprogramovat. Postupujte následovně : 

1. Zadejte kód technika (výchozí kód je ) 
2. Vyberte menu Komunikace (klávesou ) a 

stiskněte klávesu YES. 
3. Vyberte menu Com Port Setup (klávesou ) a 

stiskněte YES 
4. Vyberte položku Expansion port (klávesou 4) 
5. Stiskněte NO pro změnu a vyberte iD modul 

(klávesa ), změnu potvrďte stisknutím klávesy 
YES. 

6. Opusťte menu stiskem klávesy MENU 
7. Opusťte menu stiskem klávesy MENU. 
8. LED komunikace na modulu by nyní měla blikat 
9. Vyberte menu Technik moznosti (klávesou ) a 

stiskněte klávesu YES 
10. Pomocí rolovací klávesy vyberte menu Ukaz iD 

data a stiskněte klávesu YES 
11. Proveďte mapování zón, viz str. 104. 
12. Jakmile jsou zóny namapovány do systému, 

můžete je volně používat  
 

Sběrnicový režim 

V tomto režimu nejsou adresné zóny na iD sběrnici do 
systému mapovány, ale jsou napevno přiřazeny – obsazují 
zóny expanderů Premier 8XP, 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 1-8 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 

 

 

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 
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 - 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 NO 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 
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Modul výstupů OP16 
Expander obsahuje dvojici sad výstupů (označené jako Bank 
1 a Bank 2), přičemž každá sada obsahuje 8 výstupů. 
 
Expander Premier OP16 umožňuje také zobrazení stavu zón 
pomocí svých výstupů. 

 Každá sada zobrazuje stav zón na expanderu, jehož 
adresa je shodná s adresou dané sady. 

Je možné provést jakoukoliv kombinaci adres na 
výstupním modulu, tzn. Bank 1 na modulu výstupů 
může zobrazovat stav zón na expanderu 3 a Bank 2 
může zobrazovat např. stav zón na zónovém 
expanderu s adresou 8.  

Popis modulu výstupů 
 

 

Připojení modulu výstupů 
Expandery jsou do systému zapojeny pomocí sběrnice, 
umístěné v levé spodní části ústředny (viz str. 11). 

Adresa modulu 
Každý z modulů musí mít přiřazenu jedinečnou adresu, 
nastavení adresy se provádí pomocí DIP přepínačů, 
umístěných ve středu desky plošných spojů.  

 Sada výstupů Bank 1 zobrazuje stav zón expanderu, 
jehož adresa je shodná s nastavením adresy pro bank 
1 (levé pole DIP přepínačů). 

 Sada výstupů Bank 2 zobrazuje stav zón expanderu, 
jehož adresa je shodná s nastavením adresy pro bank 
2 (pravé pole DIP přepínačů). 

Následující tabulka udává možné nastavení adres: 

Adresa DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 
1 Zap./Vyp. Vyp. Vyp. Vyp. 
2 Vyp. Zap. Vyp. Vyp. 
3 Vyp. Vyp. Zap. Vyp. 
4 Vyp. Vyp. Vyp. Zap. 
5 Zap. Vyp. Vyp. Zap. 
6 Vyp. Zap. Vyp. Zap. 
7 Vyp. Vyp. Zap. Zap. 
8 Zap. Vyp. Zap. Zap. 

 Nikdy nenastavujte stejnou adresu na dvou různých 
modulech na stejné sběrnici. 

Číslování výstupů 
Následující tabulka udává čísla výstupů v závislosti na 
nastavené adrese: 

Adresa Výstupy 
(sběrnice 1) 

Výstupy 
(sběrnice 2) 

1 Expander 1, 1-8 Expander 1, 1-8 
2 Expander 2, 1-8 Expander 2, 1-8 

3 * Expander 3, 1-8 Expander 3, 1-8 
4 * Expander 4, 1-8 Expander 4, 1-8 
5 ** Expander 5, 1-8 Expander 5, 1-8 
6 ** Expander 6, 1-8 Expander 6, 1-8 
7 ** Expander 7, 1-8 Expander 7, 1-8 
8 ** Expander 8, 1-8 Expander 8, 1-8 

 Sběrnice 2 je dostupná pouze u ústředny Premier 
168. 

* Pouze Premier 88, 168 a 640. 

** Pouze Premier 168 a 640 

Výstupy 
Expander výstupů obsahuje 16 plně programovatelných 
výstupů, které mohou být použity k aktivaci dalších zařízení 
(LED, relé, sirén, aj.). Způsob zapojení výstupů naleznete na 
str. 25, informace o programování výstupů je možné nalézt 
na str. 68. Následující tabulka udává vlastnosti výstupů: 

Banka 
(sada) 

Výstupy Max. spínaný 
proud 

Typ 

1 1 - 8 100mA Výstupy 
s otevřeným 
kolektorem 

2 1 - 8 100mA Výstupy 
s otevřeným 
kolektorem 

 

Tamper krytu 
Výstup tamperového spínače je vyveden na konektor na 
horní straně desky plošných spojů. Je-li vyžadováno 
monitorování tamperu, musí být tento výstup spojen 
s některou ze zón na expanderu či ústředně. 
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Číslování zón a výstupů 

Premier 48/88/168 
Zóny na expanderech              Zóny na klávesnicích 

Adresa Sběrnice 1 Sběrnice 2  Adresa Sběrnice 1 Sběrnice 2 
1 9 - 16 73 - 80  1 Nenast. Nenast. 

2 17 - 24 81 - 88  2 Nenast. Nenast. 

3 25 - 32 89 - 96  3 Nenast. Nenast. 

4 33 - 40 97 - 104  4 Nenast. Nenast. 

   5 * 41 - 48 105 - 112     5 * Nenast. Nenast. 

   6 * 49 - 56 113 - 120     6 * Nenast. Nenast. 

   7 * 57 - 64 121 - 128     7 * Nenast. Nenast. 

   8 * 65 - 72 129 - 136     8 * Nenast. Nenast. 

Premier 640 
Zóny na expanderech 

Adresa Sběrnice 1 Sběrnice 2 Sběrnice 3 Sběrnice 4 Sběrnice 5 Sběrnice 6 Sběrnice 7 Sběrnice 8 
1 1 - 8 65 - 72 129 - 136 193 - 200 257 - 264 321 - 328 385 - 392 449 - 456 

2 9 - 16 73 - 80 137 - 144 201 - 208 265 - 272 329 - 336 393 - 400 457 - 464 

3 17 - 24 81 - 88 145 - 152 209 - 216 273 - 280 337 - 344 401 - 408 465 - 472 

4 25 - 32 89 - 96 153 - 160 217 - 224 281 - 288 345 - 352 409 - 416 473 - 480 

5 33 - 40 97 - 104 161 - 168 225 - 232 289 - 296 353 - 360 417 - 424 481 - 488 

6 41 - 48 105 - 112 169 - 176 233 - 240 297 - 304 361 - 368 425 - 432 489 - 496 

7 49 - 56 113 - 120 177 - 184 241 - 248 305 - 312 369 - 376 433 - 440 497 - 504 

8 57 - 64 121 - 128 185 - 192 249 - 256 313 - 320 377 - 384 441 - 448 505 - 512 

Zóny na klávesnicích 

Adresa Sběrnice 1 Sběrnice 2 Sběrnice 3 Sběrnice 4 Sběrnice 5 Sběrnice 6 Sběrnice 7 Sběrnice 8 
1 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

2 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

3 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

4 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

5 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

6 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

7 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

8 Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. Nenast. 

Výstupy na expanderech 

Adresa Sběrnice 1 Sběrnice 2 Sběrnice 3 Sběrnice 4 Sběrnice 5 Sběrnice 6 Sběrnice 7 Sběrnice 8 
1 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 Exp. 1, 1-8 

2 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 Exp. 2, 1-8 

3 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 Exp. 3, 1-8 

4 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 Exp. 4, 1-8 

5 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 Exp. 5, 1-8 

6 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 Exp. 6, 1-8 

7 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 Exp. 7, 1-8 

8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 Exp. 8, 1-8 
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 Zapojení zón 
Systémy Premier 48/88/168/640 mají 8 zón  přímo na desce 
ústředny. Tyto zóny umožňují buď dvoustupňové zapojení 
(kontakty detektoru jsou zapojeny pomocí 4 vodičů ke 
vstupům bez vyvažovacích rezistorů) nebo zapojení 
s vyvažovacími rezistory (jednoduché EOL vyvážení nebo 
dvojité vyvážení DEOL). 
 

 Kterákoliv nezapojená zóna musí být nastavena jako 
„Nepoužitá“ (viz str. 43). 

Používáte-li zapojení s vyvažovacími rezistory, 
nezapojujte více než 5 detektorů ke každé zóně. 

Dvoustupňové zapojení 
Tento způsob zapojení nevyužívá vyvažovací rezistory, 
detektor je zapojen k příslušným vstupům pomocí 4 žilového 
kabelu. Systém reaguje na narušení příslušného vstupu 
následovně : 

Stav detektoru Odezva systému 
Poplachový kontakt 

sepnut 
Zóna nenarušena 

Poplachový kontakt 
rozepnut 

Zóna narušena 

Tamperový kontakt 
sepnut 

Tamper neaktivní 

Tamperový spínač 
rozepnut 

Tamper aktivní 

Zkrat Tamper zóny* 

* Pomocí programových voleb lze nastavit, zda 
bude generován poplach či tamper (viz str. 56). 
 

 

 Při použití tohoto způsobu zapojení nepřipojujte více 
než 10 detektorů ke každé zóně. 

Používáte-li detektory s normálně rozepnutými 
kontakty, nastavte prosím volbu „Zóna zkrat = tamper“ 
(viz str. 56). 

 

 

 

 

Vyvážené zóny 
Tento způsob zapojení umožňuje připojit detektory 
s normálně sepnutými či rozepnutými kontakty, pro přenos 
informace o stavu detektoru se používá dvou vodičů, 
detektory musí obsahovat vyvažovací rezistory.  

 

Je-li volba „Zkrat = Tamper“  nastavena (viz str. 56), potom 
reaguje systém následujícím způsobem : 

Stav zóny Odezva systému 
0 – 2k Zóna narušena či tamper 

2k1 – 4k6 Zóna nenarušena 
4k7 – 20k Zóna narušena 

>21k Tamper zóny 

 Při použití tohoto zapojení nepoužívejte více než 3 
detektory na zónu 

Je-li naopak volba „Zkrat = Tamper“ nenastavena, 
potom je stav zón vyhodnocován následovně : 

Stav zóny Odezva systému 
0 – 2k Zóna narušena 

2k1 – 4k6 Zóna nenarušena 
4k7 - 30k Zóna narušena 

>31k Tamper zóny 

 Informace o testování stavu zón naleznete na str. 101. 

 Při tomto způsobu zapojení nepřipojujte k jedné zóně 
více než 5 detektorů 
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Připojení pomocného tamperu 
Tyto svorky umožňují připojení tamperového kontaktu 
z jiného zařízení, např. napájecího zdroje apod. 
 

 
 

 Není-li pomocný tamperový vstup využíván, musí být 
propojen. 

 

Připojení reproduktorů 
Tyto výstupy slouží pro připojení modulovaných sirén 
(reproduktorů), připojit lze jednu sirénu 16Ω nebo dvě sirény 
8Ω. Zapojení naleznete na obrázku níže :  
 

 

 Více informací o testování sirén naleznete na str. 101. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení sirény 
Následující svorky slouží pro připojení externí sirény: 

+12V Napájení 12V (chráněno 1A pojistkou F4). Obvykle 
se připojuje na svorku „+12V“ na siréně. 

0V Záporný pól napájení sirény. Obvykle se připojuje na 
svorku „0V“ na siréně. 

Tamp Vstup tamperu sirény, obvykle se zapojuje na svorku 
„Tamper out“ na siréně. Není-li tamper spínač zapojen, musí 
být tato svorka spojena s „0V“. 

Strb - Výstup pro aktivaci blikače sirény, při aktivaci je 
připojen na 0V. Výstup je chráněn pojistkou 500mA. Obvykle 
se zapojuje na svorku „Strobe -ve“ na siréně. Je-li to možné, 
propojte svorku „Strobe +Ve“ na siréně se svorkou „+12V“. 

Bell - Výstup na sirénu, při poplachu je připojeno 0V, 
výstup je chráněn pojistkou 500mA. Obvykle se připojuje se 
svorkou „Trigger –Ve“ na siréně. Výstup může být nastaven 
též pro spínání zálohovaných sirén, které se aktivují 
odpojením napájení (další informace na str. 55). 
 

 

 Informace o testování sirén naleznete na str. 100. 

Je-li zadán kód technika pro vstup do 
programovacího menu, výstup Strobe je třikrát 
aktivován, což aktivuje servisní režim sirény Texecom 
Odyssey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalace Premier 48/88/168/640 Instalační manuál 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

25 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

 Výstupy ústředny 1-5 
Ústředna je vybavena 5 výstupy, které mohou být použity 
pro aktivaci dalších zařízení, např. LED, relé, sirén aj. 
Informace o nastavení těchto výstupů naleznete na str. 68. 
Následující tabulka udává charakteristiku těchto výstupů: 

Č. Max. spínaný 
proud 

Typ 

1 1A Připínáno –Ve 
2 1A Připínáno –Ve 
3 1A Připínáno +Ve 
4 1A Připínáno +Ve 
5 3A Relé 

 

Zapojení výstupů 
Následující obrázky ukazují typické zapojení výstupů: 
 

 

 Informace o testování výstupů naleznete na str. 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 Výstupy digicom 1 - 8 
Ústředna obsahuje také 8 programovatelných výstupů, které 
mohou být použity pro aktivaci samostatného komunikátoru. 
Informace o nastavení těchto výstupů naleznete na str. 68. 
Následující tabulka obsahuje charakteristiku těchto výstupů : 

Č. Max. 
spínaný 
proud 

Typ 

1 100mA Připínáno -Ve 
2 100mA Připínáno –Ve 
3 100mA Připínáno –Ve 
4 100mA Připínáno –Ve 
5 100mA Připínáno –Ve 
6 100mA Připínáno –Ve 
7 100mA Připínáno –Ve 
8 100mA Připínáno -Ve 

 

Zapojení samostatného komunikátoru 
Následující obrázek popisuje připojení samostatného 
komunikátoru:    
 

 

 Informace o testování digicom výstupů naleznete na str. 
101. 
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Zapojení komunikátorů 
Modul Com300 je víceprotokolový, osmikanálový telefonní 
komunikátor s modemem o rychlosti 300 Bd. 

Com2400 je víceprotokolový, osmikanálový telefonní 
komunikátor s modemem o rychlosti 2400 Bd. Modul je také 
schopen zasílat SMS zprávy na mobilní telefony. 

ComISDN je víceprotokolový, osmikanálový digitální 
komunikátor, určený pro linky ISDN. 

Tyto moduly mohou být použity pro přenos informací na PCO 
ve formátech FastFormat, Contact ID či SIA level II/III, 
komunikátory rovněž umožňují vzdálený upload/download 
programových dat z/do ústředny pomocí PC s programem 
WinTex. 

Připojení komunikátoru 
Přesvědčte se, že je komunikátor správně orientován (viz 
obrázek). Vložte 8-mi pinový konektor komunikátoru do 
odpovídajícího konektoru ústředny a desku komunikátoru 
opatrně upevněte pomocí distančních sloupků. 

 

Připojení telefonní linky 
Standardní analogová telefonní linka se zapojuje do desky 
komunikátoru Com300 nebo Com2400. Zapojení popisuje 
následující obrázek : 
 

 

Zapojení linky ISDN 
ISDN linku lze připojit do komunikátoru ComISDN, způsob 
zapojení je popsán na následujícím obrázku : 
 

 

 Informace o testování komunikátorů naleznete na str. 
75. 
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Radiový modul Radio Pad 
Před  připojením komunikátoru Radio-Pad odpojte veškeré 
napájení ústředny (střídavé i akumulátor), v instalaci 
nepokračujte, je-li ústředna stále napájena. 

Při vlastní instalaci postupujte následovně : 

• Připojte RPD-Com pomocí 7-mi pinového konektoru 
k ústředně (konektor Com2). 

• Spojte Radio Pad a modul RPD-Com pomocí 25-
pinového konektoru. 

• Umístěte napájecí konektor do konektoru na spodní 
části Radio Padu. 

• Připojte černý vodič k zápornému pólu zdroje na 
ústředně 

• Připojte bílý vodič ke kladnému pólu na ústředně 
 
Registrace Radio Padu 
• Kdykoliv je radiový modul instalován, musí být přihlášen 

do sítě. Proveďte proto následující : 
• Stiskněte a držte testovací tlačítko na přední straně 

radiového modulu. 
• Připojte napájení (test. tlačítko držte stále sepnuté) a 

vyčkejte, dokud žlutá servisní LED na Radio Padu 
nezačne blikat. 

• Uvolněte testovací tlačítko 
Programování radiového modulu 
• Nastavte port Com2 na připojení radiového modulu (viz 

str. 86) 
• Pro další informace prostudujte instalační manuál 

radiového modulu Radio Pad. 
 

GSM Modul 
Před připojením GSM modulu odpojte veškeré napájení 
ústředny (střídavé napájení i záložní akumulátor), 
nepokračujte, je-li ústředna stále napájena. 

Při vlastní instalaci postupujte následovně : 

• Připojte 7-mi pinový konektor z modulu GSM-Com na 
konektor Com2 na ústředně. 

• Propojte GSM-Com s GSM jednotkou pomocí konektoru 
RJ45. 

• Připojte napájecí konektor GSM modulu 
• Vložte SIM kartu do spodní části modulu 
• Připojte napájení ústředny 
 
Programování GSM modulu 
• Nastavte port Com2 na spojení s GSM modulem (viz str. 

86). 
• Další informace o nastavení GSM modulu naleznete 

v instalační příručce tohoto modulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV modul 
Audio verifikační (AV) modul slouží k ověření poplachu 
v chráněném prostoru. K jednomu modulu lze připojit až 16 
mikrofonů (RMU), AV modul lze ovládat pomocí telefonu 
s tónovou volbou. Modul lze připojit k následujícím 
ústřednám : 

• Premier 88 (verze 5.1 a vyšší) 
• Premier 168 (verze 5.1 a vyšší) 
• Premier 640 (verze 1.0 a vyšší) 
Popis desky AV modulu 

 
1 – Audio port (JP1) – spojte s konektorem JP3 na modulu 
Com2400 

2 – Ovládací port (JP2) – spojte s konektorem Expansion 
port (JP7) na ústředně 

3 – Vstupy mikrofonů 

4 – Napájení 12V, chráněno pojistkou F1 

5 - Výstupy 1 – 16 (spíná 0V, max. odběr 100mA) 

6 – Nastavení hlasitosti všech mikrofonů 

Před připojením AV modulu odpojte veškeré napájení 
ústředny (střídavé napájení i záložní akumulátor), 
nepokračujte, je-li ústředna stále napájena. 
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Při vlastní instalaci postupujte následovně : 

1) Připevněte modul pomocí 4 samolepících 
distančních sloupků, dodávaných spolu s AV 
modulem. 

2) Zapojte jeden konec audio kabelu“A“ do konektoru 
JP1 na AV modulu, druhý konec zapojte do 
konektoru JP3 na komunikátoru Com2400. 

3) Zapojte jeden konec propojovacího kabelu „B“ do 
konektoru JP2 na AV modulu, druhý konec zapojte 
do konektoru JP7 na ústředně. 

4) Připojte mikrofonní jednotky do AV modulu 
5) Zapojte výstup tamperu AV modulu do pomocného 

tamperového vstupu na ústředně 

 
Připojení mikrofonních jednotek (RMU) 
k AV modulu 
K jednomu AV modulu lze připojit max. 16 mikrofonních 
jednotek (RMU).  

 

 

Programování AV modulu 
Po instalaci AV modulu a všech RMU jednotek připojte 
napájení. Poté proveďte následující kroky a nastavení : 

1. Aktivujte režim technika (zadejte kód technika) 

2. Nastavte volby „Com Port 1“ a „Onboard Digicom“ na 
hodnotu „Com2400“. Dále nastavte volbu „Expansion 
Port“ na „AV modul“ – viz str. 86. 

3. Nastavte tlf. čísla volaných uživatelů (volby „AV č. 
1,2,3“, viz str. 85), na které bude AV modul po poplachu 
volat (nejprve však proběhne komunikace s PCO). Dále 
nastavte počet volání („AV vyt. pokusy“, viz str. 85) a  
délku čekání mezi pokusy („AV re-dial zpoz.“, str. 85). 

4. Nastavte požadovaný režim „přemostění“ 
záznamníku/faxu (volba „Obejít záznamník/fax“, str. 83), 
dále též volbu „Zvonění před odpovědí“ (str.83). 

5. Naprogramujte komunikátor (viz str. 76), jedná se 
zejména o tyto volby : 

• Přenosový protokol  
• První a druhé telefonní číslo 
• Objektové číslo 
• Pokusy o spojení 
• Předávané skupiny 
• Předávané události 
• Konfigurační volby – volba „Aktivuj AV“ musí být 

povolena 
Jakmile jsou předchozí volby nastaveny, můžete přejít 
k testování AV modulu. 

Testování AV modulu 
1. Na telefonu s tónovou volbou vytočte tlf. číslo, na 

kterém je zapojen komunikátor. Po vyzvednutí tlf. 
linky ústřednou uslyšíte sérii tónů o vyšší frekvenci, 
stiskněte klávesu [*]. 

2. Na telefonu zadejte přístupový kód (např. 5678). 
Byl-li kód akceptován, uslyšíte dvě písknutí. 

3. Nyní jste připojeni k zabezpečovacímu systému 
(on-line). 

4. Stiskněte [*][4] pro aktivaci RMU menu. 

5. Stiskněte [0][1] pro výběr mikrofonu 1, nyní můžete 
slyšet zvuky z oblasti, kde je mikrofon nainstalován. 
Stiskem klávesy [*] aktivujete „ping“ tón na 
klávesnici a expanderu. Pomocí trimru na desce AV 
modulu můžete nastavit hlasitost všech mikrofonů. 
Je-li příliš slabý signál pouze z některých 
mikrofonů, dostavte hlasitost na jednotlivých 
mikrofonech. 

6. Stiskněte [0][2] pro výběr mikrofonu 2, postupně 
vyzkoušejte funkci všech připojených mikrofonů. 
Pro opuštění RMU menu stiskněte klávesu [#] na 
telefonu. 

7. Stiskněte [*][0][ #], čímž ukončíte spojení se 
zabezpečovacím systémem. 

Spojení s AV modulem 
Před vlastním ovládáním je nejprve nutné ustavit spojení 
s AV modulem. Toto probíhá buď automaticky (po vyhlášení 
poplachu) nebo ručně (vytočením čísla, na kterém je 
zapojen komunikátor). V obou případech je však nutné po 
navázání tlf. spojení (v telefonu uslyšíte sérii písknutí) 
potvrdit spojení stiskem klávesy [*] a teprve poté je možné 
ovládání. 
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Ovládání AV modulu 
Příkaz Význam 

*1# ZAPnutí skupin 
*2# VYPnutí skupin 
*3# Reset poplachů 
*4 RMU menu : 

01 – 16 = výběr mikrofonu 
* = generování „ping“ tónu 
 # = opuštění RMU menu 

*5xx1# Sepnutí AV výstupu xx (01 – 16) 
*5xx0# Vypnutí AV výstupu xx (01 – 16) 
*6x1# Sepnutí PC výstupu x (1 – 8) 
*6x1# Vypnutí PC výstupu x (1 – 8) 
*7# Vyjmutí vlastního čísla ze seznamu volání 
*8# Zrušení všech volání 
*0# Zavěsit volání 

Poznámky : 

• Je-li nastavena volba „Auto AV výstup“, potom bude po 
výběru konkrétního mikrofonu aktivován AV výstup, 
jehož číslo je shodné s číslem mikrofonu (např. výběr 
mikrofonu č.2 aktivuje výstup č. 2). 

• Stisk klávesy [*] generuje ping tón na klávesnici a 
expanderu, jehož adresa je shodná s číslem zvoleného 
mikrofonu (je-li vybrán např. mikrofon č. 5, potom je po 
stisku klávesy [*] generován ping tón na klávesnici a 
expanderu s adresou 5). 

• Příkazy pro ovládání skupin (ZAPnutí/VYPnutí,reset 
poplachů) jsou omezeny jen na skupiny, které má 
připojený uživatel právo ovládat. 

• Po aktivaci příkazu [*][7][#] je aktuálně volané číslo 
dočasně vyjmuto ze seznamu volání a spojení je 
ukončeno. K dalšímu volání může dojít až po vyhlášení 
nového poplachu. 

• Po aktivaci příkazu [*][8][#] jsou dočasně zrušena 
všechna volání (pro všechny uživatele) a tlf. spojení je 
ukončeno. K dalšímu volání může dojít až po vyhlášení 
nového poplachu. 

ComIP 
Instalace ComIP modulu vyžaduje základní znalost 
síťových technologií, postavených na protokolech 
TCP/IP. Nemáte-li alespoň základní informace z této 
oblasti, požádejte při instalaci o pomoc odborníka 
z oboru IT. 

Modul ComIP je navržen pro snadnou instalaci přímo v krytu 
ústředny, napájení a komunikace s ústřednou je realizováno 
pomocí dodávaného propojovacího kabelu. Pro připojení 
sítě (LAN/WAN) slouží konektor RJ 45. 

Modul ComIP je možné připojit k následujícím ústřednám : 

• Premier 412/816 (verze 9.0 a vyšší) 
• Premier 832 (verze 2.0 a vyšší) 
• Premier 48 (verze 3.0 a vyšší) 
• Premier 88/168 (verze 6.0 a vyšší) 
• Premier 640 (verze 1.0 a vyšší) 

Před připojením tohoto modulu odpojte veškeré napájení 
ústředny (střídavé napájení i záložní akumulátor), 
nepokračujte, je-li ústředna stále napájena. 

Při vlastní instalaci postupujte následovně: 

1. Aktivujte technický režim (zadejte kód technika) a 
sundejte kryt ústředny. 

2. Vyberte vhodné umístění modulu uvnitř krytu 
ústředny, pamatujte na dostatek místa pro síťový 
kabel a kabel pro propojení s ústřednou. 

3. Modul upevněte pomocí samolepících distančních 
sloupků. 

4. Připojte do modulu jeden konec propojovacího 
kabelu (5-ti pinový konektor MOLEX). 

5. Druhý konec propojovacího kabelu připojte do portu 
Com2 na ústředně (systémy Premier 
48/88/168/640) skrze speciální přechodku 5<->7 
pinů. Zapojujete-li ComIP modul k portu Com1 
nebo k systémům Premier 412/816/832, přechodku 
5<->7 pinů nepoužívejte a kabel připojte přímo 
k portu Com1. 

6. Připojte síťový kabel (standardně nekřížený) do 
konektoru RJ45 na modulu. 

 
Popis modulu ComIP 

 
1 – Konektor pro připojení k ústředně 
2 – Stavové LED 
3,5 – Stavové LED sítě 
4 – Konektor RJ45 pro připojení sítě 
6 – MAC adresa 
 
Význam stavových LED (2) : 

LED Význam 
n n n Reset modulu 
o n n Modul off-line 
p o n Modul on-line 
p o p Programovací mód 
n LED svítí 
o LED nesvítí 
p LED bliká 
 
Význam stavových LED sítě (3,5) : 

Levá LED Pravá LED Význam 
Nesvítí Nesvítí Bez spojení 
Nesvítí Žlutá svítí 100BASE-T Half Duplex 
Nesvítí Žlutá bliká 100BASE-T HD aktivita 
Nesvítí Zelená svítí 100BASE-T Full Duplex 
Nesvítí Zelená bliká 100BASE-T FD aktivita 

Žlutá svítí Nesvítí 10BASE-T Half Duplex 
Žlutá bliká Nesvítí 10BASE-T HD aktivita 

Zelená svítí Nesvítí 10BASE-T Full Duplex 
Zelená bliká Nesvítí 10BASE-T FD aktivita 
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Programování modulu ComIP 
Lokal.IP adresa 
Každé zařízení na síti musí mít přiřazenu jedinečnou adresu. 
Tato adresa slouží k určení příjemce paketů na LAN/WAN. 

IP adresa se zadává ve tvaru x.x.x.x, kde x je desítkové 
číslo v rozsahu 0 – 255; např. 192.168.0.200. v rámci LAN 
musí být modulu ComIP přiřazena jedinečná adresa. Není-li 
adresa zadána nebo je nastavena na hodnotu 0.0.0.0, 
pokusí se ComIP modul získat IP adresu ze serveru DHCP 
(je-li použit). Další informace naleznete na str. 85. 

 
Lokal.IP port 
(viz str. 85) 

Tato hodnota udává port, na kterém bude realizováno 
vlastní datové spojení, výchozí nastavení je 10001. Port lze 
volit v rozsahu 1 – 65535 s výjimkou následujících portů : 

Číslo portu Rezervováno pro 
1 - 1024 Rezervováno (obvykle zákl. síťové služby) 

9999 Nastavení přes Telnet 
14000 – 14009 Rezervováno 

30718 Rezervováno 
 

Brána 
IP adresa brány nebo routeru, sloužícího ke komunikaci 
s jinými segmenty LAN/WAN. Obvykle se nastavuje IP 
adresa routeru na stejném segmentu, bude-li komunikace 
pouze v rámci stejného segmentu, není potřeba adresu 
brány nastavovat. Další informace naleznete na str. 85. 

Maska podsítě 
Síťová maska slouží k rozlišení, která část IP adresy tvoří 
adresu podsítě a která část tvoří adresu počítače v ní. 
Standardní hodnota je 255.255.255.0. Další informace 
naleznete na str. 85. 

Port ústředny 
Komunikační port v ústředně musí být naprogramován, aby 
umožňoval spojení s ComIP modulem. Nastavte proto 
odpovídající port (Com1 nebo Com2) na spojení s ComIP 
modulem – viz str. 86). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PC-Com 
Převodník PC-Com má dva konektory. 9-ti pinový konektor 
Canon zapojte do sériového portu v PC, druhý konec kabelu 
zapojte do konektoru Com 1 v ústředně. 

 

UNI-Com 
Převodník UNI-Com má dva konektory. 9-ti pinový konektor 
Canon zapojte do sériového zařízení, druhý konec kabelu 
zapojte do konektoru Com 1 v ústředně. 

 

Print-Com 
Převodník Print-Com má dva konektory. 25-ti pinový 
konektor Canon zapojte do sériové tiskárny, druhý konec 
kabelu zapojte do konektoru Com 1 v ústředně. 

 

RPD-Com 
Převodník RPD-Com má dva konektory. 25-ti pinový 
konektor Canon zapojte do modulu Radio Pad, druhý konec 
kabelu zapojte do konektoru Com 2 v ústředně. 

 

GSM-Com 
Převodník GSM-Com má tři konektory. Konektor RJ45 
zapojte do GSM modulu, plochý konektor Molex zapojte do 
konektoru Com 2 v ústředně. Souosý konektor (jack) připojte 
do GSM modulu (slouží pro napájení 5V) 
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Připojení k PC 
Ústředny Premiér 48, 88 a 168 podporují lokální 
upload/download programových dat z/do PC se softwarem 
WinTex. Lokální upload/download tak může být použit pro 
nastavení ústředny i pro zjištění jejího stavu. 

Aby spojení s PC pracovalo správně, ujistěte se, že máte 
správně nastaveno následující : 

• Heslo pro upload/download (viz str. 83) 
Pro účely místního uploadu/downloadu je nutné mít 
převodník PC-Com. 

 

Připojení tiskárny 
Ústředny Premiér 48,88 a 168 umožňují připojit sériovou 
tiskárnu, která může vypisovat položky z deníku událostí. 
Sériová tiskárna se připojuje prostřednictvím převodníku 
Printer-Com k portu Com1. 

Ujistěte se, zda má tiskárna nastaveny následující 
parametry : 

Rychlost  = 4800 Bd 

Parita = žádná 

Start bit = 1 

Stop bit = 2 

Datových bitů = 8 

DTR = normální 

Sloupců = 40 nebo 80 (viz str. 57) 
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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, musíte 
provést načtení výchozích (továrních) hodnot. Popis 
výchozího nastavení systému je možné nalézt na str. 
36. 

Vlastní reset ústředny provedete tak, že při připojení 
napájení držte stlačené tlačítko Factory Default. 

• Připojte černý vodič k zápornému pólu záložního 
akumulátoru, červený vodič připojte ke kladnému pólu. 

• Stiskněte a držte tlačítko Factory Default. 
• Stiskněte tlačítko pro start z akumulátoru a zkontrolujte, 

zda zelená LED svítí. 
• Po rozsvícení zelené LED uvolněte tlačítko Factory 

Default (zelená LED bude po dobu načítání výchozích 
hodnot blikat, tento proces trvá cca 30 sekund). 

• Je-li systém v poplachovém stavu, zadejte prosím 
výchozí kód technika  , poplachový 
tón by měl nyní ustat.  

• Pro vstup do programovacího režimu zadejte výchozí  
kód technika  .  

• Nastavte požadované parametry ústředny – viz 
kapitola „Programování ústředny“. 

• Proveďte test zón, bližší informace naleznete na str. 
101. Mějte na paměti, že některé napájené detektory 
(PIR) potřebují určitý čas pro plné nastartování. 

• Otestujte připojené sirény, viz str. 100.  
• Zavřete kryt ústředny a zajistěte jej pomocí šroubů. 
• Stiskněte   a následně klávesu  pro opuštění 

programovacího režimu. 
• Displej bude pravděpodobně zobrazovat informaci o 

výpadku střídavého napájení. Připojte prosím střídavé 
napájení ústředny. 

• Nyní by se měl zobrazit uvítací text (je-li 
naprogramován).  

Instalace je nyní kompletní a systém je připraven 
k provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomoc při potížích  
Ústředna 

Ústředna bez napájení (střídavé napájení) 
• Zkontrolujte a popř. vyměňte pojistky 
• 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 (akumulátor) 
• Nezapomeňte stisknout tlačítko Kick-Start. 
• Prověřte stav pojistky F2. 
• 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 (+). 

Zelená LED (Heartbeat) nebliká 
• Odpojte veškeré napájení a po chvíli jej znovu připojte 

LED pro indikaci aktivity sběrnice neblikají 
• Odpojte veškeré napájení ústředny a odpojte všechny 

kabely z konektoru sběrnice. Další informace viz též 
str. 13. 

Klávesnice 
Klávesnice vůbec nepracuje 
• Prověřte propojení ústředny a klávesnice. 
• Zkontrolujte stav pojistek F3 a F5. 
• Použijte diagnostiku sběrnice (viz str. 13) 

Klávesnice neakceptuje zadání kódu 
• Je-li v systému více klávesnic, ověřte, že má každá 

klávesnice nastavenu unikátní adresu. Informace o 
nastavení adresy naleznete na str. 15. 

• Je-li klávesnice zapojena na delší vzdálenost od 
ústředny, zkontrolujte prosím napětí na klávesnici 
(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 96 je 
možné nalézt bližší informace k časovému omezení. 

Zóny klávesnice nepracují 
• Každá klávesnicová zóna musí být do systému 

přiřazena, viz str. 64. 
• Zóna není naprogramována (viz str. 42). 

PANIK klávesy nefungují 
• Každá klávesnice může mít povoleno či zakázáno 

vyvolání PA poplachu (přenosu na PCO) po stisku 
nouzových  kláves (POŽÁR, POLICIE a LÉKAŘ). 
Detaily nastavení naleznete na str. 64. 
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Expander 

Expander vůbec nepracuje 
• Zkontrolujte připojení expanderu na sběrnici. 
• Zkontrolujte stav pojistek F3 a F5. 
 
Systém nerozezná zóny 
• Je-li zapojen na delší vzdálenost od ústředny, prověřte 

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

Sirénový výstup nepracuje správně 
• Expander umožňuje připojení reproduktoru, který 

signalizuje vstupní a odchodové zpoždění, poplach 
atd.  Signalizace těchto událostí může být zakázána či 
povolena, bližší informace naleznete na str. 67. 

• Hlasitost reproduktoru (výstupu) je elektronicky 
nastavitelná. Ověřte prosím nastavení hlasitosti (viz 
str. 67) 

Zóny 

Jedna nebo více zón je narušených 
• Zkontrolujte prosím kabeláž vedoucí k detektoru (viz 

str. 23). 
Komunikátor 

Komunikátor nepracuje 
• Standardně je komunikátor zakázán, viz str. 80. 
• Zkontroluje, zda je správně připojena telefonní linka. 
• Zkontrolujte, zda jsou správně zadána komunikační 

čísla (viz str.  79). 
• Zkontrolujte, zda jsou správně zadána čísla objektu 

(objektová čísla), další informace naleznete na str. 79. 
• Ověřte, zda počet pokusů o komunikaci (viz str. 79) 

není nastaven na nulovou hodnotu. 
• Zkontrolujte, zda jsou vybrány skupiny, ze kterých mají 

být předávány zprávy (viz str. 79). 
• Ověřte správnost nastavení komunikačních voleb, 

které jsou blíže popsány na str. 79. 
Komunikátor vytáčí, ale komunikace neproběhne 
• Zkontrolujte zadání telefonních čísel (viz str. 79). 
• Zkontrolujte, zda je správně zadán  komunikační 

formát. Více informací o výběru vhodného 
komunikačního formátu můžete nalézt na str. 79. 

 

Ovládání 
Systém neumožňuje zapnutí 
• Zkontrolujte, zda jsou v systému nepotvrzené poruchy 
• Zkontrolujte, zda jsou v systému nepotvrzené poplachy 
• Zkontrolujte, zda má uživatelský kód oprávnění 

k zapnutí 
• Zkontrolujte, zda má přístupový kód přiřazeny 

odpovídající skupiny 
• Je-li použit kód typu lokální, zkontrolujte také přiřazení 

skupin klávesnici 
Systém neumožňuje vypnutí 
• Zkontrolujte, zda má použitý uživ. kód oprávnění 

k vypnutí 
• Zkontrolujte přiřazení skupin uživatelskému kódu 
• Je-li použit kód typu lokální, zkontrolujte také přiřazení 

skupin klávesnicím 
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Reset a servisní zprávy 
Vyžaduje-li systém další obsluhu pro vyřešení možného 
problému, na klávesnicích bude zobrazena některá ze tří 
servisních zpráv. Tyto zprávy mohou být zobrazeny 
kdykoliv, což umožňuje uživateli prohlédnout instalační 
informace. 

 Tyto zprávy jsou obvykle programovány tak, že 
obsahují tlf. čísla instalační firmy nebo PCO. 

Postupujte následovně : 

Standardně (uživatel nepřihlášen) zobrazuje displej datum 
a čas: 

 

 

Stiskněte klávesu  a následně klávesu  pro 
reset (vymazání) chybového hlášení, displej bude 
zobrazovat: 

 

 

Stiskněte  a následně klávesu  pro reset anti-
kódem, displej bude zobrazovat: 

 

 

Stiskněte  a následně klávesu  pro servisní 
zprávy, displej bude zobrazovat: 

 

 

Stiskněte  pro opuštění zpráv, systém zobrazí 
standardní uvítací obrazovku. 
Varovné tóny 

Je-li v systému aktivní porucha (např. výpadek napájení 
chyba tlf. linky, …), potom interní sirény (reproduktory) 
krátce písknou každých 30 sekund po dobu 3 minut. Toto 
pískání je utišeno, byl-li zadán platný uživatelský kód, po 
stisku klávesy  nebo po uplynutí 3 minut. Příznak 
poruchy bude vymazán pouze v případě, kdy byla příčina 
poruchy odstraněna (např. obnovení napájení atd.). 
Další zprávy 

Technik je přihlášen do systému a je 
aktivní režim technika (programování 
systému). Zpráva zmizí po odhlášení 
technika ze systému nebo po zapnutí 
systému. 
Příliš mnoho nesprávných kódů, 
klávesnice bude zablokována na 5 
minut. 
 
Klávesnice byla z bezpečnostních 
důvodů vyřazena ze systému. Zpráva 
bude automaticky vymazána po povolení 
klávesnice. 
 
Skupina je nastavována pomocí 
časovače, zadáním uživ. kódu se proces 
zapnutí odloží o 30 minut 

 

Vstup technika musí být autorizován 
jiným uživatelem. 

Systém byl plně zapnut, technik nemůže 
vstoupit do programovacího režimu 
(systém nesmí být plně zapnut). 

Chybové zprávy 
Počet zařízení na sběrnici se změnil, 
proveďte „potvrzení zařízení". 
 
Výpadek střídavého napájení 
(klávesnice pískne každou minutu až do 
zadání uživ. kódu). Zpráva automaticky 
zmizí, bylo-li střídavé napájení 
obnoveno. 
Chyba tlf. linky (klávesnice pískne 
každou minutu až do zadání uživ. kódu). 
Zpráva automaticky zmizí, byl-li problém 
linky odstraněn. 
 
Časovač „Servis Interval“ vypršel, měla 
by být provedena kontrola systému, 
systém lze dále plně používat. Pro 
odstranění chyby volejte instalační firmu 
 
Zálohovací akumulátor není připojen, 
hlášení bude automaticky vymazáno po 
1 minutě. 
 
Problém akumulátoru ústředny. 
 
 
Test zón selhal. 
 
 
Narušení tamperu krytu ústředny. 
 
 
Narušení tamperu krytu sirény. 
 
 
Narušení pomoc. tamperového vstupu 
na ústředně. 
 
 
Chyba pojistky Bell. 
 
 
Chyba pojistky pomoc. nap. výstupu. 
 
 
Narušení tamperu klávesnice X,X. 
 
 
Klávesnice X,X byla odhlášena ze 
systému (sběrnice). 
 
 
Narušení tamperu expanderu X,X 
 
 
Expander X,X odhlášen ze systému 
(sběrnice). 
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Nízké napětí expanderu X,X. 
 
 
Narušení pom. vstupu na expanderu 
(nastaven jako tamper sirény). 
 
 
Narušení pom. vstupu expanderu 
(nastaven jako pomocný tamper)
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Tovární nastavení
Menu Volba Standardně 

Uživatelské kódy 
Nastavení 
uživatelů 

Uživatel 00 (Engineer) 1234 

 Uživatel 01 (Master) 5678 
 Uživatelé 02 -99 Nedefinováno 

Nastavení zón 
Typy zón 1 Přích./odch.  
 2 Následná 
 3 – 8 Okamžitá  
 Všechny ostatní zóny Nepoužito 
Přidružené 
skupiny 

Všechny zóny Skupina A 

Text zóny Všechny zóny Nedefinováno 
Gong Všechny zóny Tichý 

Nastavení skupin 
Časovače Odch. zpož. pro všechny 

skupiny 
030 Sek. 

 Vstup. zpož. 1 pro 
všechny skupiny 

015 Sek. 

 Vstup. zpož. 2 pro 
všechny skupiny 

015 Sek. 

 Přesčas pro všechny sk. 000 Sek. 
 Bell zpoždění pro 

všechny skupiny
000 Min. 

 Bell čas pro všechny 
skupiny 

015 Min. 

 Zpož. komun. pro 
všechny sk. 

000 Sek. 

 Část. zpož. Bell pro 
všechny skupiny 

000 Min. 

Módy zapnutí Všechny sk. Příchod/odchod 
Sestava 1 Skupina A Sestavy pro 

zapnutí Sestava 2 Skupina B 
 Sestava 3 Skupina C 
 Sestava 4 Skupina D 
 Sestava 5 Skupina E 
 Sestava 6 Skupina F 
 Sestava 7 Skupina G 
 Sestava 8 Skupina H 
Text sestav Všechny sestavy Nedefinováno 
Mód sestav Všechny sestavy Časový 
Volby skupin   1: Auto část. ZAP. Bez skupin 
   2: Část. ZAP okam. Bez skupin 
   3: Část.ZAP tiché Bez skupin 
   4: Dálkové PC ZAP Všechny sk. 
   5: Dálkové PC VYP Všechny sk. 
   6: Tamper ústředny Skupina A 
   7: Bell Tamper Skupina A 
   8: Pomocný Tamper Skupina A 
   9: REPRO ústředny Všechny sk. 
 10: Bell/blikač výstup Všechny sk. 
 11: Poplach. reset Všechny sk. 
 12: Potvrzený reset Všechny sk. 
 13: Tamper reset Všechny sk. 
 14: Anti-kód reset Všechny sk. 
 15: TLM porucha Skupina A 
 16: ZAP s poruch.TLM Skupina A 

 17: AC porucha Skupina A 
    18: ZAP s AC poruch. Skupina A 
 19: Plné ZAP přenos Bez skupin 
 20: Část. ZAP přenos Bez skupin 
 21: Při VYP-přenos Fire Bez skupin 
 22: Při VYP-přenos 

tamper 
Bez skupin 

 23: Auto ZAP Bez skupin 
 24: Skupina A společná Bez skupin 
 25: Část. ZAP deník Bez skupin 
 26: Skup. více hran Bez skupin 
 27: WinTex klávesnice Všechny sk. 
 28: Auto gong Bez skupin 
 29: Potvrzení během 

vstupu 
Bez skupin 

 30: Potvrz. po vstupu Bez skupin 
 31: Část. ZAP povoleno Všechny sk. 
 32: Panel Bell houkne Bez skupin 
 33: FOB po příchodu Všechny sk. 
 34: ZAP skupiny = 

přenos 
Bez skupin 

Text skupiny Všechny sk. Nedefinováno 

Obecné volby 
  1: Čas před ZAP 008 Sek. Systémové 

časovače   2: Global Bell zpoždění 000 Min. 
   3: Global Bell čas 015 Min. 
   4: Dvojí hrana 030 Sek. 
   5: Křížové zóny 060 Sek. 
   6: Walk test 024 Hod. 
   7: Zpoždění zrušení 180 Sek. 
   8: Výstup typ klávesnice 060 Sek. 
   9: Auto. ZAP odložit 030 Min. 
 10: Auto ZAP zpožděno 030 Min. 
 11: Odchod z menu 180 Sek. 
 12: Puls 1 010 Sek. 
 13: Puls 2 020 Sek. 
 14: Puls 3 030 Min. 
 15: Zpož. poruchy TLM 030 Min. 
 16: Zpož. poruchy AC. 030 Min. 
 17: Perioda testu AKU 024 Hod. 
 18: Test AKU čas 060 Sek. 
 19: Soak test 014 Dní 
 20: Servisní interval 000 Týdnů 
 21: Testovací volání 000 Hod. 
 22: Náhodný čas min. 000 Sek. 
 23: Náhodný čas max. 060 Sek. 
 24: Výstup dveře 005 Sek. 
 25: Odezva zóny 025x10mSec. 
 26: Zpoždění kláv. PA 060 Sek. 
 27: Potvrzený poplach 045 Min. 
 28: Varovná zóna 000 Min. 
 29: Blokování klávesnice 000 Min. 
 30: Doba technika 060 Min. 
 31:Fire zpož. Bell 000 Min. 
 32: Force vstup 005 Sek. 
 33: Dohled radio 030 Min. 
 34: Dohled IP 000 Min. 
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Menu Volba Standardně 
00: Bell při poruše zapnut Ne Konfigurace 

systému 01: Bell spíná 0V 0V 
 02: Cas je 24h 24h 
 03: Ruční změna času 

let./zim. 
Auto 

 04: Ukaž ZAP skupiny Ukaž 
 05: Global Bell Globální 
 06: 24 vynech. lokal Globalní 
 07: Zruš vynechání Zruš 
 08: Zapnout zpoždění 

přenosu 
Bez zpoždění 

 09: NVM je zamčena Otevřena 
 10: Uživ.+technik Pouze technik 
 11: Zobraz gong Gong slyšet 
 12: Vynechání i v tamper 

poplachu 
NE 

 13: Zapni on-line tisk Online 
 14: Ukaž poruchu Walk 

testu 
Skryj 

 15: Ukaž odch. chybu Ukaž 
 16: Zapni tamper kódu Ano 
 17: Tamper kódu zablokuje 

klávesnici 
Poplach 

 18: Skupiny jsou 
zobrazeny jako 1-8 a I-P 

A-H & I-P 

 19: Ruč. výběr skupiny Auto 
 20: Zadávání textu Prediktivní 
 21: Zkrat = otevř. Tamper 
 22: R/R=tichý/RST Jen reset 
 23:Uživ. kód latch Pulzní 
 24: Tes.volání čas.7 Časovač 7 
 25: AKU test při vyp Časovač 
 26: Bell 2.popl. 1.poplach 
 27: Vnit.sir. 2 popl. 1.poplach 
 28: Potvr.=spož. Okamžitě 
 29: Zruš=uživ.reset Tech. reset 
 30: Auto AV výstup Auto 
 31: Hodiny=krystal 50 Hz 
 32: 40 znaků tisk 80 znaků 
 33: Zapni text Vypnuto 
 34: Volby dle EN50131-1 Vypnuto 
 35: Narušení 1 zóny pro 

potv. poplach 
2 zóna 

 36: Lokální klávesnice info Globální 
1: Repro hlasitost 5 Systémové 

volby 2: Gong hlasitost 2 
 3: Limit poplachů 03 
 4: Anti-kód reset 03 
 5: Dvojí hrana počet 05 
 6: Korekce času 50 
 7: Čítač pulzů 10 
 8: Com2400 modem 

úroveň 
0 

1: Dohled tlf. linky Povoleno Kontrola 
hardwaru 2: Dohled napájení AC Povoleno 
 3: Dohled pojistky AUX 12 Povoleno 
 4: Dohled Bell tamper Povoleno 
 5: Dohled pomocný tamper Povoleno 
 6: Dohled tamper ústředny Povoleno 
 7: Dohled AKU Zakázáno 

Časovače 1 - 8 Nedefinováno 
Systémové 
texty 

Všechny zprávy Definovány 

Část. ZAP 1 Evening Arm Text část. 
zapnutí Část. ZAP 2 Bedtime Arm 1 
 Část. ZAP 3 Bedtime Arm 2 
Data svátků 1 – 8 Nedefinováno 
Tóny na 
reproduktoru 

Všechny tóny Povoleny 

Nastavení klávesnic 
Skupiny Všechny klávesnice Skupina A 
Mapování zón Všechny klv. zóny Nenamapovány 
Volby 1: PA zapnuto Zakázáno 
 2: Fire zapnuto Zakázáno 
 3: Lékař zapnuto Zakázáno 
 4: Tamper zapnuto Povoleno 
 5: PA je hlasitý Hlasitý 
 6: PA je zpožděn Okamžitý 
 7: Rychlé ZAPnutí Vypnuto 
 8: Info.LEDnásl. výstup ZAP 
Hlasitost Všechny klávesnice 4 
Volby 
reproduktoru 

Všechny tóny Povoleny 

 

Menu Volba Standardně 

Nastavení expanderů 
Skupiny Všechny expandery Skupina A 
Text Všechny expandery Nedefinováno 
Pomocný vstup Všechny expandery Nepoužit 
Hlasitost Všechny expandery 4 
Volby 
reproduktoru 

Všechny expandery Povoleny 

Nastavení výstupů 
Výstupy ústředny 1 - 5 Nepoužity 
Digi výstupy 1 Fire poplach 

(všechny sk.) 
 2 PA poplach 

(všechny sk.) 
 3 Poplach (všechny 

sk.) 
 4 ZAPnuto (všechny 

sk.) 
 5 Nepoužito 
 6 Nepoužito 
 7 Potvrzený poplach 
 8 Zrušení (všechny 

sk.) 
Digi kanály 1 - 8 Jako digi výstupy 
RedCARE výstupy 1 - 8 Jako digi výstupy 
Výstupy 
klávesnic 

1 - 8 Nepoužito 

Výstupy 
expanderů 

1 - 8 Nepoužito 

Volby komunikace a uploadu 
MSN/předvolba číslo Nedefinováno 
Komunikátor PCO sada 1 Nedefinováno 
Komunikátor PCO sada 2 Nedefinováno 
Komunikátor PCO sada 3 Nedefinováno 

Zapnout komunikátor Zakázáno Volby 
Pulzní volání Tónové 
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Přepnout na pulzní po 
3 pokusechí 

Vždy tónově 

Slepé volání Čekání na oz.t. 
MSN/předvolba Ne 

 Všechna čísla Všechna 
UDL volby Zpětné volání 1 Nedefinováno 
 Zpětné volání 2 Nedefinováno 
 Zpětné volání 3 Nedefinováno 
 UDL heslo Nedefinováno 
 Download Neautorizován 
 Zpětné volání Auto 
 Obejít záznamník/fax Vypnuto 
 UDL při VYPnuto Kdykoliv 
 UDL při část. ZAP Plně zapnut 
 Vypni on-line klávesnici OK 
 Zvonění před odp. 003 
 Pokusy spojení 003 
Objektová čísla Všechny skupiny Nedefinováno 

Pad PCO1 1.číslo Nedefinováno 
Pad PCO1 2.číslo Nedefinováno 
Pad PCO1 předv. Nedefinováno 

Nastavení 
modulů  
Nastavení Radio-
Pad 

Pad PCO2 1.číslo Nedefinováno 
 Pad PCO2 2.číslo Nedefinováno 
 Pad PCO2 předv. Nedefinováno 
 Pad PCO3 1.číslo Nedefinováno 
 Pad PCO3 2.číslo Nedefinováno 
 Pad PCO3 předv. Nedefinováno 
 Radio Pad pokus 03 
Nastavení AV 
modulu 

AV č.1> Nedefinováno 

 AV č. 2> Nedefinováno 
 AV č. 3> Nedefinováno 
 AV vyt. pokusy 03 
 AV re-dial zpoždění  
Nastavení IP Lokal.IP adresa Nedefinováno 
 Lokal.IP port Nedefinováno 
 Brána Nedefinováno 
 Maska 03 
 Kontrola/SMG IP adr.  
 Jméno/SMG port  
 SMS centrum 1 07860980480 
 SMS centrum 2 Nedefinováno 
 Modem Setup Stg. Nedefinováno 
 Modem rychlost 2400 
Nastavení Com 
portů 

Onboard digicom Com300 

 Com 1 Nenastaveno 
 Com 2 Nenastaveno 
 Expansion Port Bez modulu 

8. Uživatelské kódy 
Nastavení 
uživatelů 

Uživatel 00 (Engineer) 1234 

 Uživatel 01 (Master) 5678 
 Ostatní uživatelé Nedefinováni 
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 5. Programovací menu 

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

Pro vstup do programovacího menu zadejte kód technika – 
standardně  

Uděláte-li při zadávání kódu technika chybu, začněte jej 
zadávat znovu. 

 

VAROVÁNÍ 
Je-li zadán kód technika, jsou všechny zóny i 

tampery zakázány. 

Výstup Strobe třikrát krátce sepne, což slouží u 
sirény Texecom Odyssey k aktivaci servisního 

režimu.  
 

Volby menu jsou dostupné po stisku příslušné klávesy (viz 
obrázek), jednotlivé položky menu je možné procházet 
stiskem tlačítka . 

Pro návrat do hlavního menu stiskněte klávesu . 

Pro opuštění hlavního menu stiskněte klávesu , technik 
však bude stále přihlášen (tzn. zóny i tampery budou stále 
neaktivní) a na klávesnicích bude zobrazen text „Technik je 
v systemu“. 

Pro opuštění režimu technika stiskněte  a následně 
klávesu . Systém bude v normálním stavu. 

Následující tabulka obsahuje možné volby v programovém 
menu: 

Kláve
sa 

Menu Strana 

 Odhlas technika 41 

 Nastavení zón 41 

 Programování skupin 47 

 Globální volby 54 

 Nastavení klávesnic 63 

 Nastav expanderů 66 

 Systémové výstupy 68 

 Volby komunikátoru a UDL 75 

 Nastavení uživatelů 91 

 Nástroje technika 97 

 Ovládání skupin - 

 Uživatelské menu - 

 Opuštění prog. režimu - 

 

 

 

Rozklad programového menu 
 

 
 

Kl. Hlavní menu Kl. Podmenu 

 Odhlášení technika - - 

 Nastavení zón  Typ zóny 

   Atributy zóny 

   Skupiny zóny 

   Text zóny 

 Programování 
skupin  Časy 

   Módy zapnutí 

   Sestavy pro 
zapnutí skupin 

   Popis sestav 

   Módy zapnut 
sestav 

   Volby skupin 

   Zapnutí/vypnutí dle 
časovačů 

   Textový popis 
skupiny 
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 Obecné volby  Systémové 
časovače 

   Konfigurace 
systému 

   Systémové volby 

   Gong 

   Časovače 

   Systémové texty 

   Text. část. zapnutí 

   Svátky 

   Tóny na 
reproduktoru 

 Nastavení klávesnic  Skupiny klávesnice 

   Mapování 
klávesnicových zón 

   Volby klávesnice 

   Hlasitost 
reproduktoru 
klávesnice 

   Volby reproduktoru 
klávesnice 

 Nastavení expan.  Skupiny expanderu 

   Umístění 
expanderu 

   Pomocný vstup 
expanderu 

   Hlasitost 
reproduktoru 
expanderu 

   Volby reproduktoru 
expanderu 

 Nastavení výstupů  Výstupy ústředny 

   Digi výstupy 

   Digi kanály 

   RedCARE kanály 

   Výstupy klávesnic 

   Výstupy expanderů 

 Volby komun./UDL  Reset 
komunikátoru 

   Test přenosu 

   Čekání na volání 

   Programování 
komunikátoru 

   Volby 
komunikátoru 

   Volby 
uploadu/downloadu 

   Objektová čísla 
skupin 

   Volby Radio/SMS 

   Nastavení COM 
portů 

 Nastavení uživatelů  Kód uživatele 

   Skupiny pro 
uživatele 

   Typ uživatele 

   Volby uživatele 

   Konfigurace 
uživatele 

   Časové omezení 

   Jméno uživatele 

 

Kl. Hlavní menu Kl. Podmenu 

 Nástroje technika  Zobrazení deníku 
událostí 

   Testování sirén 

   Walk test 

   Zobrazení stavu zón 

   Systémové testy 

   Potvrzení zařízení 

   Zobrazit stav 
klávesnic 

   Zobrazit stav 
expanderů 

   Nastavení času 

   Nastavení data 

   Změna kódu 
technika 

  Nastavení hlasitosti 

   Zobrazení iD 

   Text umístění 

   Tisk deníku 
událostí 

   Skupiny pro test 
aktivity 

   Načtení továrních 
hodnot 

 Ovládání skupin  Zapnutí systému

   Částečné zapnutí

   Tiché zapnutí

   Vynechání zón

  - Odchodové 
zpoždění

  - Vypnutí skupin

  - Použít Anti-kód

   Zoibrazení stavu 
zón

   Vynechání 24h zón

   Nastavení gongu

   Zobrazení poruch

   Zobrazení počtu 
narušení

 Uživatel. Menu  Zobrazení deníku 
událostí

   Změna kódu

   Změna zón pro 
gong

   Systémové texty

   Walk test

   Povolení technika

   Nastavení času

   Nastavení data

   Změna časovačů

  Potlačení časovačů

  Nastavení uživatelů

  Změna částečného 
zapnutí

   Volání vzdáleného 
PC

 Odchod z menu (systém stále v režimu technika)
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 Programování ústředny

Úvod 
Zadávání textů 
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:  

Kláves
a 

Znaky 

 _ 0        

 . , ? ! 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 

 Posun kurzoru 

 Backspace (mazání předchozího znaku) 

 Kopírování textu 

 Vložení textu 

 Prediktivní text 

 Malá/velká písmena, prediktivní text a mazání textu 
 

Ústředna podporuje tzv. prediktivní zadávání textu (obdoba 
funkce T9 v mobilních telefonech). Zadáváte-li např. slovo 
PIR normálním způsobem, musíte stisknout následující 
kombinaci kláves 7444777. Při zadávání textu v prediktivním 
režimu stisknete pouze klávesy 747 a systém sám doplní 
slovo PIR. 

 Funkci lze kdykoliv zakázat či povolit stiskem klávesy 
 . Funkce může být též automaticky aktivována, 

viz str. 56. 

Kopírování a vkládání 
Nastavujete-li libovolnou programovou volbu (např. zóny, 
skupiny, časovače atd.), stiskem klávesy  uložíte do 
paměti právě zadávanou hodnotu. Vložení hodnoty z paměti 
do aktuálně programované položky je možné po stisku 
klávesy . 

 Kopírování a vkládání pracuje pouze u zadávání 
stejných programových dat. Je-li např. zóna 
nastavena jako: 

Okamžitá/Vynechání/Přístup/Skupiny=ABC,  

veškeré programové hodnoty vybrané zóny budou 
zapsány do paměti a následně znovu vloženy do 
nastavení jiné zóny. 

Hodnoty, zkopírované do paměti mohou být vloženy pouze 
do programové volby stejného typu, tzn. není možné do 
paměti zkopírovat programová data některé zóny a vložit je 
do programových dat např. čítače aj. 

Odhlášení technika 
Po opuštění hlavního menu v režimu technika zobrazuje 
displej klávesnice následující : 

 

     

Tento text zůstává zobrazen až do chvíle, než je technik ze 
systému odhlášen. 

ä Pro opuštění režimu technika proveďte následující: 

Zadejte kód technika , klávesnice by nyní 
měla zobrazovat: 

 
 

Stiskněte , na klávesnici bude zobrazen text: 

 

 

Stiskněte  pro návrat do normálního režimu, systém 
bude zobrazovat následující zprávu: 

 
 
 
 

Technik je nyní plně odhlášen (tzn. systém není v režimu 
technika). 

Reset kódu technika (uživatel 00) 
Je-li kód technika ztracen či zapomenut, umožňuje systém 
jej opětovně nastavit na standardní hodnotu 
 . Toto je však možné pouze v případě, kdy 
není paměť ústředny blokována proti vymazání (viz str. 56).  

Pro reset kódu technika (uživatel 00), stiskněte a držte 
tlačítko ‘Factory Default’ na cca 6 sekund při zapnutém 
napájení ústředny. Dokončení resetu je akusticky 
signalizováno klávesnicemi/sirénami. 
Tento postup vymaže programová data pouze uživatele 00, 
data ostatních uživatelů (01 a více) nebudou vymazána. 

Další informace 
• Po zadání čísla zóny (krok 3) je možné přejít stiskem 

klávesy  na přiřazení zóny ke skupinám. 
• Při zadávání textu umožňuje klávesa  zadávat 

prediktivní text. 
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Nastavení zón
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Typy zóny 
Každá zóna musí být před použitím v systému nejprve 
naprogramována. 

Čísla zón jsou zadávána jako třímístná čísla, tzn. zóna č.1 je 
zadána jako 001. Nastavení každé zóny zahrnuje 
programování příslušného typu, atributů, přidružení skupin a 
zadání popisu (textu) zóny. 

Programujete-li zóny, nejprve vyberte patřičný typ, poté 
zvolte atributy zóny, přiřaďte zónu do skupiny a nakonec 
zadejte popis (text) zóny. 

Typ zóny + atributy zóny + přidružení do skupin + popis zóny 
= zóna naprogramována. 

Zadat lze následující typy zón: 

0 - Nepoužita 
Zóna nebude systémem dohlížena, tento typ by měli mít 
nastaveny všechny nepoužité (nezapojené) zóny. 

1 – Při./Odch. 1 (zpožděná) 
Typ zóny, používán obvykle pro vstupní/odchodové dveře aj. 
Během odchodového zpoždění tento typ zóny nevyvolá 
poplach, resp. nezpůsobí poruchu, po zapnutí skupiny zóna 
umožňuje vyvolat vstupní zpoždění 1 (během něhož je 
vyvolání poplachu pozdrženo). 

 Je-li příchodová/odchodová zóna vynechána, 
následné zóny se automaticky změní na zpožděné, 
aby bylo možné vstoupit do střežené skupiny bez 
vyvolání poplachu. 

 Má-li příchodová/odchodová zóna 1 nebo 2 nastaven 
také atribut „Přích./Odch.“, potom po vyvolání 
poplachu některou z okamžitých zón budou se takto 
nastavené zóny chovat jako okamžité, avšak jen po 
dobu danou časovačem „Zpoždění zrušení“. 

2 - Pří./Odch. 2 (zpožděná) 
Obvykle je tento typ zóny používán pro jiné 
vstupní/odchodové dveře (např. garáž, zadní dveře), kde je 
vyžadováno jiné příchodové zpoždění. Během odchodového 
zpoždění tento typ zóny nevyvolá poplach, resp. nezpůsobí 
poruchu, po zapnutí skupiny zóna umožňuje vyvolat zpoždění 
pro příchod 2 (během něhož je vyvolání poplachu pozdrženo). 

3 - Okamžitá 
Typ zóny, obvykle používaný pro vnitřní PIR detektory, 
kontakty dveří aj. Tento typ zóny vyvolává poplach, je-li 
systém, resp. příslušná skupina zapnuta. Při poplachu je 
rovněž aktivován jakýkoliv výstup, nastavený na typ  
„Okamžitý poplach“. 

4 – Následná (interní, následně zpožděná) 
Typ zóny, který je používán obvykle pro detektory v 
příchodových/odchodových trasách. Tento typ zóny 
nevyvolá poplach, resp. poruchu během odchodového 
zpoždění. Během příchodového zpoždění (musí být 
aktivována nejdříve zóna Přích./Odch.) je vyvolání poplachu 
pozdrženo. Je-li systém, resp. příslušná skupina částečně 
zapnuta, spouští tento typ zóny příchodové zpoždění. Při 
vyvolání poplachu je aktivován kterýkoliv výstup, nastavený 
jako „Následný poplach“. 

5 – 24h Hlasitá 
Tento typ zóny vyvolá hlasitý poplach, je-li systém, resp. 
příslušná skupina zapnuta. Během vypnutí systému 
(skupiny) vyvolává tento typ zóny interní poplach. Po 
vyvolání poplachu je na PCO přenesen „24 hodinový 
poplach“ (při použití formátu Contact ID). 

6 – 24h Tichá 
Tento typ zóny vyvolá hlasitý poplach, je-li systém, resp. 
příslušná skupina zapnuta. Během vypnutí systému 
(skupiny) vyvolává tento typ zóny tichý poplach. Po vyvolání 
poplachu je na PCO přenesen „24 hodinový poplach“ (při 
použití formátu Contact ID). 

7 - PA Hlasitá (tíseň) 
Obvykle používán pro monitorování nátlakových tlačítek aj. 
Tento typ zóny vyvolává nátlakový poplach bez ohledu na 
to, zda je systém (resp. skupina) zapnut či nikoliv. 

8 - PA Ticha (tíseň) 
Obvykle používán pro monitorování nátlakových tlačítek aj. 
Tento typ zóny vyvolává tichý nátlakový poplach bez ohledu 
na to, zda je systém (resp. skupina) zapnuta či nikoliv. 

9 – Fire (24h) 
Tento typ zóny je používán pro požární detektory, při 
aktivaci detektoru je vyvolán požární poplach (s výrazným 
tónem) bez ohledu na stav zapnutí systému/skupiny. Výstup 
na sirénu je při tomto typu poplachu pulzně spínán. 

10 – Lékař (24h) 
Tento typ zóny vyvolává tichý poplach bez ohledu na stav 
zapnutí systému/skupiny. Na PCO je přenesen poplach typu 
lékař (při použití formátu Contact ID). 

11 – 24h Plyn 
Tento typ zóny vyvolává tichý poplach bez ohledu na stav 
zapnutí systému/skupiny. Na PCO je přenesen poplachu 
typu plyn (při použití formátu Contact ID). 

12 – Pomocná (24h) 
Tento typ zóny vyvolává tichý poplach bez ohledu na stav 
zapnutí systému/skupiny. Na PCO je přenesen poplachu 
typu pomocná (při použití formátu Contact ID). 

13 – Tamper (24h) 
Tento typ zóny vyvolává po zapnutí systému/skupiny hlasitý 
poplach, při vypnutí systému/skupiny je vyvolán interní 
poplach. 

14 – Ukončí odchod 
Tento typ zóny je používán pro ukončení procesu zapnutí 
systému/skupiny. Další informace naleznete na str. 48. 

15 – Klíč-tlačítko 
Typ zóny, určený k zapnutí/vypnutí jedné nebo více skupin. 
Je-li zóna narušena a poté opět vyvážena, přidružené skupiny 
budou zapnuty. Po následném narušení/uklidnění zóny budou 
příslušné skupiny vypnuty. Tamperový stav nemění stav 
zapnutí přidružených skupin, generuje však tamperový 
poplach. 

16 – Klíč-přepínač 
Typ zóny, určený k zapnutí/vypnutí jedné nebo více skupin. 
Je-li zóna narušena přidružené skupiny budou zapnuty. Po 
uklidnění zóny budou příslušné skupiny vypnuty. Tamperový 
stav nemění stav zapnutí přidružených skupin, generuje však 
tamperový poplach. 

17 – Blokováni klávesnice (Bezpečnostní) 
Tento typ zóny je určen k blokování klávesnic 
z bezpečnostních důvodů. Je-li zóna narušena, klávesnice 
přidružené k přiřazeným skupinám nebudou reagovat na 
stisk jakékoliv klávesy. Je-li zóna vyvážena (uklidněna), 
příslušné klávesnice pracují normálně. 

18 – Klíč vynecháni 
Tento typ zóny vynechá (přemostí, inhibituje) všechny zóny 
v přidružené skupině, které mají nastaven atribut 
„Vynechání“. 
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19 – Uživatelská 
Tento typ zóny umožňuje definovat vlastní „chování“ (reakci 
systému na narušení zóny). 
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Atributy zón 1 
Atributy ovlivňují chování zóny, např. okamžitá zóna 
s nastaveným atributem „Trasa vstup/výstup“ umožňuje 
narušení během odchodového zpoždění, aniž by byl vyvolán 
poplach, resp. porucha a rovněž může být narušena během 
příchodového zpoždění. 

Nastavit lze následující volby: 

1  -  Vynechání 
Zóna s tímto atributem může být manuálně vynechána 
(přemostěna). 

2  -  Force vynechání 
Zóna s tímto atributem bude automaticky vynechána, bude-li 
na konci odchodového zpoždění v rozváženém stavu. 

3  -  Část. 1 vynecháno 
Zóna bude automaticky vynechána, byla-li skupina částečně 
zapnuta (částečné zapnutí 1 pomocí klávesy ). 

4  -  Část. 2 vynecháno 
Zóna bude automaticky vynechána, byla-li skupina částečně 
zapnuta (částečné zapnutí 2 pomocí klávesy ). 

5  -  Část. 3 vynecháno 
Zóna bude automaticky vynechána, byla-li skupina částečně 
zapnuta (částečné zapnutí 3 pomocí klávesy ). 

6  -  Trasa vstup/výstup 
Takto nastavená zóna nevyvolá při narušení poruchu během 
odchodového zpoždění a vyvolání poplachu je pozdrženo 
během vstupního zpoždění, není však schopna vstupní 
zpoždění aktivovat.  

7  -  Přích./odch. 2 
Zóna s tímto atributem spouští vstupní zpoždění 2, je-li 
systém/skupina částečně zapnuta. 

8  -  Okamžitá (při částečném ZAP) 
Zóna při narušení způsobí poplach, je-li systém částečně 
zapnut. Tato volba se obvykle nastavuje pro zóny typu 
„Pří./odch. 1“ nebo „Pří./odch. 2“. 

Atributy zón 2 
Atributy lze vybrat pomocí kláves 1 – 8. Je-li zobrazena 
číslice, je daný atribut nastaven; není-li atribut nastaven, 
svítí místo číslice tečka. 

Nastavit lze  : 

1  -  Dvojí hrana 
Zóna vyvolá poplach pouze v případě, kdy je narušena 
alespoň dvakrát v rámci periody, definované časovačem 
„Dvojí hrana“ nebo jedenkrát po celou dobu tohoto zpoždění.  

2  -  Křížová zóna 
Zóny s tímto atributem jsou schopny vyvolat poplach pouze 
v případě, kdy dojde k narušením alespoň dvou různých zón 
v rámci stejné skupiny a k narušení musí dojít v rámci 
časového intervalu, definovaného časovačem „Křížové 
zóny“. 

3  -  Soak test  
Takto nastavené zóny při narušení nevyvolávají poplach, ale 
způsobují selhání soak testu (viz str. 54). Událost (narušení 
zóny) bude zapsána do deníku událostí a uživatel bude 
informován o selhání soak testu. Selhání testu však nebrání 
uživateli v zapnutí nebo vypnutí skupiny či celého systému. 
K vymazání příznaku selhání soak testu dojde po zadání kódu 
technika. Délka testu je ovlivněna časovačem „Soak test“. 

4  -  Walk-test (test pochůzkou) 
Takto nastavené zóny způsobují selhání testu pochůzkou, 
nebyla-li příslušná zóna narušena během časového 

intervalu, určeného parametrem „Walk test“. Je-li nastavena 
volba „Ukaž poruchu Walk testu“, viz str. 56, potom nebude 
možné zapnout skupinu/systém, dokud nebudou zóny 
narušeny (tzn. nucený test pochůzkou).  
5  -  Reset 
Takto nastavené zóny nejsou monitorovány během 
časového intervalu, určeného pro reset detektorů. Tento 
časový interval je spuštěn po aktivaci odchodového 
zpoždění příslušné skupiny/systému. 

6  -  Limit poplachů 
Zóna s takto nastaveným atributem je opět aktivní (schopna 
vyvolat poplach) po ukončení doby aktivace sirény. Tato 
reaktivace nastává až do doby, než je dosažen limit 
poplachů, definovaný čítačem „Limit poplachů“ (viz str. 58). 
Po dosažení tohoto počtu není zóna schopna vyvolat 
poplach. 

7  -  Odezva zóny 
Čas odezvy takto nastavené zóny je dán časovačem 
„Odezva zóny“ (viz str. 55). 

Čas odezvy (debounce time) je pro zóny bez tohoto atributu 
nastaven na 250ms. 

8  -  Technik poplach 
Takto definovaná zóna způsobí poplach, je-li aktivována 
během zapnutí skupiny/systému, aktivovaného technikem. 

Atributy pro zóny typu Klíč-tlačítko a 
Klíč-přepínač 
1 -  Okamžité zapnutí  
Při zapnutí skupiny/systému klíčovou zónou bude tato 
zapnuta okamžitě (bez odchodového zpoždění). 

2 -  Částečné zapnutí 
Skupina/systém bude při použití klíčové zóny částečně 
zapnuta. 

3 -  Blokuje klíčové zóny 
Po plném zapnutí (nastavení) skupiny/systému bude klíčová 
zóna zakázána. 

4 -  Jen vypnutí 
Klíčovou zónou bude možné provést pouze vypnutí 
skupiny/systému. 

5 -  Tiché zapnutí 
Při použití klíčové zóny bude systém zapnut „tiše“. 

6 -  Auto. ZAPnutí blokováno 
Aktivace klíčové zóny zablokuje funkci automatického 
zapnutí (viz str. 53). Funkce automatického zap/vyp bude 
opět aktivní po uklidnění (vyvážení) klíčové zóny. 

7 -  Jen monitor 
Narušení/uklidnění zóny tohoto typu je zapsáno do deníku 
událostí. 

Atributy pro zónu uživatelská 
Vyberte atributy stiskem příslušné klávesy 1 – 8, je-li 
zobrazeno písmeno, je atribut nastaven. Svítí-li pod číslicí 
tečka, není atribut nastaven 

Následující atributy lze nastavit pouze pro uživatelské typy 
zón : 

1 – Vnitřní (interní poplach) 
Narušení zóny při zapnuté skupině/systému aktivuje interní 
reproduktor 

2 - Bell/blikač 
Narušení zóny při zapnuté skupině/systému aktivuje externí 
sirénu/blikač. 



Programování ústředny Instalační manuál Premier 48/88/168/640 

INS-04-0805 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 46 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,        tel.:  387 410 186 

3 - Dohled 24h 
Stav zóny je dohlížen 24h denně, tzn. narušení zóny vyvolá 
poplach bez ohledu na stav střežení (zapnutí) 
skupiny/systému. 

4 - Vždy poplach 
Narušení zóny při zapnuté skupině/systému vyvolá poplach a 
bude sepnut „poplachový“ výstup. 

Pozn. Je-li tato volba nastavena, je aktivován rovněž interní 
reproduktor i externí siréna, bez ohledu na nastavení obou 
předchozích voleb. 

5 - Varovná zóna 
Zůstává-li zóna aktivní po dobu definovanou časovačem 
„Varovná zóna“ (viz str. 55), systém generuje varovný tón 
každých 30 sekund po dobu 3 minut (popř. do zadání kódu či 
stisku klávesy RESET). 

 Je-li nastaven i atribut „Střežena 24h“, po vypršení 
časového intervalu, definovaného parametrem 
„Varovná zóna“ bude spuštěn interní poplach. 

Skupiny zón 
Ústředna Premiér 48 může být rozdělena na 4 nezávislé 
skupiny, ústředna Premiér 88 umožňuje dělení na 8 
nezávislých skupin a ústředny Premiér 168 a Premier 640 lze 
rozdělit na 16 skupin. Tyto skupiny (podsystémy, groupy, 
bloky, prostory, partition) lze nezávisle ovládat, tzn. lze např. 
zapnout (nastavit) první skupinu a ostatní části ponechat 
vypnuty (nestřeženy). Standardně je každá zóna přiřazena do 
skupiny A (č.1), ale dle potřeby lze zónu přiřadit do libovolné 
skupiny či více skupin. 

Je-li zóna zařazena do více skupin, potom je schopna vyvolat 
poplach až po zapnutí všech skupin, do kterých přísluší. Je-li 
alespoň jedna přidružená skupina vypnuta, narušení zóny 
nevyvolá poplach. 

Po zadání čísla zóny (krok č. 3), stisk klávesy  umožňuje 
přejít rovnou na přiřazení skupin k vybrané zóně. 

Text zóny 
Každá zóna může obsahovat popis max. 32 znaků. Bližší 
informace o zadávání textu a dalších možnostech naleznete 
na str. 41. 
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Programování skupin
Časy 

 
Tyto časovače slouží k nastavení různých zpoždění pro 
skupiny 1-4 (Premiér 48), 1-8 (Premiér 88) či 1 – 16 
(Premier 168 a Premier 640). Každému časovači lze nastavit 
hodnotu 000 - 999. 

1 – Odchodové zpoždění 
Je-li pro skupinu vybrán odchodový mód „Odchod“, potom je 
tímto parametrem ovlivněna délka odchodového zpoždění, 
standardní hodnota je 030 sekund. 

2 – Vstupní čas 1 
Je-li skupina zapnuta a byla-li narušena některá ze zón typu 
„Při./odch. 1“, potom je spuštěno vstupní zpoždění 1, jehož 
délku ovlivňuje tento parametr. Spuštění vstupního 
(příchodového) zpoždění je akusticky signalizováno na 
klávesnicích či expanderech. Není-li během vstupního 
zpoždění (standardně 15 sekund) skupina vypnuta, potom je 
spuštěno další zpoždění, definované parametrem „Přesčas“.  

3 – Vstupní zpoždění 2 
Je-li skupina zapnuta a byla-li narušena některá ze zón typu 
„Pří./odch. 2“, potom je spuštěno vstupní zpoždění 2, jehož 
délku ovlivňuje tento parametr. Spuštění vstupního 
(příchodového) zpoždění je akusticky signalizováno na 
klávesnicích či expanderech. Není-li během vstupního 
zpoždění (standardně 15 sekund) skupina vypnuta, potom je 
spuštěno další zpoždění, definované parametrem „Přesčas“.  

4 – Přesčas 
Není-li během vstupního zpoždění 1 či 2 skupina vypnuta, 
potom je spuštěn tento časovač a je aktivován interní 
poplach. Není-li ani po uplynutí této doby skupina vypnuta, 
potom je vyvolán hlasitý poplach. Standardně je tento 
parametr nastaven na 000 sekund. 

5 – Bell zpoždění (zpoždění sirény) 
Tento parametr umožňuje pozdržet aktivaci výstupu pro 
externí sirénu (blikač) po vyhlášení hlasitého poplachu. 
Standardně je nastavena hodnota 000 minut. 

6 –Bell čas (doba aktivace sirény) 
Tento parametr nastavuje dobu aktivace externí sirény po 
vyhlášení hlasitého poplachu, resp. po uplynutí zpoždění pro 

sirénu (viz předchozí parametr). Standardně je doba aktivace 
sirény nastavena na 015 minut. Nastavit na 1 minutu !!!. 

7 – Zpoždění komunikace 
Tento parametr umožňuje nastavit zpoždění mezi vyhlášením 
poplachu a přenosem informace o poplachu na PCO. 
Standardně je tento parametr nastaven na 000 sekund. 

8 – Částečné zpož. Bell 
Tento parametr umožňuje nastavit zpoždění mezi 
vyhlášením poplachu a aktivací externí sirény (blikače), byl-li 
systém/skupina částečně zapnut. Během této periody budou 
aktivovány interní reproduktory. Standardně je nastavena 
hodnota 000 minut. 
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Typ zapnutí 

 
 

Pro každou skupinu lze nastavit následující volby, které 
ovlivňují způsob zapnutí skupiny : 

1 – Příchod/odchod (standardně pro všechny skupiny) 
Skupina bude zapnuta po uzavření příchodové/odchodové 
zóny a po vypršení časovače před zapnutím (viz str. 54). 
Nebude-li aktivována odchodová zóna, skupina se nezapne 
a přejde do nekonečného odchodového času. 

2 – Ukončení odchodu 
Skupina bude zapnuta po uzavření příchodové/odchodové 
zóny, stisku tlačítka pro zapnutí skupiny a po vypršení 
časovače před zapnutím (viz str. 54). 

3 – Odchod 
Skupina bude nastavena po vypršení odchodového 
zpoždění. 

 Je-li během odchodového zpoždění použito tlačítko 
(zóna)  pro zapnutí skupiny, bude zbývající čas 
vynechán a skupina bude okamžitě zapnuta. 

4 - Okamžitě 
Skupina bude zapnuta okamžitě (tzn. bez odchodového 
zpoždění). 

5 - Odložen 
Skupina bude zapnuta po vypršení odchodového zpoždění. 
Byla-li během odchodového zpoždění narušena zóna mimo 
vstupní/odchodovou trasu, potom bude odchodové zpoždění 
znovu spuštěno. 

 

 

 

 

 

 

Sestavy skupin 

 
 

Ústředna Premier 48 má 4 sestavy pro zapnutí skupin, 
ústředna Premier 88 má 8 sestav a ústředny Premier 168 a 
640 mají 16 různých sestav pro zapnutí. Tyto sestavy 
umožňují zapnutí několika skupin současně, jako by se 
jednalo o jedinou skupinu. Do každé sestavy lze přiřadit 
libovolnou skupinu. 

Příklad 
Sestavy mohou být použity např. v situaci, kdy uživatel chce 
současně nastavit skupinu A i B, ale nechce tyto skupiny 
ovládat jednotlivě. 

• Skupiny A a B budou přiřazeny sestavě 1 
• Chce-li uživatel nastavit systém, lze vybrat sestavu 1. 
• Skupiny A a B budou zapnuty 

 Každé sestavě lze přiřadit i textový popisek pro snazší 
práci se systémem. 

Přiřazení sestav klávesnicím 
Sestavy mohou být  také přidruženy ke klávesnicím, tzn. z 
každé klávesnice může být ovládána jiná sestava (tzn. 
mohou být zapnuty různé skupiny), bližší informace 
naleznete na str. 64. Jednotlivé sestavy jsou přidruženy ke 
klávesnicím následovně : 

• Klávesnice 1 = sestava 1, klávesnice 2 = sestava 2, 
klávesnice 3 = sestava 3, … 

• Je-li na klávesnici zadán platný kód, je vybrána 
příslušná sestava (v závislosti na tom, na které 
klávesnici byl kód zadán) a skupiny, obsažené v 
konkrétní sestavě budou zapnuty/vypnuty. Pískání 
klávesnice (odchodové/vstupní tóny) bude rovněž 
kopírovat nastavení sestavy. 
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Popis sestav 

 
 

Každé sestavě lze přiřadit textový popis o maximálně 16 
znacích. Informace o zadávání textových hodnot naleznete na 
str. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ zapnutí sestav 

 
 

Pro každou sestavu lze nastavit následující volby, které 
ovlivňují způsob zapnutí přidružených skupin : 

1 – Příchod/odchod  
Sestava bude zapnuta po uzavření vstupního/odchodové 
zóny a po vypršení časovače „čas před zapnutím“ (viz str. 
54) 

2 – Ukončení odchodu 
Sestava bude zapnuta po uzavření vstupního/odchodové 
zóny, stisku tlačítka pro zapnutí skupiny a po vypršení 
časovače „čas před ZAP“ (viz str. 54). 

3 – Odchod (standardně pro všechny skupiny) 
Sestava bude zapnuta po vypršení odchodového zpoždění. 

 Je-li během odchodového zpoždění použito tlačítko 
(zóna)  pro zapnutí skupiny, bude zbývající čas 
vynechán a skupina bude okamžitě zapnuta. 

4 - Okamžitě 
Sestava bude zapnuta okamžitě (tzn. bez odchodového 
zpoždění). 

5 - Odložen 
Sestava bude zapnuta po vypršení odchodového zpoždění. 
Byla-li během odchodového zpoždění narušena zóna mimo 
vstupní/odchodovou trasu, potom bude odchodové zpoždění 
znovu spuštěno. 
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Volby skupin 

 
 

Pro každou skupinu lze nastavit následující volby, kterékoliv 
volbě lze přiřadit jakoukoliv ze skupin :  

1 – Auto částeč. ZAP (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Přiřazené skupiny  budou plně zapnuty, pokud byla během 
odchodového zpoždění narušena příchodová/odchodová 
zóna. Nebyla-li během odchodového zpoždění narušena 
příchodová/odchodová zóna, potom dojde k částečnému 
zapnutí 1. 
Nepřiřazené skupiny budou vždy plně zapnuty. 

2 – Část. ZAP okam. (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Přidružené skupiny budou zapnuty okamžitě při částečném 
zapnutí. 
Nepřiřazené skupiny budou při částečném zapnutí zapnuty 
s odchodovým zpožděním. 

3 – Část. ZAP tiché (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Při částečném zapnutí  přidružených skupin nebude 
generován odchodový tón. 
Při částečném zapnutí  nepřidružených skupin bude vždy  
generován odchodový tón. 
4 – Dálkové PC ZAP (Standardně všechny skupiny) 
Přidružené skupiny je možné vzdáleně nastavit pomocí PC 
se softwarem WinTex. 
Nepřidružené skupiny není možné z PC nastavit.  

5 – Dálkové PC vyp (Standardně všechny skupiny) 
Přidružené skupiny je možné vzdáleně odstavit pomocí PC 
se softwarem WinTex. 
Nepřidružené skupiny není možné z PC odstavit. 

6 – Tamper ústředny (Standardně skupina A) 
Z přidružené skupin bude generován tamper poplach, dojde-
li k aktivaci tamperového spínače ústředny. 
Z nepřidružených skupin nebude při narušení tamperu 
ústředny generován tamper poplach. 

7 - Bell Tamper (Standardně skupina A) 
Z přidružené skupiny bude generován tamper poplach, 
dojde-li k aktivaci tamperového spínače sirény. 
Z nepřidružených skupin nebude při narušení tamperu 
sirény generován tamper poplach. 

8 - Pomocný Tamper (Standardně skupina A) 
Z přidružené skupiny bude generován tamper poplach, 
dojde-li k aktivaci pomocného tamper vstupu ústředny. 
Z nepřidružených skupin nebude při narušení pomocného 
tamper vstupu ústředny generován tamper poplach. 

9 - REPRO ústředny (Standardně všechny skupiny) 
Reproduktor v ústředně bude aktivován, bude-li v některé 
z přidružených skupin vyvolán poplach, odchodové/vstupní 
zpoždění aj. 
Reproduktor nebude aktivován, pokud poplach, 
odchodové/vstupní zpoždění aj. vyvolala některá 
z nepřiřazených skupin 

10 –Bell/blikač výstup (Standardně všechny skupiny) 
Výstup na sirénu bude aktivován, pokud poplach nastal 
v některé z přidružených skupin. 
Výstup na sirénu/blikač nebude aktivován, pokud poplach 
nastal v některé z nepřiřazených skupin. 

11 – Poplach. reset (Standardně všechny skupiny) 
Poplach v každé ze skupin může být resetován (vymazán) 
buď uživatelským nebo technickým kódem. Skupiny, 
přidružené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Reset poplachu může být proveden pouze technickým 

kódem. 
Je-li povolena volba „Anti-kód reset“ (viz str. 50), potom 
je možný též reset pomocí Anti-kódu.  

Poplachy z nepřidružených skupin mohou být resetovány 
kterýmkoliv uživatelským kódem. 

12 – Potvrzený reset (Standardně všechny skupiny) 
Potvrzený poplach v každé ze skupin může být resetován 
(vymazán) buď uživatelským nebo technickým kódem. 
Skupiny, přidružené tomuto parametru se chovají 
následovně : 
• Reset poplachu může být proveden pouze technickým 

kódem. 
Je-li povolena volba „Anti-kód reset“ (viz str. 50), potom 
je možný též reset pomocí Anti-kódu.  

Poplachy ze skupin, které nejsou pro tuto volbu přiřazeny, 
mohou být resetovány libovolným uživatelským kódem, který 
smí danou skupinu ovládat. Předchozí volba musí mít 
rovněž povoleno resetování uživatelským kódem. 

13 - Tamper  reset (Standardně všechny skupiny) 
Tamper poplach (při vypnuté skupině) v každé ze skupin 
může být resetován (vymazán) buď uživatelským nebo 
technickým kódem. Skupiny, přidružené tomuto parametru 
se chovají následovně : 
• Reset poplachu může být proveden pouze technickým 

kódem. 
Je-li povolena volba „Anti-kód reset“ (viz str. 50), potom 
je možný též reset pomocí Anti-kódu.  

Poplachy ze skupin, které nejsou pro tuto volbu přiřazeny, 
mohou být resetovány libovolným uživatelským kódem, který 
smí danou skupinu ovládat. 

14 - Anti-kód reset (Standardně všechny skupiny) 
Poplach či tamper poplach v každé ze skupin může být 
resetován (vymazán) buď uživatelským nebo technickým 
kódem. Skupiny, přidružené tomuto parametru se chovají 
následovně : 
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• Reset poplachu může být proveden pouze anti-kódem 
či technickým kódem. 

Poplachy ze skupin, které nejsou pro tuto volbu přiřazeny, 
mohou být resetovány technickým či uživatelským kódem, 
ale ne anti-kódem. 

 Skupinu lze tomuto parametru přiřadit pouze 
v případě, kdy je zařazena i pro volbu „Poplach reset“. 

15 – TLM porucha (Standardně skupina A) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se při poruše telefonní 
linky chovají následovně : 
• Přidružené klávesnice budou zobrazovat informaci o 

poruše. 
• Všechny klávesnice, přidružené k některé ze skupin, 

které mají tento parametr nastaven, budou každou 
minutu vydávat varovný (servisní) tón, dokud nedojde 
k potvrzení poruchy libovolným uživatelským kódem, 
který smí ovládat některou ze skupin. 

• Přidružené skupiny mohou být zapnuty v případě, kdy je 
nastaven následující parametr. Při zapnutí bude klávesnice 
indikovat problém telefonní linky. 

Skupiny, nepřiřazené tomuto parametru nebudou případným 
selháním tlf. linky dotčeny. 

16 – ZAP s poruch.TLM (Standardně skupina A) 
Skupiny přidružené tomuto a předchozímu parametru bude 
možné nastavit i při poruše tlf. linky.  
Skupiny přidružené tomuto i předchozímu parametru nebude 
možno nastavit. 

17 – AC porucha (Standardně skupina A) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se při výpadku 
střídavého napájení chovají následovně : 
• Přidružené klávesnice budou zobrazovat informaci o 

poruše. 
• Všechny klávesnice, přidružené k některé ze skupin, 

které mají tento parametr nastaven, budou každou 
minutu vydávat varovný (servisní) tón, dokud nedojde 
k potvrzení poruchy libovolným uživatelským kódem, 
který smí ovládat některou ze skupin. 

• Přidružené skupiny mohou být zapnuty v případě, kdy je 
nastaven následující parametr. Při zapnutí bude klávesnice 
indikovat výpadek střídavého napájení. 

Skupiny, nepřiřazené tomuto parametru nebudou případným 
výpadkem střídavého napájení dotčeny. 

18 – ZAP s AC poruchou (Standardně skupina A) 
Skupiny přidružené tomuto a předchozímu parametru bude 
možné nastavit i při výpadku střídavého napájení.  
Skupiny přidružené tomuto i předchozímu parametru nebude 
možno nastavit. 

19 – Plné ZAP. přenos (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Byla-li skupina plně zapnuta a ve skupině nastane 

poplach, potom bude po vypršení zpoždění komunikátoru 
na PCO přenesena informace o poplachu. 

Skupiny nepřiřazené tomuto parametru nezasílají v případě 
plného zapnutí a následného poplachu informaci  na PCO. 

20 – Část. ZAP přenos (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Byla-li skupina částečně zapnuta a ve skupině nastane 

poplach, potom bude po vypršení zpoždění komunikátoru 
na PCO přenesena informace o poplachu. 

Skupiny nepřiřazené tomuto parametru nezasílají v případě 
částečného zapnutí a následného poplachu informaci  na 
PCO. 

21 – Při VYP-přenos Fire (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Je-li skupina vypnuta a ve skupině nastane požární 

poplach, potom bude po vypršení zpoždění komunikátoru 
na PCO přenesena informace o požárním poplachu. 

Skupiny nepřiřazené tomuto parametru nezasílají v případě 
vypnutí a požárního poplachu informaci  na PCO. 

 Je-li skupina zapnuta, potom dojde k přenosu 
informace na PCO bez ohledu na to, zda je tento 
parametr nastaven či nikoliv. 

22 – Při VYP-přenos tamper (Standardně bez přiřaz. 
skupin) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Je-li skupina vypnuta a ve skupině nastane tamper 

poplach či 24h poplach, potom bude po vypršení zpoždění 
komunikátoru na PCO přenesena informace o poplachu 
tamper. 

Skupiny nepřiřazené tomuto parametru nezasílají v případě 
vypnutí (tamper/24h ) poplachové informace na PCO. 

 Je-li skupina zapnuta, potom dojde k přenosu 
informace na PCO bez ohledu na to, zda je tento 
parametr nastaven či nikoliv. 

23 – Auto ZAP (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Po vypnutí přidružené skupiny bude spuštěn časovač 

„Auto ZAP zpoždění“ (viz str. 54)  
• Při každém narušení kterékoliv zóny se tento časovač 

restartuje. 
• Vyprší-li časovač (tzn. během doby časovače „Auto 

ZAP zpoždění“ nedošlo k narušení zóny), potom dojde 
k automatickému zapnutí skupiny. 

Skupiny nepřidružené tomuto parametru nebudou 
automaticky zapnuty. 

24 – Skup. A společná (Standardně bez přiřaz. skupin) 
Skupina A může být použita jako společná skupina, která 
bude zapnuta jako poslední a vypnuta bude jako první. 
Přidružení některé ze skupin ovlivňují skupinu A následovně: 
• Skupina A bude automaticky zapnuta po zapnutí všech 

skupin, přidružených tomuto parametru. 
• Bude-li kterákoliv ze skupin, přidružených tomuto 

parametru vypnuta, potom dojde i k vypnutí skupiny A. 
Skupiny, které nemají tento parametr nastaveny, žádným 
způsobem neovlivňují automatické zapnutí/vypnutí skupiny 
A. 

25 – Část. ZAP deník (Standardně bez přířazen. skupin) 
Skupiny, přidružené tomuto parametru se chovají 
následovně : 
• Je-li přidružená skupina částečně zapnuta, vynechání 

zón z této skupiny bude zapsáno do deníku událostí. 
Vynechání zón při částečném zapnutí ve skupinách, které 
nejsou přidruženy k tomuto parametru, nebude zapsáno do 
deníku událostí. 

26 – Skup. více hran (Standardně bez přiřazen. skupin) 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Zóny s nastaveným parametrem „Dvojí hrana“ musí být 

pro vyvolání poplachu narušeny vícekrát, počet 
narušení pro vyvolání poplachu lze nastavit parametrem 
„Počet poplachů“ v globálních volbách. Další informace 
naleznete na str. 45. 
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Skupiny, nepřidružené tomuto parametru budou pro zóny 
s parametrem „Dvojí hrana“ vyžadovat dvojí narušení, aby 
mohl být vyvolán poplach. 
Aby se tento parametr projevil, musí být v přidružených 
skupinách zařazeny zóny s parametrem „Dvojí hrana“, viz 
str. 45. 

27 – WinTex klávesnice (Standardně = všechny skupiny) 
Skupiny, přidružené tomuto parametru bude možné ovládat 
(nastavit/odstavit/resetovat) pomocí funkce „On-line 
klávesnice“ v programu WinTex. 
Skupiny, které nejsou tomuto parametru přiřazeny, nebude 
možné pomocí uvedené funkce ovládat. 

28 – Auto Gong (s virt. Výstupem 1A) (Standardně bez 
přiřaz. skupin) 
Skupiny, přidružené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Zóny v těchto skupinách, které mají nastavenu funkci 

gongu, budou gong aktivovat pouze v případě, je-li 
sepnut výstup „Virt. Výstup 1, fáze A“. 

Skupiny, nepřiřazené tomuto parametru musí mít funkci gongu 
manuálně povolenu uživatelem. 

29 – Potvrzení během vstupu (Standardně bez přiřazen. 
skupin) 
Skupiny, které jsou přidruženy k tomuto parametru se 
chovají následujícím způsobem : 

Probíhá-li vstupní zpoždění a ve skupině nastane potvrzený 
poplach, potom je informace o poplachu přenesena na PCO. 

Skupiny, které nejsou tomuto parametru přiřazeny, nezasílají 
událost o potvrzeném poplachu na PCO. 

30 – Potvrzení po vstupu (Standardně bez přiřazen. 
skupin) 
Přiřazené skupiny se chovají následovně : 

Potvrzení poplachu je dočasně vypnuto pouze během 
vstupní zpoždění, mimo toto zpoždění (při zapnutí skupiny) 
je opět aktivováno, tzn. po dvou narušeních libovolných 
detektorů mimo příchodovou/odchodovou trasu vyvolá 
aktivaci výstupu pro potvrzení poplachu a přenos informací 
na PCO. 

Skupiny, které nemají tento parametr nastaveny nikdy 
nepřenášejí informaci o potvrzeném poplachu na PCO. 

31 – Částečné ZAP povoleno 
Přiřazené skupiny lze částečně nastavit, nepřiřazené 
skupiny nelze částečně nastavit. 

32 – Panel Bell houkne 
Skupiny, přidružené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Jsou-li všechny skupiny zapnuty, Bell výstup bude 

aktivován 1x na 2 sekundy. Dojde-li k zapnutí pouze 
některé přidružené skupiny, bude výstup Bell aktivován 
2x za 2 sekundy. Při vypnutí kterékoliv přiřazené 
skupiny po poplachu bude výstup Bell aktivován 5x za 2 
sekundy. 

Nepřiřazené skupiny nebudou výstup Bell aktivovat. 

33 – FOB po příchodu 
Skupiny přidružené tomuto parametru bude možné 
klíčenkou odstavit pouze v případě, kdy je aktivní 
příchodové zpoždění. Ostatní (nepřiřazené) skupiny je 
možné pomocí klíčenky odstavit kdykoliv. 

34 – ZAP skupiny = přenos 
Skupiny, přiřazené tomuto parametru se chovají následovně : 
• Komunikace a výstupy (poplach, potvrzený poplach 

atd.) budou aktivovány pouze v případě, kdy jsou 
zapnuty všechny přidružené skupiny. Ostatní 
(nepřidružené) skupiny budou pracovat standardně. 
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Zapnutí/vypnutí dle časovačů 

 
 

Celý systém nebo kterákoliv skupina může být zapnuta či 
vypnuta v určený čas (dle časového plánu). Časy a dny, kdy 
má být zapnutí/vypnutí provedeno se programují pomocí 
časovačů (viz str. 59). Ústředna Premier 48 má 4 nezávislé 
časovače, systémy Premier 88/168/640 mají 8 nezávislých 
časovačů. 

 

 

 

 

 

 

 

Textový popis skupin 

 
 

Každé skupině lze přiřadit textový popis, který usnadňuje 
uživateli práci se systémem. Tento textový popis může 
obsahovat max. 16 znaků. Informace o zadávání textových 
hodnot naleznete na str. 41. 
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 Globální volby
Systémové časy 

 
 

Tyto čítače/časovače slouží k nastavení různých zpoždění 
globálně pro celý systém. Každému čítači/časovači lze 
nastavit hodnotu 000 – 999. 

1 – Čas před ZAP 
Používá-li některá skupina mód zapnutí „Příchod/odchod“ 
nebo „Ukončení odchodu“, některé detektory 
v příchodové/odchodové trase mohou zůstat nějakou dobu po 
svém narušení aktivovány, což může vést k vyhlášení 
poplachu, resp. poruchy. Tento časovač  určuje dobu, po 
které by narušený detektor měl přejít zpět do klidového stavu. 
Standardně je nastavena hodnota 008 sekund. 

2 – Global Bell zpoždění 
Tento časovač umožňuje nastavit dobu, která uplyne mezi 
vyhlášením poplachu a aktivací výstupu pro externí sirénu 
(blikač). Standardně je použita hodnota 000 minut. 

3 – Global Bell čas 
Tento parametr umožňuje nastavit délku aktivace externí 
sirény/blikače. Standardně je použita hodnota 015 minut. 

4 – Dvojí hrana 
Má-li některá ze zón nastaven atribut „Dvojí hrana“ (viz str. 
45), potom k vyhlášení poplachu z této zóny dojde pouze 
v případě, byla-li zóna narušena alespoň dvakrát v rámci 
časového intervalu, určeného tímto parametrem. 
Standardně je použita hodnota 030 sekund. 

 Je-li použita též volba „Počet poplachů“, může být 
vyžadováno více aktivací než 2.  

5 – Křížové zóny 
U křížových zón dochází k vyhlášení poplachu až po 
narušení minimálně dvou zón s tímto atributem, přičemž tato 
dvě narušení musí být v rámci časového intervalu, daného 
tímto parametrem. Standardně je nastavena hodnota 060 
sekund. 

6 – Walk test  
Není-li během časového intervalu, určeného tímto 
parametrem narušena každá zóna s parametrem „Walk-
test“, potom bude uživatel o tomto informován při zapnutí 
skupiny/systému. Standardně je použita hodnota 024 hodin. 

7 – Zpoždění zrušení 
Nastane-li v systému poplach a je-li poté příslušná skupina 
vypnuta do doby, určené tímto parametrem, bude na PCO 
přenesena informace o „zrušení“ poplachu. Je-li skupina 
vypnuta až po vypršení tototo časovače, potom k přenosu 
informace o „zrušení“ poplachu nedochází. Standardně je 
použita hodnota 180 sekund. 

8 – Výstup typ klávesnice 
Tento časovač slouží pro nastavení délky aktivace výstupu, 
nastaveného jako „Klávesnice“. Výstup je automaticky 
aktivován po zahájení vstupního zpoždění nebo po stisku 
kterékoliv klávesy na klávesnici. Standardně je nastavena 
hodnota 60 sekund. 

9 – Auto ZAPnutí odložit 
Pokud je použita funkce pro automatické zapnutí skupiny, a 
je zadán platný uživatelský kód, potom je zapnutí skupiny 
odloženo o dobu, danou tímto parametrem. Standardně je 
nastavena hodnota 030 minut. 

10 – Auto ZAPnutí zpožděno 
Má-li skupina povoleno automatické zapnutí, nebyla-li ve 
skupině narušena některá zóna, potom tento parametr určuje 
právě časový interval, kdy nesmí být některá ze zón narušena, 
při narušení zóny je tento časovač restartován. Časovač je 
automaticky spuštěn po vypnutí skupiny. Standardně je 
nastavena hodnota 030 minut. 

11 – Odchod z menu 
Tento časovač určuje dobu, po které bude uživatel 
automaticky odhlášen z menu. Standardně je použita 
hodnota 180 sekund. 

12 – Puls 1 
Časovač, který ovlivňuje délku aktivace výstupu 
s nastaveným atributem „Puls 1“. Standardně je použita 
hodnota 010 sekund. 

13 - Puls 2 
Časovač, který ovlivňuje délku aktivace výstupu 
s nastaveným atributem „Puls 2“. Standardně je použita 
hodnota 020 sekund. 

14 - Puls 3 
Časovač, který ovlivňuje délku aktivace výstupu 
s nastaveným atributem „Puls 3“. Standardně je použita 
hodnota 030 minut. 

15 – Zpož. poruchy TLM 
Časovač, který ovlivňuje zpoždění audio indikace poruchy 
tlf. linky. Standardně je nastaveno 030 minut. 

16 – Zpoždění poruchy AC 
Časovač, který ovlivňuje zpoždění audio indikace poruchy 
střídavého napájení. Standardně je nastaveno 030 minut. 

17 – Perioda dynamického testu AKU 
Tento parametr nastavuje periodu dynamického testu 
akumulátoru (Standardně 024 hodin). 

18 – Dynam. test AKU čas 
Tento časovač nastavuje délku dynamického testu 
akumulátou (Standardně 060 sekund). 

19 –Soak test (zkušební doba) 
Tento časovač ovlivňuje délku soak testu, tzn. v rámci této 
periody nesmí dojít k narušení některé ze zón s nastaveným 
parametrem „Soak test“. Standardně je použita hodnota 014 
dní. 
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20 – Servisní interval 
Časovač, po jehož vypršení bude aktivován požadavek 
servisu (zobrazení textu na klávesnici). Standardně je 
nastaveno 000 týdnů. 

21 – Testovací volání 
Parametr, který určuje, jak často bude provedeno kontrolní 
spojení s PCO. 000 = pravidelný test přenosu je zakázán, 
024 = přenos 1x za den, atd. Standardně je nastavena 
hodnota 000. 

22 – Náhodný čas minimální 
Tento parametr určuje minimální délku sepnutí výstupu, 
který má nastaven atribut „Náhodný“. Standardně je použita 
hodnota 000 sekund. 

23 – Náhodný čas maximální 
Časovač, který ovlivňuje maximální délku sepnutí výstupu 
s nastaveným parametrem „Náhodný“. Standardně je 
nastaveno 060 sekund. 

24 – Výstup dveře 
Parametr, určující délku sepnutí výstupu např. pro ovládání 
zámku dveří. Výstup je aktivován po zadání platného kódu 
s nastaveným parametrem „Dveře“. Standardně je 
nastavena hodnota 005 sekund. 

25 – Odezva zóny 
Tento parametr ovlivňuje odezvu (debounce) zóny s 
s atributem „Odezva zóny“. Pro vyhlášení poplachu či 
tamperu musí být zóna minimálně po tuto dobu v příslušném  
stavu.  
(Standardně = 025x10ms). 

26 – Zpoždění kláv. PA (Přepad) 
Je-li v nastavení klávesnice nastaven parametr 6 „PA 
zpožděn“ (viz str. 64) a je-li stisknuta kombinace kláves 1 & 
3, potom je spuštěn tento časovač. Je-li před jeho vypršením 
zadán platný uživatelský kód, potom k vyhlášení panického 
poplachu nedojde. Není-li do této doby zadán platný 
uživatelský kód, panický poplach bude aktivován. 
Standardně je nastavena hodnota 060 sekund. 

27 – Potvrzený poplach 
Dojde-li v rámci spuštění tohoto časovače k alespoň dvěma 
poplachům, potom bude sepnut výstup „Potvrzený poplach“. 
Časovač je spuštěn automaticky po detekci prvního 
poplachu. Dojde-li k dalšímu poplachu až po vypršení tohoto 
časovače, výstup „Potvrzený poplach“ sepnut nebude. 
Standardně je nastavena hodnota 045 minut. 

28 – Varovná zóna 
Je-li některá z uživatelských zón s nastaveným atributem 
„Varovná zóna“ narušena po dobu delší, než udává tento 
parametr, potom bude generován varovný tón, resp. varovný 
poplach a rovněž bude sepnut výstup „Varovná zóna“. 
Standardně je nastavena hodnota 002 minuty. 

29 – Blokování klávesnice 
Je-li tamper kódu naprogramován tak, aby zablokoval l 
klávesnici a znemožnil tak jakoukoliv manipulaci s touto 
klávesnicí, potom tento parametr určuje právě délku 
zablokování (zamknutí). Standardně je nastaveno 005 
minut. 

30 – Doba technika 
Časovač, sloužící k automatickému odhlášení technika ze 
systému. Čas se začíná počítat od okamžiku zadání 
technického kódu na klávesnici. Technik však nebude 
odhlášen, pokud jsou v systému detekovány tamper 
poruchy. Standardně je nastaveno 060 minut. 

31 – Fire zpož. Bell 
Tento časovač je aktivován po vyhlášení požárního 
poplachu v některé skupině. Po vypršení tohoto časovače 
budou aktivovány sirény ve všech skupinách. Standardně je 
nastavena hodnota 000 minut. 

32 – Force vstup 
Je-li narušena některá okamžitá zóna, je spuštěn tento 
časovač. Je-li během aktivity tohoto časovače narušena 
některá ze vstupních/odchodových zón 1 nebo 2 
s nastaveným atributem „Přích./odch.“ bude dočasně 
nastavena jako okamžitá. Po vypršení tohoto časovače se 
nastavení zón vrátí do původního stavu. Standardně je 
nastavena hodnota 005 sekund. 

33 – Dohled radio 
Tento časovač umožňuje nastavit dobu, po které se 
bezdrátové detektory RadioPlus musí ohlásit ústředně. 

34 – Dohled IP 
Časovač, který určuje periodu kontrolního spojení modulu 
ComIP s PCO. 

Konfigurace (volby 00 – 18) 

 
 

Tyto volby umožňují nastavit, jak různé systémové funkce 
pracují. 

00 – Bell pri poruše zapnutí (Standardně zakázáno) 
þ Nemůže-li být skupina  zapnuta, potom bude aktiv. interní 
popl. a výstup na sirénu (Bell výst. 10s) 
¨ Nemůže-li být skupina zapnuta, potom bude aktivován 
interní poplach (výstup  blikače) 

01 – Bell spíná (0)V (Standardě zakázáno) 
þ Výstup Bell při aktivaci sepne 0V. 
¨ Výstup Bell při aktivaci odepne 0V. 

02 – Čas je 24h (Standardně povoleno) 
þ Systémový čas je zobrazen ve 24 hodinovém formátu. 
¨ Systémový čas je zobrazen ve 12-ti hodinovém formátu. 

03 – Ruční změna času let./zim. (Standardně zakázáno) 
þ Systém neprovádí automatický přechod na zimní čas a 
letní čas, čas musí být manuálně změněn. 



Programování ústředny Instalační manuál Premier 48/88/168/640 

INS-04-0805 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 56 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,        tel.:  387 410 186 

¨ Systém provádí automatický přechod na zimní čas a letní 
čas, systém přidá 1 hodinu poslední neděli v březnu a 1 
hodinu odečte poslední neděli v říjnu. 

04 – Ukaž ZAP skupiny (Standardně povoleno) 
þ Je-li systém částečně zapnut, zapnuté skupiny budou na 
klávesnici zobrazeny. 
¨ Je-li systém částečně zapnut, zapnuté skupiny budou na 
klávesnici zobrazeny. 

05 – Global Bell (Standardně povoleno) 
þ Jsou-li všechny skupiny zapnuty, systém bude při aktivaci 
sirény používat časovače „Global Bell zpoždění“ a „Global 
Bell čas“ (viz str. 54). 
¨ Jsou-li všechny skupiny zapnuty, systém bude při aktivaci 
sirény používat časovače „Bell zpoždění“ a „Bell čas“ ve 
volbách skupin (viz str. 47). 

06 – 24h vynech. lokal (Standardně zakázáno) 
þ Pouze klávesnice, které jsou přidruženy ke stejné skupině 
jako 24 hodinové zóny, umožňují jejich vynechání. 
¨ 24 hodinové zóny mohou být vynechány z libovolné 
klávesnice.  

07 – Zruš vynechání  (Standardně povoleno) 
þ Byla-li zóna manuálně uživatelem vynechána, potom se 
vynechání zóny automaticky zruší (tzn. zóna bude opět 
funkční) při vypnutí skupiny. 
¨ Je-li zóna vynechána manuálně uživatelem, zůstává 
v tomto stavu až do doby, než uživatel zónu opět zařadí. 

08 – Zapnout zpoždění přenosu(Standardně zakázáno) 
þ Je-li systém zapnut,informace o poplachu budou na PCO 
přeneseny bez zpoždění, daného parametrem „Zpoždění 
komunikace“. 
¨ Je-li systém zapnut, informace o poplachu budou na PCO 
přeneseny se zpožděním, jehož délku lze ovlivnit 
parametrem „Zpoždění přenosu“. 

09 – NVM je zamčena (Standardně zakázáno) 
þ Výchozí hodnoty nelze nastavit stiskem tlačítka „Load 
Defaults“ na desce ústředny. 

 Je-li NVM blokována a neznáte-li kód technika, 
vraťte prosím ústřednu svému dodavateli pro její 
odblokování. 

¨ Výchozí hodnoty lze nastavit přo připojení napájení a po 
stisku tlačítka „Load Defaults“ na desce ústředny. 

10 – Uživ.+technik (Standardně zakázáno) 
þ Přístup do programovacího menu je povolen technikovi 
pouze v případě, kdy byl k této činnosti autorizován 
uživatelem s nastaveným atributem „UDL/tech. přístup“ (viz 
str. 96). 
¨ Přístup do programovacího menu (menu technika) má 
pouze uživatel 00 (technik), pro vstup není vyžadována další 
autorizace uživatelem. 

11 – Zobraz gong (Standardě zakázáno) 
þ Zóny s povolenou funkcí gongu 1,2 nebo 3 budou při 
narušení generovat akustický signál a na klávesnici bude 
zobrazeno, která zóna funkci gongu aktivovala.  
¨ Zóny s povolenou funkcí gongu 1,2 nebo 3 budou při 
narušení generovat pouze akustický signál. 

12 – Vynechání i v tamper poplachu (Standardně 
zakázáno) 
þ Uživatel smí vynechat i zóny, které jsou v tamperovém 
poplachu. 
¨ Uživatel nemůže vynechat zónu v tamperovém poplachu. 

13 – Zapni on-line tisk (Standardně povoleno) 
þ Je-li připojena tiskárna, budou se položky z deníku 
událostí vypisovat na tiskárnu v okamžiku jejich vzniku. 

¨ Je-li připojena tiskárna, výpis položek z deníku událostí je 
aktivován manuálně (viz str. 105). 

14 – Ukaž poruchu Walk testu (Standardně zakázáno) 
þ Není-li zóna s nastaveným atributem „Walk-test“ alespoň 
1x narušena během periody, určené časovačem „Walk test“, 
nebude možné příslušnou skupinu nastavit. Situaci lze 
vyřešit pouze aktivací příslušné zóny. 
¨ Není-li zóna s nastaveným atributem „Walk-test“ alespoň 
1x narušena během periody, určené časovačem „Walk test“, 
bude možné příslušnou skupinu nastavit, uživatel bude o 
poruše informován při nastavování skupiny. 

15 – Ukaž odch. chybu (Standardně zakázáno) 
þ Pokusí-li se uživatel nastavit skupinu, ve které jsou 
některé zóny narušeny, potom bude proces nastavování 
skupiny pokračovat až po uklidnění narušených zón. 
¨  Pokusí-li se uživatel nastavit skupinu, kde jsou některé 
zóny narušeny, potom bude proces nastavování pokračovat 
a uživatel bude o tomto problému informován (vizuálně i 
akusticky). 

16 – Zapni tamper kódu (Standardně povoleno) 
þ Stisk 24 neplatných kláves na klávesnici (tzn. zadání 
neplatného kódu) způsobí tamper  kódu. Viz též následující 
volba (17). 
¨ Zadání neplatných kódů nebude generovat tamper kódu. 

17 – Tamper kódu zablokuje klávesnici (Standardně 
zakázáno) 
þ Tamper kódu zablokuje klávesnici na 5 minut – tzn. 
klávesnice nebude reagovat na stisk kláves. 
¨ Tamper kódu vyvolá poplach ve skupinách, ve kterých je 
přidružena příslušná klávesnice. 

18 – Skupiny jsou zobrazeny jako 1-8 a I-P (Standardně 
zakázáno) 
þ Prvních 8 skupin bude na klávesnici zobrazeno jako 
číslice 1 - 8 a posledních 8 skupin bude zobrazeno jako 
písmena I – P. 
¨ Prvních 8 skupin bude na klávesnici zobrazeno jako 
písmena A – H a posledních 8 skupin bude zobrazeno jako 
písmena I – P. 

Konfigurace (volby 19 – 36) 
19 – Ručně vyber skupiny pro tech. přístup (Standardně 
zakázáno) 
þ Je-li zadán kód technika pro vstup do programovacího 
menu, potom musí být vybrány skupiny, které mají být 
dočasně deaktivovány. 

 Zóny a tampery jsou zakázány pouze pro 
vybrané skupiny, všechny ostatní skupiny budou 
pracovat standardně. 

¨ Je-li zadán kód technika pro vstup do programovacího 
menu, potom budou zakázány všechny zóny a tampery – 
tzn. je-li aktivován jakýkoliv tamper, nátlakové tlačítko, 
požární hlásič apod. nebude schopné vyvolat poplach. 

20 – Zapni T9 text editor (Standardně povoleno) 
þ Při zadávání textu bude automaticky použit prediktivní 
režim (obdoba T9 na mobilních telefonech). 
¨ Při zadávání textu bude aktivní normální režim, tzn. 
zadávání textu probíhá podobně, jako na klávesnici 
mobilního telefonu. 

21 – Zona zkrat = tamper (Standardně povoleno) 
þ Ústředna vyhodnocuje zkrat na zóně jako tamper. 
¨ Ústředna vyhodnocuje zkrat na zóně jako narušenou 
zónu. 

 



Programování ústředny Premier 48/88/168/640 Instalační manuál 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

57 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

22 – Vzdaleny reset = na vstupu R/R (Standardně 
zakázáno) 
þ Je-li na vstup R/R na ústředně připojeno 0V, potom budou 
všechny skupiny s nastaveným resetem poplachů pomocí 
anti-kódu utišeny, ale poplach stále nebude resetován 
(vymazán). K tomu dochází až po druhém připojení 0V 
k vstupu R/R ústředny. Tuto funkci je vhodné využívat při 
audio verifikaci poplachu. 
¨ Je-li na vstup R/R na ústředně připojeno 0V, potom budou 
všechny skupiny s nastaveným resetem poplachů pomocí 
anti-kódu resetovány. 

23 – Uživ. kód výstup přepínací (Standardně zakázáno) 
þ Výstup, nastavený na funkci „Zadání kódu“ (skupina 
výstupů Uživatel) bude po zadání vybraného kódu přepnut. 
¨ Výstup, nastavený na funkci „Zadání kódu“ (skupina 
výstupů Uživatel) bude po zadání vybraného kódu aktivován 
na 5 sekund. 

24 – Test.volání ovládá časovač 7 (Standardně 
zakázáno) 
þ Testovací spojení s PCO se uskuteční při aktivaci 
časovače CT7. 
¨ Testovací spojení s PCO bude uskutečněno pokaždé, 
vyprší-li příslušný systémový časovač. 

25 – AKU test = časovač/VYP (Standardně zakázáno) 
þ Test baterie proběhne při vypnutí systému nebo při 
vypršení časovače „Perioda dynamického testu AKU“. 
¨ Test akumulátoru proběhne pokaždé, když vyprší 
časovač „Perioda dynamického testu AKU“. 

26 – Bell při druhém poplachu (Standardně zakázáno) 
þ Výstup na externí sirénu a blikač je aktivován až při 
druhém poplachu. 
¨ Výstup na externí sirénu a blikač je aktivován při prvním 
poplachu. 

27 – Repro při druhém poplachu (Standardně zakázáno) 
þ Výstup na reproduktor je aktivován až při druhém 
poplachu. 
¨ Výstup na reproduktor je aktivován při prvním poplachu. 

28 – Zpoždění potvrzeného poplachu (Standardně 
zakázáno) 
þ Informace o potvrzeném poplachu (narušeny alespoň dvě 
zóny v rámci jedné skupiny) bude na PCO přenesena po 
vypršení časovače „Zpoždění přenosu“. 
¨ Informace o potvrzeném poplachu (narušeny alespoň dvě 
zóny v rámci jedné skupiny) bude na PCO přenesena 
okamžitě. 

29 – Zruš. poplachu=uživ. reset (Standardně zakázáno) 
þ Zrušený poplach lze resetovat kterýmkoliv uživatelem. 
¨ Zrušený poplach lze resetovat pouze technickým 
kódem/Anti-kódem. 

30 - Ruční AV výstupy (Standardně zakázáno) 
þ Je-li používán AV modul a je vybrán mikrofon, musí být 
výstup sepnut ručně. 
¨ Je-li používán AV modul a je vybrán mikrofon, sepne se 
automaticky korespondující výstup. 

31 – Hodiny = krystal (Standardně zakázáno) 
þ Vnitřní systémové hodiny jsou synchronizovány 
krystalem. 
¨ Vnitřní systémové hodiny jsou synchronizovány dle 
frekvence střídavého napájení. 

32 – 40 sloupce tisk (Standardně zakázáno) 
þ Použijte tuto volbu, má-li připojená sériová tiskárna 40 
znaků na řádek. 
¨ Použijte tuto volbu, má-li připojená sériová tiskárna 80 
znaků na řádek. 
 

33 – Zapni text (Standardně) 
þ Skupiny, které jsou zapnuty, se zobrazují na spodním 
řádku displeje jejich jménem, např. „DUM“, „GARAZ“. 
Jednotlivé zapnuté skupiny jsou zobrazeny postupně. 
¨ Skupiny, které jsou zapnuty, jsou na spodním řádku 
displeje zobrazeny jako písmena, např. „AB.D“. 

34 – Volby podle EN50131-1 (Standardně zakázáno) 
þ Volby, požadované dle normy EN50131-1 jsou zapnuty. 
¨ Volby, požadované dle normy EN50131-1 jsou vypnuty. 

35 – Narušení jedné zóny pro potvrzený poplach 
(Standardně zakázáno) 
þ Po vypršení vstupního zpoždění postačuje narušení 
jediné zóny k vyvolání potvrzeného poplachu. 
¨ Po vypršení vstupního zpoždění bude vyžadováno 
narušení alespoň dvou detektorů pro vyvolání potvrzeného 
poplachu. 

36 – Lokální klávesnice info (Standardně zakázáno) 
þ Klávesnice budou zobrazovat informace pouze o 
skupinách, ke kterým byly přidruženy. 
¨ Klávesnice budou zobrazovat informace o všech 
skupinách. 
 
Systémové volby 

 
 

Tyto volby umožňují nastavit různé funkce systému 

1 – Repro hlasitost 
Tato volba nastavuje hlasitost „informačních“ tónů na 
klávesnicích. Mezi „informační“ tóny patří indikace 
vstupního/odchodového zpoždění a varovné tóny.  1 = 
nejnižší hlasitost, 8 = maximální hlasitost, standardně je 
nastavena hodnota 5. 

 Poplachové tóny jsou vždy nastaveny na plnou 
hlasitost. 
Hlasitost gongu není tímto parametrem ovlivněna. 
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2 – Gong hlasitost 
Tato volba nastavuje hlasitost gongu. 1= minimální hlasitost, 
7 = maximální hlasitost, standardně je nastavena hodnota 2. 

 Poplachové a informační tóny nejsou tímto parametrem 
ovlivněny. 

3 – Limit poplachů 
Po vypršení času pro aktivaci sirény je zóna, která vyvolala 
poplach a má nastaven parametr „Limit poplachů“ znovu 
aktivní (tzn. schopna vyvolat poplach). Jakmile počet 
poplachů dosáhne této hodnoty, potom ke „znovunastavení“ 
zóny nedojde, tzn. zóna nebude schopna vyvolat poplach. 
Standardně je nastavena hodnota 03. 

4 – Anti-kod reset 
Tento parametr určuje, kolik poplachů smí být resetováno 
anti-kódem nebo vzdáleným resetem. Jakmile počet resetů 
dosáhne této hodnoty, potom každý následný poplach může 
být potvrzen pouze technickým kódem. Tento čítač je 
automaticky resetován každý měsíc nebo při zadání kódu 
technika. Standardně je nastavena hodnota 03. 

5 – Dvojí harana počet 
Tento parametr určuje, kolik narušení zóny s atributem 
„Dvojí hrana“ musí nastat, aby zóna vyvolala poplach. Další 
informace naleznete na str. 51. Standardně je nastavena 
hodnota hodnota 05. 

6 – Korekce času 
Zadávaná hodnota umožňuje dostavit systémové hodiny. 
Střední hodnota 50 znamená, že nebude prováděna žádná 
korekce času, hodnota 0 znamená odečtení -50 sekund 
každý den o půlnoci, hodnota 100 představuje přičtení +50 
sekund každý den o půlnoci. 

7 – Čítač pulsů 
Nastavte počet 10ms pulsů, které musí přijít v rámci 30 
sekund, aby došlo k vyvolání poplachu ze zóny 
s nastaveným atributem „Odezva zóny“. 

8 – Com 2400 modem úroveň 
Volba umožňuje nastavit útlum modemu v komunikátoru 
Com2400. 

Hodnota 2 1 0 7 6 5 4 3 
Útlum (dB) +4 +2 0 -2 -4 -6 -8 -10 
 

Kontrola hardwaru 

 

Ústředna monitoruje několik vstupů, které umožňují 
detekovat možné problémy hardwaru, např. tamper krytu 
ústředny, tamper sirény, stav pojistky pomocného 
napájecího výstupu apod. 

Každý z těchto vstupů, resp. jeho monitorování může být 
zapnuto nebo vypnuto. 

1  - Dohled tlf. linky 
Monitorování poruchy telefonní linky 

2  - Dohled napájení AC 
Detekce výpadku střídavého napájení. 

3  - Dohled pojistky AUX 12 
Monitorování stavu pojistky napájecího výstupu 

4  - Dohled Bell tamper 
Monitorování tamperu externí sirény 

5  - Dohled pomocný tamper 
Monitorování pomocného tamperového vstupu 

6  - Dohled tamper ústředny 
Monitorování tamperového spínače ústředny. 

7  - Dohled AKU 
Povolení dynamického testu akumulátoru. 
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Časovače 

 
 

Systém Premier 48 má 4 nezávislé časovače, systémy 
Premier 88/168/640 mají 8 nezávislých časovačů. Každý 
časovač je charakterizován časem (resp. dvěma časy – A a 
B), kdy má být časovač spuštěn a zastaven a dny v týdnu, 
kdy má k aktivaci docházet. Čítače mohou sloužit např. 
k automatickému zapnutí a vypnutí skupin dle časového 
programu, zakázání uživatelů a ovládání výstupů.  

Při programování času startu čítače je možné stisknout 
klávesu , což umožňuje povolit funkci gongu v případě, 
kdy je vybraný čítač aktivní. Povolení této funkce je 
indikováno symbolem „*“. 

Při programování dnů lze stisknout klávesu , což 
umožňuje povolit funkci čítače v jakémkoliv 
naprogramovaném svátku, což je indikováno symbolem 
„HO“ na displeji. 

Systémové texty 

 
 
Systém umožňuje modifikovat celkem 7 různých textů. 
1 – Reset technikem 
Zpráva o max. 32 znacích, která je zobrazena, požaduje-li 
systém reset poruchy technickým kódem. 
Standardně = „Volejte Tech. pro Reset Systemu“ 

2 – Anti-kód zpráva. 
Zpráva o max. 32 znacích, která je zobrazena, požaduje-li 
systém reset poruchy anti-kódem. 
Standardně = „Volejte PCO pro Reset Systemu“. 

3 – Servisní zpráva 
Zpráva o max. 32 znacích, která je zobrazena, požaduje-li 
ústředna reset. 
Standardně = „Volejte instal firmu pro Servis“ 

4 – Technik v systému 
Zpráva o max. 32 znacích, která je zobrazena, je-li aktuálně 
v systému přihlášen technik 
Standardně =  „Text nenastaven   neumisteno!“ 

5 – Text na LCD 
Zpráva o max. 16 znacích, která je zobrazena nad datem a 
časem, je-li systém vypnut nebo plně zapnut. 
Standardně = „Premier 88/168/640“. 

6 – Text při část. ZAP 
Zpráva o max. 16 znacích, která je zobrazena nad datem a 
časem, je-li systém částečně zapnut. 
Standardně = „*CAST. ZAPNUTO*“ 
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7 – Tisková hlavička 
Hlavička o 32 znacích, která je vytištěna při výpisu deníku 
událostí, tato hlavička je použita také při posílání SMS. 
Default = „                           „. 

Text část. zapnutí 

 
 

Pro funkce částečného zapnutí 1,2 nebo 3 lze nastavit 16 
znakové zprávy, které umožňují snazší manipulaci se 
systémem. 

Svátky 

 
 

Systém umožňuje nastavit 8 různých svátků, které slouží 
jako vyjímky ve při aktivaci časovačů. 

Příklad 
Časovač 1 je aktivní mezi 20:00 až 08:00 od pondělí do 
pátku, časovač je použit pro funkci automatického 
zapnutí/vypnutí systému. 

Protoženěkteré typy svátků mohou připadnout např. na 
pondělí, v tomto případě by došlo k vypnutí a objekt by 
zůstal nestřežen. 
• Jako svátek je nastaveno např. 25/12/2001 (pondělí). 
• Za normálních podmínek by došlo k vypnutí systému i 

v pondělí 25/12/2001, avšak nastavením svátku tak 
vzniká vyjímka z činnosti časovače, tzn. v pondělí 
25/12/2001 nedojde k vypnutí systému a objekt bude 
střežen. 
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Tóny na reproduktoru 

 
 

Tyto volby umožňují zvolit, které tóny mají být povoleny na 
reproduktoru ústředny. 

1  - Fire tón (Standardně povoleno) 
þ Požární tóny budou generovány. 
¨ Požární tóny nebudou generovány. 

2  - Poplachový tón (Standardně povoleno) 
þ Poplach, tamper poplach a nátlakový poplach budou 
aktivovat reproduktor. 
¨ Poplach, tamper poplach a nátlakový poplach nebudou 
aktivovat reproduktor. 

3  - Chybovýý tón (Standardně povoleno) 
þ Selhání při odchodu bude aktivovat reproduktor. 
¨ Selhání při odchodu nebude aktivovat reproduktor. 

4  - Servisní tón (Standardně povoleno) 
þ Servisní a informační události budou aktivovat 
reproduktor. 
¨ Servisní a informační události nebudou aktivovat 
reproduktor. 

5  - Vstupní tón (Standardně povoleno) 
þ Vstupní zpoždění bude aktivovat reproduktor. 
¨ Vstupní zpoždění nebude aktivovat reproduktor. 

6  - Odchodový tón (Standardně povoleno) 
þ Odchodové zpoždění bude aktivovat reproduktor. 
¨ Odchodové zpoždění nebude aktivovat reproduktor. 

7  - Gong tón (Standardně povoleno) 
þ Narušení zón s příznakem Gong 1,2 nebo 3 bude 
aktivovat reproduktor. 
¨ Narušení zón s příznakem Gong 1,2 nebo 3 nebude 
aktivovat reproduktor. 

 
 

Text PC výstupů 

 
 

V tomto menu lze pojmenovat jednotlivé PC výstupy 
(výstupy, jenž lze ovládat  PC). Délka textu smí být 
maximálně 16 znaků. 

Text se zadává podobným způsobem jako např. na 
mobilním telefonu. 
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Text virtuálních výstupů 

 

Virtuálním výstupům 1 – 4 lze přiřadit textový popis, který je 
zobrazen, je-li výstup aktivní (viz str. 41). 

 Virtuální výstupy 1 a 2 jsou tiché a výstupy 3 a 4 
aktivují varovný tón klávesnice každých 30 sekund po 
3 minuty nebo do zadání uživatelského kódu, popř. 
stisku klávesy . 

Text se zadává podobným způsobem jako např. na 
mobilním telefonu, bližší informace naleznete na str. 41. 
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Nastavení klávesnic 
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Skupiny klávesnice 
Klávesnicím lze přiřadit kterékoliv skupiny. 

Přiřazení skupin ke klávesnici ovlivňuje:  

• Které skupiny, resp. události v těchto skupinách bude 
generovat různé tóny na klávesnici. Je-li např. klávesnici 
přiřazena skupina A a C, potom události v těchto 
skupinách (např. vstupní/odchodové zpoždění, 
poplachy, ...) budou aktivovat reproduktor klávesnice. 
Stejné události z jiných skupin nebudou aktivovat 
reproduktor. 

• Které skupiny bude možné z dané klávesnice ovládat 
pomocí kódu s nastaveným atributem „Lokální ZAPnutí“ a 
“Lokální VYPnutí“, viz str. 95. 

• Které skupiny budou generovat tamper poplach, bude-li 
narušen tamper krytu klávesnice. 

Mapování klávesnicových zón 
Klávesnicovým zónám musí být nejprve přiřazeno platné 
číslo zóny (1-48 pro ústředny Premier 48, 1-88 pro ústředny 
Premier 88, 1-168 pro systémy Premier 168 a 640 pro 
Premier 640). Např. klávesnicová zóna 1 může být 
namapována na zónu č.5 (zóna na ústředně) a klávesnicová 
zóna 2 může být namapována např. na zónu č.25 (expander 
3) atd. 

 Dokud nebudou klávesnicové zóny namapovány, 
neumožní systém vyhodnocení a zobrazení jejich 
stavu. 

Klávesnicovou zónu lze namapovat na kteroukoliv 
zónu v systému, je-li však na konkrétní zónu již nějaká 
klávesnicová zóna namapována, nelze již tuto zónu 
použít – na jednu zónu nemůže být namapována více 
než jedna klávesnicová zóna. 

Je-li zóna namapována na neexistující zónu (např. 
zóna 25 = zóna na expanderu č.3, přičemž expander 
č.3 ještě není v systému zařazen) a je-li expander č.3 
dodatečně přidán, nelze již tuto zónu na expanderu 
použít. Chcete-li použít zónu na expanderu, musí být 
klávesnicová zóna namapována na jinou zónu 
v systému. 

Je-li klávesnicová zóna přemapována na novou zónu 
(s jiným číslem), potom je nutné tuto zónu znovu 
naprogramovat – tzn. nastavení se při změně 
mapování nepřenáší. 

 

Volby klávesnice 
Tyto volby nastavují volby klávesnice: 

1 – PA zapnuto (Standardně zakázáno) 
þ Současný stisk kláves 1 & 3 generuje nátlakový poplach. 
¨ Současný stisk kláves 1 & 3 negeneruje nátlakový 
poplach. 

2 – Fire zapnuto (Standardně zakázáno) 
þ Současný stisk kláves 4 & 6 generuje požární poplach. 
¨ Současný stisk kláves 4 & 6 negeneruje požární poplach. 

3 – Lékař zapnuto (Standardně zakázáno) 
þ Současný stisk kláves 7 & 9 generuje poplach Lékař. 
¨ Současný stisk kláves 7 & 9 negeneruje poplach Lékař. 

4 – Tamper zapnuto (Standardně povoleno) 
þ Narušení krytu klávesnice způsobí tamper poplach. 
¨ Narušení krytu klávesnice negeneruje tamper poplach. 

5 – PA je hlasitý (Standardně zakázáno) 
þ Stisk kláves 1 & 3 (PANIK) vyvolá hlasitý poplach. 

¨ Stisk kláves 1 & 3 (PANIK) vyvolá tichý poplach. 

6 – PA je zpožděn (Standardně zakázáno) 
þ Po stisku kombinace 1 & 3  bude spuštěn časovač 
„Zpoždění kláv. PA“ a nebude-li do jeho vypršení zadán 
platný uživatelský kód, potom bude aktivován nátlakový 
poplach. Byl-li platný uživatelský kód zadán v rámci tohoto 
zpoždění, potom k vyhlášení nátlakového poplachu nedojde. 
Další informace naleznete na str. 55. 
¨ Je-li stisknuta kombinace 1 & 3, potom je okamžitě 
generován nátlakový poplach. 

7 – Rychlé ZAPnutí (Standardně zakázáno) 
þ Stiskem kláves AREA nebo PART bude provedeno plné 
nebo částečné zapnutí přidružených skupin a to bez nutnosti 
zadání uživatelského kódu. 
¨ Stiskem kláves AREA nebo PART nebude možné skupinu 
nastavit bez zadání uživatelského kódu. 

8 - Info.LED následuje výstup (Standardně zakázáno) 
þ LED „Info“ na klávesnici bude aktivována po sepnutí 
výstupu na klávesnici, k deaktivaci dojde po rozepnutí 
výstupu. 
¨ LED „Info“ na klávesnici bude aktivována po zapnutí 
kterékoliv skupiny, přidružené ke klávesnici. K deaktivaci 
dojde po vypnutí všech přidružených skupin. 

 
Hlasitost reproduktoru klávesnice 
Tato volba nastavuje hlasitost „informačních“ tónů na 
klávesnicích. Mezi „informační“ tóny patří indikace 
vstupního/odchodového zpoždění a varovné tóny.  1 = 
nejnižší hlasitost, 8 = maximální hlasitost, standardně je 
nastavena hodnota 5. 

 Poplachové tóny jsou vždy nastaveny na plnou 
hlasitost. 

Volby reproduktoru klávesnice 
Tyto volby umožňují zvolit, které tóny mají být povoleny na 
reproduktoru klávesnice. 

1  - Fire tón (Standardně povoleno) 
þ Požární tóny budou generovány. 
¨ Požární tóny nebudou generovány. 

2  - Poplachový tón (Standardně povoleno) 
þ Poplach, tamper poplach a nátlakový poplach budou 
aktivovat reproduktor. 
¨ Poplach, tamper poplach a nátlakový poplach nebudou 
aktivovat reproduktor. 

3  - Chybový tón (Standardně povoleno) 
þ Selhání při odchodu bude aktivovat reproduktor. 
¨ Selhání při odchodu nebude aktivovat reproduktor. 

4  - Servisní tón (Standardně povoleno) 
þ Servisní a informační události budou aktivovat 
reproduktor. 
¨ Servisní a informační události nebudou aktivovat 
reproduktor. 

5  - Vstupní tón (Standardně povoleno) 
þ Vstupní zpoždění bude aktivovat reproduktor. 
¨ Vstupní zpoždění nebude aktivovat reproduktor. 

6  - Odchodový tón (Standardně povoleno) 
þ Odchodové zpoždění bude aktivovat reproduktor. 
¨ Odchodové zpoždění nebude aktivovat reproduktor. 

7  - Gong tón (Standardně povoleno) 
þ Narušení zón s příznakem Gong 1,2 nebo 3 bude 
aktivovat reproduktor. 
¨ Narušení zón s příznakem Gong 1,2 nebo 3 nebude 
aktivovat reproduktor. 
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8  - Kláv. ovládá skupiny (Standardně povoleno) 
þ Klávesnice bude ovládat jednotlivé skupiny. 
¨ Klávesnice umožňuje ovládat sestavy pro zapnutí. 
 

 

 

 

. 
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  Nastavení expanderů 
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Skupiny expanderu 
Expanderům lze přiřadit kterékoliv skupiny. 

Přiřazení skupin k expanderu ovlivňuje:  

• Které skupiny, resp. události v těchto skupinách bude 
generovat různé tóny na reproduktoru expanderu. Je-li 
např. expanderu přiřazena skupina A & C, potom 
události v těchto skupinách (např. vstupní/odchodové 
zpoždění, poplachy, ...) budou aktivovat reproduktor. 
Stejné události z jiných skupin nebudou aktivovat 
reproduktor. 

• Které skupiny budou generovat tamper poplach, bude-li 
narušen tamper krytu expanderu. 

Umístění expanderu 
Každému expanderu lze nastavit textový popis až o 16 
znacích, který popisuje, kde je expander v rámci budovy 
umístěn. 

Informace o zadávání textových hodnot naleznete na str. 41. 

Pomocný vstup expanderu 
Každý expander je vybaven pomocným vstupem, kterému 
lze nastavit jednu z následujících voleb. Není-li vstup 
zapojen, musí být nastaven na typ „Nepoužit“ (Standardní 
nastavení). 

Nepoužit (Standardní nastavení) 
Vstup nebude systémem dohlížen. 
Pomocný tamper 
Používá se pro monitorování tamperu krytu dalších zařízení, 
např. napájecích zdrojů atd. Tamper poplach je aktivován 
odstraněním 0V. 
Bell tamper  
Používá se pro monitorování tamperu sirény. Tamper 
poplach je aktivován odstraněním 0V. 
Vzdálený reset 
Používá se pro reset poplachů v systému/skupině. Skupina 
musí mít rovněž povolen reset anti-kódem, viz str. 50. Reset 
je aktivován připojením 0V.  
Linka porucha vst. +ve 
Používá se pro indikaci poruchy telefonní linky (odpojením 
0V se aktivuje porucha telefonní linky). 
Linka porucha vst. -ve 
Používá se pro indikaci poruchy telefonní linky (připojením 
0V se aktivuje porucha telefonní linky). 
Tichá siréna 
Používá se pro utišení interních reproduktorů pro účely 
audio ověření poplachu. Připojením 0V se utiší interní 
sirény. 
Globální vynechání 
Obvykle se zapojuje na tlačítko, po jehož stisku budou 
vynechány všechny zóny s atributem „Vynecháno“, které jsou 
zařazeny ve skupinách, které jsou přidruženy též expanderu. 
Vynechání se provede připojením 0V. 
Lokální vynechání 
Obvykle se zapojuje na tlačítko, po jehož stisku budou 
vynechány všechny zóny s atributem „Vynecháno“, které jsou 
zapojeny do tohoto expanderu. Vynechání se provede 
připojením 0V. 
Porucha AC 
Používá se pro indikaci poruchy napájecího zdroje, vstup se 
aktivuje odpojením 0V. 
Odložené Auto ZAP 
Používá se pro pozdržení (odložení) funkce automatického 
nastavení skupin, pozdržení je aktivní po připojení 0V. 
 

 
 
Hlasitost reproduktoru expanderu 
Tato volba nastavuje hlasitost „informačních“ tónů na 
reproduktorech expanderů. Mezi „informační“ tóny patří 
indikace vstupního/odchodového zpoždění a varovné tóny.  
1 = nejnižší hlasitost, 8 = maximální hlasitost, standardně je 
nastavena hodnota 5. 

 Poplachové tóny jsou vždy nastaveny na plnou 
hlasitost. 

Volby reproduktoru expanderu 
Tyto volby umožňují zvolit, které tóny mají být povoleny na 
reproduktoru expanderu. 

1  - Fire tón (Standardně povoleno) 
þ Požární tóny budou generovány. 
¨ Požární tóny nebudou generovány. 

2  - Poplachový tón (Standardně povoleno) 
þ Poplach, tamper poplach a nátlakový poplach budou 
aktivovat reproduktor. 
¨ Poplach, tamper poplach a nátlakový poplach nebudou 
aktivovat reproduktor. 

3  - Chybový tón (Standardně povoleno) 
þ Selhání při odchodu bude aktivovat reproduktor. 
¨ Selhání při odchodu nebude aktivovat reproduktor. 

4  - Servisní tón (Standardně povoleno) 
þ Servisní a informační události budou aktivovat 
reproduktor. 
¨ Servisní a informační události nebudou aktivovat 
reproduktor. 

5  - Vstupní tón (Standardně povoleno) 
þ Vstupní zpoždění bude aktivovat reproduktor. 
¨ Vstupní zpoždění nebude aktivovat reproduktor. 

6  - Odchodový tón (Standardně povoleno) 
þ Odchodové zpoždění bude aktivovat reproduktor. 
¨ Odchodové zpoždění nebude aktivovat reproduktor. 

7  - Gong tón (Standardně povoleno) 
þ Narušení zón s příznakem Gong 1,2 nebo 3 bude 
aktivovat reproduktor. 
¨ Narušení zón s příznakem Gong 1,2 nebo 3 nebude 
aktivovat reproduktor. 



Programování ústředny Instalační manuál Premier 48/88/168/640 

INS-04-0805 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 68 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,        tel.:  387 410 186 

 Systémové výstupy 
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Dostupné výstupy 
Na ústředně, klávesnicích, expanderech a ostatních 
modulech jsou dostupné následující typy výstupů : 

Výstupy ústředny 
Výstupy 1 – 5 jsou umístěny v pravé horní části ústředny a 
lze je naprogramovat na libovolnou funkci. Na str. 25 
naleznete zapojení těchto výstupů. 

Digi výstupy 
Digi výstupy 1 - 8 jsou umístěny na levé části ústředny, lze 
je naprogramovat na libovolnou funkci. Na str. 25 naleznete 
zapojení těchto výstupů. 

Digi kanály 
Digi kanály 1 - 8 jsou umístěny na komunikátorech 
Com300, Com2400 & ComISDN a lze je naprogramovat na 
libovolnou funkci. 

RedCARE kanály 
RedCARE kanály 1 - 8 jsou umístěny na RedCARE nebo 
Dualcom a lze je naprogramovat na libovolnou funkci. 

Výstupy klávesnic 
Výstupy 1 – 16 jsou umístěny na klávesnicích, výstup č.1 je 
na klávesnici 1, výstup č.2 je na klávesnici s adresou 2 atd. 
Naprogramovat lze libovolnou funkci. Zapojení je shodné 
s výstupy na ústředně, viz str. 25. 

Výstupy expanderů 
Tyto výstupy 1 - 128 jsou umístěny na expanderech, na 
expanderu č.1 jsou výstupy 1-8, výstupy 9-16 jsou 
umístěny na expanderu č.2 atd. Nastavit ze libovolnou 
funkci, zapojení je shodné s výstupy na ústředně, viz str. 
25. 

Virtuální výstupy 
Nejedná se o fyzické výstupy, ale o „softwarové“ výstupy, 
které mohou být aktivovány dle nastavených podmínek. Po 
konfiguraci lze virtuální výstup přiřadit fyzickému výstupu.  

X-10 výstupy 
Nejedná se o fyzické výstupy systému, ale o pomyslné 
výstupy, umožňující aktivovat zařízení v systémech X-10. 
Těmto výstupům lze přiřadit domácí číslo a číslo jednotky, 
které tvoří „adresu“ konkrétního výstupu X-10. Dále lze 
nastavit i 16 znakový textový popis výstupu. 

Typy výstupů 
Při programování výstupů je třeba zadat skupinu výstupů a 
typ funkce výstupu. Každá skupina má vlastní funkce. 
Posledním krokem je nastavení atributů (parametrů) 
výstupu. 

 Skupina výstupů + funkce výstupu + atributy výstupu 
= Výstup naprogramován. 

Skupina výstupů Nepoužito 
V této skupině jsou dostupné následující funkce: 

Nepoužito (výstup vypnut) 
Výstup nemá žádnou funkci a nedochází k jeho aktivaci. 
Skupina výstupů Systém 
Vybrat lze následující funkce: 

00 – TLM porucha 
Výstup je aktivován při poruše telefonní linky a deaktivován 
po obnově telefonní linky. 

01 – Porucha AC 
Výstup je spínán při výpadku střídavého napájení a je 
deaktivován při detekci střídavého napájení. 

02 – Porucha Aux 12V 
Výstup je aktivován při poruše pojistky AUX a deaktivuje se 
po resetu systému. 

03 – Bell tamper 
Výstup je aktivován při tamperu sirény ústředny nebo při 
narušení pomocného vstupu na expanderu (nastaven jako 
„Bell tamper“). K deaktivaci dochází při resetu systému. 

04 – Pomocný tamper 
Výstup, který je aktivován při narušení pom. tamperu 
ústředny či expanderu (nastaven jako „Pomocný tamper“). 
Výstup je deaktivován při resetu systému. 

05 – Ústředna tamper 
Výstup je aktivován při narušení tamperu krytu ústředny a 
deaktivován je při resetu tamperového poplachu. 

06 – Technik pracuje 
Výstup aktivován při zadání platného kódu technika, 
k deaktivaci dochází při opuštění technického režimu. 

07 – Potvrdit zaříz. 
Výstup je aktivován při vzniku požadavku na potvrzení 
nového zařízení na sběrnici a deaktivován je po potvrzení 
tohoto zařízení na sběrnici. 

08 – Požadován servis 
Výstup, který je aktivován po vypršení časovače „Servis 
interval“. Deaktivace výstupu je provedena při zadání kódu 
technika. 

09 – Vadná pojistka Bell 
Výstup, který je aktivován při poruše pojistky BELL (F4) a 
vypne se při resetu systému 

10 – Porucha AKU 
Výstup, aktivovaný při poruše akumulátoru, deaktivace 
proběhne po odstranění problému akumulátoru. 

11 – AKU test zapnut 
Výstup se sepne při zahájení testu akumulátoru a je vypnut 
při jeho ukončení. 

12 – Klávesnice 
Výstup, který se sepne po spuštění časovače „Výstup typ 
klávesnice“ a vypne se po jeho vypršení. 

13 – Systém VYPnut 
Výstup bude aktivován po vypnutí všech skupin a je 
deaktivován, je-li alespoň jedna skupina zapnuta. 

14 – Plné ZAPnutí 
Výstup je aktivován při plném zapnutí systému a je 
deaktivován po vypnutí systému. 

15 – Neúspěšný přenos 
Výstup je aktivován po 3 neúspěšných pokusech o předání 
zprávy na PCO prostřednictvím komunikátoru. Výstup je 
deaktivován při další úspěšné komunikaci s PCO. 

16 – Úspěšný přenos 
Výstup se aktivuje při úspěšném dokončení komunikace 
s PCO. Výstup je deaktivován při dalším pokusu o spojení 
s PCO. 

17 – Komunikuji 
Výstup, který je sepnut při zahájení činnosti komunikátoru a 
je vypnut po dokončení komunikace. 

18 – UDL zamknut 
Výstup, který je sepnut po 3 neúspěšných pokusech o 
upload/download dat z/do PC – důvodem mohou být 
nesprávně nastavené parametry komunikace. Výstup je 
deaktivován po 4 hodinách nebo po zadání platného kódu 
uživatele. 
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19 – UDL aktivní 
Výstup, aktivovaný při zahájení uploadu/downloadu, 
k deaktivaci dochází po dokončení uploadu/downloadu. 

20 – UDL zapnuto 
Výstup, aktivovaný při povolení přístupu technika, k vypnutí 
dochází při ukončení povolení přístupu technika. 

21 – Potvrzený poplach 
Výstup, který se sepne při druhém poplachu z jiné zóny ve 
stejné skupině. Deaktivace proběhne po resetování 
poplachu. 

22 – Virtual 1A 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 1, fáze A. 

23 – Virtual 1B 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 1, fáze B. 
24 – Virtual 1AB 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 1, fáze AB. 

25 – Virtual 2A 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 2, fáze A. 

26 – Virtual 2B 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 2, fáze B. 

27 – Virtual 2AB 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 2, fáze AB. 

28 – Radio-Pad porucha 
Výstup, který se aktivuje při selhání komunikace radiového 
modulu s PCO a deaktivuje se při následující úspěšné 
komunikaci. 

29 – Radio-Pad úspěšný 
Výstup, který se aktivuje po úspěšné komunikaci radiového 
modulu s PCO a deaktivuje se při chybě komunikace. 

30 – Radio-Pad bez signálu 
Výstup, který se aktivuje při ztrátě signálu radiového 
modulu a deaktivuje se po jeho obnovení. 

31 – Radio-Pad ztráta 
Výstup, který se aktivuje při ztrátě komunikace mezi 
Radiovým modulem a PCO nebo při ztrátě komunikace 
radiového modulu s ústřednou. Deaktivace výstupu 
nastane po obnovení komunikace. 

32 – Virtual 3A 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 3, fáze A. 

33 – Virtual 3B 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 3, fáze B. 
34 – Virtual 3AB 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 3, fáze AB. 

35 – Virtual 4A 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 4, fáze A. 

36 – Virtual 4B 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 4, fáze B. 

37 – Virtual 4AB 
Výstup, který se aktivuje/deaktivuje podle virtuálního 
výstupu 4, fáze AB. 

38 – Com 1 porucha 
Výstup, který bude aktivován při výpadku komunikace 
zařízení, připojeného k sériové lince 1. Deaktivace 
proběhne po obnovení komunikace. 

39 – Com 2 porucha 
Výstup, který bude aktivován při výpadku komunikace 
zařízení, připojeného k sériové lince 2. Deaktivace 
proběhne po obnovení komunikace. 

40 – Com 3 porucha 
Výstup, který bude aktivován při výpadku komunikace 
zařízení, připojeného k sériové lince 3. Deaktivace 
proběhne po obnovení komunikace. 

41 – Com 1 není signál 
Výstup, který je aktivován při ztrátě signálu zařízení, 
připojeného k sériové lince 1. Deaktivace výstupu 
proběhne po obnově signálu. 

42 – Com 2 není signál 
Výstup, který je aktivován při ztrátě signálu zařízení, 
připojeného k sériové lince 2. Deaktivace výstupu 
proběhne po obnově signálu. 

43 – Com 3 není signál 
Výstup, který je aktivován při ztrátě signálu zařízení, 
připojeného k sériové lince 3. Deaktivace výstupu 
proběhne po obnově signálu. 

44 – Chyba komunikace 
Výstup, který bude aktivován výskytu libovolné 
komunikační chyby. Deaktivace proběhne po odstranění 
poruchy. 

45 – Radio zarušené 
Výstup, který je aktivován při pokusu o zarušení 
bezdrátového radiového přijímače. Deaktivace proběhne 
po odstranění rušícího signálu. 

46 – Radio RX tamper 
Výstup, který je aktivován po narušení krytu bezdrátového 
radiového přijímače. Deaktivace proběhne po resetování 
tamper poplachu. 

Skupinové typy výstupů 
Pro následující volby lze vybrat libovolný počet skupin. 
Nastavit lze následující: 

00 - Poplach 
Výstup bude sepnut po poplachu ve zvolené skupině, deaktivace 
proběhne po resetování poplachu. 

01 – Okamžitý poplach 
Výstup bude aktivován po poplachu, který vyvolala některá 
z okamžitých zón. K deaktivaci výstupu dojde po 
resetování poplachu. 

02 – Následný poplach 
Výstup, který bude sepnut po vyvolání poplachu některou 
z Následných zón. Deaktivace výstupu bude provedena po 
resetu poplachu. 

03 – Vstupní poplach 
Výstup bude sepnut po vyvolání poplachu některou ze zón, 
definovaných jako Příchod/Odchod 1 nebo 2. Deaktivace 
výstupu proběhne po resetu poplachu. 

04 – Potvrzený poplach 
Výstup, který bude aktivován po narušení alespoň dvou 
různých zón v rámci jedné skupiny. Výstup bude 
deaktivován po resetu poplachu. 

05 – 24h hlasitý poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou 
z 24h hlasitých zón. Deaktivace výstupu proběhne po 
resetu poplachu. 
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06 – 24h tichý poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou 
z 24h tichých zón. Deaktivace výstupu proběhne po resetu 
poplachu. 

07 – 24h plyn poplach 
Výstup, který bude sepnut po vyvolání poplachu některou 
z 24h plyn zón. Deaktivace výstupu bude provedena po 
resetu poplachu. 

08 – PA poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou z PA 
zón. Deaktivace výstupu proběhne po resetu poplachu. 

09 – PA tichý poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou z PA 
tiché nebo PA klávesnice. Deaktivace výstupu proběhne po 
resetu poplachu. 

10 – Nátlakový poplach 
Výstup, který bude sepnut po zadání kódu uživatele 
s nastaveným atributem „Nátlakový kód“. Deaktivace 
výstupu proběhne po resetu poplachu. 

11 – Fire poplach 
Výstup, který bude aktivován po vyvolání požárního 
poplachu nebo po stisku kláves 4 & 6 na klávesnici (PA 
požár). Výstup bude deaktivován po resetu poplachu. 

12 – Lékař poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu jednou ze zón, 
definovaných jako Lékař nebo po stisku kláves 7 & 9 (PA lékař). 
Deaktivace proběhne po resetu poplachu. 

13 – Pomocný poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou 
z pomocných zón. Deaktivace proběhne po resetu 
poplachu. 

14 - Tamper poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou 
z tamperových zón. Deaktivace proběhne po resetu 
poplachu. 

15 – Reset 
Výstup bude aktivován po zadání uživatelského kódu 
z důvodu resetu poplachu, výstup bude automaticky 
deaktivován po 10 sekundách. 

16 - Připraveno 
Výstup bude sepnut po uklidnění všech zón ve vybrané 
skupině, deaktivace proběhne po narušení některé ze zón. 

17 – Vstupní čas 
Výstup bude aktivní během vstupního zpoždění ve vybrané 
skupině. 

18 – Přesčas 
Výstup, který bude aktivní v průběhu vstupního zpoždění 2 
ve vybrané skupině. 

19 – Odchod (Exit) 
Výstup bude aktivován po dobu odchodového zpoždění ve 
vybrané skupině. 

20 – Příchod/odchod 
Výstup bude aktivován v průběhu vstupního či 
odchodového zpoždění. 

21 - ZAPnuto 
Výstup, který bude aktivován v průběhu zapnutí vybrané 
skupiny. 

22 – Plné ZAPnutí 
Výstup bude aktivován po plném zapnutí vybrané skupiny, 
deaktivace proběhne po vypnutí skupiny. 

23 – Částečné ZAPnutí 
Výstup bude aktivován po částečném zapnutí vybrané 
skupiny, deaktivace proběhne po vypnutí skupiny. 

24 – Částečné ZAPínání 
Výstup bude aktivován při částečném nastavování vybrané 
skupiny, deaktivace proběhne po zapnutí skupiny. 

25 – Force ZAPnutí 
Výstup bude aktivován, je-li ve vybrané skupině alespoň 
jedna zóna s atributem „Vynecháno“. Výstup bude 
deaktivován, není-li ve vybrané skupině ani jedna zóna 
s nastaveným atributem „Vynecháno“. 

26 – FORCE ZAPnutí 
Výstup bude aktivován při nuceném zapnutí skupiny , je-li 
alespoň jedna zóna narušena. Deaktivace proběhne po 
uklidnění všech zón. 

27 – Chyba ZAPnutí 
Výstup bude aktivován při poruše zapnutí vybrané skupiny. 
Deaktivace proběhne po zadání platného uživatelského 
kódu. 

28 - Bell zap 
Výstup bude aktivován při vyvolání poplachu ve vybrané 
skupině, deaktivace proběhne po vypnutí skupiny nebo po 
vypršení času pro aktivaci sirény. 

29 - Bell vyp 
Výstup bude deaktivován při vyvolání poplachu ve vybrané 
skupině, aktivace výstupu proběhne po vypnutí skupiny nebo 
po vypršení času pro aktivaci sirény. 

30 - Blikač 
Výstup bude aktivován při poplachu ve vybrané skupině 
nebo při výskytu poruchy při zapnutí. Výstup bude 
deaktivován při vypnutí skupiny nebo po zadání platného 
uživatelského kódu. 

31 - Latch 
Výstup je aktivován na 5 sekund po začátku odchodového 
zpoždění, další aktivace proběhne po zapnutí skupiny. 
Deaktivace výstupu proběhne při výskytu poplachu ve 
skupině nebo při vypnutí skupiny. 

32 – Detektor reset 
Výstup bude normálně sepnut, deaktivace na 5 sekund 
proběhne po startu odchodového zpoždění. 

33 - Walk Test 
Výstup bude aktivován po startu funkce Walk test a bude 
deaktivován při jejím ukončení. 

34 – Vynecháno 
Výstup bude aktivován po vynechání některé ze zón 
(atribut „Vynecháno“ musí být nastaven). Deaktivace 
proběhne po zrušení vynechání. 

35 – 24h vynecháno 
Výstup bude aktivován po vynechání některé ze zón typu 
24h hlasitá nebo 24h tichá. Deaktivace výstupu proběhne 
po zrušení vynechání. 

36 – Požadován reset 
Výstup bude aktivován, je-li ve zvolené skupině alespoň 
jeden poplach pro potvrzení (reset). K deaktivaci výstupu 
dochází při resetu poplachu. 

37 - Dveře 
Výstup bude aktivován na 4 sekundy po zadání platného 
uživatelského kódu s nastaveným atributem „Dveře“. 

38 – Gong 2 sekundy 
Výstup bude aktivován na dvě sekundy při aktivaci funkce 
gong (tzn. při narušení některé ze zón s povolenou funkcí 
gong). 
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39 – Gong zapnut 
Výstup bude aktivní, je-li pro vybranou skupinu funkce 
gongu povolena. Deaktivace výstupu proběhne po 
zakázání této funkce. 

40 – Dvojí hrana 
Výstup, který bude aktivován po prvním narušení zóny 
s atributem „Dvojí hrana“. Deaktivace bude provedena při 
vyvolání poplachu nebo po vypršení časovače „Dvojí 
hrana“. 

41 – Křížová zóna 
Výstup bude aktivován po prvním narušení některé ze zón 
s funkcí „Křížová zóna“, deaktivace proběhne po vyvolání 
poplachu nebo po vypršení zpoždění „Křížová zóna“. 

42 – V soak testu 
Výstup bude aktivován, existuje-li ve zvolené skupině 
alespoň jedna zóna s nastaveným atributem „Soak test“. 
Deaktivace proběhne po ukončení soak testu. 

43 – Soak test selhal 
Výstup bude aktivován po selhání soak testu (tzn. alespoň 
jedna ze zón s nastaveným atributem „Soak test“ byla 
narušena). K deaktivaci dojde po zadání kódu technika nebo po 
ukončení soak testu. 

44 – Interní poplach 
Výstup bude aktivován po vyvolání interního poplachu ve 
zvolené skupině, deaktivace výstupu proběhne po resetu 
poplachu. 

45 - Auto ZAPnuto 
Výstup bude aktivován po zapnutí vybrané skupiny pomocí 
funkce automatického zapnutí. Deaktivace proběhne po 
vypnutí skupiny. 

46 – Výstraha 
Výstup, který bude aktivován 5 minut před vlastní aktivací 
zapnutí skupiny dle časovače. 

47 – 1. kód zadán 
Výstup bude aktivován na 30 sekund po zadání 
uživatelského kódu s nastaveným atributem „Dvojitý kód“. 

48 – 2. kód zadán 
Výstup bude sepnut na 30 sekund po zadání 2. 
uživatelského kódu s nastaveným atributem „Dvojitý kód“. 

49 – Skup. blokování klávesnic 
Výstup bude aktivován po narušení zóny „Blokování kl.“ 
(dochází k zamčení klávesnic v přidružených skupinách). 
Deaktivace proběhne po odemčení klávesnic. 

50 – Část. ZAPnutí 1 
Výstup bude aktivován po částečném zapnutí 1 vybrané 
skupiny a bude deaktivován po vypnutí skupiny. 

51 – Část. ZAPnutí 2 
Výstup bude aktivován po částečném zapnutí 2 vybrané 
skupiny a bude deaktivován po vypnutí skupiny. 

52 – Část. ZAPnutí 3 
Výstup bude aktivován po částečném zapnutí 3 vybrané 
skupiny a bude deaktivován po vypnutí skupiny. 

53 – Uživatelská zóna 
Výstup bude aktivován po vyvolání poplachu některou ze 
uživatelských zón, k deaktivaci výstupu dojde po zadání 
platného uživatelského kódu. 

54 – Varovná zóna 
Výstup bude aktivován po narušení „varovné zóny“ na 
dobu, udávanou časovačem „Varovná zóna“. Deaktivace 
výstupu proběhne po uklidnění zóny. 

55 – Pozor chyba ZAPnutí 
Výstup bude aktivován při poruše zapnutí vybrané skupiny, 
jejíž mód zapnutí je „Příchod/Odchod“ nebo „Ukončení 
odchodu“. Výstup se deaktivuje po zapnutí skupiny. 

56 – Force vstup 
Výstup bude aktivován po dobu zpoždění, daného 
časovačem „Force vstup“ (viz str. 55). Aktivace proběhne 
po narušení okamžité zóny nebo uživatelské zóny 
s nastaveným atributem „okamžitá“. 

57 – Zóny přes limit 
Výstup se sepne při „zamčení“ zón po vyvolání poplachu a 
deaktivuje se při jejich opětovném zařazení do střežení. 

58 – Vše ZAPnuto 
Výstup, který se sepne při zapnutí všech přidružených 
skupin a deaktivuje se při vypnutí kterékoliv z nich. 

59 – Časové ZAPnutí vypnuto 
Výstup, který bude aktivován po zablokování funkce 
automatického zapnutí skupin a deaktivuje se při 
opětovném povolení této funkce. 

60 – ZAPnuto/poplach 
Výstup bude aktivován po zapnutí vybrané skupiny a bude 
deaktivován při jejím vypnutí. 
Výstup bude rovněž pulzně spínán při vyvolání poplachu, 
tato aktivace ustane po vypnutí skupiny. 

61 – Poplach 
Výstup, který je aktivován při vyvolání hlasitého poplachu, 
deaktivace proběhne po jeho zrušení. 
Tamperové poplachy neaktivují tento výstup. 

62 – Sleduje repro 
Výstup je aktivován/deaktivován dle interního reproduktoru. 
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Skupina výstupů Zóna 
Pro tuto skupinu lze vybrat kteroukoliv zónu. Pro ústřednu 
Premier 48 lze vybrat zóny 1 – 48, ústředny Premier 88 
umožňují vybrat zónu v rozsahu 1 – 88, systémy Premier 
168 umožňují zvolit zónu v rozsahu 1 – 168 a systémy 
Premier 640 umožňují vybrat zóny v rozsahu 1 - 640. 

Kopíruje 
Výstup, který kopíruje stav vybrané zóny – výstup bude 
aktivován při narušení zóny, k deaktivaci dochází po 
uklidnění zóny. Tato funkce pracuje bez ohledu na stav 
zapnutí skupiny. 

Kopíruje ZAP 
Výstup bude kopírovat stav zóny – aktivace proběhne po 
narušení zóny, k deaktivaci dochází po uklidnění zóny. 
Funkce pracuje pouze v případě, kdy je skupina, ve které 
se nachází vybraná zóna zapnuta. 

Poplach 
Výstup, který je aktivován po vyvolání poplachu zvolenou 
zónou. K deaktivaci dochází po resetu poplachu. Funkce 
pracuje jen v případě zapnutí skupiny, ve které se nachází 
vybraná zóna. 

Tamper 
Výstup bude aktivován při vyvolání tamperu vybranou 
zónou, deaktivace proběhne po resetu tamper poplachu. 
Funkce pracuje bez ohledu na stav střežení příslušné 
skupiny. 

Kopíruje Latch 
Výstup je aktivován, je-li zvolená zóna v testu a tento test 
selhal. Deaktivace proběhne po resetu poruchy testu 
technikem. Funkce pracuje pouze při zapnutí příslušné 
skupiny. 

Vynechána 
Výstup, který je aktivován po vynechání vybrané zóny. 
Deaktivace proběhne po opětovném zařazení zóny do 
střežení. 
Skupina výstupů Uživatel 
Pro tuto funkci lze vybrat libovolného uživatele, systémy 
Premier 48 umožňují vybrat uživatele v rozsahu 1 – 25, 
ústředny Premier 88 umožňují zvolit uživatele 1 – 50 a 
systémy Premier 168 umožňují vybrat uživatele 1 – 99. 

Zadání kódu 
Výstup je aktivován na  5 sekund po zadání kódu 
zvoleného uživatele. 
Skupina výstupů Časovače 
Pro tuto funkci lze vybrat časovač 1 – 4 (Premier 48) nebo 
1 – 8 (systémy Premier 88/168). 

Časovač 
Výstup bude sepnut po startu vybraného časovače, 
deaktivace proběhne po vypršení časovače. 
Skupina výstupů PC kontrol 
Pro tuto skupinu lze vybrat PC ovládání 1-4 (Premier 48) 
nebo 1-8 (Premier 88/168). 

PC kontrol 
Výstupy lze ovládat z PC pomocí programu WinTex. 
 
Skupina výstupů Dveře 
Pro funkci lze vybrat dveře 1.1 – 1.4 (Premier 48), 1.1 -1.8 
(Premier 88) nebo 1.1 – 2.8 (Premier 168). Takto 
nastavený výstup se sepne na dobu danou časovačem 
„Výstup dveře“, je-li zadán platný uživatelský kód, který má 
oprávnění spínat tento typ výstupů. 

Atributy výstupů 
Přiřazením atributu některému z výstupů lze dále ovlivnit 
chování výstupu. Každému výstupu lze přiřadit libovolné 
atributy. 

 Nastavení/zrušení atributu probíhá stiskem kláves 1-
8, svítí-li pod číslicí písmeno, je daný atribut 
nastaven, svítí-li pod číslicí tečka,potom je příslušný 
atribut vypnut. 

1 – Uživatelský test 
Výstup bude aktivován, aktivoval-li uživatel uživatelský 
test., viz str. 101. 

2- Invertován 
Stav výstupu je invertován, tzn. normálně bude výstup 
sepnut, při aktivaci příslušné funkce dochází k vypnutí 
výstupu. 

3 - Blokován 
Výstup zůstává sepnut do zadání platného uživatelského 
kódu. 

4 – Puls 1 (sek) 
Výstup bude aktivován na dobu, danou časovačem „Puls 1“ 
– viz str. 54. 

5 - Puls 2 (sek) 
Výstup bude aktivován na dobu, danou časovačem „Puls 2“ 
– viz str. 54. 

6 – Puls 3 (min) 
Výstup bude aktivován na dobu, danou časovačem „Puls 3“ 
– viz str. 54. 

7 – S virtuálním 1/A 
Výstup bude moci být aktivován, je-li virtuální výstup 1/A 
sepnut. 

8 - Náhodný 
Výstup bude náhodně aktivován. Délku sepnutí výstupu 
ovlivňují parametry „Náhodný čas minimální“ a „Náhodný 
čas maximální“. 
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Virtuální výstupy 
Nejedná se o fyzické výstupy, ale o  pomyslné výstupy, 
které pracují za daných podmínek a umožňují tak vytvářet 
vlastní funkce pro aktivaci fyzických výstupů. Jednotlivé 
spínače (označeny 1 – 8) jsou aktivovány na základě 
nastavených událostí, které jsou shodné s nastavením 
běžných (fyzických) výstupů. 

Virtuální výstupy 1 & 2, fáze A 
Výstup bude aktivní pouze v případě, kdy „spínače“ 1 nebo 
2 A 3 a 4 budou sepnuty. 

Virtuální výstupy 1 & 2, fáze B 
Výstup bude aktivní pouze v případě, kdy „spínače“ 5 nebo 
6 A 7 a 8 budou sepnuty. 

Virtuální výstupy 1 & 2, fáze AB 
Výstup bude aktivní pouze v případě, kdy „spínače“ 1 nebo 
2 A 3 a 4 budou sepnuty NEBO 5 nebo 6 A 7 a 8 budou 
sepnuty. 

2

1

3 4

6

5

7 8

AB

A

B

Příklad : 

Spínač 1 je nastaven na funkci “Kopíruje” pro zónu 1 
(skupina výstupu Zóna) 

Spínač 2 je nastaven na funkci „Kopíruje“ pro zónu 2 
(skupina výstupu Zóna) 

Spínač 3 je nastaven na funkci „ZAPnuto“ pro skupinu 1 
(skupina výstupu Skupina, funkce 21)  

Spínač 4 je nenastaven a invertován (aby byl trvale 
sepnut) 

Přiřadíte-li kterémukoliv fyzickému výstupu funkci Virtual 
1A (skupina výstupu Systém, funkce 22), potom tento bude 
aktivován v případě, kdy je při zapnuté skupině 1 aktivní 
(narušená) zóna 1 nebo 2. 

X-10 výstupy 
X-10 výstupy nejsou fyzické výstupy systému Texecom, ale 
slouží k aktivaci výstupů, připojených k řídící jednotce 
systému X-10. Každému výstupu lze přiřadit domácí číslo a 
číslo jednotky, což v systému X-10 tvoří “adresu” výstupu. 

Při programování postupujte následovně: 

Nastavte nejprve podmínky aktivace výstupu (např. 
Příchod/Odchod, skupina výstupů Skupina, funkce 20). 

Přiřaďte domovní číslo a číslo jednotky a ověřte, že je 
aktivována správná jednotka ve správné skupině – tzn. 
během příchodu či odchodu. 

Přiřaďte textový popis výstupu, což umožňuje snazší 
používání systému při manuálním sepnutí výstupu (MENU 
9). 
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Volby komunikátorů a UDL
Reset komunikátoru 

 
Tato funkce musí být použita, je-li do systému vložen nebo 
ze systému vyřazen komunikátor (Com300,Com2400 nebo 
ComISDN). 

Test přenosu 

 
 

Funkce, která umožňuje spustit testovací přenos 
komunikátoru nebo spustit vzdálený upload/download 
(funkce zpětné volání). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSN/Předvolba 
 

 
 
Je-li komunikátor ComISDN připojen na lince s více než 
jedním číslem (Multiple Subscriber Numbering), lze zde 
nastavit přímé volací číslo, což zaručí, že komunikátor 
ComISDN bude reagovat jen na volání, směřovaná právě 
na toto tlf. číslo. Maximálně lze zadat 24 číslic. 

 Volba MSN/předvolba na volání musí být nastavena. 

Při zadávání telefonních čísel lze použít násl. spec. 
klávesy: 

• vloží Ú 
•  vloží # 
•  vloží , (pauza 3 sekundy) 
•  vloží W (pauza 10 sekund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programování ústředny Instalační manuál Premier 48/88/168/640 

INS-04-0805 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 76 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,        tel.:  387 410 186 

Programování komunikátoru 
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Pro komunikátor lze nastavit celkem tři nezávislé sady 
konfiguračních voleb, každá sada umožňuje plně nastavit 
komunikátor na komunikaci s jedním PCO (tzn. systém lze 
nastavit na zasílání informací na tři různá PCO, přičemž 
každé PCO může používat jiný komunikační formát 
apod.).Sada obsahuje následující konfigurační volby: 

Protokol 
Ovlivňuje použitý komunikační formát pro PCO. Nastavit 
lze následující komunikační protokoly : 

• Fast Format: Ústředna bude komunikovat 
prostřednictvím FastFormat protokolu. Při použití 
tohoto protokolu musí být nastaveny kanály 
FastFormat. 

• Contact ID: Ústředna bude komunikovat 
prostřednictvím formátu Contact ID. Volba „Předávané 
skupiny“ musí být nastavena. 

• SIA Level 2/3: Data budou odesílána prostřednictvím 
formátu SIA. 

• EasyCom Pager: komunikační protokol, použitý ke 
komunikaci s pagery EasyCom. 

• SMS zprávy: informace o událostech v systému 
budou zasílány prostřednictvím krátkých textových 
zpráv (SMS). 

 
První telefonní číslo 
Číslo, které bude použito jako první při pokusu o spojení 
s PCO. Telefonní číslo může obsahovat až 24 číslic. 

Druhé telefonní číslo 
Telefonní číslo, které bude použito jako druhé při pokusu o 
navázání spojení s PCO. Telefonní číslo může obsahovat 
až 24 číslic. 

Objektové číslo 
Objektové číslo slouží k identifikaci střeženého objektu na PCO. 
Objektové číslo může obsahovat až 6 číslic. 

 Každá skupina může mít vlastní objektové číslo, viz 
str. 80. 

Počet pokusů o spojení 
Tato volba umožňuje nastavit počet pokusů o spojení 
s PCO. 

 Vybrat lze hodnoty 0 – 9, hodnota 0 znamená, že 
komunikátor nebude předávat zprávy na PCO. 

Následující volby jsou dostupné pouze pro protokol 
FastFormat 

Oznámení na kanálu 
Volba umožňující zvolit, které kanály budou předávány na 
PCO. 

Obnovy na kanálu 
Volba, umožňující zvolit, které kanály budou předávat obnovy 
(uklidnění) na PCO. 

ZAP/VYP na kanálu 
Volba, která umožňuje zvolit kanály, které budou použity pro 
předávání informací o zapnutí/vypnutí skupin na PCO. 

 

Následující volby jsou dostupné pouze pro formát 
Contact ID 

Předávané skupiny (Přenos pro) 
Volba, umožňující zvolit, které skupiny (resp. události 
v těchto skupinách) budou předávány na PCO. 

 

Následující volby jsou dostupné pouze pro protokoly 
Contact ID, SIA level II nebo EasyCom Pager 

Typy zpráv 
Volba, která umožňuje definovat, které typy zpráv mají být 
předávány na PCO.: 

1 – Prioritní poplachy/obnovy 
Komunikátor bude na PCO zasílat informace o prioritních 
poplaších a zrušení poplachů. 

2 – Poplachy/obnovy 
Komunikátor bude na PCO zasílat normální poplachy a 
zrušení poplachů. 

3 – ZAPnutí/VYPnutí 
Komunikátor bude na PCO zasílat informace o vypnutí a 
zapnutí skupin. 

4 – Vyjmutí/vložení 
Komunikátor bude na PCO zasílat informace o vynechání 
zón a o znovuzařazení zón do střežení. 

5 – Poruchy 
Komunikátor bude na PCO zasílat informace o poruchách 
v systému. 

6 – Tamper poplachy 
Komunikátor bude na PCO zasílat informace o narušení 
tamperů. 

7 – Test přenosu 
Komunikátor bude pravidelně zasílat testovací zprávu na 
PCO. 

8 – Obnovy 
Komunikátor bude na PCO předávat informace o 
uklidněních (obnovách) zón. 
 

Následující volby jsou dostupné pouze v případě, kdy 
byl vybrán protokol Fast Format 

Contact ID nebo SIA Level II 
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Konfigurace 
Volby, určující, které skupiny budou předávány na PCO a 
má-li být použit formát SIA level II nebo II. 
1 – Užij objektová č. skupin 
Systém bude při komunikaci s PCO používat pro každou 
skupinu vlastní objektové číslo. 

2 – Užij SIA I/UCP 
Systém bude s PCO komunikovat ve formátu SIA level I. 

3 – Povol Radio-Pad 
Systém bude předávat informace na PCO prostřednictvím 
Radio Pad 

4 – Povol GSM 
Systém bude používat GSM modul pro zasílání informací 
o dění v systému. 

5 – Aktivuj AV 
Systém bude použit AV modul pro audio verifikaci 
poplachu. 

6 – Nejprve GSM 
Systém bude pro komunikaci nejprve používat GSM modul 

7 – Spojit s IP 
Systém bude informace na PCO zasílat skrze modul 
ComIP. 

8 – Poslat SIA text 
Při komunikaci ve formátu SIA bude zaslán I text (SIA 
level III). 

 

Volby komunikátoru 
 

 
 

Následujících 6 voleb umožňuje ovlivnit nastavení 
komunikátoru : 

1 – Zapnout komunikátor 
Komunikátor bude povolen a používán pro komunikaci 
s PCO. !!! POZOR – standardně je volba vypnuta !!! 

2 – Pulzní volba 
Je-li volba aktivní, potom bude použito pulzní vytáčení, 
v opačném případě se použije tónová volba. 

3 – Přepnout na pulzní volbu po 3 pokusech 
První tři pokusy o spojení s PCO proběhnout pomocí 
tónového vytáčení. Nezdaří-li se volání, přepne se 
komunikátor na pulzní volbu. 

4 – Slepé volání 
Komunikátor nebude před volbou čísla čekat na 
oznamovací tón. Není-li volba nastavena, potom bude 
systém před vytočením tlf. čísla čekat na ozn. tón. 

5 – MSN/předvolba 
Komunikátor ComISDN bude akceptovat pouze volání 
na přednastavené MSN číslo. 

6 – Všechna čísla 
Komunikátor neukončí svou činnost, dokud nedostane 
potvrzení ze všech nastavených telefonních čísel. Při 
deaktivaci volby komunikátor ukončí činnost, dostane-li 
potvrzení z libovolného tlf. čísla. 
 

 

 

 

 

Objektová čísla skupin 
 

 
Při použití protokolu FastFormat, SIA level II nebo Contact 
ID jsou používána objektová čísla pro identifikaci 
střeženého objektu na PCO. Tato volba umožňuje nastavit 
každé skupině vlastní objektové číslo. 
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Objektová čísla A až H (I až P) 
Zadaná hodnota bude použita jako objektové číslo. Použít 
lze maximálně 6 číslic. 
Chcete-li pro jednotlivé skupiny používat vlastní objektová 
čísla, musí být povolena rovněž volba „Užij objektová č. 
skupin“.
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Volby uploadu/downloadu 
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Systém umožňuje nastavit následující volby: 

Zpětné volání 1 
Telefonní číslo, které bude použito, požaduje-li vzdálené 
PC  zpětné volání na tlf. číslo pro zpětné volání 1. 

Zpětné volání 2 
Telefonní číslo, které bude použito, požaduje-li vzdálené 
PC  zpětné volání na tlf. číslo pro zpětné volání 2. 

Zpětné volání 3 
Telefonní číslo, které bude použito, požaduje-li vzdálené 
PC  zpětné volání na tlf. číslo pro zpětné volání 3. 

UDL heslo 
Při požadavku o vzdálené spojení s PC pro účely 
uploadu/downloadu je porovnáno toto číslo s číslem, které 
vysílá vzdálené PC. Jsou-li čísla shodná, komunikace 
pokračuje. Při obdržení nesprávného čísla je komunikace 
zrušena.  

 Obdrží-li komunikátor 4x nesprávné heslo, zruší 
spojení a neumožní komunikaci na 4 hodiny nebo do 
zadání uživatelského kódu. 

Toto heslo musí být rovněž zadáno na vzdáleném 
PC v programu WinTex. Heslo může obsahovat až 
16 znaků (číslic i písmen). 

Volby 
Nastavit lze následující volby: 

1 - Download (Standardně zakázáno) 
þ Systém umožní spojení se vzdáleným PC pouze 
v případě, kdy byla tato činnost povolena (autorizována) 
uživatelem. 
¨ Systém umožní vzdálený upload/download bez nutnosti 
autorizace této činnosti uživatelem. 

2 - Zpětné volání (Standardně zakázáno) 
þ Komunikátor bude používat automatické zpětné volání, 
které pracuje takto: 

• Vzdálené PC nejprve zavolá na ústřednu a vytvoří 
se spojení 

• Následně proběhne verifikace hesla pro download 
a PC nařídí systému, aby použil funkci zpětného 
volání, přičemž lze vybrat jedno ze tří tlf. čísel. 

• Ústředna zavěsí a začne vytáčet požadované tlf. 
číslo. Toto volání je přijato vzdáleným PC. 

¨ Systém nebude používat automatické zpětné volání, uživatel 
musí instruovat ústřednu, aby proběhlo spojení se vzdáleným 
PC. 

3 – Obejít záznamník/fax (Standardně povoleno) 
þ Komunikátor bude pracovat takto: 

• Musí být detekováno alespoň jedno zvonění, 
vyzvánění musí být ukončeno do 5 sekund. 

• Po ukončení zvolení je spuštěn 30-ti sekundový 
časovač. 

Detekuje-li komunikátor zvonění v rámci periody, dané 
uvedeným časovačem, potom komunikátor okamžitě 
odpoví na příchozí volání. 
¨ Komunikátor odpoví na příchozí volání okamžitě. 

4 – UDL při VYPnuto (Standardně zakázáno) 
þ Ústředna neumožní upload/download, pokud je systém 
zapnut. 
¨ Ústředna umožní upload/download kdykoliv, bez ohledu 
na stav střežení systému. 

5 – UDL při  ne úplném ZAP. (Standardně zakázáno) 
þ Ústředna neumožní spojení se vzdáleným PC, jsou-li 
všechny skupiny (celý systém) zapnuty. 
¨ Ústředna neumožní spojení, pokud je kterákoliv skupina 
zapnuta. 

6 – Vypni on-line klávesnici (Standardně povoleno) 
þ Ústředna umožní manipulaci ze vzdáleného PC pomocí 
funkce on-line klávesnice. 
¨ Ústředna neumožní manipulaci ze vzdáleného PC 
pomocí funkce on-line klávesnice. 

Zvonění před odpovědí 
Tento parametr umožňuje nastavit počet zvonění před 
příjmem příchozího volání (Standardně = 003). 

UDL pokusů 
Tento parametr umožňuje nastavit, kolik bude provedeno 
pokusů o spojení se vzdáleným PC při aktivní funkci zpětné 
volání.(Standardně = 003). 

 Zadat lze číslo v rozsahu 0 – 9, hodnota 0 znamená, 
že ústředna (resp. komunikátor) nebude volat. 

Tyto volby mění pouze parametry vzdáleného 
uploadu/downloadu a v žádném případě neovlivňují 
chování komunikátoru při spojení s PCO. 
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Volby Radio/SMS 
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Následující volby umožňují nastavit parametry radio 
spojení pomocí modulu Radio-Pad, dále modemového 
spojení pro účely uploadu/downloadu, zasílání SMS zpráv 
s informacemi o událostech v systému, AV modulu pro 
účely audio verifikace poplachu a modulu ComIP. 

Nastavení radiového modulu Radio-Pad 
Pad PCO1 1.čís. 
První číslo, používané radio modulem pro přenos informací 
na PCO 1 

Pad PCO1 2.čís. 
Druhé číslo, používané radio modulem pro přenos 
informací na PCO 1 

Pad PCO1 Předv. 
Předčíslí pro PCO 1 

Pad PCO2 1.čís. 
První číslo, používané radio modulem pro přenos informací 
na PCO 2 

Pad PCO2 2.čís. 
Druhé číslo, používané radio modulem pro přenos 
informací na PCO 2 

Pad PCO2 Předv. 
Předčíslí pro PCO 2 

Pad PCO3 1.čís. 
První číslo, používané radio modulem pro přenos informací 
na PCO 3 

Pad PCO3 2.čís. 
Druhé číslo, používané radio modulem pro přenos 
informací na PCO 3 

Pad PCO3 Předv. 
Předčíslí pro PCO 3 

Pokusy spojení 
Tento parametr nastavuje počet pokusů o spojení s PCO. 

 Maximální hodnota je 9, při zadání hodnoty 0 se 
nebude radiový modul pokoušet o spojení s PCO. 

Nastavení AV modulu 
AV č.1 
První číslo, volané AV modulem 

AV č.2 
Druhé číslo, volané AV modulem 

AV č.3 
Třetí číslo, volané AV modulem 

AV vyt. pokusy 
Tento parametr nastavuje počet pokusů o spojení AV 
modulu 

 Maximální hodnota je 9, při zadání hodnoty 0 se 
nebude radiový modul pokoušet o spojení s PCO. 

AV re-dial zpoz. 
Tento parametr umožňuje zadat délku pauzy mezi 
opakováním vytáčení tlf. čísla. 

Nastavení ComIP 
Lokal.IP adresa 
Umožňuje nastavit IP adresu ComIP modulu. 

Lokal.IP port 
Umožňuje nastavit port ComIP modulu 

Brána 
Umožňuje nastavit IP adresu zařízení, které slouží jako 
brána (gateway). 

Maska podsítě 
Umožňuje nastavit síťovou masku ComIP modulu. 

Kontrola/SMG IP adresa 
Umožňuje nastavit adresu zařízení, které slouží ke kontrole 
funkčnosti spojení s ComIP modulem. 

Jméno/SMG port 
Umožňuje zvolit jméno ComIP modulu nebo SMG port, což 
může být vyžadováno pro účely identifikace. 

SMS Centrum 1 
Tato volba umožňuje zadat telefonní číslo prvního SMS 
centra, které bude použito pro zasílání textových zpráv na 
mobilní telefony 

SMS Centrum 2 
Tato volba umožňuje zadat telefonní číslo prvního SMS 
centra, které bude použito pro zasílání textových zpráv na 
mobilní telefony 

Modem Setup Stq 
Je-li modem zapojen na sériovou linku Com1 nebo Com2, 
může vyžadovat zadání konfiguračního řetězce (Init 
Stringu). Detailní popis inicializačního řetězce naleznete 
v manuálu použitého modemu. 

 Inicializační řetězec je textová hodnota, zadává se 
tedy jako jakýkoliv jiný text, bližší informace 
naleznete na str. 41. 

Na začátek inicializačního řetězce nemusíte zadávat 
znaky „AT“, tyto znaky jsou použity automaticky. 

Modem rychlost 
Parametr, který umožňuje nastavit rychlost modemu, 
připojeného k portu Com1 nebo Com2. 

Pad seriove č. 
Volba, která zobrazí sériové číslo připojeného radiového 
modulu 

Pad NUA 
Zobrazí NUA číslo připojeného radiového modulu 

Poslední spoj. 
Zobrazí NUA číslo radio modulu, který naposledy 
komunikoval s radio modulem, připojeným k ústředně. 

FSS (>03), RSS (>50) 
Ukazatele intenzity vysílaného signálu FSS (Forward 
Signal Strenght) a přijímaného signálu RSS (Reverse 
Signal Strenght). 

 Hodnota FSS musí být vyšší než 03, hodnota RSS 
musí být rovna nebo vyšší než 50. 

CRC (<10), BER (<10) 
Ukazatele CRC (Cyklic Redundancy Check) a BER (Bit  
Error Rate). 

 Obě hodnoty by měli být nižší než 10 

Signal dBM, GSM BER (<4) 
Ukazatel intenzity signálu a BER (Bit Error Rate) sítě GSM. 

 Hodnota Signal by měla být alespoň 80, hodnota 
BER by měla být nižší než 9. 
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Com1 Monitor 
Toto menu umožňuje zobrazit aktivitu na portu Com1. 
Stiskem tlačítka  se provede restart připojeného 
zařízení. 

Com2 Monitor 
Toto menu umožňuje zobrazit aktivitu na portu Com2. 
Stiskem tlačítka  se provede restart připojeného 
zařízení. 

Nastavení Com portů 

 
 

Tyto volby umožňují zvolit typ zařízení, které jsou připojeny 
ke komunikačním portům (Com1, Com2 a expansion port). 
Připojit lze tato zařízení : 

0 – Nic nepřipojeno 

1 – Com300 

2 – Com2400 

3 – ComISDN 

4 – ComIP 

5 – Modem 

6 – Radio Pad 

7 – GSM modul 

8 – Crestron System 

9 – SIP – Serial IP protocol 

10 – RadioPlus – Přijímač bezdrátových detektorů 
Premier 

11 – Inovonics Radio – Přijímač bezdrátových 
detektorů Inovonics 

12 – WebWayOne – UDP modul WebWayOne 

13 – X-10 – řídící jednotka systémů X-10 

14 – IRIS IP – převodník Chiron IRIS TCP/IP <-> Serial 

Onboard Digicom 
Tato volba umožňuje nastavit, jaký typ zařízení je připojen 
do pravého horního rohu ústředny. Standardně je ústředna 
nakonfigurována pro komunikátor Com300. Nastavit lze 
tyto moduly : 

0 / 1 / 2 / 3 
 

Com1 
Tato volba určuje, jaký typ zařízení je připojen na sériovou 
linku Com1. Standardně je tento port nastaven na typ „Nic 
nepřipojeno“. Nastavit lze tyto hodnoty : 

0 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 

 Je-li jakékoliv z uvedených zařízení připojeno 
k sériové lince Com1 a je-li požadováno spojení 
s PC za účelem uploadu/downloadu, musí být 
připojené zařízení nejprve odpojeno a následně musí 
být aktivováno tlačítko „Factory Default“ na 3 
sekundy. 

Je-li PC nepřipojeno nebo bylo-li již odpojeno, vrátí 
se nastavení portu po 1 minutě automaticky zpět. 

Com2 
Tato volba určuje, jaký typ zařízení je připojen na sériovou 
linku Com2. Standardně je tento port nastaven na typ „Nic 
nepřipojeno“. Nastavit lze tyto hodnoty : 

0 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 
 

Expansion port 
Volba umožňuje nastavit, jaký typ zařáízení je připojen 
k rozšiřujícímu portu „Expansion Port“. Nastavit lze tyto 
hodnoty : 

0 – Nic nepřipojeno 

1 – AV modul 

2 – iD modul (expander Premier 60IXD) 

 3 – X-10 řídící jednotka 
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Přenosové kódy 
Přenosové kódy formátů Contact ID a SIA jsou plně programovatelné, lze je však nastavit pouze v programu WinTex. 

Následující tabulky popisují standardní přenosové kódy pro všechny události v systému 

Přenosové kódy zón 
Č. Typ zóny Událost Skupina přenosu Contact ID SIA 
00 Pří./odch. 1 Poplach Poplach 134 BA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 134 BH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 573 BB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 573 BU 

01 Pří./odch. 1 Poplach Poplach 134 BA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 134 BH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 573 BB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 573 BU 

02 Okamžitá Poplach Poplach 130 BA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 130 BH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 573 BB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 573 BU 

03 Následná Poplach Poplach 130 BA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 130 BH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 573 BB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 573 BU 

04 24h hlasitá Poplach Tamper 133 BA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 133 BH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 572 BB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 572 BU 

05 24h tichá Poplach Tamper 133 BA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 133 BH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 572 BB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 572 BU 

06 PA hlasitá Poplach Prioritní poplach 123 PA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 123 PH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 573 PB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 573 PU 

07 PA tichá Poplach Prioritní poplach 122 HA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 122 HH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 573 HB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 573 HU 

08 Požár Poplach Prioritní poplach  110 FA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 110 FH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 571 FB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 571 FU 

09 Lékař Poplach Prioritní poplach 100 MA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 100 MH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 572 MB 
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Č. Typ zóny Událost Skupina přenosu Contact ID SIA 
10 24h plyn Poplach Tamper 151 GA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 151 GH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 572 GB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 572 GU 

11 Pomocný Poplach Tamper 150 UA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 150 UH 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 572 UB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 572 UU 

12  Tamper Poplach Tamper 137 TA 
  Obnova 

poplachu 
Obnova 137 TR 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 572 TB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 572 TU 

13 Koncová Poplach Vypnutí/zapnutí --- -- 
  Obnova 

poplachu 
Vypnutí/zapnutí --- -- 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 570 UB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 570 UU 

14 Klíč tlačítko Poplach Vypnutí/zapnutí 409 OP 
  Obnova 

poplachu 
Vypnutí/zapnutí 409 CL 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 570 UB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 570 UU 

15  Blokování klávesnice Poplach Vypnutí/zapnutí 409 OP 
  Obnova 

poplachu 
Vypnutí/zapnutí 409 CL 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 570 UB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 570 UU 

16 Klíč přepínač Poplach Vypnutí/zapnutí 421 DK 
  Obnova 

poplachu 
Vypnutí/zapnutí 421 DG 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 570 UB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 570 UU 

17  Klíč vynechání Poplach Vynechání/Zařazení --- -- 
  Obnova 

poplachu 
Vynechání/Zařazení --- -- 

  Vynechání Vynechání/Zařazení 570 UB 
  Zařazení Vynechání/Zařazení 570 UU 
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Ne-zónové typy událostí 
Č. Typ zóny Událost Skupina přenosu Contact ID SIA ID 
00 Klávesnice – lékař Poplach Prioritní poplach 100 MA Klávesnice č. * 
  Obnova Obnovy 100 MH Klávesnice č. * 

01 Klávesnice – požár Poplach Prioritní poplach 115 FA Klávesnice č. * 
  Obnova Obnovy 115 FH Klávesnice č. * 

02 Klávesnice – hlasitý PANIK Poplach Prioritní poplach 120 PA Klávesnice č. * 
  Obnova Obnovy 120 PH Klávesnice č. * 

03 Klávesnice – tichý PANIK Poplach Prioritní poplach 122 PA Klávesnice č. * 
  Obnova Obnovy  122 PH Klávesnice č. * 

04 Nátlakový poplach Poplach Prioritní poplach 121 HA Uživ. č. 
  Obnova Obnovy  121 HH Uživ. č. 

05 Poplach aktivní Poplach - - - 00 
  Obnova - - - - 

06 Siréna aktivní Poplach - - - 00 
  Obnova - - - - 

07 Znovu zabezpečeno Poplach Poplach - - Č. zóny 
  Obnova - - - - 

08 Ověřený poplach Poplach Poplach 130 BV 00 
  Obnova - - - - 

09 Uživatelský kód Poplach - - - Uživ. č. 
  Obnova - - - - 

10 Zahájen odchod Poplach - - - Klávesnice č. 
  Obnova - - - - 

11 Chyba odchodu (selhalo zapnutí) Poplach Vypnutí/zapnutí 457 EE 00 
  Obnova - - - - 

12 Zahájen příchod Poplach - - - - 
  Obnova - - - - 

13 Sestava nastavení Poplach Vypnutí/zapnutí - - Č. sestavy 1 - 8  
  Obnova Vypnutí/zapnutí - - - 

14 Nastaveno s chybou TLM Poplach - - - Uživ. č. 
  Obnova - - - - 

15 Vypnutí/zapnutí Poplach Vypnutí/zapnutí 401 OP Uživ. č. 
  Obnova Vypnutí/zapnutí 401 CL Uživ. č. 

16 Částečně zapnuto Poplach - - - - 
  Obnova Vypnutí/zapnutí - - - 

17 Automatické zapnutí/vypnutí Poplach Vypnutí/zapnutí 403 OA 00 
  Obnova Vypnutí/zapnutí 403 CA 00 

18 Automatické zapnutí pozdrženo Poplach Vypnutí/zapnutí 405 CE Uživ. č. 
  Obnova Vypnutí/zapnutí - - - 

19 Otevřeno po poplachu (zrušení 
poplachu) 

Poplach Vypnutí/zapnutí 406 OR 00 

  Obnova - - - - 
20 Vzdálené otevření/zavření Poplach Vypnutí/zapnutí 407 OP 00 
  Obnova Vypnutí/zapnutí 407 CL 00 

21 Rychlé zapnutí Poplach - - - - 
  Obnova Vypnutí/zapnutí 408 CL Klávesnice č. * 

22 Nedávno zavřeno Poplach Vypnutí/zapnutí 459 CR 00 
  Obnova - - - - 

23 Reset po poplachu Poplach Obnovy - - ID resetu **** 
  Obnova - - - - 

24 Chyba pom. nap. výstupu Poplach Údržba  300 YP ID zařízení ** 
  Obnova Obnovy 300 YQ ID zařízení ** 
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Č. Typ zóny Událost Skupina přenosu Contact ID SIA ID 
25 Selhání AC Poplach Údržba 301 AT 00 
  Obnova Obnova 301 AR 00 

26 Nízké napětí baterie Poplach Údržba 302 YT 00 
  Obnova Obnova 302 YR 00 

27 Připojeno napájení Poplach Údržba 305 RR 00 
  Obnova - - - - 

28 Chyba pojistky Bell Poplach Údržba 321 YA 00 
  Obnova Obnova 321 YH 00 

29 Chyba tlf. linky Poplach Údržba 351 LT ID chyby linky *** 
  Obnova Obnova 351 LR ID chyby linky *** 

30 Chyba komunikace Poplach Údržba 354 YC 00 
  Obnova - - - - 

31 Přenos úspěšný Poplach - - - - 
  Obnova - - - - 

32 Komunikátor aktivní Poplach - - - - 
  Obnova - - - - 

33 Start downloadu Poplach Údržba 411 RB 00 
  Obnova - - - - 

34 Download ukončen Poplach Údržba 412 RS - 
  Obnova - - - - 

35 Deník udál. plný z 80% Poplach Údržba 623 JL 00 
  Obnova - - - - 

36 Změna data Poplach Údržba 625 JD Č. uživatele 
  Obnova - - - - 

37 Změna času Poplach Údržba 625 JT Č. uživatele 
  Obnova - - - - 

38 Vstup do program. režimu Poplach Údržba 627 LB Č. uživatele 
  Obnova - - - - 

39 Odchod z program. režimu Poplach Údržba 628 LS Č. uživatele 
  Obnova - - - - 

40 Tamper ústředny Poplach Tamper 145 TA 00 
  Obnova Obnova 145 TR 00 

41 Tamper sirény Poplach Tamper 145 TA ID zařízení ** 
  Obnova Obnova 145 TR ID zařízení ** 

42 Pomocný tamper Poplach Tamper 145 TA ID zařízení ** 
  Obnova Obnova 145 TR ID zařízení ** 

43 Tamper expanderu Poplach Tamper 145 TA ID zařízení ** 
  Obnova Obnova 145 TR ID zařízení ** 

44 Tamper klávesnice Poplach Tamper 145 TA Č. klávesnice * 
  Obnova Obnova 145 TR Č. klávesnice * 

45 Porucha expanderu (chyba 
sběrnice) 

Poplach Tamper 333 ET ID zařízení ** 

  Obnova Obnova 333 ER ID zařízení ** 

46 Porucha klávesnice (chyba 
sběrnice) 

Poplach Tamper 333 ET Č. klávesnice * 

  Obnova Obnova 333 ER Č. klávesnice * 
47 Tamper požární smyčky Poplach Tamper 373 FT Č. zóny 
  Obnova Obnova 373 FJ Č. zóny 

48 Tamper zóny Poplach Tamper 383 TA Č. zóny 
  Obnova Obnova 383 TR Č. zóny 

49 Klávesnice uzamčena Poplach Tamper 421 JA Č. klávesnice * 
  Obnova - - - - 

50 Tamper kódu (nesprávný kód) Poplach Tamper 421 JA Č. klávesnice * 
  Obnova - - - - 

 



Programování ústředny Premier 48/88/168/640 Instalační manuál 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

91 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

 

Č. Typ zóny Událost Skupina přenosu Contact ID SIA ID 
51 Poplach testu aktivity Poplach Test - - Č. zóny 
  Obnova Obnova - - Č. zóny 

52 Manuální test přenosu Poplach Test 601 RX 00 
  Obnova - - - - 

53 Auto test přenosu Poplach Test 602 RP 00 
  Obnova - - - - 

54 Spuštění/konec walk testu Poplach Test 607 TS Č. uživatele 
  Obnova Obnova 607 TE Č. uživatele 

Č. klávesnice * 

Klávesnice Sběrnice 1 Sběrnice 2 
1 101 201 
2 102 202 
3 103 203 
4 104 204 
5 105 205 
6 106 206 
7 107 207 
8 108 208 

ID zařízení ** 

Zařízení ID 
Ústředna 000 

 Sběrnice 1 Sběrnice 2 
Expander 1 101 201 
Expander 2 102 202 
Expander 3 103 203 
Expander 4 104 204 
Expander 5 105 205 
Expander 6 106 206 
Expander 7 107 207 
Expander 8 108 208 

 

 

 

 

 

 

ID chyby linky *** 

Zařízení ID 
Ústředna 000 

RedCARE 001 
Com300 003 

 Sběrnice 1 Sběrnice 2 
Expander 1 101 201 
Expander 2 102 202 
Expander 3 103 203 
Expander 4 104 204 
Expander 5 105 205 
Expander 6 106 206 
Expander 7 107 207 
Expander 8 108 208 

ID resetu **** 

Zařízení ID 
Technik/uživatel 000 
Ústředna (RR) 001 

RedCARE 002 
 Sběrnice 1 Sběrnice 2 

Expander 1 101 201 
Expander 2 102 202 
Expander 3 103 203 
Expander 4 104 204 
Expander 5 105 205 
Expander 6 106 206 
Expander 7 107 207 
Expander 8 108 208 
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Nastavení uživatelů 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Programování ústředny Premier 48/88/168/640 Instalační manuál 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

93 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

Tato sekce popisuje způsob úpravy existujících 
uživatelských účtů a přidávání nových. Ústředny Premier 
48 umožňují nastavit 24 nezávislých uživatelských účtů (+1 
technik), ústředny Premier 88 umožňují naprogramovat až 
49 uživatelů +1 technik a systémy Premier 168/640 
umožňují vytvořit až 99 uživatelských účtů + 1 účet 
technika. 

Výchozí uživatelé 
Je-li systém poprvé spuštěn a je načteno výchozí (tovární) 
nastavení, existují v systému pouze dva uživatelé – technik 
(uživatel 00) a master (uživatel 01). 

Výchozí kód technika je .

 Je-li kód technika ztracen či zapomenut, jedinou 
možností je nastavit uživatelské kódy na tovární 
hodnoty, zbytek programování zůstane nezměněn. 

Reset kódu technika je možný pouze v případě, kdy 
nebyla paměť ústředny (NVM) zamčena.

Výchozí kód mastera je .

 Je-li kód mastera zapomenut či ztracen, lze jej 
změnit pomocí kódu technika.

Přidávání nových uživatelů 
Každý uživatelský kód v systému umožňuje nastavit 
následující programové volby. Položky 1,2 nebo 8, 3 a 4 je 
nezbytné zadat, položky 5,6 a 7 jsou doplňkové. 
 
1. Uživatelské číslo 
Každý uživatel obsadí v systému jednu programovou 
pozici, která je identifikována uživatelským (pořadovým) 
číslem. V systému Premier 48 lze zadat číslo 1 – 25, 
systémy Premier 88 umožňují vybrat pozice 1-50 a Premier 
168/640 umožňují zvolit pozice 1-99. 

2. Uživatelský kód (PIN) 
Je jedinečný uživatelský kód o 4,5 nebo 6  číslicích. 
Systém umožňuje používat pro různé uživatele různou 
délku kódů. Tento kód musí být zadán před vlastní 
manipulací se systémem. 

3. Skupiny 
Každému uživateli lze přiřadit jakýkoliv počet skupin. Je-li 
některá skupina uživateli přiřazena, smí ji daný uživatel 
ovládat (nastavit, odstavit, resetovat poplachy, ...). 
Přiřazení skupiny uživateli také určuje, které související 
funkce budou dostupné (např. vynechání zón, tiché 
zapnutí, ...). 

4. Typy uživatelů 
Uživatelské typy určují, které funkce budou pro uživatele 
dostupné – např. zapnutí, vypnutí, resetování poplachů. 
Typy uživatelů také ovlivňují, které volby menu budou 
přístupné (Např. nastavení uživatelů, systémové testy). 

5. Časové omezení přístupu uživatele 
Tato volba umožňuje omezit přístup uživatele do systému 
dle času a dnů v týdnu. Je-li uživateli přiřazen časovač, 
uživatel se nemůže přihlásit do systému, pokud je časovač 
aktivní. 

6. Jméno uživatele 
Každému uživateli lze přiřadit textový popis (jméno), které 
může obsahovat max. 16 znaků. Jméno uživatele je 
zobrazeno po zadání uživatelského kódu a je také 
zobrazeno v deníku událostí. 

7. Ovládání dveří 
Tyto volby umožňují vytvořit přístupový systém. Jsou-li 
některé dveře přiřazeny, smí je uživatel otevřít (ovládat). 

8. Bezkontaktní klíčenka (Proximity Key Fob) 
Pomocí bezkontaktní klíčenky lze systém ovládat stejně 
jako pomocí uživatelského kódu. Používání bezkontaktních 
klíčenek vyžaduje klávesnici se čtečkou těchto klíčenek. 

9. Radio ovladač (vysílač, Radio Key Fob) 
K identifikaci uživatele v systému může sloužit kromě kódu 
či bezkontaktní klíčenky také radiový ovladač, systém však 
musí obsahovat přijímač těchto prvků. 

Uživatelské typy 
Uživatelské typy určují, které funkce budou pro uživatele 
dostupné – např. zapnutí, vypnutí, resetování poplachů. 
Typy uživatelů také ovlivňují, které volby menu budou 
přístupné (např. nastavení uživatelů, systémové testy). 
Dostupné jsou tyto typy : 

0: Technik 
Uživatelé typu technik smí nastavovat a odstavovat 
skupiny, vynechávat zóny, utišovat a resetovat poplachy. 
Dále, technik má přístup do programovacího menu a všech 
uživatelských menu. Technik může také měnit svůj 
uživatelský kód a přidávat nové uživatele do systému. 

 Kód technika (uživatel 00) může přiřazovat libovolné 
uživatelské typy. 

Technik smí vypnout pouze skupiny, které před tím 
byly vypnuty kódem technika, nemůže však odstavit 
skupiny, které byly zapnuty uživatelským kódem. 

1:Master (Správce) 
Uživatelé typu Master mohou nastavovat a odstavovat 
skupiny, vynechávat zóny, utišovat a resetovat poplachy. 
Tento typ uživatelů má také plný přístup do všech 
uživatelských menu. Dále, master uživatelé mohou měnit 
vlastní uživatelský kód a přidávat nové uživatele do 
systému. Tomuto typu uživatele je také povoleno aktivovat 
kterýkoliv výstup s funkcí dveře. 

2: Manager 
Uživatelé typu manager mohou nastavovat a odstavovat 
skupiny, vynechávat zóny, utišovat a resetovat poplachy. 
Tento typ uživatelů má také  přístup do všech uživatelských 
menu s výjimkou nastavení uživatelů. Dále, tito uživatelé 
mohou měnit vlastní uživatelský kód. 

3: Standard 
Uživatelé typu Standard mohou nastavovat a odstavovat 
přiřazené skupiny, z kterékoliv klávesnice vynechávat zóny, 
utišovat a resetovat poplachy. Tento typ uživatelů má také 
přístup do všech uživatelských menu s výjimkou nastavení 
uživatelů, systémových testů a změny časovačů. Dále, tito 
uživatelé mohou měnit vlastní uživatelský kód. 

4: Lokální uživatelé 
Tento typ má stejné vlastnosti jako uživatelé typu Standard, 
avšak smí nastavovat skupiny pouze z přidružených 
klávesnic a vypínat mohou pouze skupiny, které jsou 
v poplachu nebo v nich probíhá vstupní zpoždění. 

5: Nátlak 
Tento typ uživatelů má podobné vlastnosti jako typ 
Standard, navíc však  zadání jejich kódu vyvolá aktivaci 
výstupu, nastaveného jako „Nátlakový kód“. 

6: Jen ZAPnutí 
Tento typ uživatelů smí pouze nastavovat přiřazené 
skupiny a resetovat v nich poplachy. Dále, tento typ 
uživatelů smí prohlížet deník událostí. 
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7: Dveře 
Tento typ uživatelů nemá přístup do uživatelských menu či 
voleb. Tento typ uživatelů aktivuje kterýkoliv výstup, 
nastavený pro funkci „Dveře“. 

8: Svátky 
Tento typ uživatelů má stejná práva a funkce jako uživatelé 
typu standard, avšak budou automaticky vymazáni, jakmile 
je systém vypnut pomocí master kódu. 

 Uživatelé tohoto typu mohou být vymazáni master 
kódem, avšak až poté, co minimálně jedenkrát 
odstavili systém. 

9: Uživatelský 
Uživatelé tohoto typu mají přístup k jakékoliv funkci a do 
uživatelských menu, které jim byli povoleny v uživatelských 
volbách a uživatelské konfiguraci, což umožňuje vytvářet 
kombinace, které nejsou dostupné u předchozích typů 
Nastavit lze libovolný počet uživatelů tohoto typu, přičemž 
každý z nich může mít povoleny jiné funkce a položky 
menu. 

Uživatelské volby a funkce 
Následující tabulka popisuje, které funkce a volby jsou 
povoleny pro jednotlivé typy. 

 Všichni uživatelé mohou prohlížet deník událostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské funkce 

Technik Master Manažer Standard Lokální Nátlak Jen ZAPnutí Dveře Svátky Uživatelská 

Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí - Zapnutí - 

Vypnutí Vypnutí Vypnutí Vypnutí Vypnutí Vypnutí - - Vypnutí - 

Vynechání Vynechání Vynechání Vynechání Vynechání Vynechání - - Vynechání - 

Tech. reset - - - - - - - - - 

- - - - Lokální vypnutí - - - - - 

- - - - Lokální vypnutí - - - - - 

Tiché zapnutí Tiché zapnutí Tiché zapnutí Tiché zapnutí Tiché zapnutí - - - - - 

Nejprve vypnutí Nejprve 

vypnutí 

Nejprve 

vypnutí 

Nejprve 

vypnutí 

Nejprve 

vypnutí 

Nejprve 

vypnutí 

- - Nejprve 

vypnutí 

- 

Uživ. menu Uživ. menu Uživ. menu Uživ. menu Uživ. menu - Uživ. menu - Uživ. menu - 

Tech. režim - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - Svátky - 

Dveře - - - - - - Dveře - - 

Volat vz. PC Volat vz. PC Volat vz. PC - - - - - - - 

- - - - - Nátlakový 
kód 

- - - - 

Vypnutí/zapn
utí 

Vypnutí/zapn
utí 

Vypnutí/zapn
utí 

Vypnutí/zapn
utí 

Vypnutí/zapn
utí 

Vypnutí/zapn
utí 

Vypnutí/zapn
utí 

- Vypnutí/zapn
utí 

- 

 

Uživatelské volby 

Technik Master Manažer Standard Lokální Nátlak Jen ZAPnutí Dveře Svátky Nepoužito 

Změna kódu Změna kódu  Změna kódu  Změna kódu  Změna kódu  - - - - - 

Zóny pro gong Zóny pro gong Zóny pro gong Zóny pro gong Zóny pro gong - - - - - 

Změna 

časovačů 

Změna 

časovačů 

Změna 

časovačů 

- - - - - - - 

Systémové 

testy 

Systémové 

testy 

Systémové 

testy 

- - - - - - - 

Nast. 

uživatelů  

Nast. uživatelů  - - - - - - - - 

- Přístup 

technika 

Přístup 

technika 

Přístup 

technika 

Přístup 

technika 

- Přístup 

technika 

- Přístup 

technika 

- 

Přidání 

technika 

- - - - - - - - - 
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Zablokování 

NVM 

- - - - - - - - - 

 

Uživatelské volby 1 
Toto menu je zobrazeno pouze v případě, kdy byl uživateli 
přiřazen typ Uživatelský. 

V tomto menu lze nastavit, které volby budou uživateli 
přístupné po zadání kódu. 

Pro výběr jednotlivých voleb lze použít rolovací klávesu a 
následně volbu povolit klávesou NO. Další možností je 
stisknout příslušnou klávesu 1 – 8. Svítí-li pod číslicí 
písmeno, je příslušná volba nastavena, symbol * znamená, 
že volba není nastavena. 

Nastavit lze tyto volby: 

Povol ZAPnutí 
þ Uživatel smí nastavovat přiřazené skupiny. 
¨ Uživatel nesmí nastavovat přiřazené skupiny. 

Povol VYPnutí 
þ Uživatel smí odstavovat přiřazené skupiny. 
¨ Uživatel nesmí odstavovat přiřazené skupiny. 

Povol vynechání 
þ Uživatel smí vynechat zóny, které mají nastaven atribut 
„Vynecháno“ a jsou zařazeny ve skupinách, které jsou 
přiřazeny uživateli. 
¨ Uživatel nesmí vynechávat zóny. 

Povol tech. reset 
þ Uživatel může resetovat poplachy (jako technik), které 
vznikly v některé ze skupin, které má uživatel přiřazeny. 
¨ Uživatel nemůže resetovat poplachy (jako technik). 

Lokální ZAPnutí 
þ Uživatel smí nastavovat pouze skupiny, které jsou mu 
přiřazeny a jsou přiřazeny též klávesnici, na které uživatel 
zadal kód. 
¨ Uživatel smí nastavovat přidružené skupiny z kterékoliv 
klávesnice. 

Lokální VYPnutí 
þ Uživatel smí odstavovat pouze skupiny, které jsou mu 
přiřazeny a jsou přiřazeny též klávesnici, na které uživatel 
zadal kód. 
¨ Uživatel smí odstavovat přidružené skupiny z kterékoliv 
klávesnice. 

Auto ‘ANO’ 
þ Po zadání uživatelského kódu není nutné potvrzovat 
další akci klávesou YES. 
¨ Po zadání uživatelského kódu je nutné další operaci 
potvrdit stiskem klávesy YES. 

Zobraz VYPnutí 
þ Jsou-li skupiny zapnuty, po zadání kódu se zobrazí 
nejdříve nabídka pro jejich vypnutí. 
¨ Jsou-li skupiny zapnuty, po zadání kódu se zobrazí 
nejdříve nabídka pro jejich zapnutí. 

Uživatelské volby 1 
Toto menu je zobrazeno pouze v případě, kdy byl uživateli 
přiřazen typ Uživatelský. 

V tomto menu lze nastavit, které volby budou uživateli 
přístupné po zadání kódu. 

Pro výběr jednotlivých voleb lze použít rolovací klávesu a 
následně volbu povolit klávesou NO. Další možností je 
stisknout příslušnou klávesu 1 – 8. Svítí-li pod číslicí 

písmeno, je příslušná volba nastavena, symbol * znamená, 
že volba není nastavena. 

Nastavit lze tyto volby: 

Uživatelské menu 
þ Vybraný uživatel má přístup do uživatelských menu,  
další volby lze povolit v nastavení uživatelské konfigurace.  
¨ Uživatel nebude mít přístup do uživatelských menu. 

Technik menu 
þ Vybraný uživatel má přístup do programovacího menu. 
Tato volba by neměla být aktivována pro běžné uživatele, 
kteří nejsou seznámeni s programováním systému a mohli 
by případně změnit důležité programové volby. 
¨ Vybraný uživatel nemá přístup do programovacího 
menu. 

Dvojitý kód 
þ Vybraný uživatel bude moci ovládat přidružené skupiny 
až poté, co jiný uživatel s tímto parametrem a přidruženou 
stejnou skupinou zadal svůj kód. Tito uživatelé aktivují 
výstupy, nastavené na funkci „1. kód zadán“ či „2. kód 
zadán“. 
¨ Uživatelský kód bude fungovat standardně. 

Omezený kód (svátky) 
þ Vybraný uživatel bude povolen při prvním vypnutí 
skupiny a následně lze tento kód používat (nezáleží na 
počtu použití kódu). Uživatel bude automaticky vymazán, 
pokud uživatel 01 (master) použije svůj kód pro vypnutí 
systému. Uživatele může být smazán  
¨ Uživatelský kód bude fungovat normálně. 

Aktivuj výst. „Dveře“ 
þ Takto nastavený uživatel aktivuje po zadání kódu 
výstupy, které jsou nastaveny pro funkci „Dveře“. 
¨ Zadání kódu uživatele nespíná výstupy, nastavené jako 
„Dveře“. 

Volej vzdál. PC 
þ Uživatel může spustit funkci „volání vzdáleného PC“ pro 
účely uploadu/downloadu. 
¨ Vybraný uživatel nemůže inicializovat volání vzdáleného 
PC. 

Nátlakový kód 
þ Takto nastavený uživatel zadáním svého kódu aktivuje 
výstupy, nastavené na funkci „Nátlak“. 
¨ Takto nastavený uživatel zadáním svého kódu 
neaktivuje výstupy, nastavené na funkci „Nátlak“. 

Přenos ZAP/VYP 
þ Při každém zapnutí či vypnutí skupiny bude o tomto 
zaslána zpráva na PCO. 
¨ Zapnutí/vypnutí skupiny nebude vyvolávat přenos na 
PCO. 
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Konfigurace uživatele 
Toto menu je dostupné pouze v případě, kdy má zvolený 
uživatel nastaven typ „uživatelský“ A má povolenu volbu 
„Uživatelské menu“. 

Následující volby umožňují nastavit, které menu budou pro 
uživatele dostupné. 

Vlastní změna kódu 
þ Uživatel může změnit vlastní kód. 
¨ Uživatel nemůže měnit vlastní kód, pro změnu kódu musí 
tuto operaci provést jiný uživatel, který smí měnit kódy. 

Změna gongu zóny 
þ Vybraný uživatel smí měnit nastavení funkce gongu, tzn. 
smí vybrat zóny, které budou tuto funkci aktivovat. 
¨ Vybraný uživatel nesmí měnit nastavení funkce gongu. 

Změna časovačů 
þ Vybraný uživatel může změnit nastavení časovačů. 
¨ Uživatel nesmí měnit nastavení časovačů. 

Systémové testy 
þ Uživatel bude mít přístup do menu systémových testů, 
bude moci aktivovat walk test, aktivovat externí sirénu aj. 
¨ Uživatel nemá přístup do menu systémových testů. 

Nastavení uživatelů  
þ Uživatel smí editovat existující uživatele či přidávat nové, 
ačkoliv nesmí nastavit vyšší uživatelský typ, než který má 
sám nastaven. Je-li editovaný uživatel typu „uživatelský“, 
lze nastavit jen volby, které má editující uživatel sám 
nastaveny. 
¨ Uživatel nemůže měnit nastavení uživatelů. 

UDL/Tech. přístup 
þ Zvolený uživatel smí autorizovat vstup technika do 
programovacího menu nebo inicializovat spojení pro účely 
uploadu/downloadu. 
¨ Uživatel nemůže povolit technický přístup. 

Přidej nový technický kód 
þ Vybraný uživatel smí přidávat nové uživatele typu 
technik. 
¨ Uživatel nesmí přidávat do systému nové uživatele typu 
technik. 

Zamčení NVM 
þ Uživatel smí aktivovat funkci pro zablokování paměti 
ústředny. 
¨ Uživatel nesmí zablokovat paměť ústředny (NVM). 

Časové omezení 
V tomto menu lze uživateli přiřadit některý z časovačů pro 
účely omezení přístupu uživatele do systému. Je-li 
přiřazený čítač spuštěn (aktivní), nemá uživatel přístup do 
systému. 

Jméno uživatele 
Každému uživateli lze přiřadit jméno (max. 16 znaků), které 
se zobrazuje např. v deníku událostí a umožňuje tak snazší 
identifikaci použitých uživatelských kódů. Informace o 
zadávání textových hodnot naleznete na str. 41. 

Dveře 
Pro uživatele s povolenou volbou „Aktivuj výst. Dveře“ lze 
zadat, které dveře má možnost ovládat (spínat/vypínat 
výstup zámku). Jednotlivé dveře lze vybrat/zrušit výběr 
stiskem příslušné numerické klávesy. 

 

Bezkontaktní karta 
Alternativou k zadávání kódu je použití bezkontaktní karty 
či přívěsku (též proximity tag, proximity fob). Po kladném 
potvrzení „Chcete-přiřadit TAG uživateli“ přiložte kartu či 
přívesek ke čtečce v klávesnici (symbol PROX, pouze 
klávesnice s integrovanou čtečkou). Přijetí přiložené karty 
je potvrzeno písknutím. 

Radio ovladač 
Další metodou ovládání systému je použití radiového 
ovladače (klíčenky). Pomocí ovladače je možné 
zapínat/vypínat skupiny/systém, spínat výstup či aktivovat 
PANIK poplach – množství dostupných funkcí závisí na 
počtu tlačítek klíčenky. 

Je-li připojen a zkonfigurován přijímač RadioPlus, je možné 
přiřadit radio ovladač uživateli. Při výběru uživatele ke 
změně stiskněte klávesu  a aktivujte tlačítko na 
ovladači. 

Mazání uživatelů 
Pro vymazání uživatele ze systémů musí mít editující 
uživatel přístup do menu nastavení uživatelských kódů. 

Postupujte následovně: 

Ujistěte se, zda bylo vybráno menu pro nastavení 
uživatelů: 

 

Stiskněte klávesu , displej bude zobrazovat: 

 

 

Vyberte číslo uživatele (1-24 pro Premier 48, 1-50 pro 
Premier 88 a  1-99 pro Premier 168/640) a stiskněte 
klávesu , displej klávesnice bude zobrazovat: 

 

 

Stiskněte klávesu , na displeji bude zobrazeno: 

 
 

 ‘17’ je pořadové číslo uživatele. 

Stiskněte YES pro potvrzení vymazání 

Stiskněte klávesu MENU pro opuštění menu editace 
uživatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



        ______ 
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Nástroje technika
Zobrazení deníku událostí 

 
Ústředna obsahuje dva deníky – jeden deník obsahuje 
veškeré informace o událostech v systému, např. zadání 
kódu, poplachy, chyby atd. Druhý deník obsahuje pouze 
informace o poplaších. 

Filtrování historie 
Při prohlížení systémového deníku událostí, lze použít 
následující klávesy, které slouží k filtrování, tzn. Budou 
zobrazeny položky zvoleného typu : 

1 = Prioritní poplachy (PA, požár, …) 

2 = Normální poplachy 

3 = Zapnutí/vypnutí 

4 = Vynechání a znovu zařazení 

5 = Údržba (Systémové testy, technický režim) 

6 = Tampery (Zón, sirén, krytů) 

7 = Testovací volání (komunikátor aktivní, úspěšná 
komunikace) 

8 = vstupní/odchodové zpoždění 

0 = Uživatelské kódy 
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Popis položek deníku událostí 
Položka Popis 

Klic### Aktiv. Klíčová zóna byla aktivována (zóna č. ###) 
RKP #,# LEKAR Poplach Lékař (klávesy 7 & 9) vyvolán z klávesnice #,# 
RKP #.# FIRE Požární poplach (4 & 6) vyvolán z klávesnice #,# 
Klave.hlas.PA #,# Hlasitý PA poplach (1 & 3) vyvolán z klávesnice #,# 
Klave.tich.PA #,# Tichý PA poplach (1 & 3) vyvolán z klávesnice #,# 
Natlak Uživatel ## zadal nátlakový kód na klávesnici 
Alarm aktiv. Poplach vyvolán ve skupině ? 
BELL houka Výstup Bell aktivován ze skupiny ? 
Limit zamk ### Zóna ### znovu střeží po vyvolání poplachu 
Kriz ### Ověřený křížový poplach vyvolán zónou ### 
Uziv ## Uživatel ## zadal kód (PIN) 
Odch Odchodové zpoždění započalo ve skupině ? 
Chybne  zap Porucha při zapnutí skupiny  
Vstup Vstupní zpoždění započalo ve skupině  
Skupinov. zap# Sestava # použita pro zapnutí systému 
Zapnout s  TLM Systém byl zapnut při chybě tlf. linky 
Skup zapnuta Skupina ? zapnuta 
Skup vypnuta Skupina ? byla vypnuta 
Cast zapnuta Skupina ? byla částečně nastavena 
Cas. zapnuta Skupina ? byla automaticky nastavena pomocí časovače 
Cas. vypnuta Skupina ? byla automaticky vypnuta časovačem 
Pozdrz Zapnutí skupiny bylo pozdrženo  
Alarm zrus. Zrušení poplachu ve skupině  
Dalko zapnuta Skupina  byla nastavena z PC 
Dalko vypnuta Skupina  byla vypnuta z PC 
Rychl. zapnuta Rychlé nastavení z klávesnice #,# 
Nedavn. zapnuta Skupina  byla nedávno zapnuta 
#,# RST skupiny -  Skupina resetována z klávesnice #,# po poplachu 
Technik  reset Reset poplachu technickým kódem 
Anti-Kod reset Reset poplachu anti-kódem 
Vzdal. Reset Reset poplachu pomocí vstupu (zóny) 
RedCare reset Reset poplachu pomocí REDCare 
Reset klicem Reset poplachu pomocí klíčové zóny 
Uzivatel reset Reset poplachu uživatelským kódem 
Exp #,# reset Reset poplachu pomocným vstupem expanderu #,#  
Vzdal. PC reset Reset poplachu ze vzdáleného PC 
POJI.#,# chyba Chyba pojistky pomocného výstupu na zařízení  #,# 
AC #,# Výpadek AC napájení 
SLA.AKU Nízké napětí AKU ústředny 
230V  zap Zapnuto napájení systému (bez resetu) 
BELL poji Chyba pojistky Bell na ústředně 
TLM poru Porucha telefonní linky 
TLM porucha Narušení vstupu ústředny pro vyvolání poruchy tlf. linky 
RedCare Lin. por REDCare chyba tlf. linky 
Kom    ̂Lin. por Komunikátory detekovaly chybu linky 
Exp #,# Lin. por Pom. vstup expanderu #,# (nastaven jako chyba tlf. linky) byl narušen 
Chyba komu. Komunikátory Com300 nebo Com2400 selhaly při komunikaci s PCO 
DOWNL # start Upload/Download započal 
DOWNL # konec Upload/download ukončen 
Denik ! ! Deník událostí je z 80% plný (od posledního uploadu/downloadu) 
Zmena datum Čas ústředny byl změněn 
Zmena cas Změna data ústředny 
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Položka Popis 
Prog. Start Zadán kód technika 
Prog.end Technik se odhlásil z programovacího menu 
Kryt Narušení tamperového spínače ústředny 
BELL #,# Tamper Tamper spínač Bell na zařízení #,# byl narušen 
AUX #,# Tamper Pomocný tamp. vstup zařízení  #,# narušen 
EXP #,# Tamper Narušení krytu expanderu #,# 
RKP #,# Tamper Narušení tamperuklávesnice #,# 
RKP #,# LOST Klávesnice ##  byla ztracena (bez komunikace) 
EXP #,# LOST Expander ## byl ztracen 
POZAR### Active Zóna ### způsobila požární poplach 
Zona ### Tamper Zóna ### způsobila tamper poplach 
Zona ### Aktiv. Zóna ### byla aktivována 
Zona ### Obnova Zóna ### byla uklidněna 
Zona ### Vynech. Zóna ### byla vynechána 
Zona ### Nevyne. Zóna ### znovu zařazena do střežení 
Zona ### Tst start Zóna ### byla zařazena do testu 
Zona ### Test End Zóna ### vyjmuta z testu 
RKP zamce. #,# Kklávesnice #,# byla zamčena z důvodu příliš mnoho nepúlatných kódů 
KOD #,# Příliš mnoho neplatných kódů způsobilo tamper na klávesnici #,# 
Test chyba### Zóna ### selhala v soak testu 
Rucni test vola. Test komunikace s PCO byl ručně aktivován 
Auto test vol. Periodický test komunikace s PCO byl aktivován 
WALK Walk test byl aktivován 
TESTED ### Zóna ### byla otestována 
Nahrat default Byly načteny výchozí (tovární) hodnoty 
Prvni hrana ### Zóna ### (nastavena jako dvojí hrana) byla poprvé aktivována 
Radio Pad ztrata Radiový modul nemá signál nebo nekomunikuje s ústřednou 
GSM modul ztrata GSM modul přestal komunikovat s ústřednou 
Změna kodu Uživatelský kód byl změněn nebo přidán 
Kod smazan Uživatelský kód byl smazán 
Chybna udalost Událost nebyla uložena do deníku 
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Testování sirén 

 
POZNÁMKA : v originál manuálu je tento obrázek zřejmě 
špatně !!! 

Tyto volby umožňují testovat sirénové výstupy. Následující 
typy výstupů mohou být individuálně testovány : 

Bell  Testování externí sirény 

Majak  Test výstupu pro blikač (strobe) 

Reproduktor Test modulovaného výstupu pro sirénu 

Digi  8 HW výstupů  

Panel  Test 2/5 výstupů na ústředně 

Rele  Test 8 REDCare výstupů 

Com???? Test digi výstupů 

LCD display Test LCD displeje 

Uziv vystupy Test výstupů s atributem „Uživatelský 
test“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walk test 

 
U kterékoliv zóny v systému lze provést walk test (test 
pochůzkou) a lze tak ověřit, zda zóny pracují správně. Walk 
test lze provést jen v případě, že je příslušná skupina nebo 
systém vypnut. 

 Jakmile je zóna aktivována nebude znovu aktivovat 
funkci gongu. Stiskem klávesy CHIME je možné 
funkci znovu gongu aktivovat. 

Menu walk test také obsahuje záznam, které zóny nebyly v 
rámci posledních X dnů narušeny. 

Stiskem klávesy AREA se zobrazí seznam zón, které ještě 
mají být testovány (tzn. Nebyly narušeny). Dalším stiskem 
téže klávesy je zobrazen seznam zón, které nebyly 
narušeny za poslední den, zadáním tří číslic je zobrazen 
seznam zón, které nebyly za posledních X dnů narušeny 
(např. 003 = zobrazí seznam zón, které nebyly narušeny za 
poslední tři dny), maximálně lze zadat hodnotu 255. Třetí 
stisk klávesy AREA zobrazí opět standardní menu walk 
testu. 
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Zobrazení stavu zón 

 
V tomto menu lze zobrazit stav kterékoliv zóny v 
systému.Vybranou zónu lze také dočasně zakázat (zóna a 
tamper) nebo povolit funkci gongu. 

 Při opuštění tohoto menu jsou všechny zóny 
automaticky vloženy do systému a příznak funkce 
gong je vymazán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systémové testy 

 
V tomto menu lze aktivovat různé systémové testy 

1. Stav systému 
Zobrazí aktuální hodnotu napětí a proudový odběr ústředny 

2. Stav AKU 
Zobrazí napětí akumulátoru a stav nabíjení 

3. Test výstupů 
Umožňuje testování výstupů na externí sirénu, interních 
sirén a systémových výstupů 

4. Zobrazit verzi 
Zobrazí verzi firmware ústředny a její sériové číslo. 
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Potvrzení zařízení 

 
V tomto menu lze prohlédnout, které zařízení jsou na 
sběrnicích a jsou-li s nimi nějaké problémy. Vždy, když je 
přidáno nové zařízení, musí být v tomto menu přidání 
potvrzeno. 

 

Je-li některé zařízení ze sběrnice odebráno, musí být toto 
opět potvrzeno 

Symbol X znamená, že na sběrnici uvedené zařízení 
existovalo, ale není momentálně dostupné (tzn. bylo ze 
sběrnice odstraněno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit stav klávesnic 

 
V tomto menu lze zobrazit stav klávesnice, zón a výstupů. 

Zobrazit stav expanderu 

 
V tomto menu lze zobrazit stav expanderů, zón a výstupů. 
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Nastavení času 

 
Ústředna používá datum  čas zejména při ukládání položek 
do deníku událostí. V tomto  menu lze nastavit čas 
ústředny. 

Nastavení data 

 
Ústředna používá datum  čas zejména při ukládání položek 
do deníku událostí. V tomto  menu lze nastavit datum. 

 

 

 

 

 

 

 

Změna kódu technika 

 
V tomto menu lze změnit přístupový kód uživatele 00 
(technika). Kód může obsahovat 4,5, či 6 číslic, systém 
umožňuje pro každého uživatele použít jinou délku kódu. 

Nastavení hlasitosti 

 
V tomto menu lze nastavit hlasitost reproduktorů, které jsou 
připojeny k ústředně, klávesnicím a expanderům. 

Stisk klávesy CHIME při programování reproduktoru 
umožňuje nastavit hlasitost pro funkci gongu. 
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Zobrazení iD 

 
V tomto menu lze zobrazit data iD zařízení pro 
diagnostické účely. Data lze zobrazit dvěma způsoby : 

Normální mód 
Jedná se o normální režim, kdy jsou data zobrazena jako 
průměrné hodnoty 4 načtení iD sběrnice. 

Rychlý mód 
Jedná se o režim, kdy se data zobrazují po každém načtení 
iD sběrnice. Tento režim se používá při identifikaci 
problémů (např. Interference, vysoký odpor vedení atd.). 

 

 

 

 

Konfigurace bezdrátových prvků 

 

V tomto menu lze konfigurovat bezdrátové prvky – 
detektory a ovladače. 

Maximálně lze připojit 32 bezdrátových detektorů, každému 
uživateli lze přiřadit 1 bezdrátový ovladač (vysílač). 

Na horní řádce displeje je zobrazeno sériové číslo zařízení 
a jeho stav – aktivní, tamper apod. 

Na spodní řádce je zobrazena síla signálu a také 
informace, ke které zóně/uživateli je daný prvek 
namapován. 

 Síla signálu by měla být vyšší než 30. 

Rozsah signálu je 0 – 100. 

V instalačním manuálu RadioPlus naleznete další 
informace. 
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Text umístění 

 
Tato volba umožňuje nastavit  text „Umístění ústředny“. 

 Displej se automaticky smaže po 5 sekundách. 

Tisk deníku událostí 

 
Tato volba umožňuje vytisknout na sériové tiskárně položky 
z deníku událostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupiny pro test aktivity 

 
V tomto menu lze spustit pro zóny s nastaveným atributem 
„Test“ test aktivity (soak test). 

Načtení továrních hodnot 

 
V tomto menu lze aktivovat načtení továrních hodnot pro 
různé oblasti programování, čímž odpadá nutnost resetovat 
nastavení ústředny pomocí tlačítka “Factory Default”. 
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Programování částečného zapnutí 
Změna částečného zapnutí 

 
Každá skupina umožňuje definovat tři různé částečné 
zapnutí. 

Je-li aktivováno částečné zapnutí 1,2 nebo 3, 
předprogramované zóny budou vynechány, aby byl možný 
přístup do požadovaných částí střeženého objektu. 
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Specifikace

 Ústředna 
Zdroj 
Napájecí napětí 230VAC (±10%) 

Maximální odběr 

Transformátor 16.5VAC, 25VA 

Transformátor 16.5VAC, 40VA t 

 

1ADC 

1.5ADC 

Zvlnění <5% 

Kapacita akumulátoru 1.2Ah - 17Ah 

Elektrické parametry 
Proudová spotřeba 

Klidový odběr 

Poplach 

 

<50mA 

<150mA 

Pojistky 

Hlavní 

AKU 

Pomocný 

Siréna 

Sběrnice 1 

Sběrnice 2 

 

125mA, 250V, 20mm 

1.6 A, 250V, 20mm 

1 A, 250V, 20mm 

1 A, 250V, 20mm 

1 A, 250V, 20mm 

1 A, 250V, 20mm 

Kapacita akumulátoru 1.2Ah - 17Ah 

Klávesnice Až 8 (P88) 

Až 16 (P168) 

Expandery Až 8 (P88) 

Až 16 (P168) 

Výstupní moduly Až 4 (P88) 

Až 8 (P168) 

Zóny 

Premier 88 

Premier 168 

Vyvažovací rezistor 

 

8 - 88 

8 - 168 

2k2 EOL & 4k7 kontakt 

Výstupy ústředny 

O/P 1 

O/P 2 

O/P 3 

O/P 4 

O/P 5 

 

500mA, spínání na 0V 

500mA, spínání na 0V 

500mA, spínání na 12V 

500mA, spínání na 12V 

3A relé 

 

 

 

 
 

Digicom výstupy 

Výstup 1 

Výstup 2 

Výstup 3 

Výstup 4 

Výstup 5 

Výstup 6 

Výstup 7 

Výstup 8 

 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

100mA, spíná 0V 

Výstup na reproduktor  Minimální zátěž 8Ω 

Sběrnice 

+ 

- 

T 

R 

 

+12V napájení 

 0V zem 

Vysílaná data 

Přijímaná data 

Prostředí 
Provozní teplota -10°C až +50°C  

Skladovací teplota -20°C až +60°C  

Maximální vlhkost 95% nekondenzující 

EMC prostředí Domovní 

Komerční 

Lehký průmysl 

Průmyslové 

Fyzické parametry 
Rozměry 305mm x 405mm x 

100mm 

Materiál 2mm ocel 

Místo na akumulátor 12V 7Ah - 17Ah 

Hmostnost  Kg 
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Klávesnice 
Elektrické parametry 
Provozní napětí 10 - 13.7VDC 

Proudová spotřeba 

Klidová 

Při plném podsvětlení 

 

>35mA 

>85mA 

Ty klávesnice 

Premier LCD                                   

         

Premier LCDL 

 

32 znakový malý LCD 
displej 

32 znakový velký LCD 
displej 

Zóny 

Počet 

Vyvažovací rezistory 

 

2 

2k2 EOL & 4k7 Kontakt 

Výstup 

 Výstup 1 

 

500mA, spíná  12V 

Sběrnice 4 žilový kabel 7/0.2, až 
250m s topologií 
hvězda, sběrnice nebo 
jejich kombinace 

Podsvětlení Plně nastavitelné 

Výstup na reproduktor (LCDL) Minimální zátěž 8Ω 

Hlasitost (LCDL) Plně nastavitelná 

Prostředí 
Provozní teplota -10°C až +50°C  

Skladovací teplota -20°C až +60°C 

Maximální vlhkost 95% nekondenzující 

EMC prostředí Domovní 

Komerční 

Lehký průmysl 

Průmyslové 

Fyzické parametry 
Rozměry 140mm x 115mm x 

30mm 

Hmotnost Cca 260g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expandery 
Elektrické parametry 
Provozní napětí 9 - 13.7VDC 

Proudová spotřeba 

Klidová 

V poplachu s reproduktorem 

 

>65mA 

>320mA 

Sběrnice 4 žilový kabel 7/0.2, až 
250m s topologií 
hvězda, sběrnice nebo 
jejich kombinace 

Zóny 

Počet 

Vyvažovací rezistory 

 

8 

2k2 EOL & 4k7 Kontakt 

Výstup na reproduktor Minimální zátěž 8Ω 

Výstupy 

Výstup 1 

Výstup 2 

Výstup 3 

Výstup 4 

Výstup 5 

Výstup 6 

Výstup 7 

Výstup 8 

 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

Prostředí 
Provozní teplota -10°C až +50°C 

Skladovací teplota -20°C až +60°C 

Maximální vlhkost vzduchu 95% nekondenzující 

EMC prostředí Domovní 

Komerční 

Lehký průmysl 

Průmyslové 

Fyzické parametry 
Rozměry 150mm x 120mm x 

30mm 

Hmotnost  Cca 200g 
 

 

 

 



Premier 48/88/168/640  Instalační manuál Specifikace 

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 INS-04-0805 

109 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.Budějovice,       tel.:  387 410 186 

Moduly výstupů 
Elektrické parametry 
Provozní napětí 9 - 13.7VDC 

Proudová spotřeba 

Klidová 

 

>35mA 

Sběrnice 4 žilový kabel 7/0.2, až 
250m s topologií 
hvězda, sběrnice nebo 
jejich kombinace 

Výstupy sady 1 

Výstup 1 

Výstup 2 

Výstup 3 

Výstup 4 

Výstup 5 

Výstup 6 

Výstup 7 

Výstup 8 

Výstupy sady 2 

Výstup 1 

Výstup 2 

Výstup 3 

Výstup 4 

Výstup 5 

Výstup 6 

Výstup 7 

Výstup 8 

 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

100mA, spíná  0V 

Prostředí 
Provozní teplota -10°C až +50°C 

Skladovací teplota -20°C až +60°C  

Max. vlhkost vzduchu 95% nekondenzující 

EMC prostředí Domovní 

Komerční 

Lehký průmysl 

Průmyslové 

Fyzické parametry 
Rozměry 150mm x 120mm x 

30mm 

Hmotnost Cca 200g 
 

 

 

 

 

Komunikátory 
Elektrické parametry 
Provozní napětí 9 - 13.7VDC 

Proudová spotřeba 

Klidová 

Při aktivaci 

 

>25mA 

>80mA 

Komunikační formáty 

 

 

 

Protokol modemu(Com300) 

Protokol modemu(Com2400) 
 
 

Protokol modemu (ComISDN) 

Telefonní čísla 

Metoda vytáčení 

REN 

Schválení 

Fast Format 

Contact ID 

SIA Level II 

EasyCom Pager 

V.21 (300 baud) 

V.21 (300-baud) 
V.22 (1200-baud) 
V.22bis (2400-baud) 

V.21 (300 baud) 

6 (každé 24 číslic) 

Pulzní nebo tónové 

1 

CTR21 

Prostředí 
Provozní teplota -10°C až +50°C 

Skladovací teplota -20°C až +60°C  

Max. vlhkost vzduchu 95% nekondenzující 

EMC prostředí Domovní 

Komerční 

Lehký průmysl 

Průmyslové 

Fyzické parametry 
Rozměry 150mm x 120mm x 

30mm 

Hmotnost  cca 50g 
 

ComIP 

Elektrické parametry 
Napájení 10 – 14V DC 

Proudová spotřeba 210mA 

Fyzické parametry 
Rozměry 63 x 55 x 15mm 

Hmotnost  cca 60g  
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Průvodce programováním 
Kl. Menu 

 Odhlášení technika

 Stiskněte  pro odhlášení technika z menu
 

Kl. Menu 

 Nastavení zón 

 Typy zón Použijte  -  k zadání čísla zóny nebo  pro hledání. Stiskněte  pro editaci 
typu zóny. Klávesou  vyberte typ zóny a potvrďte klávesou  

  : Nepoužita  Lékař 

  : Při./Odch. 1  24h plyn 

  : Při./Odch. 2  Pomocná  

  : Okamžitá  Tamper 

  : Následná  Ukončí odchod 

  : 24h hlasitá  Klíč-tlačítko 

  : 24h tichá  Klíč-přepínač 

  : PA hlasitá  Blokování kl. 

  : PA tichá  Klíč vynechání 

  : Fire  Uživatelská 

 Atributy zón 1 Stiskněte  pro editaci atributů. Použijte klávesy  –  pro výběr atributu, stiskem 
 provedete potvrzení zadaných hodnot 

   Vynechání (Ano/Ne)   Část. 3 vynecháno (Ano/Ne) 

 
 Force vynechání (Ano/Ne)  Trasa vstup/výstup (Ano/Ne) 

 
 Část. 1 vynecháno (Ano/Ne)  Přích./Odch. 2 (Ano/Ne) 

 
 Část. 2 vynecháno (Ano/Ne)  Okamžitá (při část.ZAP)  (Ano/Ne) 

 Atributy zón 2 Stiskněte  pro editaci atributů. Použijte klávesy 1 – 8 pro výběr atributu, stiskem  
provedete potvrzení zadaných hodnot 

 
 Dvojí hrana(Ano/Ne)  Reset (Ano/Ne) 

 
 Křížová zóna (Ano/Ne)  Limit poplachů (Ano/Ne) 

 
 Soak test (Ano/Ne)  Odezva zóny (Ano/Ne) 

 
 Walk test (Ano/Ne)  Tech. poplach (Ano/Ne) 

 Atributy pouze 
klíčových zón 

Stiskněte  pro editaci atributů. Použijte klávesy 1 – 8 pro výběr atributu, stiskem  
provedete potvrzení zadaných hodnot 

 
 Okamžité ZAPnutí  Jen VYPnutí 

 
 Částečné ZAPnutí  Tiché ZAPnutí 

 
 Blokuje klíčové zóny  Auto ZAP. blokováno 

 
   Jen monitor 

 Atributy pouze 
uživ. zón 

 

Stiskněte  pro editaci atributů. Použijte klávesy 1 – 8 pro výběr atributu, stiskem  
provedete potvrzení zadaných hodnot 

 
 Vnitřní  Vždy poplach 

 
 Siréna/blikač  Varovná zóna 

 
 Střežena 24h   

 Přidružené 
skupiny 

Stiskněte  pro editaci. Klávesa  -  pro přiřazení/vyjmutí (všechny 
skupiny,  přepíná mezi skupinami A – H a I –P (Pouze Premier 168/640), klávesa 
 pro potvrzení 

 Popis zóny Stiskněte  pro editaci. Use  -  pro výběr znaků a poté  pro uložení 

   . , ? ! 1 @ “ -  M N O 6  Posun kurzoru 

   A B C 2  P Q R S 7  Kopírování 

   D E F 3  T U V 8  Vkládání 
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   G H I 4  W X Y Z 9  
   J K L 5  0 _  

Velká,malá, predikt. text, 
číslice 

 

 Programování skupin 

 Časy 
 

Použijte  k výběru skupiny,  pro výběr časovače,  -  pro zadání hodnoty, 
 pro potvrzení 

    Premier 48 Premier 88 Premier 168/640 
  1: Odchod. Zpoždění A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  2: Vstupní čas 1 A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  3: Vstupní čas 2 A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  4: Přesčas A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  5: Bell zpoždění A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  6: Bell čas A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  7: Zpoždění komunikace A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
  8: Část. zpož. Bell A – D (1 – 4) A – H (1 – 8) A to P (9 – 16) 
 Použijte  pro výběr skupiny,  -  pro výběr módu,  pro potvrzení 

 
Módy zapnutí 
  Příchod/odchod  Okamžitý 

   Ukončení odchodu Odložen 

   Odchod   
 Sestavy 

 
Použijte  pro výběr sestavy,  pro editaci,  -  pro výběr skupiny, ( = 
všechny skupiny,  = skupiny 1-8/9-16,  pro potvrzení 





Popis sestav 
 

Použijte  -  pro výběr sestavy,  pro editaci,  -  pro výběr znaků,  pro 
potvrzení 

   . , ? ! 1 @ “ -  M N O 6  Posun kurzoru 
   A B C 2  P Q R S 7  Kopírování 
   D E F 3  T U V 8  Vkládání 

   G H I 4  W X Y Z 9  
   J K L 5  0 _  

Velká,malá, predikt. text, číslice 

 Použijte  pro výběr skupiny,  - pro výběr módu,  pro potvrzení 

 
Módy zapnutí 
sestav 
 

 Příchod/odchod  Okamžitá 

   Ukončení odchodu Odloženo 

   Časov. Odchod   
 Volby skupin 

 
Použijte  pro výběr volby,  pro editaci,  -  pro výběr skupiny, ( = 
všechny skupiny,  = skupiny 1-8/9-16),  pro potvrzení 

  01: Auto částeč. ZAP 18: ZAP s AC poruchou 

  02: Část. ZAP okam. 19: Plné ZAP přenos 

  03: Část. ZAP tiché 20: Část. ZAP přenos 

  04: Dálkové PC ZAP 21: Při Vyp-přenos fire 

  05: Dálkové PC vyp 22: Při Vyp-přenos tamper 

  06: Tamper ústředny 23: Auto ZAP
  07: Bell Tamper 24: Skupina A společná
  08: Pomocný tamper 25: Část.ZAP deník 

  09: Repro ústředny 26: Skup. více hran 

  10: Bell/blikač výstup 27: WinTex klávesnice 

  11: Poplach reset 28: Auto gong (s virt. výstupem 1A) 

  12: Potvrzený reset 29: Potvrzení během vstupu 

  13: Tamper reset 30: Potvrzení po vstupu 

  14: Anti-kód reset 31: Část ZAP povoleno 

  15: TLM porucha 32: Panel Bell houkne 

  16: ZAP s poruch.TLM 33: FOB po příchodu 

  17: AC porucha 34: ZAP. skupiny = přenos 

 Ovládání časovači Použijte  pro výběr skupiny,  pro přepnutí mezi zapnutím/vypnutím,  -  
pro výběr časovače,  pro potvrzení 

 Textový popis 
skupin 
 

Použijte  pro výběr skupiny,  pro editaci,  -  pro zadání znaků,  pro 
potvrzení 
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 Obecné volby 

 Systémové 
časovače 

Použijte  pro výběr časovače,  -  pro zadání hodnoty,  pro potvrzení 

  01: Čas před ZAP 18: Dynam. Test AKU čas 

  02: Global Bell zpoždění 19: Soak test (zkušební doba) 

  03: Global Bell čas 20: Servisní interval 

  04: Dvojí hrana 21: Testovací volání 

  05: Křížové zóny 22: Náhodný čas minimální 

  06: Walk test (čas aktivity) 23: Náhodný čas maximální 

  07: Zpoždění zrušení 24: Výstup dveře 

  08: Výstup typ klávesnice 25: Odezva zóny 

  09: Auto ZAPnutí odložit 26: Zpoždění kláv. PA 

  10: Auto ZAPnutí zpožděno 27: Potvrzený poplach 

  11: Odchod z menu 28: Varovná zóna 

  12: Puls 1 29: Blokování klávesnice 

  13: Puls 2 30: Doba technika 

  14: Puls 3 31: Fire zpož. Bell 

  15: Zpoždění poruchy TLM 32: Force vstup 

  16: Zpoždění poruchy AC 33: Dohled Radio 

  17: Perioda dynamického testu AKU 34: Dohled IP 
 Konfigurace 

systému
Použijte  pro výběr volby,  pro změnu volby,  pro potvrzení 

  00: Bell při poruše zapnut 19: Ručně vyber skupiny pro tech. přístup 

  01: Bell spíná 0V 20: Zapni T9 Text editor 

  02: Čas je 24h 21: Zóna zkrat = tamper 

  03: Ruční změna času let./zim. 22: Vzdáleny reset = na vstupu R/R 

  04: Ukaž ZAP. Skupiny 23: Uživ. kód výstup přepínací 

  05: Global Bell 24: Test. Volání ovládá časovač 7 

  06: 24h vynech. Lokal 25: AKU test = časovač/VYP 

  07: Zruš vynechání 26: Bell při druhém poplachu 

  08: Zapnout zpoždění přenosu 27: Repro při druhém poplachu 

  09: NVM je zamčena 28: Zpož. Potvrzeného poplachu 

  10: Uživatel + technik 29: Zruš.poplachu = uživ. reset 

  11: Zobraz gong 30: Ruční AV výstupy 

  12: Vynechání i v tamper popl. 31: Hodiny = krystal 

  13: Zapni on-line tisk 32:  40 sloupce tisk 

  14: Ukaž poruchu Walk testu 33: Zapni text 

  15: Ukaž odchod. Chybu 34: Volby podle EN50131-1 

  16: Zapni tamper kódu 35: Narušení 1 zóny pro potvrz. Poplach 

  17: Tamper kódu zablokuje klávesnici 36:  Lokální klávesnice info 

  18: Skupiny zobrazeny jako 1-8 a I-P   
 Systémové volby Použijte  pro výběr volby,  -  pro zadání hodnoty,  pro potvrzení 
  1: Repro hlasitost 5: Dvojí hrana počet 
  2: Gong hlasitost 6: Korekce času 

  3: Limit poplachů 7: Čítač pulsů 

  4: Anti-kód reset 8: Com2400 modem úroveň 
 Kontrola hardwaru Použijte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
   Dohled tlf. linky  Dohled pomocný tamper 

   Dohled napájení AC  Dohled tamper ústředny 

   Dohled pojistky AUX 12  Dohled AKU 

   Dohled Bell tamper   

 Časovače Použijte  pro výběr skupiny,  -  pro zadání 1.ZAP času,  pro potvrzení 
Použijte  -  pro výběr dní pro 1.ZAP,  pro potvrzení 
Použijte  -  pro zadání 1.vyp času,  pro potvrzení 
Použijte  -  pro výběr dní pro 1.vyp,  pro potvrzení 
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 Obecné volby 

 Systémové texty Použijte  pro výběr zprávy,  -  pro zadání znaků,  pro potvrzení 

 Text část. zapnutí Použijte  pro výběr část. zapnutí,  pro editaci textu,  -  pro zadání znaků, 
 pro potvrzení  

 Data svátků Použijte  pro výběr svátku,  -  pro zadání data 
(), pro potvrzení 

 Tóny na 
reproduktoru 

Použijte  pro výběr tónu,  pro povolení/zakázání,  pro potvrzení 

 Text PC výstupů Použijte  pro výběr výstupu,  pro editaci,  -  pro zadání znaků,  pro 
potvrzení 

 Text virtuálních 
výstupů 

Použijte  pro výběr výstupu,  pro editaci,  -  pro zadání znaků,  pro 
potvrzení 

 

 Nastavení klávesnic 

 Skupiny Použijte  -  pro výběr klávesnice,  pro výběr sběrnice,  pro editaci,  - 
 pro výběr skupiny, ( = všechny skupiny,  = skupiny A – H/I –P),  pro 
potvrzení 

 Mapování zón Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr čísla zóny,  pro potvrzení, opakujte pro 
druhou zónu 

 Volby Stiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
   PA zapnuto  PA je hlasitý 

   Fire zapnuto  PA je zpožděn 

   Lékař zapnuto  Rychlé ZAPnutí 

   Tamper zapnuto  Info LED následuje výstup 

 Hlasitost Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání hodnoty,  pro potvrzení 
 Volby reproduktoruStiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
   Fire tón  Vstupní tón 
   Poplachový tón  Odchodový tón 

   Chybový tón  Gong tón 

   Servisní tón  Klávesnice ovládá skupiny 
 

 Nastavení expanderů 

 Skupiny Použijte  -  pro výběr expanderu,  pro výběr sběrnice,  pro editaci,  - 
 pro výběr skupiny, ( = všechny skupiny,  = skupiny A – H/I –P),  pro 
potvrzení 

 Umístění 
expanderu

Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání znaků,  pro potvrzení 

   . , ? ! 1 @ “ -  M N O 6  Posun kurzoru 

   A B C 2  P Q R S 7  Kopírování 

   D E F 3  T U V 8  Vkládání 

   G H I 4  W X Y Z 9  
   J K L 5  0 _  

Velká,malá, predikt. text, číslice 

 Pomocný vstup Stiskněte  pro editaci, -  pro výběr typu,  pro potvrzení 
   Nepoužit  Tichá siréna 

   Pomocný tamper  Globální vynechání 

   Bell tamper  Lokální vynechání 

   Vzdálený reset  Porucha AC 

   Linka porucha +ve  Odložené auto ZAP 

   Linka porucha -ve   

 Hlasitost Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání hodnoty,  pro potvrzení 
 Volby reproduktoruStiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
   Fire tón  Vstupní tón 
   Poplachový tón  Odchodový tón 

   Chybový tón  Gong tón 

   Servisní tón   
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 Systémové výstupy 

 Výstupy ústředny

 Digi výstupy 
 Com? kanály 

 RedCARE výstupy 

 
Použijte  -  pro výběr výstupu,  pro editaci,  -  pro výběr skupiny 
výstupů,  -  pro zadání typu,  pro potvrzení 

 Výstupy klávesnic 
 Výstupy expanderů 

Použijte  -  pro výběr zařízení,  pro výběr sběrnice,  pro výběr výstupu, 
 pro editaci,  -  pro výběr skupiny výstupů,  -  pro zadání typu,  
pro potvrzení 

 Virtuální výstupy Použijte  pro výběr výstupu,  -  pro výběr spínače,  pro editaci,  -  
pro výběr skupiny výstupů,  -  pro zadání typu,  pro potvrzení 

 X-10 výstupy Použijte  -  pro výběr výstupu,  pro editaci,  -  pro zadání skupiny 
výstupů, -  pro typ výstupu,  - pro zadání čísla domu/jednotky,  pro 
potvrzení 

Kl. Skupina výstupů Typ výstupu 

 Nepoužito: Stiskněte  pro potvrzení 
 Systém: Použijte  -  pro zadání typu nebo použijte  pro výběr,  pro potvrzení 
  00: TLM porucha 16: Úspěšná komunikace 32: Virtual 3A 
  01: Porucha AC 17: Komunikuji 33: Virtual 3B 

  02: Porucha AUX 12V 18: UDL zamknut 34: Virtual 3AB 

  03: Bell tamper 19: UDL aktivní 35: Virtual 4A 

  04: Pomocný tamper 20: UDL zapnuto 36: Virtual 4B 

  05: Ústředna tamper 21: Potvrzený poplach 37: Virtual 4AB 

  06: Technik pracuje 22: Virtual 1A 38: Com 1 porucha 

  07: Potvrdit zaříz. 23: Virtual 1B 39: Com 2 porucha 

  08: Požadován servis 24: Virtual 1AB 40: Com 3 porucha 

  09: Vadná pojistka Bell 25: Virtual 2A 41: Com 1 není signál 

  10: AKU porucha 26: Virtual 2B 42: Com 2 není signál 

  11: AKU test zapnut 27: Virtual 2AB 43: Com 3 není signál 

  12: Klávesnice 28: Radio-Pad porucha 44: Chyba komunikace 

  13: Systém vypnut 29: Radio-Pad úspěšný 45: Radio zarušené 

  14: Plné ZAPnutí 30: Radio-Pad bez signálu 46: Radio RX tamper 

  15: Neúspěšná komunikace 31: Radio-Pad ztráta   
 Skupina: Použijte  -  pro zadání typu nebo použijte  pro listování,  -  pro výběr 

skupiny, ( = všechny skupiny,  = skupiny A – H/I –P),  pro potvrzení 

  00: Poplach 21: ZAPnuto 42: V soak testu 
  01: Okamžitý poplach 22: Plné ZAPnutí 43: Soak test selhal 
  02: Následný poplach 23: Část. ZAPnutí 44: Interní poplach 
  03: Vstupní poplach 24: Část. ZAPínání 45: Auto ZAPnuto 
  04: Potvrzený poplach 25: Force ZAPnutí 46: Výstraha 
  05: 24h hlasitý poplach 26: Force ZAPínání 47: 1. kód zadán 
  06: 24h tichý poplach 27: Chyba ZAPnutí 48: 2. kód zadán 
  07: 24h plyn poplach 28: Bell zap - 49: Skup. blok. kláves. 
  08: PA poplach 29: Bell vyp - 50: Část. ZAPnutí 1 
  09: PA tichý poplach 30: Blikač 51: Část. ZAPnutí 2 
  10: Nátlakový poplach 31: Latch 52: Část. ZAPnutí 3 
  11: Fire poplach 32: Detektor reset 53: Uživatelská zóna 
  12: Lékař poplach 33: Walk test 54: Varovná zóna 
  13: Pomocný poplach 34: Vynecháno 55: Chyba ZAPnutí 
  14: Tamper poplach 35: 24h vynecháno 56: Force příchod 
  15: Zruš 36: Požadován reset 57: Zóny přes limit 
  16: Připraveno 37: Dveře 58: Vše ZAPnuto 
  17: Vstupní čas 38: Gong 2 sekundy 59: Čas.ZAP vypnuto 
  18: Přesčas 39: Gong zapnut 60: ZAPnuto/poplach 
  19: Odchod 40: Dvojí hrana 61: Poplach 
  20: Příchod/odchod 41: Křížová zóna 62: Sleduje repro 
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Kl. Skupina výstupů Typ výstupu 

 Zóna: Použijte  -  pro výběr zóny nebo  pro listování,  -  pro výběr typu,  
pro potvrzení 

   Kopíruje  Poplach  Kopíruje Latch 

   Kopíruje ZAP Tamper  Vynechána 
 Uživatel: 

 
Použijte  -  pro zadání čísla uživatele nebo  pro listování,  pro potvrzení 

 Časovače: Použijte  -  pro výběr časovače, pro potvrzení 
 Ovládané z PC: Použijte  -  pro výběr PC ovládání,  pro potvrzení 
 Dveře: Použijte  -  pro výběr dveří,  pro potvrzení 

l. Atribut Typ atributu 

 Atributy Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr atributů,  pro potvrzení 
   Uživatelský test  Puls 2  
   Invertován  Puls 3 
   Blokován  S virtuálním 1/A  
   Puls 1   Náhodný 

 

 Volby komunikátorů/downloadu 

 Reset 
komunikátoru 

Stiskněte  pro reset komunikátoru 
 Test přenosu Stiskněte  pro test. Zprávu na PCO,  -  pro volání PC za účelem UP/DOWN 

(používá čísla pro zp. volání 1, 2 nebo 3) 

 MSN/předvolba Stiskněte  pro editaci, zadejte MSN číslo,  pro potvrzení 
   -  = číslice 0 to 9  Vloží ‘#’ 

   pak  = Smazat vše  , (pauza 3 s) 
   vloží ‘*’  W (pauza 10 s) 

 Programování 
komunikátoru 

 

Použijte  -  pro výběr sady PCO 1 - 3,  pro editaci 

 Protokol Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr protokolu,  pro potvrzení 
   Zakázán  Contact ID  EasyCom Pager 
   Fast Format SIA Level 2/3  SMS zprávy 

 1. telefonní číslo Stiskněte  pro editaci,  -  pro číslo,  pro potvrzení 
 2. telefonní číslo Stiskněte  pro editaci,  -  pro číslo,  pro potvrzení 
 Objekt. číslo Stiskněte  pro editaci,  -  pro číslo,  pro potvrzení 
 Pokusy spojení Stiskněte  pro editaci,  -  pro číslo,  pro potvrzení 
 Oznámení na 

kanálu 
Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr kanálů,  pro potvrzení 
(pouze Fast Format) 

 Obnovy na kanálu Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr kanálů,  pro potvrzení 
(pouze Fast Format) 

 ZAP/VYP na 
kanálu 

Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr kanálů,  pro potvrzení 
(pouze Fast Format) 

 Předávané skupiny Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr skupiny, ( = všechny skupiny,  = 
skupiny A – H/I –P),  pro potvrzení (pouze Contact ID, SIA Level II, EasyCom Pager a 
SMS) 

 Typy zpráv Stiskněte  pro editaci,  -  pro výběr volby,  pro potvrzení 
(pouze Contact ID, SIA Level II, EasyCom Pager a SMS)  

   Prioritní poplachy/obnovy  Poruchy  
   Poplachy/obnovy  Tamper poplachy 
   ZAPnutí/VYPnutí  Test přenosu 
   Vyjmutí/vložení  Obnovy  
 Konfigurace Stiskněte  pro editaci,  -  výběr voleb,  pro potvrzení 

(pouze Contact ID, SIA Level II, EasyCom Pager & SMS) 

   Užij obj. čísla skupin  Aktivuj AV  
   Užij SIA level I/UCP  Nejprve GSM 
   Povol Radio-Pad  Spojit přes IP 
   Povol GSM  Poslat SIA text 
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 Volby komunikátoru Stiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
   Zapnout komunikátor  Slepé volání 

   Pulzní volba  MSN/předvolbu 

   Přepnout na pulzní volbu po 3 pok.  Všechna čísla 
 Volby 

uploadu/downloadu 
Stiskněte  pro editaci čísla zp. volání, zadejte číslo,  pro potvrzení 

 Zpětné volání 1  -  = číslice 0 - 9 Vloží ‘#’ 
   pak  = Smazat vše  , (pauza 3 s) 
   Vloží ‘*’ W (pauza 10 s) 

 Zpětné volání 2 Stiskněte pro editaci čísla zp. volání 2, zadejte číslo,  pro potvrzení 

 Zpětné volání 3 Stiskněte pro editaci čísla zp. volání 3, zadejte číslo,  pro potvrzení 

 UDL heslo Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání čísla,  pro potvrzení 
 UDL volby Stiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
   Download  UDL při vypnuto 
   Zpětné volání  UDL při neúplném zapnutí 

   Obejít záznamník/fax  Vypni on-line klávesnici 

 Počet zvonění Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání počtu zvonění,  pro potvrzení 
 UDL pokusů Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání počtu pokusů,  pro potvrzení 
 Objektová čísla Použijte  pro výběr skupiny,  pro editaci,  -  pro zadání obj. čísla,  pro 

potvrzení 
 

 Volby Radio/SMS 

 Nastavení modulů Stiskněte  pro reset komunikátoru 
 Nastavení Radio-Pad Stiskněte  pro změnu nastavení Radio-Pad,  pro opuštění 

 Pad PCO1 1.čís Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Pad PCO1 2.čís  Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Pad PCO1 předv. Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání předvolby,  pro potvrzení 
 Pad PCO2 1.čís Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Pad PCO2 2.čís  Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Pad PCO2 předv. Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání předvolby,  pro potvrzení 
 Pad PCO3 1.čís Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Pad PCO3 2.čís  Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Pad PCO3 předv. Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání předvolby,  pro potvrzení 
   
 Nastavení AV modulu Stiskněte  pro změnu nastavení AV modulu,  pro opuštění 

 AV č.1 Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 AV č.2 Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 AV č.3 Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 AV počet pokusů Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání počtu pokusů,  pro potvrzení 
 AV re-dial pokus. Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání pauzy mezi pokusy,  pro potvrzení 
   
 Nastavení IP modulu Stiskněte  pro změnu nastavení IP modulu,  pro opuštění 
 ComIP adresa Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání IP adresy modulu,  pro potvrzení 
 ComIP port Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání portu,  pro potvrzení 
 ComIP brána Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání adresy brány,  pro potvrzení 
 ComIP maska Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání masky,  pro potvrzení 
 Kontrol/SMG IP Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání IP adresy,  pro potvrzení 
 Jméno/SMG port Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání jména,  pro potvrzení 
   
 SMS centrum 1 Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 SMS centrum 2 Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
 Modem setup stg. Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání init-stringu,  pro potvrzení 
 Modem rychlost Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání tlf. čísla,  pro potvrzení 
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 Pad ESN Pouze prohlížení 
 Pad NUA Pouze prohlížení 
 FSS Pouze prohlížení 
 RSS Pouze prohlížení 
 BER Pouze prohlížení 
 CRC Pouze prohlížení 
 GSM Signal/BER Pouze prohlížení 
 Com1 Stiskněte pro reset portu 
 Com2 Stiskněte  pro reset portu 
 Použijte  -  pro výběr portu,  pro editaci,  pro výběr volby,  pro 

potvrzení 



Nastavení Com 
portů 

 Nic nepřipojeno  Modem  RadioPlus 
 Onboard Digicom  Com300  Radio-pad  Inovonics Radio 
 Com1 & Com2  Com2400  GSM modul  WebWayOne Module  
   ComISDN  Crestron System  X-10 Control 
   ComIP  SIP  IRIS IP Module 

 Expansion port  Nic nepřipojeno  ID modul   
   AV module  X10 modul   

 

 Nastavení uživatelů 

 Výběr uživatele Použijte  -  pro zadání čísla uživatele,  pro vymázání uživatele,  pro 
přiřazení radio klíčenky,  pro kopírování klíčenky,  pro import klíčenky,  pro 
zadání kódu 

 Uživatelské kódy Použijte  -  pro zadání kódu,  pro potvrzení 
 Přidružené skupiny Použijte  -  pro výběr skupin, ( = všechny skupiny,  = skupiny A – H/I –P),  

pro potvrzení 
 Uživatelské typy Použijte  -  pro výběr typu,  pro potvrzení 

   Master  Pouze zapnutí  Uživatelský 
   Správce  Nátlak  Technik 
   Standard  Dveře   
   Lokální uživatelé  Svátky   
 Stiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
  Povol ZAPnutí  Povol tech. reset  Auto ‘ANO’ 


Uživatelské volby 1 
 

 Povol VYPnutí  Lokální ZAPnutí  Zobraz VYPnutí 
   Povol vynechání  Lokální VYPnutí   
 Stiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
  Uživatelské menu  Omezený kód  Nátlakový kód 


Uživatelské volby 2 
(pouze pro typ 
“Uživatelský”) 

 Technik menu  Akt. výstup „Dveře“  Přenos ZAP/VYP 
   Dvojitý kód  Volej vzdál. PC   
 Stiskněte  pro editaci,  pro výběr volby,  pro změnu,  pro potvrzení 
  Vlastní změna kódu  Systémové testy  Přidat nový tech. kód 

  Změna gongu zóny  Nastavení uživatelů  Zamčení NVM 



Uživatelská 
konfigurace 
(Pouze pro typ 
“Uživatelský” s 
přístupem do uživ. 
menu)  Změna časovačů  UDL/Tech. přístup   

 Časové omezení Použijte  -  pro výběr časovače,  pro potvrzení 
 Jméno uživatele Stiskněte  pro editaci,  -  pro zadání znaků,  pro potvrzení 

   . , ? ! 1 @ “ -  M N O 6  Posun kurzoru 

   A B C 2  P Q R S 7  Kopírování 

   D E F 3  T U V 8  Vkládání 

   G H I 4  W X Y Z 9  
   J K L 5  0 _  

Velká,malá, predikt. text, 
číslice 

 Použijte  -  pro výběr dveří,  pro výběr sběrnice  pro potvrzení 
  Dveře 1  Dveře 4  Dveře 7 


Přiřazení dveří 
(pouze pro typ 
Dveře) 

 Dveře 2  Dveře 5  Dveře 8 
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 Nastavení uživatelů 

  Dveře 3  Dveře 6  Výběr sběrnice 

 Přiřazení bezkont. 
karty 

Stiskněte  pro přiřazení, přiložte kartu (klíčenku) k symbolu ‘Prox’ na klávesnici 

 

 Nástroje technika 

 Zobrazení deníku 
událostí 

Použijte  pro předchozí/další položku v deníku (listování),  pro zobrazení informací o 
skupině/datu-času,  -  nebo  pro filtrování 

   Předchozí/následující položka  Vynechání & zařazení zón 

   Zobrazení skupiny/data-času  Údržba 

   Prioritní poplachy  Tampery 

   Normální poplachy  Testovací volání 

   ZAPnutí/VYPnutí  Zobrazení odp. událostí 

 Testování sirén Použijte  pro výběr volby,  -  nebo  pro aktivaci 
  1: Bell 6: Rele 
  2: Maják 7: Com???? 

  3: Reproduktor 8: LCD display 

  4: Digi 9: Uziv výstupy 

  5: Panel   
 Walk test Stiskněte  pro zobrazení otestovaných/neotestovaných zón,  pro písknutí při 

narušení. 

 Zobrazení stavu 
zón 

Použijte  -  pro zadání čísla zóny nebo  pro listování,  pro walk test 
vybrané zóny,  pro dočasné vynechání 

 Systémové testy Použijte  -  pro výběr volby nebo  pro listování,  pro potvrzení 
   Zobrazit stav systému  Test výstupů (viz Test sirén) 

   Zobrazit stav AKU  Zobrazení verze. 
 Potvrzení zařízení Použijte  pro výběr sběrnice,  pro potvrzení zařízení,  pro zobrazení počtu 

chyb,  pro reset počtu chyb 

 Zobrazit stav 
klávesnic 

Použijte  -  pro výběr klávesnice,  pro výběr sběrnice,  pro zorazení 
chyb/tamperu,  pro test výstupů,  pro test reproduktoru  

 Zobrazit stav 
expanderů 

Použijte  -  pro výběr expanderu,  pro výběr sběrnice,  pro zobrazení 
zón/napětí/výstupů/chyb,  pro test zón,  pro test reproduktoru,  -  pro test 
výstupů 

 Nastavení času Použijte  -  pro zadání data ve 24h formátu ,  pro potvrzení 
 Nastavení data Použijte  -  pro zadání data ,  pro potvrzení 
 Text umístění Stiskněte  pro zobrazení textu umístění 
 Tisk deníku 

událostí 
Použijte  -  pro zadání počtu událostí k tisku,  pro tisk 

 Soak test Použijte  -  pro výběr skupiny, ( = všechny skupiny,  = skupiny A – H/I –P), 
 pro potvrzení,  pro spuštění testu 

 Změna kódu 
technika 

Použijte  -  pro zadání kódu,  pro potvrzení 

 Nastavení hlasitosti Použijte  pro výběr reproduktoru ústředny, klávesnic nebo expanderů. Stiskněte  
pro editaci,  -  pro zadání hodnoty,  pro potvrzení 

 Načtení továrních 
hodnot 

Stiskněte  -  pro výběr volby nebo  pro listování,  pro načtení 

  00: Výstupy ústředny  09: Volby vzdál. 

  01: Digi výstupy 10: Uživatelské kódy 

  02: Výstupy expanderů 11: Systémové časovače 

  03: Výstupy klávesnic 12: Systémové volby 

  04: Com???? kanály 13: Volby skupin 

  05: RedCARE výstupy 14: Systémové texty 

  06: Typy zón 15: Volby UDL 

  07: Text zón 16: Volby komunikátoru 

  08: Volby expanderů   
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 Nástroje technika 

 Zobrazení iD Použijte   pro výběr smyčky,  pro výběr normálního/rychlého načtení/mapování iD 
čipů. Použijte  pro výběr iD čipu,  pro editaci,  -  pro zadání čísla zóny,  
pro potvrzení 

 Konfigurace 
bezdrátových prvků 

Použijte  -  pro výběr zařízení,  pro “naučení” zařízení,  pro mapování 
uživatele/zóny,  -  pro zadání čísla uživatele/zóny,  pro potvrzení 

 

 Programování částečného zapnutíí 

 Stiskněte  -  pro výběr zóny nebo  pro listování, ,  nebo  pro výběr část. zapnutí 1,2 
nebo 3. 

    Částečné zapnutí 1  Částečné zapnutí 2  Částečné zapnutí 3 
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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 : 
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