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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt spełnia
wszystkie wymagania ujęte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z
dnia 9 marca 1999 r. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem
http://www.ebs.pl/certyfikaty/ .
WAŻNE INFORMACJE
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii
Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w
osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno
samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy
wyrzucać tych produktów razem z niesortowalnymi odpadami komunalnymi.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie
udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażanych jak i dorozumianych, włączając w
to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności
handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez
przepisy prawa. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Producent urządzenia promuje politykę nieustannego rozwoju. Zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich funkcjach produktu opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Dostępność poszczególnych funkcji zależeć będzie od wersji oprogramowania urządzenia.
Szczegóły można uzyskać u najbliższego dystrybutora urządzeń.
W żadnych okolicznościach Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie
szkody spowodowane w dowolny sposób.

PRODUCENT
EBS Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa, POLSKA
E-mail : sales@ebs.pl
Wsparcie techniczne : support@ebs.pl
Strona internetowa : www.ebs.pl
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1.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie centrali firmy EBS.
CPX230NWB jest to prosta, funkcjonalna centrala alarmowa zintegrowana z transmiterem
GSM/GPRS/SMS, przeznaczona do małych i średnich obiektów. Centrala wyposażona jest w 3
wyjścia oraz 7 przewodowych (dla konfiguracji TEOL aż 14 przewodowych) i do 32
bezprzewodowych linii wejściowych z możliwością podzielenia ich na dwie partycje.
Dedykowana klawiatura LED KP32 została zaprojektowana w nowoczesnej, dyskretnej
stylistyce. Niewielkie wymiary, duże, wygodne przyciski oraz prosta instalacja, stanowią
niewątpliwą zaletę naszego systemu.
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2.

FUNKCJE CENTRALI

2.1. PARAMETRY FUNKCJONALNE
WEJŚCIA

7 przewodowych linii wejściowych dla konfiguracji: NC / NO / EOL-NC / EOL-NO /
DEOL-NC / DEOL-NO / TEOL

Do 14 przewodowych linii wejściowych dla konfiguracji TEOL

Do 32 bezprzewodowych linii wejściowych

Linie dozorowe - natychmiastowa, opóźniona, 24h napadowa, uzbrajająca/ rozbrajająca
naruszeniem, 24h sabotażowa, opóźniona warunkowo, 24h napadowa cicha,
24h pożarowa, obwodowa, obwodowa wyjściowa, 24h gazowa, 24h zalania wodą,
nocna (wyłączona nocą), nocna opóźniona, uzbrajająca/rozbrajająca zmianą stanu
WYJŚCIA PROGRAMOWALNE

1 wyjście alarmowe monitorowane, wysokoprądowe (maks. prąd 1,1A)

2 wyjścia alarmowe monitorowane, niskoprądowe (maks. prąd 50mA)
WYJŚCIA ZASILAJĄCE

1 wyjście sygnalizatora (maks. prąd 350mA)

1 wyjście czujki (maks. prąd 350mA)

1 wyjście klawiatury (maks. prąd 100mA)
PARTYCJE

2 partycje z możliwością przyporządkowania im dowolnej ilości wejść
KLAWIATURA

współpraca z klawiaturą LED KP32

możliwość podłączenia do trzech klawiatur KP32

współpraca z klawiaturą bezprzewodową KP2W

możliwość podłączenia do 32 KP2W (każda zajmuje jedną z dostępnych linii
bezprzewodowych)
PILOT

współpraca z pilotem RC-10

możliwość dodania do 32 pilotów RC-10
TRANSMISJA

Transmisja sygnałów poprzez moduł GPRS/SMS

Szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą standardu AES

Komunikacja ze stacją monitoringu za pomocą dedykowanego serwera OSM.Server
zapewniającego niezawodność przesyłu danych dzięki funkcji redundancji

Kontrola połączenia GSM/GPRS - automatyczne odzyskanie połączenia ze stacją
monitoringu lub przełączenie na serwer zapasowy
KONFIGURACJA

Lokalna przy użyciu klawiatury KP32 lub komputera

Zdalna poprzez GPRS, SMS lub CSD
UŻYTKOWNICY

1 kod serwisowy (ATS - Alarm Transmission System, jest to specjalny rodzaj
użytkownika oznaczającego stację monitorowania, który autoryzuje się głównym kodem
dostępu do urządzenia)

1 kod instalatora
PL
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1 kod administratora (główny)
31 kodów użytkowników
Możliwość ograniczenia zakresu uprawnień dla niektórych kodów

OPCJE SYSTEMU




Automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
Możliwość przeglądu usterek, pamięci alarmów, bufora zdarzeń
Historia zdarzeń systemowych / technicznych – min. 5000 zdarzeń

2.2. PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Wymagana moc transformatora:
Obsługiwane modemy:

Pobór prądu średni/maksymalny:

(średni dla warunków: całkowicie naładowany
akumulator, zestawione połączenie z serwerem,
klawiatura, brak czujników)

Średni pobór prądu z akumulatora przy
braku zasilania zewnętrznego (bez
klawiatury/z klawiaturą):
(całkowicie naładowany akumulator, zestawione
połączenie z serwerem, brak czujników)

Prąd ładowania akumulatora (mierzone przy
całkowicie naładowanym akumulatorze):
Napięcie ładowania:
Obsługiwane akumulatory:
Napięcie sygnalizacji niskiego poziomu
naładowania:
Napięcie odłączenia akumulatora przy zbyt
niskim poziomie:
Temperatura pracy:
Zakres wilgotności pracy:
Wymiary płyty:

PL

18VAC (16-20VAC)
należy stosować transformator o mocy
od 20VA do 60VA.
* model CPX230NWB-5xx: Cinterion BGS2-W
(GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz)
* model CPX230NWB-6xx: Cinterion EHS6
(UMTS: 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz;
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz)
* Wersja z modemem BGS2-W Cinterion:
120mA / 180mA @18VAC
* Wersja z modemem EHS6 Cinterion
95mA / 170mA @18VAC
* Wersja z modemem BGS2-W Cinterion
60mA / 85mA @13VDC
* Wersja z modemem EHS6 Cinterion
35mA / 65mA @13VDC
max. 350mA
13,8V
kwasowo-ołowiowe 12V
11V
poniżej 9V
-10ºC … +55ºC
5% … 93%
152 x 78 x 30 mm
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2.3. AKCESORIA I APLIKACJE
Klawiatury
KP32-0 (czarna), KP32-9 (biała)
KP2W-9 (biała)
RC-10
Czujniki
MC-10
PIR-10
PIR-11
SD-10, SD-20
MC-11
FL-10
GS-21
GS-22
Programatory
GD-PROG
SP-PROG
SP-PROG-BT
MINI-PROG-BT
Oprogramowanie
Konfigurator nadajników GPRS
OSM
AVA INSTALL
AVA

PL

Opis
Klawiatura przewodowa LED. Umożliwia
konfigurację i sterowanie centralą
Klawiatura bezprzewodowa. Umożliwia sterowanie
centralą.
Pilot radiowy, czteroprzyciskowy
Opis
Bezprzewodowa czujka
Bezprzewodowa czujka
Bezprzewodowa czujka
Bezprzewodowa czujka
Bezprzewodowa czujka
dodatkowym wejściem
Czujka zalania
Bezprzewodowa czujka
ziemnego)
Bezprzewodowa czujka
propan-butan)

magnetyczna
ruchu
ruchu (PET)
dymu
magnetyczna z

gazu (tlenku węgla i gazu
gazu (tlenku węgla i

Opis
Programator central serii CPX
Programator uniwersalny
Programator uniwersalny z modułem Bluetooth
Programator miniaturowy z modułem Bluetooth
do central serii CPX
Opis
Aplikacja do konfiguracji i monitorowania centrali
Serwer komunikacyjny instalowany w stacji
monitorowania
Aplikacja na smartfony do konfiguracji i
monitorowania centrali (Android)
Aplikacja do sterowania centralą (Android, iOS)
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3.

INSTALACJA I OKABLOWANIE

3.1. KOLEJNOŚĆ INSTALACJI
1. Opracować schemat instalacji z uwzględnieniem rozmieszczenia centrali, klawiatury,
czujek oraz pozostałych elementów systemu.
2. Zamontować centralę w miejscu trudno dostępnym z możliwością ciągłego zasilania.
3. Zamontować klawiaturę w dogodnym dla użytkownika miejscu i połączyć ją z centralą.
Opis instalacji klawiatury znajduje się w rozdziale 3.6.3 Instalacja klawiatury.
UWAGA: Maksymalna długość przewodów łączących centralę z
klawiaturą, przy przekroju żyły 0,5mm2, nie może przekroczyć
200m.
4. Zainstalować czujki oraz kontaktrony drzwi i okien. Zamontowane elementy połączyć z
centralą alarmową. Przykładowe konfiguracje linii wejściowych centrali opisane są w
rozdziale 3.4 KONFIGURACJA PRZEWODOWYCH LINII WEJŚCIOWYCH.
5. Zamontować i połączyć sygnalizatory z centralą alarmową. Przykładowe schematy
połączenia sygnalizatorów przedstawiono w rozdziale 3.5 PRZYKŁADOWE PODŁĄCZENIE
SYGNALIZATORA.
6. Wykonać pozostałe połączenia kablowe.
7. Podłączyć akumulator do zacisków śrubowych BAT+, BAT- a następnie zasilanie
zewnętrzne 16-20VAC do zacisków śrubowych AC, AC.
8. Zaprogramować funkcje centrali. Procedura programowania została opisana w dalszych
rozdziałach.
UWAGA: W przypadku użycia więcej niż jednej klawiatury w
systemie, należy pamiętać o nadaniu adresu każdej klawiaturze
(patrz pkt. 3.6.4.).
9. Sprawdzić działanie systemu i wszystkich jego elementów.

PL

CENTRALA ALARMOWA CPX230NWB – INSTRUKCJA INSTALATORA

10 / 147

3.2. OPIS ELEMENTÓW PCB

Rys. 1. Opis elementów PCB

1. Złącze anteny GSM (SMA żeńskie)
Antena GSM dostarczana jest oddzielnie jako jeden z elementów opcjonalnych systemu.
Zaleca się użycie anteny z przewodem, który umożliwia znalezienie odpowiedniej pozycji
zapewniającej optymalny zasięg GSM. Centrala przystosowana jest do współpracy z
anteną GSM ze złączem SMA męskim.
Antena tego typu (zdjęcie obok) powinna być montowana (przyklejana) na
niemetalicznym podłożu (tworzywa sztuczne, szkło itp.) w pozycji
pionowej. Miejsca w obiekcie położone wysoko, z dobrą widocznością
wolnej przestrzeni pomagają uzyskać lepsze poziomy sygnału sieci GSM.
Anteny nie należy montować w bezpośrednim sąsiedztwie metalowych
przedmiotów (w tym np. wiązek przewodów). Anteny nie należy montować
także wewnątrz obudów (ze szczególnym uwzględnieniem obudów
metalowych). Przewód koncentryczny należy prowadzić unikając ostrych
zagięć lub zgnieceń. Nie zaleca się przedłużać przewodu antenowego.
UWAGA: Antena nie może być instalowana na obudowie centrali, w
pobliżu odbiornika systemu bezprzewodowego. Takie położenie
może znacznie zredukować jego zasięg.
2. Gniazdo karty SIM
Centrala wyposażona jest w zintegrowany transmiter GSM/GPRS/SMS. Do komunikacji z
serwerem wymagana jest karta SIM z aktywną transmisją GPRS. Kartę należy zamontować
we wskazanym na rysunku gnieździe.
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UWAGA: Przed włożeniem karty upewnij się, że karta ma
wyłączone żądanie kodu PIN, lub ustawiony kod PIN zgodny jest z
tym zaprogramowanym w centrali. Fabryczny kod PIN centrali to
1111.
3. Dioda LED „STATUS”
Żółta dioda LED. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 7
4. Dioda LED „ERROR”
Czerwona dioda LED. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 7.
5. Dioda LED „OK”
Zielona dioda LED. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 7.
6. Złącze programatora „CONF”
Dzięki złączu IDC10 „CONF” możliwa jest konfiguracja centrali przy użyciu dedykowanych
programatorów posiadających to złącze, takich jak GD-PROG, MINI-PROG-BT, SPPROG-BT oraz dowolnego komputera wyposażonego w port RS232 (GD-PROG) lub port
USB (MINI-PROG-BT, SP-PROG-BT) albo Bluetooth (MINI-PROG-BT, SP-PROG-BT).
7. Przycisk „PROG” - przywracanie ustawień domyślnych
Wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 10s podczas podłączania zasilania centrali
spowoduje skasowanie wszystkich użytkowników oraz przywrócenie domyślnego kodu
administratora oraz instalatora. Domyślny kod administratora to 1111, a domyślny kod
instalatora to 2222
8. Przycisk „START” – uruchomienie centrali z akumulatora bez zasilania
sieciowego
Jeżeli uruchamiamy centralę przy braku zasilania sieciowego to po podłączeniu
akumulatora, należy wcisnąć ten przycisk.
9. Złącza śrubowe centrali
Złącza zasilające, wejściowe i wyjściowe zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.3.
10. Otwory montażowe centrali (rozstaw otworów 132x61mm)
Wskazane otwory służą do montażu centrali w obudowie dowolnego typu. Opcjonalnie
można zamówić dedykowaną obudowę plastikową OBDNA (obudowa zawiera odpowiedni
transformator 230VAC/18VAC).
11. Złącze anteny do modułu bezprzewodowego
Do zestawu dołączone są dwa typy anten: wewnętrzna oraz zewnętrzna typu dipol.
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Antena 433MHz wewnętrzna
Antenę wewnętrzną (zdjęcie obok) można stosować wszędzie tam
gdzie wymagana jest kompaktowość i antena zapewnia właściwy
poziom zasięgu czujek. Odizolowaną końcówkę anteny wewnętrznej
należy umieścić w gnieździe oznaczonym ANT, pod zaciskiem
gorącym (właściwy biegun wyróżniono na Rys. 1 jako czerwony oraz
na zdjęciu poniżej). Zacisk zimny został zaślepiony plastikową
wkładką (na rysunku oznaczony na czarno). Prawidłowe położenie
anteny przedstawiono na zdjęciu poniżej.

Antena 433MHz zewnętrzna typu dipol
UWAGA: W celu poprawy zasięgu transmisji
radiowej w trudnych warunkach, można
zastosować antenę zewnętrzną typu dipol
(zdjęcie obok). Antenę podłączamy do
zacisków GND i ANT zgodnie z kolorami na
końcach anteny. Przed przykręceniem, z
gniazda GND należy wyjąć zaślepkę.
Prawidłowy montaż anteny zewnętrznej
pokazano na zdjęciu poniżej.
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12. Moduł bezprzewodowy
Moduł bezprzewodowy służy do odbioru sygnałów z pilotów i czujek bezprzewodowych.

3.3. OPIS ZŁĄCZ ŚRUBOWYCH CENTRALI
UWAGA: Wszelkie prace montażowe i instalacyjne należy
prowadzić przy wyłączonym zasilaniu sieciowym oraz przy
odłączonym akumulatorze!
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Rysunek 2. Opis złącz śrubowych centrali

3.4. KONFIGURACJA PRZEWODOWYCH LINII WEJŚCIOWYCH
Wszystkie przewodowe linie wejściowe są w pełni konfigurowalne i mogą pracować jako
normalnie zwarte (NC), normalnie rozwarte (NO), parametryzowane (EOL-NO lub EOL-NC)
przy użyciu rezystorów o wartości 2,2kΩ lub podwójnie sparametryzowane (DEOL-NO/DEOLNC) przy użyciu rezystorów 1,1kΩ. Konfiguracja TEOL służy do podwajania linii alarmowej,
czyli podłączenia dwóch czujek przewodowych do jednego zacisku centrali, przy czym
możliwe będzie wykrycie alarmu z czujki 1 i czujki 2 – patrz rys. 3, natomiast sygnalizacja
rozwarcia włączników sabotażowych (tamper) będzie wspólna dla obu detektorów.
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Wszystkie typy rezystorów znajdują się w zestawie wraz z centralą alarmową. Różne
konfiguracje linii wejściowych przedstawione są na poniższym rysunku 3.

Czujka nr 2

Czujka nr 1

Rys. 3. Konfiguracja linii wejściowych
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3.5. PRZYKŁADOWE PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORA
3.5.1. Sygnalizator wewnętrzny bez własnego zasilania

Rys. 4. Przykładowe podłączenie sygnalizatora wewnętrznego bez własnego zasilania
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3.5.2. Sygnalizator zewnętrzny z własnym zasilaniem

Rys. 5. Przykładowe podłączenie sygnalizatora zewnętrznego z własnym zasilaniem
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3.6. KLAWIATURA PRZEWODOWA KP32
3.6.1. Opis elementów klawiatury

Rys. 6. Klawiatura KP32

1. Symbol uzbrojenia w trybie pełnym FULLY ARMED
diodami A (partycja P1) i 1 (partycja P2)

- sygnalizacja

Miga wolno: odliczanie czasu na wyjście,
Miga szybko: odliczanie czasu na wejście,
Świeci ciągle: partycja uzbrojona w trybie pełnym,
Nie świeci: partycja nie jest uzbrojona w trybie pełnym.
2. Symbol uzbrojenia w trybie nocnym SLEEP
(partycja P1) i 2 (partycja P2)

- sygnalizacja diodami B

Miga wolno: odliczanie czasu na wyjście,
Miga szybko: odliczanie czasu na wejście,
Świeci ciągle: partycja uzbrojona w trybie nocnym,
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Nie świeci: partycja nie jest uzbrojona w trybie nocnym.
3. Symbol uzbrojenia w trybie dziennym STAY
(partycja P1) i 3 (partycja P2)

- sygnalizacja diodami C

Miga wolno: odliczanie czasu na wyjście,
Miga szybko: odliczanie czasu na wejście,
Świeci ciągle: partycja uzbrojona w trybie dziennym,
Nie świeci: partycja nie jest uzbrojona w trybie dziennym.
4. Symbol READY

- sygnalizacja diodami D (partycja P1) i 4 (partycja P2)

Świeci się, gdy wszystkie linie (bez włączonej opcji "ignoruj przy uzbrajaniu”) są w
stanie normalnym (nie naruszone).
5. Symbol sabotażu/awarii wejść i wyjść w danej partycji
diodami E (partycja P1) i 5 (partycja P2)

- sygnalizacja

Miga szybko: nie ma już, ale były awarie/sabotaże wejść lub wyjść przypisanych do
partycji,
Świeci ciągle: występują awarie/sabotaże wejść lub wyjść przypisanych do partycji.
6. Symbol alarmu/pamięci alarmu w partycji
(partycja P1) i 6 (partycja P2)

- sygnalizacja diodami F

Miga szybko: nie ma już, ale były alarmy z linii przypisanych do partycji,
Świeci ciągle: występuje alarm z linii przypisanej do partycji.
7. Symbol zablokowania linii
(partycja P2)

- sygnalizacja diodami G (partycja P1) i 7

Świeci się, gdy co najmniej jedna linia należąca do partycji jest zablokowana przez
użytkownika (BYPASS).
8. Symbol rozbrojenia partycji DISARM
P1) i 8 (partycja P2)

- sygnalizacja diodami H (partycja

Świeci się, gdy dana partycja jest rozbrojona, tj. w trybie DISARM.
9. Diody A-H (białe)
Rząd diod służących do pokazywania stanu partycji P1 (przykład: świecąca dioda „B”
oznacza, że partycja P1 uzbrojona jest w trybie nocnym SLEEP).
10. Diody 1-8 (białe)
Rząd diod służących do pokazywania stanu partycji P2 (przykład: świecąca dioda „3”
oznacza, że partycja P2 uzbrojona jest w trybie dziennym STAY.
11. Partycja 1 („P1”)
Symbol P1 oznacza partycję 1, której przypisane są diody od A do H.
12. Partycja 2 („P2”)
Symbol P2 oznacza partycję 2, której przypisane są diody od 1 do 8.
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13. Dioda „GROUP”
Świecenie tej diody sygnalizuje wejście do funkcji użytkownika, w której pokazywane
mają być linie bądź użytkownicy.
14. Dioda „ALARM”
Świecenie tej diody sygnalizuje wystąpienie alarmu w całym systemie (np. sabotaż
klawiatury, przycisk ALARM z pilota), gdzie:
Miga: alarm, który wystąpił w przeszłości,
Świeci ciągle: alarm w chwili obecnej.
15. Dioda „SYSTEM”
Świecenie tej diody sygnalizuje wystąpienie awarii systemu, np.: awaria zasilania,
awaria akumulatora, awaria połączenia z ATS, awaria wyjść zasilających, utrata
zegara, sabotaż klawiatury.
Miga – oznacza, że w pamięci centrali znajdują się awarie, które już ustąpiły,
Świeci na stałe – w systemie jest awaria która nie została usunięta,
Nie świeci – w systemie nie ma awarii.
16. Dioda „PROG”
Miga wolno – uruchomiona jest funkcja serwisowa (jedna z funkcji użytkownika),
Miga szybko – wprowadzane będą dane,
Świeci ciągle – uruchomiony tryb serwisowy instalatora.
17. Przycisk 1 „P1”
Klawisz funkcyjny wspierający uzbrojenie partycji P1.
18. Przycisk 2 „P2”
Klawisz funkcyjny wspierający uzbrojenie partycji P2.
19. Przycisk 3 „P1+P2”
Klawisz funkcyjny wspierający jednoczesne uzbrojenie partycji P1 i P2.
20. Przycisk 5 (otwarta kłódka)
Klawisz funkcyjny wspierający rozbrojenie.
21. Przycisk 7 (zamknięta kłódka)
Klawisz funkcyjny wspierający uzbrojenie w trybie pełnym.
22. Przycisk 8 (księżyc)
Klawisz funkcyjny wspierający uzbrojenie w trybie nocnym (SLEEP).
23. Przycisk 9 (słońce)
Klawisz funkcyjny wspierający uzbrojenie w trybie dziennym (STAY).
24. Przycisk „*” (płomień)
Klawisz funkcyjny POŻAR, generujący alarm pożarowy po około 3 sek. wciśnięciu.
25. Przycisk 0 „+”
Klawisz funkcyjny POMOC, generujący alarm medyczny po około 3 sek. wciśnięciu.
26. Przycisk „#” (tarcza)
Klawisz funkcyjny NAPAD, generujący alarm napadowy po około 3 sek. wciśnięciu.
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27. Przycisk 0 (A - H)
Klawisz funkcyjny, dzięki któremu możliwe jest przełączenie się między grupami.
28. Złącza śrubowe
Złącza do podłączenia przewodów łączących klawiaturę z centralą alarmową.
29. Otwór wprowadzenia przewodów
Miejsce wprowadzenia przewodów połączeniowych.
30. Otwory montażowe
Klawiatura została wyposażona w cztery
odpowiedniego zamocowania klawiatury.

owalne

otwory

montażowe

dla

31. Zatrzask otwierania obudowy
Do otwarcia obudowy zaleca się użyć wkrętaka płaskiego w rozmiarze 2,5-5mm.
Należy go lekko wsunąć we wskazany otwór i wykonać niewielki ruch dźwigniowy w
kierunku tyłu obudowy.
32. Przełącznik sabotażowy
Po zamontowaniu klawiatury styk przełącznika jest zamknięty. Nieuprawniony
demontaż klawiatury spowoduje wysłanie informacji do centrali alarmowej. W celu
niwelacji nierówności podłoża, na dźwigni przełącznika została umieszczona sprężyna.

3.6.2. Specyfikacja klawiatury
Zasilanie:
Pobór prądu:
Masa klawiatury:
Wymiary:
Typ klawiatury:
Układ klawiszy:

10 – 13,8 VDC
typ. 20 mA, maks. 70 mA
70g
99 x 82 x 19 mm
LED, 16 diod statusowych, 4 diody stanu (GROUP,
ALARM, SYSTEM, PROG)
Standardowa klawiatura telefoniczna 3x4 przyciski

3.6.3. Instalacja klawiatury
1. Klawiatura KP32 jest przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń, na suchym i
równym podłożu. Zwykle umieszcza się ją na ścianie, w pobliżu drzwi wejściowych,
na wysokości 120 -140 cm od podłoża.
2. Otwórz obudowę klawiatury – włóż płaski wkrętak w otwór w dolnej części obudowy i
wciśnij zatrzask. Następnie delikatnie rozchyl obie części obudowy, zaczynając od
dołu obudowy.
3. Zaznacz i wywierć otwory na ścianie do montażu tylnej części obudowy.
4. Przykręć tylną część obudowy do podłoża. Załączone 4 śruby z kołkami przeznaczone
są do podłoża betonowego. W przypadku innego podłoża należy dobrać odpowiednie
śruby indywidualnie.
5. Podłącz przewody łączące klawiaturę z centralką. Zaciski klawiatury oznaczone jako:
KT, KR, KP, KG, powinny być połączone z zaciskami KT, KR, KP, KG w centrali
alarmowej (patrz rys. 2.)
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6. Złóż przednią część obudowy razem z tylną, zaczynając od góry obudowy. Upewnij
się, że klawiatura jest dobrze złożona i przełącznik sabotażowy jest wciśnięty.

3.6.4. Adresowanie urządzeń podłączonych do magistrali klawiatury
Każda klawiatura podłączana do magistrali musi mieć indywidualny adres z zakresu od 1
do 3. Adresy nie mogą się powtarzać (centrala nie obsługuje urządzeń o identycznych
adresach). Zaleca się nadawanie kolejnych adresów począwszy od 1. W klawiaturach adres
jest ustawiany programowo (fabrycznie ustawiony jest adres 1).
Programowanie adresu klawiatury:
1. Zdjąć klawiaturę ze ściany (styk przełącznika sabotażowego powinien być otwarty).
2. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać klawisz
oraz
lub
lub
aż do momentu zaświecenia odpowiedniej diody (A dla adresu nr 1, B dla nr 2 i C
dla nr 3).
3. Po upłynięciu kilkudziesięciu sekund zaprogramowana klawiatura odzyska swoją
pełną sprawność z nowymi adresami.

3.7. KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA KP2W
Klawiatura bezprzewodowa KP2W została stworzona z myślą o współpracy z hybrydową
centralą CPX230NWB. Istnieje możliwość dodania do 32 takich klawiatur, jednakże każda z
nich zajmuje jedną z linii wejściowych. Czyli dodając 5 klawiatur bezprzewodowych, do
dyspozycji pozostaje 27 linii, które można wykorzystać do innych urządzeń (np. czujek).
Transmisja radiowa między klawiaturą i centralą jest chroniona zmiennym kodem i
szyfrowana. Urządzenie wysyła do centrali cykliczną transmisję testową, a jej nieobecność
w systemie będzie sygnalizowana jak naruszenie linii, do której przypisana jest klawiatura.
Klawiatura wykrywa i sygnalizuje niskie napięcie baterii, a także otwarcie obudowy i
oderwanie jej od podłoża.
Klawiatura jest również wyposażona w wejście typu NC przeznaczone do podłączenia
dodatkowego czujnika otwarcia drzwi.
Należy pamiętać, że klawiatura bezprzewodowa KP2W wykorzystuje transmisję
jednokierunkową i nie ma możliwości odbierania informacji z centrali. Z tego
powodu zaleca się, aby jedno z wyjść centrali było ustawione w tryb sygnalizacji
uzbrojenia/rozbrojenia (tzw. „chirp”), i aby był podłączony do tego wyjścia odpowiedni
sygnalizator akustyczny. Ułatwi to obsługę centrali.
Zalecamy aby w systemie alarmowym była zamontowana co najmniej jedna klawiatura
przewodowa KP32 służąca do programowania parametrów centrali, pokazywania stanu
systemu oraz do zmiany kodów użytkowników. Polecamy także stosowanie z centralą
CPX230NWB aplikacji AVA ułatwiającą obsługę central alarmowych naszej firmy.

3.7.1. Dodawanie klawiatury do systemu
Klawiaturę bezprzewodową KP2W wprowadzamy do pamięci systemu alarmowego w
sposób podobny do czujników bezprzewodowych. Do dyspozycji mamy dwa sposoby:
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Za pomocą programu Konfigurator nadajników GPRS, patrz pkt. 6.3.2. Urządzenia
bezprzewodowe.

3.7.2. Opis elementów klawiatury

Rys. 7. Widok ogólny i rozmieszczenie elementów klawiatury KP2W

1. Dioda niskiego napięcia baterii (kolor czerwony)
Świeci na stałe – oznacza że napięcie baterii jest niskie i jak najszybciej należy
wymienić baterię na nową,
Zgaszona – bateria ma prawidłowy poziom naładowania.
2. Dioda transmisji danych (kolor niebieski)
Miga – oznacza transmisję danych,
Zgaszona – brak transmisji danych.
3. Przyciski klawiatury
Przyciski w klawiaturze KP2W pełnią dokładnie takie same funkcje, jak w klawiaturze
KP32 (patrz rozdział 3.6.1 Opis elementów klawiatury – punkty od 17 do 27). Po
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pierwszym wciśnięciu dowolnego przycisku klawiatura zostaje podświetlona. Po
kilkusekundowym okresie bezczynności, podświetlenie jest automatycznie płynnie
wygaszane.
4. Przełącznik sabotażowy
Po zamontowaniu klawiatury styk przełącznika jest zamknięty. Nieuprawniony
demontaż klawiatury spowoduje wysłanie informacji do centrali alarmowej.
5. Kanał do przewodów
Miejsce przeprowadzenia przewodów połączeniowych.
6. Płyta główna klawiatury
7. Antena radiowa 433,92MHz
8. Bateria
Bateria zasilająca typu CR123A 3V litowa.
9. Złącze śrubowe
Złącze do podłączenia przewodów łączących klawiaturę z czujnikiem otwarcia drzwi
(kontaktronem). Jeśli złącze nie jest używane do podłączenia czujnika, powinno być
zwarte.
10. Czujnik sabotażu (tamper)
11. Sygnalizator dźwiękowy (buzzer)

3.7.3. Specyfikacja klawiatury
Zasilanie:
Czas pracy na baterii:
Częstotliwość pracy:
Zasięg komunikacji radiowej (LOS):
Rodzaj komunikacji:
Średni pobór prądu:
Zakres temperatur pracy:
Wejścia alarmowe:
Wymiary:
Masa bez baterii:

1 bateria CR123A 3V
3 lata*
433,92 MHz
do 500 metrów w terenie otwartym
jednokierunkowa
30 μA
-10 °C +55 °C
1 typu NC
125 x 102 x 33 mm
150 g

*Warunki pracy: transmisja testowa co 15 minut, użycie klawiatury (uzbrojenie/rozbrojenie) 2 razy dziennie,
zamknięty czujnik otwarcia drzwi, temperatura otoczenia 20°C.
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3.7.4. Montaż urządzenia

Rys. 8. Zatrzaski otwierania obudowy i otwory montażowe

Klawiatura KP2W jest przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń, na suchym i
równym podłożu. Zwykle umieszcza się ją na ścianie, w pobliżu drzwi wejściowych, na
wysokości 120-140 cm od podłoża.
1. Otwórz obudowę klawiatury – włóż płaski wkrętak w otwór w dolnej części obudowy i
wciśnij zatrzask. Następnie wciśnij drugi zatrzask i delikatnie rozchyl obie części
obudowy, zaczynając od dolnej części obudowy.
2. Zaznacz i wywierć otwory na ścianie, do montażu tylnej części obudowy.
3. Przykręć tylną część obudowy do podłoża.
4. Zamontuj baterię CR123A zgodnie z oznaczeniami na płytce. Niewłaściwy montaż
baterii nie pozwoli na uruchomienie urządzenia. Po zamontowaniu baterii powinny się
zapalić na chwilę dwie diody LED – czerwona baterii, i niebieska nadawania, oraz
podświetlenie klawiszy.
5. Złóż przednią część obudowy razem z tylną, zaczynając od górnej części obudowy.
Upewnij się, że klawiatura jest dobrze złożona i przełącznik sabotażowy jest
wciśnięty.

3.7.5. Czujnik otwarcia drzwi
Klawiatura KP2W została wyposażona w możliwość podłączenia przewodowego czujnika
otwarcia (kontaktronu) którego można użyć jako czujnika otwarcia drzwi.
Użyte w tym przypadku złącze typu NC (normalnie zamknięte), w sytuacji gdy nie
korzystamy z możliwości dołączenia czujnika, powinno być zwarte. Złącze znajduje się na
płytce klawiatury, na rysunku 7 jest ono oznaczone numerem 9.
Czujnik ten, w systemie alarmowym CPX230NWB, będzie posiadał przypisany ten sam
numer linii, który ma przydzielona klawiatura.
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3.8. LOKALIZACJA CENTRALI ALARMOWEJ
Centrala alarmowa z modułem radiowym powinna znajdować się w odpowiednim miejscu
budynku, tak aby zapewnić jak najlepszy odbiór sygnałów z detektorów bezprzewodowych.
Centrala powinna się znajdować w środkowej części obiektu. Centralne położenie
urządzenia zapewnia zwykle dobrą łączność ze wszystkimi detektorami bezprzewodowymi.
Patrz rysunki 9 i 10.

Rys. 9. Położenie centrali alarmowej w poziomie

Rysunek 10. Położenie centrali alarmowej w pionie

Należy również pamiętać o tym, że fale radiowe są tłumione przez ściany i inne przeszkody.
Najmniej tłumią ściany wykonane z płyt kartonowo-gipsowych i drewna, więcej tłumią
ściany wykonane z betonu lub cegieł. Największe tłumienie można zaobserwować przy
ścianach wykonanych ze zbrojonego betonu lub zawierające metalową siatkę. Na rysunku
11. pokazano straty mocy po przejściu przez różne materiały konstrukcyjne (UWAGA:
rysunek uproszczony, zamieszczony w celach poglądowych – należy pamiętać, że fale
radiowe rozchodzą się wielodrogowo).
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Płyta kartonowo-gipsowa lub drewno

Beton lub cegły

Beton zbrojony lub płyty na metalowym podłożu

Strata: 0-10%

Strata: 5-35%

Strata: 30-90%

Rysunek11. Strata mocy sygnału radiowego po przejściu przez różne materiały

3.9. INSTALACJA DETEKTORÓW BEZPRZEWODOWYCH
Zalecenia instalacyjne
Detektory bezprzewodowe powinny być umieszczone względem centrali w ten sposób, aby
znajdowały się od strony anteny radiowej w centralce, czyli od strony elementów
elektronicznych na płytce centrali. W ten sposób uzyskuje się ich najlepszy zasięg. Należy
unikać umieszczania detektorów po tylnej stronie centrali alarmowej.
Dodatkowe zalecenia instalacyjne opisuje rysunek 12.

Rys. 12. Montaż czujnika

PL

CENTRALA ALARMOWA CPX230NWB – INSTRUKCJA INSTALATORA

28 / 147

4.

TRYB SERWISOWY
Uwaga: Poniższe operacje można wykonać wyłącznie za pomocą
klawiatury głównej KP32

Tryb serwisowy służy do skonfigurowania podstawowych parametrów związanych z
wejściami, wyjściami oraz partycjami. Pozwala w sposób manualny, za pomocą klawiatury,
zaprogramować wszelkie zależności, niezbędne do poprawnej pracy systemu.
Po uruchomieniu trybu serwisowego mamy do wyboru szereg funkcji serwisowych.
Konfiguracja systemu polega na podaniu numeru funkcji oraz jej argumentów, zależnych od
danej funkcji, według następującego schematu:
<Numer funkcji>

<Argument>

Gdzie:

Numer funkcji – numer jednej z dostępnych funkcji serwisowych,
Argument – argument danej funkcji serwisowej (typu BIN lub DEC).
Każda funkcja serwisowa przyjmuje argumenty, jednego z dwóch typów: binarnego (BIN) lub
dziesiętnego (DEC). Poniżej opisano sposób posługiwania się obydwoma typami
argumentów:
Typ binarny (BIN)
Po wejściu do funkcji posiadającej binarny typ argumentu aktualny stan opcji pokazywany
jest za pomocą zapalonych lub zgaszonych diod LED odpowiadających danej opcji funkcji.
Wciskanie klawiszy od 1 do 9 powoduje zmianę stanu diody LED i odpowiadającej jej opcji.
Opcje od 10 do 16 wybierane są przez dłuższe (ok. 2s) naciśnięcie klawiszy od 0 do 6.
Instalator może dowolną ilość razy zmieniać stan opcji. Po ustawieniu żądanego stanu należy
wcisnąć
zmian.

aby potwierdzić ustawione wartości, lub

aby wyjść bez zapisywania

Typ dziesiętny (DEC)
Funkcja serwisowa akceptująca argumenty typu dziesiętnego może przyjmować ciągi liczb
dziesiętnych całkowitych o dowolnej długości, nieprzekraczającej zdefiniowanego dla funkcji
maksimum. Wprowadzenie znaku, powoduje automatyczne przejście do wprowadzania znaku
kolejnego. Klawisz

powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian i opuszczenie

funkcji serwisowej, klawisz
spowoduje anulowanie wprowadzonych zmian i opuszczenie
funkcji serwisowej. Zanim zostanie wciśnięty jakikolwiek przycisk na klawiaturze, pokazywana
jest aktualnie zaprogramowana wartość parametru. Prezentacja odbywa się poprzez
wyświetlanie kolejnych cyfr parametru pomiędzy, którymi następuje krótka przerwa. Gdy
zostaną wyświetlone wszystkie cyfry parametru następuje dłuższa przerwa. Po wciśnięciu
przycisku numerycznego, na klawiaturze pokazywana jest ostatnio wprowadzona cyfra.
Sposób przedstawiania cyfr za pomocą klawiatury pokazuje poniższa tabelka:
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Wprowadzona liczba
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zapalone diody
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

4.1. URUCHAMIANIE TRYBU SERWISOWEGO
Do uruchomienia trybu serwisowego wymagana jest autoryzacja kodem instalatora.
<Kod instalatora>
Poprawne wprowadzenie numeru funkcji i kodu zostanie potwierdzone 3-krotnym tonem.
Zapalona dioda PROG będzie informować, że znajdujemy się w trybie serwisowym. Po
wejściu w dowolną funkcję serwisową dioda PROG będzie migać. Po wyjściu z funkcji, dioda
PROG zacznie ponownie świecić na stałe informując nas, że jesteśmy w głównym menu
trybu serwisowego.

4.2. WYCHODZENIE Z TRYBU SERWISOWEGO
Wyjście z trybu serwisowego następuje po użyciu funkcji
i potwierdzeniu
Użycie tej funkcji spowoduje restart centrali z użyciem skonfigurowanych parametrów.

.

Po 5 minutach bezczynności (bez naciskania klawiszy) nastąpi automatyczne wyjście z trybu
serwisowego i restart centrali.

4.3. MENU INSTALATORA W TRYBIE SERWISOWY
Po wejściu w tryb serwisowy instalator uzyskuje dostęp do parametrów i konfiguracji
centrali:
Zmiana kodu instalatora
Czas raportu o zaniku zasilania AC
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Ustawienia opcji systemowych
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Zdalne zarządzanie użytkownikami
Rozbudowane opcje systemu
Zmiana długości kodu

<długość kodu>
<czas[s]>

Opóźnienie wył. sygnalizacji alarmów historycznych

<czas[h]>

Czas wykrycia zaniku czujek bezprzewodowych
Wprowadzanie i zmiana numerów ACN

<1/2/3><numer>

Wył. cyklicznego raportu o zaniku czujek bezprz.
Opcja cyklicznego raportu zaniku czujek bezprz.

<czas[h]>

Usuwanie numerów ACN i konfiguracja

<1/2/3>

<XX> <Y>

<Z>

Konfiguracja wejść (linii dozorowych)

<XX> <Y>

<Z>

Konfiguracja wyjść

<XX> <Y>

<Z>

Konfiguracja partycji

<XX> <Y>

Menu detektorów bezprzewodowych (czujek)

<XX> <Y>

Konfiguracja pilotów

<XX> <Y>

Przyciski alarmowe

4.3.1. Kod instalatora
Funkcja ta pozwala instalatorowi zmienić swój kod. Prawidłowo wprowadzona funkcja
zostanie potwierdzona 3-krotnym tonem.
<kod instalatora>

<kod instalatora>

Gdzie:

Kod instalatora – Nowy kod instalatora (od 4 do 7 cyfr).
W każdym momencie można wcisnąć

aby wyjść bez zapisywania zmian.

4.3.2. Zanik zasilania
Funkcja określa czas w sekundach, po którym ma być raportowana awaria zasilania.
Argument funkcji jest typu dziesiętnego. Prawidłowo wprowadzona funkcja zostanie
potwierdzona 3-krotnym tonem.
Zmianę/konfigurację tego czasu dokonujemy w następujący sposób:
<Czas (s)>
Gdzie:

Czas – czas w sekundach
W każdym momencie można wcisnąć
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4.3.3. Przywrócenie ustawień fabrycznych
Uruchomienie tej funkcji powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych funkcji, które
dostępne są z poziomu trybu serwisowego. Czujki bezprzewodowe i piloty nie są
kasowane. Funkcja ustawia również domyślne parametry wyjść oraz przywraca domyślny
kod instalatora (2222).
W celu zabezpieczenia przed przypadkowym skasowaniem ustawień, funkcję należy
dodatkowo potwierdzić kodem instalatora. Prawidłowo wprowadzona funkcja zostanie
potwierdzona 3-krotnym tonem. Użycie tej funkcji spowoduje restart centrali z użyciem
fabrycznych ustawień.
<Kod instalatora>
W każdym momencie można wcisnąć

aby wyjść bez zapisywania zmian.

4.3.4. Opcje systemu
Funkcja pozwala na włączenie i wyłączenie dodatkowych opcji systemu. Argument tej
funkcji jest typu BIN. Za pomocą klawiszy 1–7 włączamy lub wyłączamy odpowiednie
opcje. Prawidłowo wprowadzona funkcja zostanie potwierdzona 3-krotnym tonem.
<Opcje>
Gdzie:
Opcje – numer opcji (parametr typu BIN):
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1 – Włączenie/wyłączenie sygnalizacji historii awarii (jeśli opcja jest wyłączona,
dioda SYSTEM nie sygnalizuje za pomocą migania awarii, które ustąpiły; możliwe
jest przeglądanie historii awarii po wejściu do funkcji użytkownika „pamięć awarii”).



2 – Włączenie/wyłączenie sprawdzania ATS (system transmisji alarmu). Jeśli opcja
jest włączona, awaria ATS nie jest sygnalizowana ani nie powoduje blokady
uzbrojenia.



3 – Wymagaj potwierdzenia uzbrojenie w przypadku awarii (przyciskiem #). Gdy
opcja jest ustawiona, jakakolwiek awaria w systemie spowoduje blokadę uzbrojenia
– klawiatura przewodowa wyda ciągły dźwięk, zaczną wolno migać diody ALARM i
SYSTEM, a na diodach 1-8 zostaną wyświetlone kody błędów (patrz Instrukcja
użytkownika rozdział 6.6 Uzbrajanie systemu z usterką). Aby system się uzbroił
należy wcisnąć przycisk #, w przeciwnym razie centrala pozostanie nieuzbrojona.
Informacje na temat awarii i naruszeń dostępne będą po wejściu z poziomu
klawiatury przewodowej w funkcję użytkownika: pamięć awarii i aktualny stan
wejść. Gdy opcja nie jest ustawiona, blokada uzbrojenia zostanie automatycznie
pominięta gdy występuje usterka w systemie.



4 – Dostęp do historii wymaga autoryzacji. Jeśli opcja jest ustawiona, dostęp do
historii alarmów i historii awarii następuje po podaniu kodu użytkownika. Opcję tę
należy włączyć, aby zachować zgodność z Grade 2.



5 – Brak pokazywania stanu alarmów i blokad. Gdy opcja jest ustawiona, aktualne
naruszenia i blokady linii nie są wyświetlane na klawiaturze. Opcję tę należy włączyć,
aby zachować zgodność z Grade 2.
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6 – Blokada klawiatury po 3 nieudanych próbach dostępu. Jeśli opcja jest
ustawiona, po wprowadzeniu kolejno 3 błędnych kodów, następuje blokada
klawiatury na czas 90 sekund. W tym czasie nie są dostępne z klawiatury żadne
funkcje centrali. Po upływie czasu blokady, następna blokada klawiatury nastąpi po
wprowadzeniu kolejno 3 błędnych kodów. Wprowadzenie prawidłowego kodu (np.
po 2 nieprawidłowych kodach) zeruje licznik błędnych kodów. Opcję tę należy
włączyć, aby zachować zgodność z Grade 2.



7 – Użycie kodu po przymusem. Kod pod przymusem (kod przymusu, duress code)
pozwala na wygenerowanie podczas uzbrajania/rozbrajania dodatkowego zdarzenia
informującego stację monitorowania o zagrożeniu bez wystąpienia alarmu
dźwiękowego.

W każdym momencie można wcisnąć

aby wyjść bez zapisywania zmian.

4.3.5. Zdalne zarządzanie użytkownikami
Funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie możliwości zdalnego zarządzania
użytkownikami. Za pomocą przycisku 1 zmieniamy stan opcji. Prawidłowo wprowadzona
funkcja zostanie potwierdzona 3-krotnym tonem.
<opcja>
Gdzie:
opcja może przyjąć wartość:


1 – Włączenie/wyłączenie zdalnego zarządzania użytkownikami.

W każdym momencie można wcisnąć

aby wyjść bez zapisywania zmian.

4.3.6. Rozbudowane opcje systemu
Dodatkowa funkcja opcji systemu służąca do włączenia lub wyłączenia odpowiednich opcji.
Argument tej funkcji jest typu BIN. Prawidłowo wprowadzona funkcja zostanie
potwierdzona 3-krotnym tonem.
<Opcje>
Opcje – numer opcji (parametr typu BIN):


1 – Blokada obiektu. Funkcja ta wyłącza możliwość uzbrajania centrali. Po włączeniu
tej funkcji użytkownik nie będzie mógł uzbroić obiektu żadną z dróg ( tj. SMS/GPRS,
pilot, wejście uzbrajające, harmonogramy, klawiatura zwykła, klawiatura
bezprzewodowa). Możliwe będzie tylko i wyłącznie rozbrojenie jej. Próby uzbrojenia
będą odrzucane przez centralę.



2 – Blokada przywracania ustawień domyślnych. Funkcja ta pozwala wyłączyć
możliwość przywrócenia fabrycznego kodu instalatora. Natomiast podczas
przywracania ustawień domyślnych przy użyciu Konfiguratora, po wybraniu opcji
„Przywróć ustawienia domyślne” pojawi się okno proszące o podanie kodu
instalatora lub kodu serwisowego (ATS).
Po włączeniu tej funkcji Producent zaleca aby zmienić kod dostępu instalatora i
serwisowy (ATS) na nowy.
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UWAGA: W przypadku utraty nowo ustawionych kodów konieczne będzie przesłanie
zablokowanych urządzeń do serwisu EBS.


3 – Zezwalaj na szybkie uzbrajanie bez autoryzacji użytkownika. Włączenie tej opcji
powoduje, że dostępne będzie szybkie uzbrojenie systemu przy użyciu klawiatury
bez konieczności podawania kodu autoryzacyjnego użytkownika.



4 – Po rozbrojeniu wyłącz sygnalizację alarmów historycznych. Włączenie tej opcji
powoduje, że po rozbrojeniu systemu (partycji), alarmy historyczne z linii
przypisanych do partycji sygnalizowane miganiem diody F (partycja 1) oraz diody 6
(partycja 2) po ustawionym czasie opóźnienia (patrz rozdział 4.3.8) przestaną być
prezentowane na klawiaturze (diody zgasną). Po wejściu do funkcji 3# użytkownik
nadal będzie miał dostęp do stanu alarmów historycznych z wejść do momentu,
kiedy ich nie skasuje. Gdy system jest rozbrojony i nastąpi alarm spowodowany
jakąkolwiek linią 24-godzinną, to wyłączenie historii alarmów można dokonać
poprzez uzbrojenie i rozbrojenie systemu (tylko jeśli opcja włączona) lub wchodząc
w funkcję 3# i kasując historię.



5 – Wyłącz możliwość uzbrojenia klawiaturą przewodową, w trakcie naruszenia lub
sabotażu linii. Włączenie tej opcji powoduje blokadę uzbrajania przy użyciu KP32 w
momencie, kiedy linie są naruszone lub sabotowane. Naruszenie/sabotaż
jakiejkolwiek linii przypisanej do systemu sygnalizowane jest zgaszeniem diod
READY – D w przypadku linii należącej do partycji 1, 4 w przypadku linii należącej do
partycji 2. Gdy system podzielony jest na dwie partycje, to wystarczy że w jednej z
nich będzie naruszona/sabotowana czujka, aby nie dało się uzbroić centrali. Przy
próbie uzbrojenia klawiatura przewodowa wyda wysoki jednosekundowy sygnał
dźwiękowy z jednoczesnym zapaleniem diod GROUP, ALARM, SYSTEM i PROG na
około 4 sekundy. Awarie systemowe nie wpływają na tę opcję.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmwar’u 2.8.8.

W każdym momencie można wcisnąć

aby wyjść bez zapisywania zmian.

4.3.7. Długość kodów dostępu
Funkcja pozwala ustawić długość kodów administratora i użytkowników (zmiana dotyczy
wszystkich użytkowników). Zakres długości to od 4 do 7 cyfr włącznie. Domyślnie
ustawiona wartość to 4.
<długość kodu>
Gdzie:
długość kodu – wartość długości kodu z zakresu od 4 do 7 włącznie.
Zmniejszanie długości kodu jest dozwolone tylko wtedy, gdy
skrócone kody użytkowników, nie będą ze sobą kolidowały.
Przykład:
W bazie CPX są 5-cio cyfrowe kody – 44440, 44444, 44449. Niemożliwe będzie
skrócenie długości kodu do 4 cyfr ze względu na konflikt występowania jednakowych
kodów. Zmiana nie będzie akceptowana co klawiatura zasygnalizuje kilkusekundowym
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ciągłym dźwiękiem. W takim przypadku jednym z rozwiązań
użytkownika/użytkowników, którzy posiadają zbliżone kody.

jest

usunięcie

1. Jeśli kod użytkownika w bazie danych CPX jest krótszy niż
zdefiniowana wartość, to do kodu w bazie dopisywane są '0' na
końcu kodu:
Przykład: Jeśli istnieje w bazie kod 1234, to po zmianie długości
kodu na 6 cyfr ten kod przyjmuje postać 123400.
2. Jeśli kod użytkownika w bazie danych CPX jest dłuższy niż
zdefiniowana wartość, to kod dostępu stanowi „n” pierwszych cyfr
zgodnie z ustawioną wartością.
Przykład: Jeśli istnieje w bazie kod 1234567, to po zmianie długości
kodu na 5 cyfr ten kod przyjmuje postać 12345.
3. W przypadku kodu pod przymusem:
 Jeśli istnieje w bazie kod 12345, to po zmianie długości kodu na 7
cyfr ten kod przyjmuje postać 1234500, zatem kod pod
przymusem stanowi 1234501
 Jeśli istnieje w bazie kod 12345, to po zmianie długości kodu na 4
cyfry ten kod przyjmuje postać 1234, zatem kod pod przymusem
stanowi 1235

4.3.8. Opóźnienie wyłączenia sygnalizacji alarmów historycznych
<czas[s]>
Funkcja ta jest dostępna dopiero po włączeniu opcji „Po rozbrojeniu wyłącz sygnalizację
alarmów historycznych”. Ustawia ona opóźnienie w sekundach, po którym przestaną być
prezentowane alarmy historyczne na klawiaturze. Czyli kiedy system jest uzbrojony i
wystąpią naruszenia linii wejściowych sygnalizowane miganiem diod F i 6 , to po
rozbrojeniu i upływie zdefiniowanego czasu diody zgasnął. Zobaczenie stanu alarmów
będzie nadal dostępne po wejściu do funkcji 3# póki użytkownik ich nie skasuje.

4.3.9. Czas wykrycia zaniku czujek bezprzewodowych
Funkcja ta pozwala na ustawienie czasu, po którym nastąpi zaraportowanie o zaniku
czujek bezprzewodowych do stacji monitorowania.
<czas [h]>
Czas ten podawany jest w godzinach. Wartość domyślna to 6 godzin, minimalna 2 a
maksymalna 24 godziny.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.8.8.

4.3.10. Wyłączenie opcji cyklicznego powtarzania zdarzeń zaniku czujek
Funkcja ta jedynie wyłącza opcję cyklicznego raportowania informacji o zaniku czujek
bezprzewodowych (patrz rozdział poniżej 4.3.11)
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UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.10.0.

4.3.11. Opcja cyklicznego powtarzania zdarzeń zaniku czujek
bezprzewodowych
Funkcja ta pozwala na włączenie cyklicznego raportowania informacji o zaniku czujek
bezprzewodowych w zdefiniowanych odstępach czasu (zaczynając od pierwszego zaniku)
do stacji monitorowania.
<czas [h]>
Czas ten podawany jest w godzinach. Wartość domyślna to 6 godzin, minimalna 2, a
maksymalna 24 godziny.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.10.0.

4.3.12. Numery ACN przy komunikacji w formacie Contact ID
W przypadku transmisji danych w formacie Contact ID można ustawić indywidualne
numery identyfikacji konta systemu - ACN0 i kont jego podsystemów, partycji 1 – ACN1 i
partycji 2 – ACN2. Pozwala to na ustalenie, z której części systemu pochodzi sygnał.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.9.0

4.3.12.1. Dodawanie i modyfikacja numerów ACN
Ustawienie numeru ACN0 spowoduje, że do każdego zdarzenia systemowego wysyłanego
do stacji monitorowania zostanie dołączony ten numer. Zdarzenia systemowe to takie,
które niosą informację na temat całego systemu, czyli np. awaria zasilania, reset modemu,
utrata zegara.
Ustawienie numerów ACN1 i ACN2 spowoduje, że do każdego zdarzenia niesystemowego
(z identyfikatorem partycji 1 i/lub 2) zawierającego informację dotyczącą partycji 1 zostanie
dołączony numer ACN1, natomiast partycji 2 numer ACN2. Zdarzenia niesystemowe to
takie, które niosą informacje na temat poszczególnych partycji, czyli np.
uzbrojenia/rozbrojenia partycji 1 i/lub 2, alarmy z naruszonych czujek przypisanych do
partycji.
Aby zdefiniować numery należy wcisnąć na klawiaturze:
<przycisk 1/2/3> <numer>

Gdzie:
Przycisk 1 – ustawienie lub zmiana numeru ACN1 konta partycji 1
Przycisk 2 – ustawienie lub zmiana numeru ACN2 konta partycji 2
Przycisk 3 – ustawienie lub zmiana numeru ACN0 konta systemu
numer – numer ACN - dowolne cztery znaki heksadecymalne

Zgaszone diody 1, 2 i 3 oznaczają, że numery ACN nie są ustawione. Po wciśnięciu
przycisku 3, wpisaniu czterech znaków heksadecymalnych i potwierdzeniu przyciskiem
ustawia się numer ACN0. Analogicznie ustawia się numery ACN1 i ACN2. Gdy diody
są zapalone to wciśniecie przycisków 1, 2, 3 pozwala na podejrzenie ustawionych
numerów oraz ich ewentualną zmianę.
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UWAGA: W przypadku wprowadzenia numeru konta tylko dla jednej z
partycji, dla drugiej partycji i dla systemu ustawi się automatycznie
dokładnie taki sam.

4.3.12.2. Usuwanie numerów ACN i zmiana ustawień opcji
Aby usunąć numery lub skonfigurować wysyłkę zdarzeń systemowych należy wcisnąć:
<przycisk 1/2/3>
Gdzie:
Przycisk 1 – usunięcie numeru ACN0 wysyłanego na konto systemu
Przycisk 2 – usunięcie numerów ACN1 i ACN2 wysyłanych na konta partycji 1 i 2
Przycisk 3 – konfiguracja wysyłki zdarzeń systemowych, gdzie:
o dioda 3 zgaszona – zdarzenia systemowe wysyłane tylko na konto systemu
o dioda 3 zapalona – zdarzenia systemowe wysyłane na wszystkie konta
UWAGA: Jeśli numer ACN0 zostanie usunięty, to numery ACN1 i ACN2
także zostaną usunięte.

4.3.13. Konfiguracja linii dozorowych (wejść)
Konfiguracja linii przewodowych i bezprzewodowych może być realizowana za pomocą
funkcji serwisowych konfigurujących jeden parametr związany z linią lub przy użyciu
złożonych funkcji serwisowych konfigurujących jej wszystkie parametry. W złożonych
funkcjach serwisowych, parametry dotyczące danej linii należy podać po kolei, jeden za
drugim. Konfiguracja linii bezprzewodowych jest opisana w punkcie 4.3.16.
Kody funkcji konfigurujących zdefiniowane są według następującego schematu:
<XX> <Y>

<Z>

Gdzie:

XX – numer linii od 01 do 32; poniżej w tabeli zamieszczono nazwy linii i odpowiadające
im numery:

Nazwa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Natomiast użycie numeru 00 spowoduje jednoczesną zmianę parametrów dla wszystkich
linii w systemie,

Y – numer parametru związanego z wybraną linią,
Z – numer (bądź wartość) kolejnego parametru.


Dla Y=0 – funkcja złożona, której uruchomienie konfiguruje poniższe parametry
jako kolejny zestaw parametrów;

Przykład: zmiana jednocześnie wielu parametrów dla linii A1 przy użyciu funkcji złożonej –
chcemy ustawić linię A1 jako natychmiastową, w trybie NC, która będzie
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blokowana po 8 naruszeniach, będzie generować alarm, gdy będzie naruszona po
uzbrojeniu, z czułością 500ms:

Uwaga:
W
parametrów

przypadku funkcji złożonej (programowanie wielu
jednocześnie),
po
wprowadzeniu
parametru
i

zatwierdzeniu go przyciskiem
parametr jest zapisywany do
pamięci konfiguracji i następuje oczekiwanie na wprowadzenie
kolejnego parametru, i tak aż do wprowadzenia wszystkich
parametrów złożonej funkcji serwisowej. Wciśnięcie przycisku
powoduje anulowanie wyłącznie zmian wprowadzonych w aktualnie
konfigurowanym parametrze i opuszczenie funkcji serwisowej –
parametry wprowadzone wcześniej i zaakceptowane przyciskiem
nie zostają anulowane.
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Dla Y=1 – typ reakcji linii (parametr typu DEC). Opcje od 10 do 13 wybierane są
przez dłuższe (ok. 2s) naciśnięcie klawiszy od 0 do 3.), możliwe wartości parametru
Z:
o 0 – linia natychmiastowa
o 1 – linia opóźniona (wejścia/wyjścia)
o 2 – linia 24H napadowa
o 3 – linia uzbrajająca/rozbrajająca naruszeniem
o 4 – linia sabotażowa
o 5 – linia opóźniona warunkowo
o 6 – linia 24H napadowa cicha
o 7 – linia 24H pożarowa
o 8 – linia obwodowa
o 9 – linia obwodowa wyjściowa
o 10 – linia 24H gazowa
o 11 – linia 24H zalania wodą
o 12 – linia nocna (wyłączona nocą)
o 13 – linia nocna opóźniona
o 14 – linia uzbrajająca/rozbrajająca zmianą stanu (od wersji firmware 2.10.0)



Dla Y=2 – opóźnienie Z w sekundach dla linii o wybranym typie reakcji „opóźniona”
(parametr typu DEC). Dla innych typów reakcji parametr nie ma znaczenia.



Dla Y=3 – tryb pracy (parametr typu DEC), możliwe wartości parametru Z:
o 0 – linia nie używana
o 1 – tryb NC
o 2 – tryb NO
o 3 – tryb EOL/NC
o 4 – tryb EOL/NO
o 5 – tryb DEOL/NC
o 6 – tryb DEOL/NO
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o 7 – tryb bezprzewodowy
o 8 – tryb TEOL
Przykład: zmiana trybu pracy linii numer A2 na tryb pracy NO:



Dla Y=4 – liczba alarmów Z, po których linia zostanie automatycznie zablokowana
do czasu kolejnego uzbrojenia (parametr typu DEC). Jeśli 0, linia nie będzie
blokowana;



Dla Y=5 – opcje linii (parametr typu BIN), możliwe wartości parametru Z:
o 1 – linia ignorowana podczas uzbrajania – tzn. może być naruszona podczas
uzbrajania partycji (np. linie typu opóźnionego powinny mieć tę opcję ustawioną)
o 2 – generuje alarm, gdy naruszona po uzbrojeniu
o 3 – blokowanie linii, jeśli linii naruszona w momencie uzbrajania (parametr „Po
czasie na wyjście”)
o 4 - włączenie/wyłączenie funkcji Gong. Podczas naruszenia linii wyzwalany jest
przez klawiaturę sygnał dźwiękowy (gdy system jest nieuzbrojony), bez
wysyłania raportu o alarmie do stacji monitorowania.



Dla Y=6 – czułość linii Z w milisekundach, tj., po jakim czasie system uzna, że linia
zmieniła stan – wartość domyślna parametru Z: 400ms;

Przykład: Zmiana czułości wszystkich linii na 200 milisekund:

Uwaga: Dla linii bezprzewodowych funkcja złożona 1XX0 nie może
zawierać opcji (funkcji) 6 – czułość wejścia. Funkcja 1XX3 (tryb pracy)
dla linii bezprzewodowych wyświetla wartość 7, czyli tryb
bezprzewodowy. Nie można tej wartości zmienić.

4.3.14. Konfiguracja wyjść
Konfiguracja wyjść, podobnie jak wejść, może być realizowana za pomocą funkcji
serwisowych konfigurujących jeden parametr związany z wyjściem lub za pomocą
złożonych funkcji serwisowych konfigurujących wszystkie parametry dotyczące danego
wyjścia. W złożonych funkcjach serwisowych, parametry dotyczące danego wyjścia należy
podać po kolei, jeden za drugim.
Kody funkcji konfigurujących wyjście zdefiniowane są według następującego schematu:
<XX> <Y>

<Z>

Gdzie:

XX – określa numer wyjścia od 01 do 03; użycie numeru 00 spowoduje jednoczesną
zmianę parametrów dla wszystkich wyjść w systemie,

Y – numer parametru związanego z wybranym wyjściem,
Z – numer (bądź wartość) kolejnego parametru.
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Przykład: Zmiana jednocześnie wielu parametrów dla wyjścia 1 przy użyciu funkcji złożonej
– chcemy ustawić wyjście 1 jako sygnalizacja alarmu z czasem zadziałania 120
sekund:

Uwaga:
W przypadku funkcji złożonej (programowanie wielu
parametrów
jednocześnie),
po
wprowadzeniu
parametru
i
zatwierdzeniu go przyciskiem
parametr jest zapisywany do
pamięci konfiguracji i następuje oczekiwanie na wprowadzenie
kolejnego parametru, i tak aż do wprowadzenia wszystkich
parametrów złożonej funkcji serwisowej. Wciśnięcie przycisku
powoduje anulowanie wyłącznie zmian wprowadzonych w aktualnie
konfigurowanym parametrze i opuszczenie funkcji serwisowej –
parametry wprowadzone wcześniej i zaakceptowane przyciskiem
nie zostają anulowane.


Dla Y=1 – typ wyjścia (parametr typu DEC), możliwe wartości parametru Z:
o 0 – nie używane,
o 1 – sygnalizacja alarmu,
o 2 – stan uzbrojenia,
o 3 – awaria zasilania,
o 4 – awaria ATS – brak łączności z serwerem odbiorczym.
o 5 – wskaźnik zagłuszania sygnału GSM
o 6 – sygnalizacja chirp na uzbrojenie/rozbrojenie
o 7 – sygnalizacja chirp na uzbrojenie/rozbrojenie oraz sygnalizacja alarmu

Przykład: Zmiana typu wyjścia 3 na wyzwalane przy awarii zasilania:


Dla Y=2 – czas zadziałania wyjścia Z w sekundach (parametr typu DEC); jeśli
ustawimy 0, wyjście będzie działać w trybie bistabilnym;

Przykład: Zmiana trybu pracy wyjścia numer 2 na tryb pracy bistabilny:
Konfiguracja sygnalizacji chirp odbywa się przy pomocy dwóch komend:


Dla Y=3 – czas trwania sygnału chirp Z wyrażony w milisekundach;

Przykład: Ustawienie trwania sygnału chirp dla wszystkich linii na 600 milisekund:


Dla Y=4 – czas trwania przerwy Z wyrażonej w milisekundach między sygnałami w
przypadku podwójnego chirp’a;

Przykład: Ustawienie przerwy między podwójnymi chirp’ami dla wszystkich linii na 500 ms:
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Uwaga: Ustawienia chirp są wspólne dla wszystkich wyjść.
Wartości fabryczne dla obu parametrów to 250 ms

4.3.15. Konfiguracja partycji
Konfiguracja partycji, podobnie jak linii i wyjść, może być realizowana za pomocą funkcji
serwisowych konfigurujących jeden parametr związany z partycją lub za pomocą złożonych
funkcji serwisowych konfigurujących wszystkie parametry dotyczące danej partycji. W
złożonych funkcjach serwisowych, parametry dotyczące danej partycji należy podać po
kolei, jeden za drugim.
Kody funkcji konfigurujących partycje zdefiniowane są według następującego schematu:
<XX> <Y>

<Z>

Gdzie:

XX – określa numer partycji od 01 lub 02; użycie numeru 00 spowoduje jednoczesną
zmianę parametrów dla obu partycji,

Y – numer parametru związanego z wybraną partycją,
Z – numer (bądź wartość) kolejnego parametru.


Dla Y=0 – funkcja złożona, której uruchomienie konfiguruje poniższe parametry
jako kolejny zestaw parametrów;



Dla Y=1 – linie należące do partycji (parametr typu BIN). Migająca dioda grupy (od
A do D) sygnalizuje, że jest ona aktualnie prezentowana. Stałe świecenie
pozostałych grup oznacza, że znajdują się w nich linie, które zostały przypisane do
wybranej partycji. Zgaszone diody oznaczają, że w danej grupie nie ma linii
przypisanych do zdefiniowanej partycji. Poprzez wciskanie przycisków od 1 do 8
przypisuje się linie z danych grup do określonej partycji. Przejście między grupami
umożliwia przycisk

. Brak parametru Z;



Dla Y=2 – wyjścia należące do partycji (parametr typu BIN), brak parametru Z;



Dla Y=3 – czas na wyjście z partycji Z w sekundach (parametr typu DEC);



Dla Y=4 – czas alarmu w partycji Z w sekundach (parametr typu DEC);



Dla Y=5 – opcje partycji (parametr typu BIN), możliwe wartości parametru Z:
o 1 – cicha sygnalizacja czasu na wejście (w trakcie odliczania czasu na wejście nie
będzie używany buzzer w klawiaturze)
o 2 – cicha sygnalizacja czasu na wyjście (w trakcie odliczania czasu na wyjście nie
będzie używany buzzer w klawiaturze)



Dla Y=6 – godzina automatycznego uzbrojenia Z partycji (parametr typu DEC, czas
w postaci HHMM w formacie 24-godzinnym);



Dla Y=7 – konfiguracja automatycznego uzbrajania partycji (parametr typu BIN),
możliwe wartości Z:
o 1 – włączenie/wyłączenie uzbrajania
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Dla Y=9 – konfiguracja automatycznego rozbrajania partycji (parametr typu BIN),
możliwe wartości parametru Z:
o 1 – włączenie/wyłączenie rozbrajania

Uwagi:
Uruchomienie funkcji złożonej 3006 (czas uzbrojenia dla wszystkich partycji) spowoduje
skopiowanie flagi włączającej/wyłączającej harmonogram uzbrojenia z pierwszej partycji
do drugiej partycji.
Uruchomienie funkcji złożonej 3007 (włączenie/wyłączenie harmonogramu na uzbrojenie
dla wszystkich partycji) spowoduje skopiowanie czasu uzbrojenia z pierwszej partycji do
drugiej partycji.
Uruchomienie funkcji złożonej 3008 (czas rozbrojenia dla wszystkich partycji) spowoduje
skopiowanie flagi włączającej/wyłączającej harmonogram rozbrojenia z pierwszej partycji
do drugiej partycji.
Uruchomienie funkcji złożonej 3009 (włączenie/wyłączenie harmonogramu na rozbrojenie
dla wszystkich partycji) spowoduje skopiowanie czasu rozbrojenia z pierwszej partycji do
drugiej partycji.
Jeśli czas w urządzeniu zostanie przestawiony w przód (np. przy zmianie czasu z zimowego
na letni), a harmonogram jest skonfigurowany w ten sposób że jedna z godzin wypada w
czasie który został pominięty, to podana godzina uzbrojenia/rozbrojenia nie zostanie
użyta. Np. jeśli autouzbrajanie jest ustawione na godzinę 02:30 i przy zmianie czasu z
zimowego na letni przestawimy czas z godziny 02:00 na 03:00, to centrala nie zostanie
uzbrojona.
Przykłady:
a) zmiana pojedynczego parametru – przypisanie linii A1, B2, C3 do partycji
pierwszej:

b) zmiana pojedynczego parametru – przypisanie linii A1, B5, D8 do partycji
drugiej:

c) zmiana czasu na wyjście w obu partycjach na 60 sekund:

d) zmiana jednocześnie wielu parametrów dla partycji 2 przy użyciu funkcji złożonej
– chcemy ustawić, aby linie A2, B4, C5 oraz wyjście 1 należały do partycji 2, czas
na wyjście z partycji wynosił 45 sekund, czas alarmu w partycji 2 wynosił 120s, a
sygnalizacja na wejście i wyjście była cicha:

…..
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Uwaga:
W przypadku funkcji złożonej (programowanie wielu
parametrów
jednocześnie),
po
wprowadzeniu
parametru
i
zatwierdzeniu go przyciskiem
parametr jest zapisywany do
pamięci konfiguracji i następuje oczekiwanie na wprowadzenie
kolejnego parametru, i tak aż do wprowadzenia wszystkich
parametrów złożonej funkcji serwisowej. Wciśnięcie przycisku
powoduje anulowanie wyłącznie zmian wprowadzonych w aktualnie
konfigurowanym parametrze i opuszczenie funkcji serwisowej –
parametry wprowadzone wcześniej i zaakceptowane przyciskiem
nie zostają anulowane.

4.3.16. Konfiguracja linii bezprzewodowych
4.3.16.1. Konfiguracja czujek bezprzewodowych
Konfiguracja linii bezprzewodowych może być realizowana za pomocą funkcji serwisowych
konfigurujących jeden parametr związany z linią lub za pomocą złożonych funkcji
serwisowych konfigurujących wszystkie parametry dotyczące danej linii. W złożonych
funkcjach serwisowych, parametry dotyczące danej linii należy podać po kolei, jeden za
drugim. Kody funkcji konfigurujących linie bezprzewodowe zdefiniowane są według
następującego schematu:
<XX> <Y>
Gdzie:
XX – numer linii bezprzewodowej od 01 do 32, poniżej w tabeli zamieszczono nazwy linii i
odpowiadające im numery:
Nazwa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Natomiast użycie numeru 00 spowoduje jednoczesną zmianę parametrów dla wszystkich
linii w systemie,
Y – numer parametru związanego z wybraną linią,
Dla Y=0 – Funkcja złożona, której uruchomienie konfiguruje poniższe parametry jako
kolejny zestaw parametrów
Dla Y=1 – Usuń czujkę. Po wybraniu tej funkcji klawiszem
usuwanie czujki lub klawiszem

można zatwierdzić

można anulować usuwanie.

Przykład:
a) usunięcie czujki B2 (numer 10, patrz tabela wyżej):

Dla Y=2 – Dodaj czujkę. Po wybraniu tego parametru należy nacisnąć przycisk
sabotażu na czujce. Wykrycie transmisji z czujki spowoduje automatyczne
wyświetlenie numeru seryjnego na klawiaturze (wartość heksadecymalna). Po
zatwierdzeniu, czujka zostanie zapisana.
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Przykład:
b) dodanie czujki B3 (numer 11, patrz tabela wyżej):
(przycisk sabotażu na czujce)

Dla Y=3 – Typ czujki bezprzewodowej (tylko do odczytu)
0 – brak czujki
1 – czujka PIR-10
2 – czujka MC-10
4 – czujka SD-10
5 – czujka PIR-11
6 – czujka SD-20
7 – klawiatura KP2W
8 – czujka MC-11
9 – czujka FL-10
12 – czujka GS-21
13 – czujka GS-22

Dla Y=4 – Siła sygnału czujek bezprzewodowych. Funkcja pozwala na sprawdzenie siły
sygnału radiowego czujek bezprzewodowych. Na diodach 1 – 8 będzie pokazywana
siła sygnału odebranego z tej linii. Brak zapalonych diod oznacza brak sygnału.
1 dioda – 12% sygnału
2 diody – 25% sygnału
3 diody – 37% sygnału
4 diody – 50% sygnału
5 diod – 62% sygnału
6 diod – 75% sygnału
7 diod – 88% sygnału
8 diod – 100% sygnału
Jednocześnie klawiatura sygnalizuje siłę sygnału za pomocą dźwięku. 1 dźwięk
oznacza 25% sygnału, 2 dźwięki – 50% sygnału, 3 dźwięki – 75% sygnału, 4 dźwięki
– 100% sygnału.
Wyjście z funkcji następuje po naciśnięciu klawisza
wybrano żadnego numeru linii).

(lub

jeżeli nie

Uwaga:
Podczas dodawania nowej czujki do systemu (parametr
2), powinna mieć ona zdjętą pokrywę. Zaleca się dodawanie czujek
bezprzewodowych pojedynczo – podczas procedury dodawania nowej
czujki, tylko jedna czujka powinna mieć zdjętą obudowę, aby
wyeliminować przypadkowe transmisje z innych czujek.

4.3.16.2. Usuwanie czujek bezprzewodowych
Aby usunąć z systemu wszystkie czujki bezprzewodowe należy wprowadzić następującą
funkcję:

PL

CENTRALA ALARMOWA CPX230NWB – INSTRUKCJA INSTALATORA

44 / 147

Po wejściu do funkcji dioda PROG miga, pozostałe diody się nie świecą. Naciśnięcie
klawisza

spowoduje usunięcie wszystkich czujek bezprzewodowych, wygenerowanie

3 krótkich sygnałów dźwiękowych i wyjście z funkcji. Po naciśnięciu klawisza
wyjście z funkcji a czujki nie zostaną skasowane.

nastąpi

4.3.17. Konfiguracja pilotów bezprzewodowych
4.3.17.1. Konfiguracja pilotów
Konfiguracja pilotów bezprzewodowych może być realizowana za pomocą funkcji
serwisowych konfigurujących jeden parametr związany z pilotem lub za pomocą złożonych
funkcji serwisowych konfigurujących wszystkie parametry dotyczące danego pilota. W
złożonych funkcjach serwisowych, parametry dotyczące danego pilota należy podać po
kolei, jeden za drugim.
Kody funkcji konfigurujących piloty zdefiniowane są według następującego schematu:
<XX> <Y>

<Z>

Gdzie:
XX – numer pilota od 01 do 32, poniżej w tabeli zamieszczono nazwy pilotów i
odpowiadające im numery:
Nazwa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Y – numer parametru związanego z pilotem,
Z – numer (bądź wartość) kolejnego parametru.
Dla Y=0 – Funkcja złożona, której uruchomienie konfiguruje poniższe parametry jako
kolejny zestaw parametrów;
Dla Y=1 – Usuń pilota. Po wybraniu tej funkcji klawiszem
usuwanie pilota lub klawiszem

można zatwierdzić

można anulować usuwanie; brak parametru Z.

Dla Y=2 – Dodaj pilota. Po wybraniu tego parametru należy nacisnąć dowolny przycisk
na pilocie. Wykrycie transmisji od pilota spowoduje automatyczne wyświetlenie jego
numeru seryjnego na klawiaturze (wartość heksadecymalna). Po zatwierdzeniu, pilot
zostanie zapisany; brak parametru Z.
Dla Y=3 – Typ pilota (tylko do odczytu); brak parametru Z:
0 – Brak pilota
2 – Pilot RC-10
Dla Y=4 – Użytkownik, do którego przypisany jest pilot
Dla Y=5, 6, 7 oraz 8 – Przypisanie funkcji przyciskom pilota, gdzie numer 5 oznacza
przycisk - , 6 ,7,80 – Brak funkcji
1 – Uzbrój (w trybie pełnym)
2 – Rozbrój
3 – Alarm
4 – Cichy alarm
5 – Włącz wyjście 1
6 – Włącz wyjście 2
PL
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7 – Włącz wyjście 3
8 – Wyłącz wyjście 1
9 – Wyłącz wyjście 2
10 – Wyłącz wyjście 3
11 – Pomoc medyczna (dostępne od wersji firmware’u 2.8.8)
12 – uzbrój natychmiast (dostępne od wersji firmware’u 2.10.0)
Uwaga:
Funkcja „Alarm” oznacza wywołanie alarmu z sygnalizacja dźwiękową.
Funkcja „Cichy alarm” oznacza alarm bez sygnalizacji dźwiękowej.
Funkcje załączające/wyłączające wyjścia 1, 2 i 3 pozwalają sterować urządzeniami
zewnętrznymi.
Funkcja „Pomoc medyczna” działa na takiej samej zasadzie, co przycisk „POMOC” na
klawiaturze, tzn. generuje alarm medyczny.
Funkcja „Uzbrój natychmiast” pozwala na natychmiastowe uzbrojenie systemu z
pominięciem ustawionego czasu na wyjście.
Alarmy z pilota działają niezależnie od tego czy odpowiednia partycja jest uzbrojona, czy
nie. Dla obu rodzajów alarmów może zostać wysłany komunikat do centrum monitoringu,
w zależności od konfiguracji centrali.
Przykłady:
a) usunięcie pilota numer 1:
b) dodanie pilota numer 1:
(dowolny przycisk na pilocie)

4.3.17.2. Usuwanie wszystkich pilotów
Aby usunąć z systemu wszystkie piloty należy wprowadzić następującą funkcję:
Po wejściu do funkcji dioda PROG miga, pozostałe diody się nie świecą. Naciśnięcie
klawisza

spowoduje usunięcie wszystkich pilotów, wygenerowanie 3 krótkich

sygnałów dźwiękowych i wyjście z funkcji. Po naciśnięciu klawisza
funkcji a piloty nie zostaną skasowane.

nastąpi wyjście z

4.3.18. Konfiguracja przycisków alarmowych na klawiaturze
Konfiguracja działania przycisków alarmowych działa w oparciu o następujący schemat:
<XX> <Y>

<Z>

Gdzie:

XX – określa przycisk alarmowy według kodowania:
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02 – przycisk POMOC, generujący alarm medyczny
03 – przycisk NAPAD, generujący alarm napadowy

Y – numer parametru związanego z wybranym przyciskiem
Z – numer (bądź wartość) kolejnego parametru.


Dla Y=0 – Funkcja złożona, której uruchomienie konfiguruje poniższe parametry
jako kolejny zestaw parametrów.
 Dla Y=1 – Konfiguracja przycisku alarmowego, możliwe wartości parametru Z:
o 1 – włączenie/wyłączenie przycisku
o 2 – wyjście 1
o 3 – wyjście 2
o 4 – wyjście 3
Po zatwierdzeniu żądanej opcji wyświetlą się numery wyjść przypisane do danego przycisku
alarmowego. Używając przycisków o numerach 2-4 można zmieniać stan wyjść, które
załączone zostaną po wywołaniu alarmu przez konfigurowany przycisk funkcyjny. Dla
funkcji włączających lub wyłączających działanie wszystkich przycisków, ich wyjścia
pozostaną bez zmian.
Przykład:
a) włączenie działania wszystkich przycisków alarmowych:
b) włączenie działania funkcji „napad” (przytrzymany przycisk
) oraz zmiana
stanu wyjść 2 i 3 (włączenie, jeżeli były wyłączone; świecące diody sygnalizują,
że opcje zostały włączone):

4.4. WIADOMOŚCI TEKSTOWE
Aby skonfigurowanie wiadomości tekstowych było możliwe z poziomu instalatora,
administrator musi najpierw umożliwić instalatorowi dostęp. Komenda do tego służąca to:
<kod administratora>
Teraz można włączyć lub wyłączyć uprawnienia instalatora do konfiguracji wiadomości
tekstowych klawiszem

. Gdy uprawnienia są aktywne, zapali się dioda 1. Jeżeli są

nieaktywne – dioda 1 będzie zgaszona. Wybór uprawnień należy potwierdzić klawiszem
Maksymalna ilość numerów na jakie urządzenie może wysyłać smsy wynosi 10. Maksymalna
ilość wiadomości do skonfigurowania wynosi 32. Jeżeli z jakiegoś powodu urządzenie nie
może wysłać wiadomości, zostanie ona wysłana w momencie odzyskania łączności z siecią,
ale nie później niż 1 dzień po wystąpieniu zdarzenia generującego smsa (wiadomości ulegają
po tym czasie przedawnieniu i są kasowane).
Uwaga: Treść wiadomości nie powinna zawierać znaków spoza angielskiego
alfabetu. Ponadto, jeżeli treść wiadomości zawiera spacje, należy treść
wiadomości od znaku równości (=) do ostatniego znaku, objąć w cudzysłów (’’ ’’).
Uwaga: Niektóre składowe komend podane są w nawiasach kwadratowych […].
Oznacza to, że są to pola opcjonalne.
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Ustawienie numeru telefonu
Format komendy

XXXX SETTELNUM=ID,NUMBER

Opis komendy

Ustawienie numeru telefonu pod wskazanym indeksem na
liście numerów
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
ID – indeks numeru telefonu na liście, może przyjąć wartość
od 1 do 10
NUMBER – numer telefonu, na który będą wysyłane
wiadomości

Przykład: 1234 SETTELNUM=3,600987654
Opis wiadomości
zwrotnej

SETTELNUM:OK - komenda została przyjęta
SETTELNUM:ERROR – komenda odrzucona przez system

Pobranie numeru telefonu
Format komendy

XXXX GETTELNUM=ID

Opis komendy

Pobranie numeru telefonu spod wskazanego indeksu
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
ID – indeks numeru telefonu na liście

Przykład: 1234 GETTELNUM=2
Opis wiadomości
zwrotnej

GETTELNUM=ID,NUMBER – informacje o numerze telefonu
GETTELNUM:ERROR – komenda odrzucona przez system

Ustawienie treści wiadomości
Format komendy

XXXX SETMESSAGE=ID,MESSAGE_bez_spacji
XXXX SETMESSAGE=”ID,MESSAGE_ze_spacjami”

Opis komendy

Ustawienie treści wiadomości pod podanym indeksem.
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
ID – indeks wiadomości, może przyjąć wartość od 1 do 32
MESSAGE – treść wiadomości

Przykład: 1234 SETMESSAGE=4,wlamanie

PL

CENTRALA ALARMOWA CPX230NWB – INSTRUKCJA INSTALATORA

48 / 147

Opis wiadomości
zwrotnej

SETMESSAGE:OK – komenda została przyjęta
SETMESSAGE:ERROR – komenda odrzucona przez system

Pobranie treści wiadomości
Format komendy

XXXX GETMESSAGE=ID

Opis komendy

Pobranie treści wiadomości o podanym indeksie.
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
ID – indeks wiadomości, może przyjąć wartość od 1 do 32

Przykład: 1234 GETMESSAGE=30
Opis wiadomości
zwrotnej

GETMESSAGE=ID,MESSAGE – informacje o treści
wiadomości
GETMESSAGE:ERROR – komenda odrzucona przez system

Przypisanie treści wiadomości i numerów telefonów do zdarzeń
Format komendy

XXXX SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID

Opis komendy

Przypisanie do zdarzenia treści wiadomości oraz numeru
telefonu, na który ta wiadomość będzie wysłana
XXXX – – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
EVENT – symboliczna nazwa zdarzenia, lista zdarzeń jest
dostępna na końcu tego rozdziału
TELNUM – dziesięcioelementowy ciąg zer i jedynek. Kolejne
cyfry (licząc od lewej) odpowiadają indeksom numerów
telefonów, czyli pierwsza cyfra oznacza pierwszy numer
telefonu, druga cyfra oznacza drugi numer, itd.
0 – wiadomość nie będzie wysyłana na ten numer
1 – wiadomość będzie wysyłana na ten numer
MSG_ID – indeks wiadomości, która będzie wysyłana gdy
wystąpi zdarzenie

Przykład:
1234 SETUSERSMS=ARM1,1000000110,6
oznacza, że zdarzeniu ARM1 (uzbrojenie partycji 1)
przypisano numery telefonów o indeksach 1,8 i 9 oraz treść
wiadomości o indeksie 6.
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Opis wiadomości
zwrotnej

SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID:OK - komenda
została przyjęta
SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID:ERROR – komenda
odrzucona przez system

Pobranie treści wiadomości i numerów telefonów przypisanych do
zdarzeń
Format komendy

XXXX GETUSERSMS=EVENT

Opis komendy

Pobranie indeksów telefonów oraz treści wiadomości
przypisanych do wskazanego zdarzenia
XXXX – – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
EVENT – symboliczna nazwa zdarzenia, lista zdarzeń jest
dostępna na końcu tego rozdziału

Opis wiadomości
zwrotnej

GETUSERSMS=EVENT:TELNUM,MSG_ID – informacje o
przypisanych do zdarzeniach wiadomości oraz numerze
telefonu
GETUSERSMS=EVENT:ERROR – komenda odrzucona przez
system

Pobranie informacji o stanach partycji
Format komendy

XXXX GETARMED

Opis komendy

Pobranie informacji o uzbrojeniu/rozbrojeniu partycji.
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora
lub instalator, gdy ma zezwolenie na serwis.

Przykład: 1234 GETARMED
Opis wiadomości zwrotnej

PARTITION1:X, PARTITION2:Y – informacje o
uzbrojeniu partycji.
PARTITION1,PARTITION2 – domyślne nazwy partycji,
mogą być zmienione za pomocą komendy SETNAME
X,Y – stany partycji, przyjmują wartości:
0-rozbrojona
1-uzbrojona
GETARMED:ERROR – komenda odrzucona przez
system
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Ustawienie opisu partycji, linii wejściowych, wyjść, użytkowników i
obiektów
Format komendy

XXXX SETNAME=ELEMENT,[NR],VALUE_bez_spacji
XXXX SETNAME=”ELEMENT,[NR],VALUE_ze_spacjami”

Opis komendy

Ustawienie nazwy (pozycja VALUE) dla danego elementu
(możliwe wartości pozycji poniżej) o numerze nr.
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
Możliwe wartości pozycji ELEMENT:
PARTITION – nadaję nazwę partycji; numery 1 i 2
ZONE – nadaję nazwę linii wejściowej centrali
odpowiadającej podanemu numerowi; numery od 1 do 32
OUTPUT – nadaję nazwę wyjściu
podanemu numerowi; numery od 1 do 3

odpowiadającemu

USER– nadaję nazwę użytkownikowi o podanym numerze;
numery od 1 do 32
SYSTEM – nadaję nazwę obiektowi, w którym zainstalowano
centralę i system alarmowy. Uwaga: dla tego elementu nie
podaje się pola nr.

Przykład 1:
1234 SETNAME=PARTITION,1,Piwnica
Przykład 2:
1234 SETNAME=”PARTITION,2,Pokoj dzieciecy”
Opis wiadomości
zwrotnej

SETNAME:OK – komanda została przyjęta
SETNAME:ERROR-PERMISSION – użytkownik nie ma
uprawnień do wykonania tej komendy
SETNAME:ERROR-FORMAT – niepoprawny format komendy
SETNAME:ERROR-VALUE – niepoprawnie podane wartości
SETNAME:ERROR-PERMISSION – komenda odrzucona; inne
błędy
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Pobranie opisu partycji, linii wejściowych, wyjść, użytkowników i
obiektów
Format komendy

XXXX GETNAME=ELEMENT,[NR]

Opis komendy

Pobranie opisu danego elementu o podanym numerze nr.
Jest to komenda komplementarna do SETNAME – tam
opisane są dopuszczalne wartości poszczególnych pól, patrz
tabela „Ustawienie nazwy partycji, linii wejściowych, wyjść,
użytkowników i obiektów”
XXXX – kod serwisowy (ATS) lub kod administratora lub
instalator, gdy ma zezwolenie na serwis
Możliwe wartości pozycji ELEMENT:
PARTITION – pobiera opis partycji; numery 1 i 2
ZONE – pobiera opis linii wejściowej centrali odpowiadającej
podanemu numerowi; numery od 1 do 32
OUTPUT – pobiera opis wyjścia odpowiadającemu
podanemu numerowi; numery od 1 do 3
USER– pobiera opis użytkownika o podanym numerze;
numery od 1 do 32
SYSTEM – pobiera opis obiektu, w którym zainstalowano
centralę i system alarmowy. Uwaga: dla tego elementu nie
podaje się pola nr.

Przykład 1:
1234 GETNAME=PARTITION,1 – pobiera opis partycji 2
Opis wiadomości
zwrotnej

GETNAME=ELEMENT,[NR],VALUE – komenda wykonana
prawidłowo, uzyskany opis elementu
(UWAGA: Jeżeli nazwa nie została zmieniona (pozostaje
domyślna), to nie zostanie ona podana w odpowiedzi)
GETNAME:ERROR-PERMISSION – użytkownik
uprawnień do wykonania tej komendy

nie

ma

GETNAME:ERROR-FORMAT – błędny format komendy
GETNAME:ERROR-VALUE – błędnie podane wartości
GETNAME:ERROR-PERMISSION – komenda odrzucona; inne
błędy
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Lista zdarzeń obsługiwanych przez komendy SETUSERSMS oraz GETUSERSMS
Nazwa symboliczna
ARM1

Pełne uzbrojenie partycji 1

ARMSTAY1

Uzbrojenie partycji 1 w trybie obwodowym

ARM2

Pełne uzbrojenie partycji 2

ARMSTAY2

Uzbrojenie partycji 2 w trybie obwodowym

DISARM1

Rozbrojenie partycji 1

DISARM2

Rozbrojenie partycji 2

INPUT1
(do INPUT32)
INPUT1-OFF
(do INPUT32-OFF)
INPUT1-TAMPER
(do INPUT32-TAMPER)
INPUT1-TAMPEREND
(do INPUT32-TAMPEREND)
INPUT1-LOCK
(do INPUT32-LOCK)
INPUT1-UNLOCK
(do INPUT32-UNLOCK)
OUTPUT1-ON
(do OUTPUT3-ON)
OUTPUT1-OFF
(do OUTPUT3-OFF)
OUTPUT1-TAMPER
(do OUTPUT3-TAMPER)
OUTPUT1-TAMPEREND
(do OUTPUT3-TAMPEREND)

PL

Wyjaśnienie

Naruszenie linii 1…32
Koniec naruszenia lini 1…32
Sabotaż linii 1…32
Koniec sabotażu linii 1…32
Blokada linii 1...32
Koniec blokady linii 1…32
Załączenie wyjścia 1…3
Wyłączenie wyjścia 1…3
Awaria wyjścia 1…3
Koniec awarii wyjścia 1…3

POWER-FAIL

Awaria zasilania

POWER-OK

Koniec awarii zasilania

BATTERY-FAIL

Awaria akumulatora

BATTERY-OK

Koniec awarii akumulatora
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AUX1-FAIL

Awaria wyjścia zasilającego AUX1

AUX2-FAIL

Awaria wyjścia zasilającego AUX2

AUX1-OK

Koniec awarii wyjścia zasilającego AUX1

AUX2-OK

Koniec awarii wyjścia zasilającego AUX2

KEYPAD1-LOST
(do KEYPAD3-LOST)
KEYPAD1-OK
(do KEYPAD3-OK)
KEYPAD1-TAMPER
(do KEYPAD3-TAMPER)
KEYPAD1-TAMPEREND
(do KEYPAD3-TAMPEREND)

Awaria klawiatury 1…3
Koniec awarii klawiatury 1…3
Sabotaż klawiatury 1…3
Koniec sabotażu klawiatury 1…3

KEYPAD-FIRE-BEGIN

Alarm ‘Pożar’ wywołany z klawiatury

KEYPAD-HELP-BEGIN

Alarm ‘Pomoc’ wywołany z klawiatury

KEYPAD-SILENTALARM-BEGIN

Alarm ‘Napad’ wywołany z klawiatury

KEYPAD-FIRE-END

Alarm ‘Pożar’ zakończony

JAMMING-BEGIN

Zagłuszanie GSM

JAMMING-END

Koniec zagłuszania GSM

DETECTOR1-LOST
(do DETECTOR32-LOST)
DETECTOR1-OK
(do DETECTOR32-OK)
DETECTOR1-PWR
(do DETECTOR32-PWR)
DETECTOR1-PWROK
(do DETECTOR32-PWROK)

Zanik łączności z czujką bezprzewodową 1…32
Koniec zaniku łączności z czujką bezprzewodową 1…32
Niski poziom baterii w czujce bezprzewodowej 1…32
Koniec niskiego poziomu baterii w czujce
bezprzewodowej 1…32

Lista błędów wysyłanych w wiadomościach zwrotnych
Nazwa symboliczna

PL
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ERROR-PERMISSION

Brak uprawnień do wykonania komendy

ERROR-FORMAT

Nieprawidłowy format komendy

ERROR-VALUE

Nieprawidłowa wartość parametru

ERROR-EMPTY

Brak wartości parametru

ERROR

Inny błąd
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5.

PROGRAM KONFIGURACYJNY

5.1. UWAGI WSTĘPNE
Oprogramowanie Konfigurator nadajników GPRS może być pobrane ze strony
www.ebs.pl (login: ebs, hasło: ebs). Należy uruchomić opcję instalatora, który
przeprowadza przez proces instalacji programu. Domyślnie zainstaluje się on w katalogu
C:\Program Files\EBS\. Instalator może tworzyć także skróty do programu na pulpicie oraz
w menu systemu Windows.
Jeżeli urządzenie ma być użyte po raz pierwszy, należy je najpierw zaprogramować przy
pomocy w/w oprogramowania, a dopiero po tej procedurze można umieścić w urządzeniu
kartę SIM. W przeciwnym wypadku karta SIM może zostać zablokowana przy próbie
podania błędnego kodu PIN. Alternatywnym rozwiązaniem jest użycie karty SIM z
wyłączonym kodem PIN.
W przypadku programowania zdalnego istnieje konieczność umieszczenia karty SIM przed
przystąpieniem do przesyłania ustawień konfiguracyjnych. W tej sytuacji należy albo
używać kart SIM z wyłączonym kodem PIN albo przed jej włożeniem do urządzenia zmienić
kod PIN przy pomocy telefonu komórkowego.

5.2. KOMPUTER - WYMAGANIA
Minimalne wymagania dla komputera PC, na którym będzie instalowane oprogramowanie
konfiguracyjne przedstawiono poniżej:
Sprzęt:




Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej)
4,5 GB pamięci na dysku twardym,

Oprogramowanie:



System operacyjny: Windows 7 lub nowszy,
Program .NET Framework 4.5 lub nowszy.

5.3. FUNKCJE PROGRAMU
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na ekranie pojawi się jego główne okno. Z
tego poziomu mamy dostęp zarówno do funkcji programu jak też do parametrów
programowalnych urządzenia (patrz rozdział 6.).
Główne okno programu podzielone zostało na kilka obszarów.
Menu główne: umieszczone w górnej części okna, zawiera opcje sterowania i konfiguracji
programu.

Zawartość menu głównego jest następująca:
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Menu główne odzwierciedlone jest także w formie ikon, na pasku szybkiego dostępu:

5.3.1. Menu -> Plik
5.3.1.1. Plik -> Nowy
Otwiera nowy zestaw parametrów. Na bazie tej opcji można edytować parametry
konfiguracyjne urządzenia.

Należy wybrać odpowiedni typ urządzenia: CPX230NWB

5.3.1.2. Plik -> Otwórz
Jeżeli mamy plik z zapisanymi ustawieniami to dane te możemy wykorzystać do
zaprogramowania kolejnego urządzenia. Należy najpierw wskazać katalog, w którym
zapisano plik, a następnie podać nazwę pliku. Uzyskany zbiór danych może zostać
zmodyfikowany przez użytkownika. Aby naniesione zmiany przyniosły efekt muszą zostać
wysłane do urządzenia.

5.3.1.3. Plik -> Zapisz
Jeżeli programujemy wiele urządzeń w różnych konfiguracjach, nie musimy pamiętać
każdej z nich. Można zapisać na dysku twardym wszystkie nastawy urządzenia pod
określoną nazwą i odczytywać je w późniejszym czasie. Funkcja ta zapisuje na dysk
wszystkie informacje z okien konfiguratora. Po wywołaniu funkcji ukazuje się okno
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dialogowe z prośbą o podanie nazwy pliku. Domyślnie dane zapisywane są z
rozszerzeniem .cmi.

5.3.1.4. Plik -> Język
Opcja ta pozwala nam na wybór jednego z dostępnych języków (zdefiniowanych w
dołączonych zewnętrznych plikach językowych).

5.3.1.5. Plik -> Połączenia
Przed przystąpieniem do programowania urządzeń należy zdefiniować rodzaj połączenia,
jakiego będziemy używać.
Dysponujemy dwiema metodami programowania: lokalną i zdalną.

5.3.1.5.1. Połączenie lokalne
Połączenie lokalne oznacza, że oprogramowanie konfiguracyjne (a właściwie komputer,
na którym zostało zainstalowane) jest bezpośrednio podłączone do odpowiedniego złącza
centrali za pomocą specjalnego przewodu programowania, wykorzystującego port
szeregowy RS-232(GD-PROG) lub port USB albo Bluetooth (MINI-PROG-BT, SP-PROGBT). Każdy kanał połączenia (także USB i Bluetooth) „otwiera” wirtualne porty szeregowe
COM, wykorzystywane w komunikacji centrala alarmowa-Konfigurator.
Aby móc zaprogramować urządzenie lub dokonać innych czynności (np. odczytania
ustawień z urządzenia, zmiany firmware itp.) należy najpierw zdefiniować parametry
samego połączenia.
Do tego celu służy poniższe okno dostępne po aktywacji opcji Plik z Menu Głównego, i
wybraniu funkcji Połączenia lub po kliknięciu ikony
wywołania zakładki RS232.

na pasku szybkiego dostępu oraz

Określamy:


Nazwę połączenia np. Local

Wybieramy odpowiedni port szeregowy przypisany podłączonemu programatorowi np.
COM1
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Kliknięciem przycisku [Dodaj] zatwierdzamy ustawienia. Połączenie zostaje zapamiętane
(i umieszczone w tabeli). Od tej chwili program umożliwi nam przewodowe podłączenie
do urządzenia oraz pozwoli na odczyt i zapis parametrów w pamięci urządzenia.
W kolejnej zakładce „MINI-PROG” (nazwa pochodząca od programatora) także należy
zdefiniować parametry połączenia.

Czynności są analogiczne jak przy zakładce „RS232”. Należy określić nazwę, odpowiedni
port COM i dodać połączenie.
Programatory MINI-PROG-BT oraz SP-PROG-BT posiadają złącze microUSB, dzięki którym
można połączyć się z PC/laptopem przy użyciu portu USB, ale także mają wbudowany
interfejs Bluetooth umożliwiający komunikację.
Po podłączeniu (czy to przez USB czy Bluetootha) należy odszukać odpowiedni port COM
dla danego urządzenia i go wybrać.

5.3.1.5.2. Połączenia zdalne
Jak wspomniano powyżej, urządzenie oraz oprogramowanie umożliwia pełną konfigurację
za pomocą łącza GPRS lub w kanale CSD. Dla takiego trybu programowania należy
odpowiednio zdefiniować parametry łączy.
Łącze GPRS
Konfiguracja tego trybu wymaga aktywacji opcji Plik z Menu Głównego, wyboru funkcji
Połączenia (lub po kliknięciu ikony
zakładki GPRS.

na pasku szybkiego dostępu) oraz wywołania

Na ekranie pojawi się poniższe okno.
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Określamy:


Nazwę połączenia np. Zdalne



Wybieramy nazwę analizatora np. primary



Wpisujemy adres analizatora np. www.ebs.pl



Podajemy port, na którym analizator nasłuchuje poleceń np. 9000

Kliknięciem przycisku [Dodaj] zatwierdzamy ustawienia. Połączenie zostaje zapamiętane
(i umieszczone w tabeli). Od tej chwili program umożliwi nam zdalne podłączenie do
urządzenia oraz pozwoli na odczyt i zapis parametrów w pamięci urządzenia.
UWAGA: Parametry: nazwa analizatora, adres analizatora, port
dotyczą ustawień odbiornika systemu monitoringu OSM.Server.
Zdalne programowanie jest dostępne tylko w przypadku
użytkowania w/w urządzenia (oprogramowania).
Łącze CSD
Konfiguracja tego trybu wymaga aktywacji opcji Plik z Menu Głównego, wyboru funkcji
Połączenia (lub po kliknięciu ikony
zakładki Modem GSM.

na pasku szybkiego dostępu) oraz wywołania



Na ekranie pojawi się okno, w którym określamy:



Nazwę połączenia np. ZdalneCSD



Port szeregowy (np. COM1), do którego podłączony jest modem GSM taki jak
Wavecom Fastrack



Kod PIN karty SIM zainstalowanej w modemie GSM np. 1111

Parametry portu szeregowego: Liczba bitów/sek. (np. 115200), Bity danych (8),
Parzystość (brak), Bity stopu (1).
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Kliknięciem przycisku [Dodaj] zatwierdzamy ustawienia. Połączenie zostaje zapamiętane
(i umieszczone w tabeli). Od tej chwili program umożliwi nam zdalne podłączenie do
urządzenia oraz pozwoli na odczyt i zapis parametrów w pamięci urządzenia.
UWAGA: Zdalna konfiguracja z użyciem kanału CSD jest możliwa
tylko w przypadku, gdy aktywna jest usługa przesyłu danych CSD
zarówno dla karty SIM umieszczonej w urządzeniu jak też dla karty
SIM zainstalowanej w modemie GSM. Dodatkowo centrala musi mieć
włączone zezwolenie na odbieranie połączeń CSD – patrz punkt
6.7.1.2. Autoryzowane numery modemów GSM.
Programowanie za pomocą połączenia CSD jest możliwe także, gdy mamy zainstalowany
system OSM.Server, do którego podłączony jest przynajmniej jeden modem GSM. Jeżeli
urządzenie jest wpisane na listę serwera (numer fabryczny oraz numer telefonu karty
SIM – patrz Instrukcja OSM.Server) to możemy skorzystać z połączenia za
pośrednictwem OSM. Warunkiem tego jest brak połączenia GPRS z urządzeniem. Próba
programowania (przy pomocy łącza GPRS – patrz wyżej) zakończy się pytaniem czy
chcemy użyć modemu podłączonego do serwera. Jeżeli odpowiemy pozytywnie to
procedura będzie dalej przebiegała jak w przypadku innych kanałów programowania.

5.3.1.6. Plik -> Archiwizacja
Wszystkie nastawy konfiguratora, zarówno te odczytane z urządzeń jak też te zapisane
do urządzenia są automatycznie zapisywane na twardym dysku. Jeżeli w trakcie instalacji
konfiguratora nie zmieniono katalogów to pliki te znajdziemy np. w takiej lokalizacji:
C:\Program Files\EBS\KonfiguratorLX\configs\CPX230NWB_20000\
Katalog CPX230NWB_20000 zawiera wszelkie pliki związane z programowaniem
urządzenia typu CPX230NWB o numerze fabrycznym 20000. Nazwa plików zawiera datę i
godzinę operacji oraz jej rodzaj (zapis / odczyt). Pliki mają rozszerzenie cmi.

5.3.1.7. Plik -> Koniec
Kończy działanie programu.
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5.3.2. Menu -> Operacje
5.3.2.1. Operacje -> Odczytaj
Funkcja ta odczytuje dane zapisane w pamięci modułu GPRS. Wymiana danych przebiega
na porcie wybranym w sekcji „Wybierz rodzaj połączenia” (patrz opis opcji „Konfiguracja”
poniżej). Poprawny odczyt zostaje potwierdzony stosownym komunikatem. Pobrane z
urządzenia dane można zapisać w pliku (patrz punkt 5.3.1.3), po czym wykorzystać dla
innych urządzeń.
Użycie tej funkcji wymaga zdefiniowania rodzaju i parametrów połączenia. Np. dla
połączenia lokalnego pojawia się poniższe okno:

gdzie:
Rodzaj połączenia – sposób połączenia z urządzeniem.
Kod serwisowy lub instalatora – kod dostępu do urządzenia.
Szczegółowy opis konfigurowania połączeń zawarty jest w punkcie 5.3.1.5.

5.3.2.2. Operacje -> Wyślij
Funkcja ta jest analogiczna do powyższej, przy czym pozwala nam na zapis danych do
pamięci urządzenia. Możliwe jest również ustawienie wewnętrznego zegara urządzenia.
W tym celu należy zaznaczyć pole „Ustaw czas” oraz wprowadzić odpowiednią datę wraz
z godziną. Poprawny zapis zostaje potwierdzony stosownym komunikatem.
Aby wszystkie zmiany konfiguracyjne oraz dodani użytkownicy i urządzenia
bezprzewodowe zostały zapamiętane przez centralę, należy je wysłać przy użyciu właśnie
tej funkcji – pola: „Zapisz użytkowników (tylko CPX)”, „Zapisz urz. Bezprzewodowe (tylko
CPX)” i „Zapisz konfigurację”.
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5.3.2.3. Operacje -> Przywróć ustawienia domyślne
W przypadku, gdy operacja „Odczytaj” kończy się wskazaniem błędu (np. przy
nieznajomości kodu dostępu) można dokonać operacji powrotu do ustawień domyślnych.
W tym celu należy wybrać tę funkcję. Na ekranie pojawi się komunikat „Czy chcesz
nadpisać parametry urządzenia domyślnymi nastawami”. Po jego zatwierdzeniu pojawi
się okno definicji połączenia:

Operacja ta jest możliwa tylko przy połączeniu lokalnym. Po jej zakończeniu parametry
urządzenia powrócą do nastaw fabrycznych.

5.3.2.4. Operacje -> Historia zdarzeń
Funkcja umożliwia odczytanie ostatnich zdarzeń zapisanych w pamięci urządzenia.
Zobacz rozdział 6.12.

5.3.2.5. Operacje -> Monitor urządzenia
Funkcja umożliwia bieżącą kontrolę stanu urządzenia. Zobacz rozdział 6.11.
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5.3.3. Menu -> Pomoc
Po wybraniu tej funkcji wyświetlane są dodatkowe informacje o programie.

5.4. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
W celu zaprogramowania należy nawiązać połączenie z urządzeniem. W zależności od
trybu połączenia możliwe są dwa sposoby programowania.

5.4.1. Programowanie lokalne
W celu dokonania lokalnego programowania urządzenia należy:






Podłączyć przewód serwisowy np. GD-PROG, SP-PROG-BT, czy MINI-PROG-BT w
trybie PROG pomiędzy złączem CONF (na płytce drukowanej urządzenia) a portem
COM komputera, zdefiniowanym w opcji Połączenia -> RS-232 lub MINI-PROG (dla
programatora o tej samej nazwie).
Podłączyć zasilanie do centrali. Po podłączeniu zasilania i wykryciu przewodu
programującego, moduł zasygnalizuje ten fakt diodami LED: zielona zaświeci się a
czerwona zacznie szybko migać.
Uruchomić Konfigurator i zdefiniować parametry pracy urządzenia (patrz rozdz. 6.).
UWAGA: Podać prawidłowy kod PIN dla używanej karty SIM.








Wybrać funkcję Wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać zdefiniowane
wcześniej połączenie lokalne (rozdział 5.3.1.5.1.). Przepisać ustawienia do pamięci
urządzenia.
Wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód programujący lub przełączyć programator w
tryb DEBUG (MONITOR) w celu monitorowania pracy urządzenia.
Włożyć kartę SIM.
Podłączyć ponownie zasilanie.
Urządzenie jest gotowe do pracy.

5.4.2. Programowanie zdalne
Zdalne programowanie urządzenia jest możliwe w dwóch przypadkach:


Użytkownik posługuje się Konfiguratorem nadajników GPRS oraz modemem GSM
podłączonym do komputera.


Użytkownik pracuje w oparciu o odbiornik systemu monitoringu OSM.Server.
W pierwszym przypadku zdalne programowanie odbywa się w kanale CSD a jego
procedura jest analogiczna jak przy programowaniu lokalnym, z tą tylko różnicą, że w
opcjach połączenia wybieramy „Modem GSM” (patrz rozdział 5.3.1.5.2. – Łącze CSD).

UWAGA: Zdalna konfiguracja z użyciem kanału CSD jest możliwa
tylko w przypadku, gdy aktywna jest usługa przesyłu danych CSD
zarówno dla karty SIM umieszczonej w urządzeniu jak też dla karty
SIM zainstalowanej w modemie GSM.
W drugim przypadku, zgodnie z opisem w rozdziale 5.3.1.5.2. – Łącze GPRS, należy
zdefiniować połączenie zdalne w oparciu o parametry OSM.Server. Ponieważ
OSM.Server odbiera (i wysyła) informacje wyłącznie z urządzeń, które ma zapisane w
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swojej bazie danych, pierwszą czynnością w zdalnym programowaniu jest właściwe
zarejestrowanie urządzenia. Procedura ta jest opisana w instrukcji obsługi OSM.Server.

5.4.2.1. Pierwsze programowanie urządzenia
Ponieważ urządzenie nie ma zdefiniowanych parametrów dostępu zarówno do sieci
GPRS, jak też do OSM.Server, programowanie należy rozpocząć od ich podania. Bez
względu na sposób realizacji takiego wpisu należy najpierw dokonać rejestracji
urządzenia w bazie danych OSM.Server.
Przed przystąpieniem do zdalnego programowania należy upewnić się, że urządzenie
zostało wyposażone w kartę SIM (z zastrzeżeniami podanymi w rozdziale 6.1.5.3.) i
podłączone do zasilania. Użytkownik musi znać numer fabryczny urządzenia oraz numer
telefonu karty SIM.
Procedura programowania jest następująca:


Posługując się konsolą OSM.Server, w zakładce Urządzenia wskazać kursorem
właściwe urządzenie.



Kliknąć w opcję „Config” a następnie wskazać funkcję „Set configuration”. Pojawi
się lista parametrów.



Wpisać Adres serwera, port serwera oraz APN. Po kliknięciu OK system wyśle do
urządzenia wpisane parametry (SMS).



Poczekać aż urządzenie zgłosi się do serwera (w zakładce Urządzenia zostanie
ono zaznaczone zielonym kolorem.



Uruchomić oprogramowanie i zdefiniować opcje urządzenia (opis znajduje się w
rozdziale 6.).



Wybrać funkcję Wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać zdefiniowane
wcześniej połączenie zdalne (rozdział 5.3.1.5.2.). Przepisać ustawienia do
pamięci urządzenia.



Po zakończeniu zapisu zamknąć program konfiguratora.



Urządzenie jest gotowe do transmisji danych.

5.4.2.2. Przeprogramowywanie urządzenia
Ponieważ urządzenie posiada zdefiniowane parametry dostępu zarówno do sieci GPRS
jak też do OSM.Server programowanie można przeprowadzić w dowolnym momencie.
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane na obiekcie chronionym, czyli jest wyposażone w
kartę SIM i podłączone do zasilania to procedura programowania jest następująca:
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Uruchomić oprogramowanie konfiguratora i zdefiniować opcje urządzenia (opis
znajduje się w rozdziale 6.).



Wybrać funkcję Wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać zdefiniowane
wcześniej połączenie zdalne (rozdział 5.3.1.5.2). Przepisać ustawienia do pamięci
urządzenia.



Po zakończeniu zapisu zamknąć program konfiguratora.



Urządzenie jest gotowe do transmisji danych zgodnie z nowymi ustawieniami.
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6.

PARAMETRY PROGRAMOWALNE

Parametry dostępne w programie konfiguracyjnym zostały podzielone na grupy: Dostęp,
Transmisja, Wejścia/Wyjścia, Opcje Systemu, Użytkownicy, Monitoring, Ograniczenia,
Powiadomienia SMS, Kontrola łącza, Firmware. Każda z tych grup zostanie szczegółowo
omówiona w dalszej części instrukcji.

6.1. DOSTĘP
6.1.1. Parametry
6.1.1.1. Tryb pracy urządzenia
W zależności od preferencji użytkownika, urządzenie może pracować w jednym z 4
trybów (wybór z rozwijanej listy):
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GPRS & SMS: standardowo transmisja GPRS (protokół TCP/IP) a w przypadku
problemów z tym łączem automatyczne przejście w tryb SMS.



SMS: Transmisja wyłącznie w trybie SMS, bez próby zestawienia połączenia GPRS.



GPRS: standardowo transmisja GPRS (protokół TCP/IP). W przypadku problemów
z tym łączem następuje brak komunikacji zdalnej.



Bezserwerowy: brak transmisji z serwerem, zdalna komunikacja z użytkownikiem
jest możliwa tylko za pomocą powiadomień SMS.
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6.1.1.2. Okres testu GPRS
Urządzenie przesyła, z określonym interwałem sygnał „Test”, który informuje stację
monitoringu, że urządzenie pracuje. W tym polu określa się, co ile sekund będzie
przesyłany taki komunikat.

6.1.1.3. Tryb SMS po ilości nieudanych prób
Definiujemy ilość prób podłączenia do serwera. Jeżeli w trakcie powtórzeń nie dojdzie
do podłączenia, to po ich wyczerpaniu, urządzenie przejdzie w tryb SMS. W tym trybie
urządzenie nadal podejmuje próby podłączenia się do serwera, zgodnie z interwałem
zdefiniowanym w pkt. 6.1.3.3.

6.1.1.4. Okres testu SMS
Funkcja ta jest analogiczna jak dla GPRS. Dotyczy przypadku problemów z transmisją
GPRS. Gdy urządzenie automatycznie przechodzi w tryb SMS (dotyczy to również trybu
pracy tylko w postaci SMS). Zwykle niepożądane jest przesyłanie testu w postaci SMS
tak często jak przy użyciu transmisji GPRS. Parametr ten pozwala na znaczne
wydłużenie odstępu między testami (czas w minutach) lub całkowite wyłączenie tej
opcji.

6.1.1.5. Nr telefonu serwera
Jeżeli do aplikacji serwera (np. OSM.Server) jest podłączony modem GSM, to w tym
miejscu wpisujemy jego numer. Na ten numer będą wysyłane wiadomości SMS w
momencie, gdy urządzenie ma problem z transmisją GPRS.
W przypadku, gdy pole to pozostanie puste lub wpisana zostanie tylko jedna cyfra (w
tym 0), urządzenie nie przejdzie w tryb sms - będzie pracować wyłącznie w trybie
GPRS.
UWAGA: Pole to będzie nieaktywne w przypadku, gdy tryb pracy
urządzenia zostanie zdefiniowane jako GPRS.

6.1.1.6. Wysyłaj natychmiast zdarzenia SMS
W przypadku utraty połączenia GPRS informacje o nadchodzących zdarzeniach będą
wysyłane wiadomością SMS natychmiast, nawet w przypadku gdy urządzenie nie
przeszło jeszcze do trybu SMS.

6.1.2. Parametry punktu dostępowego
6.1.2.1. APN
Parametr zależny od operatora sieci GSM, z którego usług GPRS będziemy korzystać.
Określa on nazwę punktu dostępowego do sieci GPRS. Istnieje możliwość uzyskania
prywatnego punktu dostępowego. W takim przypadku jego nazwa zostanie podana
przez konkretnego operatora sieci GSM.
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6.1.2.2. ID użytkownika
Przy korzystaniu z publicznego APN najczęściej nie jest wymagane. Dla APN prywatnego
parametr ten należy uzyskać od operatora (bez niego nie uzyska się dostępu do sieci
GPRS).

6.1.2.3. Hasło użytkownika
Przy korzystaniu z publicznego APN najczęściej nie jest wymagane. Dla APN prywatnego
parametr ten należy uzyskać od operatora (bez niego nie uzyska się dostępu do sieci
GPRS).
UWAGA: Korzystanie z prywatnego APN podnosi bezpieczeństwo
systemu.

6.1.2.4. DNS1 i DNS2
Określa adres podstawowego i zapasowego DNS (systemu nazw domenowych). Jeżeli
adres serwera został wpisany w postaci domenowej musimy podać przynajmniej jeden
adres DNS.

6.1.3. Parametry serwera podstawowego
6.1.3.1. Adres IP serwera
Jest to adres IP odbiornika systemu monitorowania (OSM.Server) lub komputera, na
którym zainstalowany jest program „Serwer Komunikacyjny”, np. 89.123.115.8. Adres
ten może być podany także w postaci nazwy domenowej serwera, np. modul.gprs.com.
W takim przypadku wymagane jest podanie przynajmniej jednego adresu serwera DNS.

6.1.3.2. Port serwera
Określa port serwera, który został w serwerze przeznaczony do odbioru danych z
urządzenia.

6.1.3.3. Odstęp pomiędzy kolejnymi próbami łączenia się z serwerem
Zaprogramowane i wyposażone w kartę SIM urządzenie będzie próbowało
automatycznie połączyć się z serwerem. W tym miejscu definiujemy odstęp czasu (w
sekundach), po którym próba podłączenia będzie ponowiona, o ile poprzednia
zakończyła się niepowodzeniem.

6.1.3.4. Liczba prób łączenia się z serwerem
Określamy ile razy urządzenie będzie próbowało podłączyć się do serwera. W przypadku
kolejnych niepowodzeń. Po realizacji określonej liczby prób, urządzenie rozpocznie
procedurę podłączania do serwera zapasowego. Opcja ta jest aktywna tylko w
przypadku, gdy zdefiniujemy parametry serwera zapasowego.
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6.1.3.5. Kolejność podłączania się do serwerów
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że urządzenie będzie próbowało w pierwszej
kolejności podłączać się do serwera podstawowego, bez względu na definicję
parametrów dla serwera zapasowego (w szczególności liczby prób łączenia się).

6.1.4. Parametry serwera zapasowego
6.1.4.1. Adres IP serwera
Jest to adres IP drugiego (rezerwowego) odbiornika systemu monitorowania
(OSM.Server) lub komputera, na którym zainstalowany jest program „Serwer
Komunikacyjny”, np. 89.130.125.82. Adres ten może być podany także w postaci nazwy
domenowej serwera, np. monitor.gprs.com. W takim przypadku wymagane jest podanie
przynajmniej jednego adresu serwera DNS.

6.1.4.2. Port serwera
Określa port serwera, który został w serwerze przeznaczony do odbioru danych z
urządzenia.

6.1.4.3. Odstęp pomiędzy kolejnymi próbami łączenia się z serwerem
Jeżeli urządzenie nie może podłączyć się do serwera podstawowego, to po wyczerpaniu
zdefiniowanej dla niego liczby prób, zacznie realizować procedurę podłączania do
serwera zapasowego. W tym miejscu definiujemy odstęp czasu (w sekundach), po
którym próba podłączenia będzie ponowiona, o ile poprzednia zakończyła się
niepowodzeniem.

6.1.4.4. Liczba prób łączenia się z serwerem
Określamy ile razy urządzenie będzie próbowało podłączyć się do serwera zapasowego.
W przypadku kolejnych niepowodzeń, po realizacji określonej liczby prób powróci do
procedury podłączania do serwera podstawowego.

6.1.4.5. Rozłączenie po czasie
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że urządzenie rozłączy się z serwerem
zapasowym po upływie zdefiniowanego czasu. Dalsze działanie zależy od zdefiniowania
parametru Kolejność podłączania (patrz punkt 6.1.3.5). Jeżeli opcja ta jest aktywna, to
urządzenie podejmie próbę podłączenia do serwera podstawowego. Jeżeli opcja jest
nieaktywna, urządzenie najpierw dokończy procedurę podłączania do serwera
zapasowego, a jeżeli ta zakończy się niepowodzeniem, przejdzie do prób podłączania do
serwera podstawowego.

6.1.5. Dostęp
6.1.5.1. Kod serwisowy
Pełni rolę zabezpieczenia urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem. Jest
wykorzystywany zarówno w procesie programowania urządzenia, jak również przy jego
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zdalnym sterowaniu (w trybie TCP/IP lub SMS). Fabrycznie jest ustawiony na 0000.
Należy go zmienić przy pierwszym uruchomieniu (programowaniu) urządzenia. Może
zawierać od czterech do siedmiu cyfr.

6.1.5.2. Kod instalatora
Kod instalatora jest wykorzystywany w procesie programowania urządzenia przy
pomocy klawiatury KP32. Fabrycznie kod jest ustawiony na wartość 2222. Należy go
zmienić przy pierwszym uruchomieniu (programowaniu) urządzenia. Kod może zawierać
od czterech do siedmiu znaków.
Kod instalatora może być odczytany i zmieniony zdalnie z poziomu konsoli OSM.Server
lub poprzez wysłanie komendy SMS. W przypadku odczytu kodu instalatora z poziomu
konsoli OSM.Server należy wysłać komendę dowolną o treści:
GETPARAM=3,1
odpowiedź z kodem pojawi się w dolnej części okna konsoli.
Zmiany kodu instalatora można dokonać z poziomu konsoli OSM.Server wysyłając tzw.
„komendę dowolną” o treści:
SETPARAM=3,1,nowy_kod
gdzie jako nowy_kod należy podać ciąg od 4 do 7 cyfr.

6.1.5.3. PIN karty SIM
Ponieważ urządzenie wykorzystuje do pracy sieć GSM, niezbędna jest karta SIM
pozyskana od operatora sieci telefonii komórkowej. PIN karty SIM, przeznaczonej do
pracy w konkretnym urządzeniu, musi zostać zaprogramowany przed jego pierwszym
użyciem. Jest on niezbędny do automatycznego uruchomienia systemu. W przypadku
posiadania karty bez PIN, w pole to można wpisać dowolną wartość, np. 0000.
Jeżeli numer PIN będzie wprowadzony błędnie, to po włożeniu karty i włączeniu
zasilania system nie uruchomi się, a korzystanie z karty będzie możliwe dopiero po
wprowadzeniu numeru PUK (korzystając z dowolnego telefonu GSM).
Fabrycznie w urządzeniu zapisano numer PIN w postaci: 1111.
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6.2. TRANSMISJA
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transmitowanych danych
wprowadzono szyfrowanie danych przy pomocy klucza AES. Opcja ta może być
wykorzystana zarówno dla transmisji GPRS jak też dla SMS.
Po wyborze transmisji szyfrowanej można wprowadzić własny klucz szyfrujący (256 bitów –
znaki 0-9 i A-F) lub wykorzystać ustawienie domyślne.
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6.3. WEJŚCIA / WYJŚCIA
Centrala posiada 32 w pełni konfigurowalne linie dozorowe (wejścia) oraz 3 wyjścia
sterowane programowo. Linie te można dzielić w dowolny sposób między dwie partycje.
Każda z linii oraz każde wyjście posiada szereg parametrów programowalnych opisanych
poniżej.

6.3.1. Linie (wejścia)

6.3.1.1. Tryb wejścia
Parametr ten pozwala nam określić stan stabilny wejścia. Zmiana tego stanu powoduje
wysłanie informacji o alarmie. Wejście przewodowe może być typu NO lub NC. Do
wyboru mamy następujące typy konfiguracji: NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO /
DEOL-NC / Bezprzewodowe / TEOL. Wejście typu NC musi być cały czas zwarte do
masy. Moment wzbudzenia następuje po jej zaniku (rozwarcie). Wejście typu NO
pozostaje w stanie otwartym. W momencie zwarcia do masy następuje jej aktywacja.
Wersje EOL i DEOL (sparametryzowane i podwójnie sparametryzowane) różnią się
ilością rezystorów i mają tę zaletę, że pozwalają odróżnić alarm od sabotażu.
Konfiguracja TEOL służy do podwajania linii alarmowej, czyli podłączenia dwóch czujek
przewodowych do jednego zacisku centrali, przy czym możliwe będzie wykrycie alarmu
z czujki 1 i czujki 2, natomiast sygnalizacja rozwarcia włączników sabotażowych
(tamper) będzie wspólna dla obu detektorów. Schematy elektryczne do wszystkich
typów konfiguracji przedstawione zostały w rozdziale 3.4 KONFIGURACJA
PRZEWODOWYCH LINII WEJŚCIOWYCH
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6.3.1.2. Typ reakcji
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Natychmiastowa – Naruszenie linii powoduje natychmiastowy alarm, jeśli
system jest uzbrojony.



Opóźniona – Ten typ linii zwykle wykorzystywany jest do obsługi czujek przy
wejściach do obiektu. Linia przechodzi w stan alarmu po upływie
zaprogramowanego czasu na wejście. Jeżeli system jest uzbrojony, uaktywnienie
tej linii spowoduje uruchomienie odliczania czasu na wejście dla wybranej
partycji. Aby system nie wywołał alarmu, powinien być rozbrojony przed
upływem zaprogramowanego czasu.



24h napadowa – Linia ta wywołuje natychmiastowy alarm niezależnie od tego
czy system jest uzbrojony, czy nie.



Uzbrajająca/rozbrajająca naruszeniem – Linia ta może być użyta do
uzbrojenia lub rozbrojenia systemu. W przypadku pobudzenia linii przy
rozbrojonym systemie, uzbrojona zostaje partycja odpowiadająca tej linii.
Pobudzenie tej linii przy uzbrojonym systemie rozbraja partycję odpowiadającą
tej linii.
Uwaga: W przypadku linii przewodowych zaleca się, aby dla tego typu reakcji
skonfigurować wejście jako NC lub NO.



24h sabotażowa – Linia ta może być użyta do podłączenia obwodów
sabotażowych czujników. Jeżeli system nie jest uzbrojony, naruszenie linii 24h
sabotażowej spowoduje wygenerowanie zdarzenia o naruszeniu wejścia, bez
generowania alarmu. Jeżeli system jest uzbrojony, naruszenie linii 24
sabotażowej spowoduje wygenerowanie zdarzenia o naruszeniu wejścia oraz
wywołanie alarmu.



Opóźniona warunkowo – Linia może być użyta, jeśli klawiatura systemu nie
znajduje się w pierwszym obszarze naruszanym przy dostępie do klawiatury.
Jeżeli linia opóźniona warunkowo zostanie naruszona, system sprawdza czy
partycja, do której linia należy, odlicza czas na wejście. Jeśli czas na wejście jest
odliczany, linia zachowa się jak opóźniona, w przeciwnym wypadku zachowa się
jak natychmiastowa.



24h napadowa cicha – Naruszenie linii powoduje wysłanie informacji o
zdarzeniu, niezależnie od tego czy system jest uzbrojony, czy nie. Naruszenie linii
nie powoduje załączenia wyjścia oraz sygnalizacji klawiaturą.



24h pożarowa – Działa na podobnej zasadzie jak linia 24h napadowa.



Obwodowa – Linia, która uzbrajana jest podczas trybu obwodowego. W ten
sposób definiowane są czujki chroniące wejście do budynku (drzwi oraz okna).
Naruszenie tej linii podczas odliczania czasu na wyjście natychmiast wygeneruje
alarm.



Obwodowa wyjściowa – Jeśli uzbrojenie systemu nastąpi z użyciem kodu, bez
wyboru trybu uzbrojenia, to naruszenie tej linii podczas odliczania czasu na
wyjście spowoduje uzbrojenie systemu w trybie pełnym. W przypadku braku
naruszenia linii podczas odliczania czasu na wyjście, centrala zostanie uzbrojona
w trybie obwodowym. Jeśli uzbrojenie systemu nastąpi z wyborem trybu, to
naruszenie tej linii podczas odliczania czasu na wyjście zostanie zignorowane, a
system uzbroi się w wybranym przez użytkownika trybie. Linia ta ma przypisane
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opóźnienie, i zachowuje się jak zwykła linia opóźniona gdy system jest
uzbrojony.


24h gazowa − Działa na podobnej zasadzie jak linia 24h napadowa.



24h zalania wodą − Działa na podobnej zasadzie jak linia 24h napadowa.



Nocna (wyłączona nocą) – Ten typ linii wykorzystywany jest do czujek
znajdujących się w miejscach, gdzie porusza się człowiek w ciągu nocy.
Naruszenie linii nocnej nie wywoła alarmu, gdy system jest uzbrojony w trybie
nocnym. Gdy system zostanie uzbrojony w trybie pełnym, to linia ta zachowa się
jak natychmiastowa.



Nocna opóźniona – Gdy system jest uzbrojony w trybie nocnym, to naruszenie
tej linii spowoduje odliczanie czasu na wejście. Aby system nie wywołał alarmu
należy rozbroić system (bądź uzbroić w trybie dziennym, jeśli w budynku
przebywają ludzie). Gdy system zostanie uzbrojony w trybie pełnym, to linia
nocna opóźniona zachowa się jak natychmiastowa, gdy w trybie obwodowym to
naruszenie tej linii zostanie zignorowane.



Uzbrajająca/rozbrajająca zmianą stanu – Naruszenie linii uzbraja partycję,
do której została ona przypisana. Po zakończeniu naruszenia następuje jej
rozbrojenie. W przypadku, gdy system jest uzbrojony i nastąpi naruszenie linii to
partycja, do której jest przypisana linia zacznie ponownie się uzbrajać
(sygnalizując przy tym odliczanie skonfigurowanego czasu na wyjście). W
momencie zakończenia naruszenia partycja ta zostanie rozbrojona.
Uwaga: W przypadku linii przewodowych zaleca się, aby dla tego typu reakcji
skonfigurować wejście jako NC lub NO.
Linia uzbrajająca/rozbrajająca zmianą stanu dostępna jest od wersji
firmware 2.10.0.

6.3.1.3. Blokowanie
Opcja ta pozwala na zablokowanie dowolnej linii, co powoduje, że jej zmiany stanu
będą ignorowane i nie raportowane do stacji monitoringu.
Można ustawić blokowanie wejścia na stałe („Trwałe”) lub włączyć blokowanie po
zadanej ilości naruszeń wejścia.
Zaznaczenie opcji „Po czasie na wyjście” powoduje blokadę linii wejściowej, jeśli linia
była naruszona w momencie uzbrajania. Wygenerowane zostanie również zdarzenie o
blokadzie linii, co umożliwia poinformowanie stacji monitoringu o uszkodzonej linii. Ta
blokada będzie trwała do czasu rozbrojenia partycji. Jeśli dla linii zostanie zaznaczona
także opcja „alarm po czasie na wyjście”, to „blokada po czasie na wyjście” ma priorytet
– linia zostanie zablokowana i nie wygeneruje alarmu.
Jeżeli linia ma ustawioną opcję „Po czasie na wyjście” i jest naruszona lub w stanie
sabotażu po odliczeniu czasu na wyjście, to jest ona automatycznie blokowana
(włączana jest funkcja bypass). Linie blokowane automatycznie (opcja blokuj „Po czasie
na wyjście” czy też automatyczna blokada po „n” ilości naruszeń) ulegają
automatycznemu odblokowaniu po rozbrojeniu partycji, do których należą.
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6.3.1.4. Czułość
Parametr ten oznacza minimalny czas utrzymywania się zmiany na danym wejściu linii,
aby została ona wykryta przez nadajnik. Fabryczna wartość parametru to 400ms.

6.3.1.5. Opóźnienie
Parametr jest aktywny tylko dla linii typu opóźnionego. Określa on opóźnienie czasowe,
po jakim zostanie wygenerowany alarm od momentu wykrycia naruszenia linii.

6.3.1.6. Alarm po czasie na wyjście
Włączenie opcji 'Alarm po czasie na wyjście' powoduje, że w przypadku gdy linia jest
naruszona i upłynie czas na wyjście z partycji, do której linia należy (tj. linia zaczyna
być dozorowana), to zostanie wygenerowany alarm.
W przypadku wyłączenia tej opcji, to gdy linia jest naruszona i upłynie czas na wyjście z
partycji, do której linia należy, alarm nie zostanie wygenerowany.
Pierwszy alarm z linii może zostać wygenerowany po zamknięciu i ponownym jej
naruszeniu.

6.3.1.7. Ignoruj przy uzbrajaniu
Linia wejściowa może być naruszona podczas uzbrajania partycji (np. linie typu
opóźnionego powinny mieć tę opcję ustawioną).

6.3.1.8. Gong
Funkcja Gong służy do informowania osoby będące w danym obiekcie o naruszeniu linii
wejściowych (np. przy otwarciu drzwi wejściowych). Podczas naruszenia wyzwalany jest
sygnał dźwiękowy przez klawiaturę (gdy system jest nieuzbrojony), bez wysyłania
raportu o alarmie do stacji monitorowania.
Gdy system składa się z więcej niż jednej klawiatury, to w momencie naruszenia linii
wszystkie wydadzą sygnał dźwiękowy (dotyczy tylko klawiatur przewodowych).
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6.3.2. Urządzenia bezprzewodowe

Urządzenie pozwala na dodanie do 32 detektorów bezprzewodowych oznaczonych od
A1 do A8, B1 do B8, C1 do C8 oraz D1 do D8.
Są dostępne dwie drogi dodawania czujek (opisane poniżej).
Pierwszy sposób to dodanie najpierw do listy na komputerze (wpisując numer seryjny),
na którym jest zainstalowany Konfigurator, a następnie wysłanie zbiorczo wszystkich
nowo dodanych urządzeń do centrali.
Po kliknięciu „Dodaj do listy” pojawi się okno:

Należy wpisać numer seryjny S/N znajdujący się na etykiecie czujki. Pole obok dotyczy
numeru wejścia, które można przypisać. Typ urządzenia pojawi się samoczynnie po
wpisaniu dwóch pierwszych cyfr. Po uzupełnieniu wcisnąć przycisk OK.
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W tym przypadku aby czujka komunikowała się z centralą należy tę informację koniecznie
wysłać np. poprzez wciśnięcie Wyślij
Wyślij). Pojawi się okno:

z paska szybkiego dostępu (lub Operacje ->

gdzie trzeba zaznaczyć trzeci box „Zapisz urz. Bezprzewodowe (tylko CPX)” i wcisnąć
„Zapisz”. Teraz nastąpi prawidłowa komunikacja pomiędzy czujką a centralą.
UWAGA: Aby centrala odbierała sygnały pochodzące od czujki
koniecznie trzeba wpisać prawidłowy numer seryjny.

Drugi sposób to bezpośrednie zarejestrowanie czujki w centrali alarmowej.
Aby dodać czujkę bezprzewodową należy wybrać przycisk ”Zarejestruj urządzenie”.

W oknie tym trzeba wybrać rodzaj połączenia czyli port szeregowy, do którego
podłączone jest urządzenie CPX230NWB. Należy też wybrać numer linii dla nowej czujki
bezprzewodowej, wprowadzić kod serwisowy, a następnie wcisnąć „Odczyt”.
Pojawi się kolejne
bezprzewodowych.
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Program będzie oczekiwać na przyjście sygnału z czujki bezprzewodowej. W tym
momencie należy nacisnąć na chwilę przycisk sabotażu w czujce. Zaleca się dodawanie
czujek bezprzewodowych pojedynczo – podczas procedury dodawania nowej czujki, tylko
jedna czujka powinna mieć zdjętą obudowę, aby wyeliminować przypadkowe transmisje
z innych czujek Centrala wykryje komunikację i poinformuje o tym użytkownika
wyświetlają informacje o rodzaju urządzenia i jego numerze seryjnym.

Możemy teraz połączyć wykryte urządzenie z centralą, naciskając przycisk „Dodaj
urządzenie”. Nowy sensor wyświetli się na liście wejść bezprzewodowych:

Teraz każdej czujce można przypisać typ reakcji oraz wybrać inne parametry (w zakładce
„Wejścia”), za wyjątkiem czułości.
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6.3.3. Partycje

6.3.3.1. P1 – Partycja 1, P2 - Partycja 2
Zakładka pozwala na przypisanie linii z grup A, B, C i D do poszczególnych partycji.
Jeżeli linia nie jest przypisana do żadnej z partycji (i nie jest typu 24H), to zdarzenia
generowane przez nią (naruszenie/powrót) będą ignorowane.

6.3.3.2. Wejście / Wyjście
Parametr pozwala na wyłączenie sygnalizacji czasu na wejście / wyjście pokazywanej
przez klawiaturę KP32.

6.3.3.3. Czas na wyjście
Czas na wyjście z partycji. Linie należące do partycji będą aktywne (monitorowane) gdy
upłynie podany czas, licząc od momentu naruszenia linii uzbrajającej.

6.3.3.4. Czas alarmu
Parametr określa czas sygnalizowania alarmu przez klawiaturę KP32.

6.3.3.5. Nazwa partycji
Parametr umożliwia nadanie partycji dowolnej nazwy.
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6.3.3.6. Timer
W tej części można ustawić parametry automatycznego uzbrojenia i rozbrojenia partycji.
Oprócz ustawienia godziny uzbrojenia/rozbrojenia, jest możliwość niezależnego włączenia
i wyłączenia każdego czasu. Klikając w pole wyboru (tzw. checkbox), dokonujemy
aktywacji lub dezaktywacji automatycznego uzbrojenia/rozbrojenia. Jeżeli godzina
uzbrojenia / rozbrojenia jest wyłączona – pole godziny staje się nieaktywne i przyjmuje
kolor szary.
Gdy partycja jest automatycznie uzbrajana/rozbrajana do stacji monitorowania
raportowane jest, że zrobił to użytkownik o numerze 253.
O ustawionej godzinie uzbrojenia, rozpoczyna się odliczanie czasu na wyjście –
użytkownik, może w dowolnej chwili zatrzymać uzbrajanie podając kod – wtedy system
nie zostanie uzbrojony i żaden komunikat nie zostanie wygenerowany do stacji
monitorowania.
Jeśli w systemie są usterki, nie powstrzymują one przed uzbrojeniem (tak samo jak
komenda zdalna i pilot zdalnego sterowania).
Dla każdego z wejść jest dostępna opcja „blokady linii po czasie na wyjście” – w
przypadku uzbrojenia z naruszoną linią, po odliczonym czasie na wyjście wygenerowane
zostanie zdarzenie o blokadzie. Blokada wejścia będzie trwała do czasu rozbrojenia
partycji (patrz punkt 6.3.1.3. Blokowanie).
Gdy zostanie ustawiony ten sam czas uzbrojenia i rozbrojenia, system zostanie najpierw
rozbrojony, a potem od razu uzbrojony.
Jeśli czas w urządzeniu zostanie przestawiony w przód (np. przy zmianie czasu z
zimowego na letni), a harmonogram jest skonfigurowany w ten sposób że jedna z godzin
wypada w czasie który został pominięty, to podana godzina uzbrojenia/rozbrojenia nie
zostanie użyta. Np. jeśli autouzbrajanie jest ustawione na godzinę 02:30 i przy zmianie
czasu z zimowego na letni przestawimy czas z godziny 02:00 na 03:00, to centrala nie
zostanie uzbrojona.
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6.3.4. Wyjścia

6.3.4.1. Wyjścia 1 / 2 / 3
Typy wyjść:

PL



Nieużywane – Wyjście jest nieaktywne.



Alarm – Wyjście aktywuje się w momencie wykrycia alarmu.



Stan uzbrojenia – Wyjście aktywuje się po uzbrojeniu w każdym trybie
(pełnym, nocnym i obwodowym) którejkolwiek partycji, do której jest
przypisane.



Awaria zasilania – Wyjście aktywuje się, gdy zostanie wykryta awaria
zasilania.



Uszkodzenia łączności – Wyjście aktywuje się, gdy przesyłanie informacji do
serwera nie będzie możliwe.



Zagłuszanie sygnału GSM – Wyjście aktywuje się podczas zagłuszania GSM.



Chirp – Wyjście aktywuje się podczas uzbrajania (1 chirp) lub rozbrajania (2
chirpy). Minimalny czas trwania sygnału chirp możliwy do ustawienia z poziomu
konfiguratora wynosi 40ms. W przypadku partycji z ustawionym czasem na
wyjście, chirp zostanie wygenerowany dopiero po uzbrojeniu. Podobnie w
przypadku ustawienia czasu na wejście – chirpy zostaną wygenerowane po
rozbrojeniu.



Alarm i Chirp – Wyjście aktywuje się po wykryciu alarmu oraz podczas
uzbrajania lub rozbrajania.
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6.3.4.2. Partycja 1 (P1) i 2 (P2)
Parametr pozwala na przypisanie poszczególnych partycji do wyjść.

6.3.4.3. Czas trwania
Parametr określający czas na jaki wyjście ma być załączone.

6.3.4.4. Bistabilny
Parametr pozwala na włączenie trybu bistabilnego wyjścia. Oznacza to, że wyjście będzie
załączone na czas trwania stanu określonego w polu „Typ wyjścia”.
Jeśli ustawimy typ wyjścia jako "Nieużywane", to stan wyjścia można zmienić tylko przy
pomocy komendy zdalnej.

6.3.5. Piloty

Konfigurator umożliwia dodanie i skonfigurowanie pilotów do bezprzewodowego
sterowania centralą. Postępowanie w przypadku dodawania pilota jest analogiczne jak w
przypadku dodawania wejścia bezprzewodowego. Należy wybrać wiersz odpowiadający
jednemu z pilotów, następnie nacisnąć przycisk Dodaj, wybrać odpowiedni port
szeregowy, podać kod serwisowy i kliknąć OK. Następnie, po pojawieniu się okna z
oczekiwaniem na komunikację, należy nacisnąć jeden z przycisków pilota. Gdy centrala
wykryje nowego pilota przedstawi informacje o jego nazwie i numerze seryjnym. Można
go teraz powiązać z urządzeniem, klikając przycisk Dodaj. Nowy pilot pojawi się w
wybranym wcześniej wierszu na liście pilotów.
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Teraz należy skonfigurować nowego pilota, wybierając użytkownika do którego ma być
przypisany – kolumna Użytkownik. Ponadto, należy do przycisków pilota przypisać akcje,
jakie centrala ma wykonać gdy wykryje ich naciśnięcie – Kolumny od Przycisk 1 do
Przycisk 4 (dla pilotów które mają mniej niż 4 przyciski, wystarczy skonfigurować tylko te,
które są dostępne, a nadmiarowe pola pozostawić z opcją Brak).
UWAGA: Należy pamiętać aby wybrany numer użytkownika
został aktywowany przez Administratora (dla tego numeru
powinien zostać wygenerowany kod dostępu).
Funkcja „Uzbrój” oznacza uzbrojenie centrali w trybie pełnym.
Funkcja „Rozbrój” oznacza rozbrojenie centrali.
Funkcja „Alarm” oznacza wywołanie alarmu z sygnalizacją dźwiękową.
Funkcja „Cichy alarm” oznacza alarm bez sygnalizacji dźwiękowej.
Funkcje załączające/wyłączające wyjścia 1, 2 i 3 pozwalają sterować urządzeniami
zewnętrznymi.
Funkcja „Pomoc medyczna” działa na takiej samej zasadzie, co przycisk „POMOC” na
klawiaturze, tzn. generuje alarm medyczny.
Funkcja „Uzbrój natychmiast” pozwala na natychmiastowe uzbrojenie systemu z
pominięciem ustawionego czasu na wyjście.
Alarmy z pilota działają niezależnie od tego czy odpowiednia partycja jest uzbrojona, czy
nie. Dla obu rodzajów alarmów może zostać wysłany komunikat do centrum monitoringu,
w zależności od konfiguracji centrali.
Producent zaleca przypisanie przycisku oznaczonego symbolem

do normalnego

alarmu, a przycisku
– do cichego alarmu. Ponieważ centrala umożliwia
przyporządkowanie klawiszy pilota do różnych funkcji, jest możliwe wyzwolenie alarmu
innym przyciskiem.
Informacje dotyczące konfiguracji pilotów powinny być automatycznie wysyłane do
centrali. Nie mniej jednak Producent zaleca, aby po dodaniu i skonfigurowaniu pilota/ów
informacje te zostały wysłane poprzez wciśnięcie czerwonej strzałki „Wyślij” z paska
szybkiego dostępu (lub „Operacje” -> „Wyślij”). Pojawi się okno, jak w rozdziale
dotyczącym czujek bezprzewodowych. Należy zaznaczyć trzeci box „Zapisz urz.
Bezprzewodowe (tylko CPX)”, wpisać kod serwisowy i wcisnąć „Zapisz”.
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6.3.6. Przyciski Alarmowe

6.3.6.1. Ikony
Symbole

odpowiadają klawiszom funkcyjnym na klawiaturze

. Aby włączyć obsługę klawisza, należy zaznaczyć dla danego wiersza opcję ‘Wł.’.
Stacja monitorowania zostanie wówczas powiadomiona o użyciu funkcji alarmowej,
niezależnie od tego, czy jakiekolwiek wyjście zostało aktywowane.
Zdarzenia związane z przyciskami alarmowymi zostaną wysłane pod warunkiem że
zostały wybrane do wysyłki w zakładce „Monitoring” programu konfiguracyjnego (patrz
rozdz. 6.6.).

6.3.6.2. Wyjścia
Użytkownik ma możliwość wyboru wyjść, które mają zostać włączone w przypadku
aktywacji danej funkcji (naciśnięcia i przytrzymania klawisza funkcyjnego przez 3
sekundy).
Dla każdego wyjścia dostępny jest opis z przypomnieniem wyboru zachowania wyjść z
zakładki „Wyjścia”.
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6.4. OPCJE SYSTEMU

6.4.1. Sygnalizacja pamięci awarii za pomocą migania diody SYSTEM
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że informacja o wystąpieniu i zakończeniu usterek w
systemie będzie sygnalizowana poprzez miganie diody SYSTEM na klawiaturze KP32 do
momentu skasowania pamięci usterek.

6.4.2. Ignoruj awarię ATS
Zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie sygnalizacji utraty łączności z serwerem na
klawiaturze KP32.

6.4.3. Wymagaj potwierdzenia uzbrojenia (wciśnięcia #) w przypadku
awarii
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas uzbrajania systemu użytkownik zostanie
dodatkowo zaalarmowany o awariach występujących w systemie. Klawiatura
przewodowa wyda ciągły dźwięk, zaczną wolno migać diody ALARM i SYSTEM a na
diodach 1-8 zostaną wyświetlone kody błędów (patrz Instrukcja użytkownika rozdział
6.6 Uzbrajanie systemu z usterką). Aby system się uzbroił należy wcisnąć przycisk #, w
przeciwnym razie centrala pozostanie nieuzbrojona.
Informacje na temat awarii i naruszeń dostępne będą po wejściu z poziomu klawiatury
przewodowej w funkcję użytkownika: pamięć awarii i aktualny stan wejść.
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6.4.4. Dostęp do historii wymaga autoryzacji
Zaznaczenie tej opcji powoduje ograniczenie podglądu historii alarmów i historii awarii.
Dostęp do historii następuje po podaniu kodu użytkownika. Opcję tę należy włączyć,
aby zachować zgodność z Grade 2.

6.4.5. Brak pokazywania stanu alarmów i blokad
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że aktualne naruszenia linii i blokady linii nie będą
wyświetlane na klawiaturze. Opcję tę należy włączyć, aby zachować zgodność z Grade
2.

6.4.6. Czasowa blokada klawiatury po trzech nieudanych próbach
dostępu
Zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie blokowania klawiatury. Po wprowadzeniu
kolejno 3 błędnych kodów, nastąpi blokada klawiatury na czas 90 sekund. W tym czasie
nie są dostępne z klawiatury żadne funkcje centrali. Po upływie czasu blokady,
następna blokada klawiatury nastąpi po wprowadzeniu kolejno 3 błędnych kodów.
Wprowadzenie prawidłowego kodu (np. po 2 nieprawidłowych kodach) zeruje licznik
błędnych kodów. Opcję tę należy włączyć, aby zachować zgodność z Grade 2.

6.4.7. Używaj kodu pod przymusem
Kod pod przymusem (kod przymusu, duress code) pozwala na wygenerowanie podczas
uzbrajania/rozbrajania dodatkowego zdarzenia informującego stację monitorowania o
zagrożeniu bez wystąpienia alarmu dźwiękowego.

6.4.8. Wyświetlaj tryb uzbrojenia partycji zamiast naruszeń i blokad
wejść
Opcja niedostępna dla CPX230NWB.

6.4.9. Blokada obiektu
Funkcja „Blokada obiektu” pozwala wyłączyć możliwości uzbrajania centrali. Po
włączeniu tej funkcji użytkownik nie będzie mógł uzbroić obiektu żadną z dróg ( tj.
SMS/GPRS, pilot, wejście uzbrajające, harmonogramy, klawiatura zwykła, klawiatura
bezprzewodowa). Możliwe będzie natomiast rozbrojenie systemu.
Próby uzbrojenia będą odrzucane przez centralę - klawiatura przewodowa wyda
czterokrotny sygnał dźwiękowy, przeplatany z czterokrotnym, jednoczesnym mignięciem
diod GROUP, ALARM, SYSTEM i PROG. Informacje o tym, że system nie został
uzbrojony ze względu na włączoną funkcję Blokady obiektu pojawią się w logu
Konfiguratora oraz OSM.Server.

6.4.10. Blokada przywracania ustawień domyślnych
Funkcja ta pozwala wyłączyć możliwość przywrócenia fabrycznego kodu instalatora.
Natomiast podczas przywracania ustawień domyślnych, po wybraniu opcji „Przywróć
ustawienia domyślne”, pojawi się okno proszące o podanie kodu instalatora lub kodu
serwisowego (ATS).
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Po włączeniu tej funkcji Producent zaleca aby zmienić kod dostępu instalatora i
serwisowy (ATS) na nowy.
UWAGA: W przypadku utraty nowo ustawionych kodów konieczne będzie
przesłanie zablokowanych urządzeń do serwisu EBS.

6.4.11. Blokada ustawień komunikacyjnych
Włączenie tej opcji sprawi, że do przywrócenia ustawień fabrycznych oraz do zmian:
 kodu serwisowego (ATS),
 numeru telefonu serwera,
 APN, ID użytkownika, hasła użytkownika,
 portu serwera podstawowego,
 portu serwera zapasowego,
 klucza szyfrującego SMS,
 klucza szyfrującego GPRS,
 adresów serwerów DNS,
 numerów, na które będą przekazywane przychodzące SMSy,
 wł./wył. opcji „Blokada ustawień konfiguracyjnych”,
niezbędna będzie znajomość kodu serwisowego (ATS)! Dzięki temu niemożliwe
będzie niepowołane zarejestrowanie centrali w innej stacji monitorowania.
Instalator natomiast będzie mógł:
 zmieniać parametry związane z: użytkownikami, wejściami, wyjściami, urządzeniami
bezprzewodowymi, partycjami, pilotami, monitoringiem i niektórymi opcjami
systemowymi,
 wysyłać je do centrali,
 dokonywać aktualizacji firmware,
 odczytywać ustawienia zapisane w urządzeniu,
 zapisywać ustawienia centrali do pliku z rozszerzeniem emi,
Domyślny kod serwisowy (ATS) to 0000 – zaleca się zmianę tego kodu na
unikalny, najlepiej 7 cyfrowy. W przypadku zgubienia tego kodu niezbędne
będzie wysłanie urządzenia do siedziby EBS.

6.4.12. Zezwalaj na szybkie uzbrajanie bez autoryzacji użytkownika
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że dostępne będzie szybkie uzbrojenie systemu przy
użyciu klawiatury bez konieczności podawania kodu autoryzacyjnego użytkownika.

6.4.13. Po rozbrojeniu wyłącz sygnalizację alarmów historycznych
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że po rozbrojeniu systemu (partycji), alarmy
historyczne z linii przypisanych do partycji (miganie diody F - partycja 1, diody 6 –
partycja 2) po ustawionym czasie opóźnienia (patrz rozdział 6.4.14) przestaną być
prezentowane na klawiaturze (diody zgasną). Po wejściu do funkcji 3# użytkownik
nadal będzie miał dostęp do stanu alarmów historycznych z wejść do momentu, kiedy
ich nie skasuje. Gdy system jest rozbrojony i nastąpi alarm spowodowany np.
jakąkolwiek linią 24-godzinną, to wyłączenie historii alarmów można dokonać poprzez
uzbrojenie i rozbrojenie systemu (tylko jeśli opcja włączona) lub wchodząc w funkcję
3# i kasując historię.
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6.4.14. Opóźnienie wyłączenia sygnalizacji alarmów historycznych
Funkcja ta jest dostępna dopiero po włączeniu opcji „Po rozbrojeniu wyłącz sygnalizację
alarmów historycznych”. Ustawia ona opóźnienie w sekundach, po którym przestaną
być prezentowane alarmy historyczne na klawiaturze. Czyli kiedy system jest uzbrojony
i wystąpią naruszenia linii wejściowych sygnalizowane miganiem diod F i 6 , to po
rozbrojeniu i upływie zdefiniowanego czasu diody zgasnął. Zobaczenie stanu alarmów
będzie nadal dostępne po wejściu do funkcji 3# póki użytkownik ich nie skasuje.

6.4.15. Wyłącz możliwość uzbrajania klawiatura przewodową w trakcie
naruszenia lub sabotażu linii
Zaznaczenie tej opcji spowoduje blokadę uzbrajania przy użyciu KP32 w momencie,
kiedy linie będą naruszone lub sabotowane. Naruszenie/sabotaż jakiejkolwiek linii
przypisanej do systemu sygnalizowane jest zgaszeniem diod READY – D w przypadku
linii należącej do partycji 1, 4 w przypadku linii należącej do partycji 2. Gdy system
podzielony jest na dwie partycje, to wystarczy że w jednej z nich będzie
naruszona/sabotowana czujka, aby nie dało się uzbroić centrali. Przy próbie uzbrojenia
klawiatura przewodowa wyda wysoki jednosekundowy sygnał dźwiękowy
z jednoczesnym zapaleniem diod GROUP, ALARM, SYSTEM i PROG na około 4 sekundy.
Awarie systemowe nie wpływają na tę opcję.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.8.8.

6.4.16. Czas wykrycia zaniku czujek bezprzewodowych
Funkcja ta pozwala na ustawienie czasu, po którym nastąpi zaraportowanie o zaniku
czujek bezprzewodowych do stacji monitorowania.
Czas ten podawany jest w godzinach. Wartość domyślna to 6 godzin, minimalna 2, a
maksymalna 24 godziny.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.8.8.

6.4.17. Powtarzaj co
Zaznaczenie tej funkcji spowoduje cykliczne raportowanie o zaniku czujek
bezprzewodowych w zdefiniowanych odstępach czasu (zaczynając od pierwszego
zaniku) do stacji monitorowania.
Czas ten podawany jest w godzinach. Wartość domyślna to 6 godzin, minimalna 2, a
maksymalna 24 godziny.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.10.0.

6.4.18. Długość kodu dostępu
Funkcja ta pozwala ustawić długość kodów administratora i użytkowników (zmiana
dotyczy wszystkich użytkowników). Zakres długości to od 4 do 7 cyfr włącznie.
Domyślnie ustawiona wartość to 4.
Zmniejszanie długości kodu jest dozwolone tylko wtedy, gdy
skrócone kody użytkowników, nie będą ze sobą kolidowały.
Podczas skracania długości kodu zaleca się usunięcie i wgranie na
nowo użytkowników aby uniknąć konfliktów.
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Przykład:
W bazie CPX są 5-cio cyfrowe kody – 44440, 44444, 44449. Niemożliwe będzie
skrócenie długości kodu do 4 cyfr ze względu na konflikt występowania jednakowych
kodów. Zmiana nie będzie akceptowana i wyświetli się okno z komunikatem:

W takim przypadku jednym z rozwiązań jest usunięcie użytkownika/użytkowników,
którzy posiadają zbliżone kody.
1. Jeśli kod użytkownika w bazie danych CPX jest krótszy niż
zdefiniowana wartość, to do kodu w bazie dopisywane są '0' na
końcu kodu.
Przykład: Jeśli istnieje w bazie kod 1234, to po zmianie długości
kodu na 6 cyfr ten kod przyjmuje postać 123400.
2. Jeśli kod użytkownika w bazie danych CPX jest dłuższy niż
zdefiniowana wartość, to kod dostępu stanowi „n” pierwszych cyfr
zgodnie z ustawioną wartością.
Przykład: Jeśli istnieje w bazie kod 1234567, to po zmianie długości
kodu na 5 cyfr ten kod przyjmuje postać 12345.
3. W przypadku kodu pod przymusem:
 Jeśli istnieje w bazie kod 12345, to po zmianie długości kodu na 7
cyfr ten kod przyjmuje postać 1234500, zatem kod pod
przymusem stanowi 1234501
 Jeśli istnieje w bazie kod 12345, to po zmianie długości kodu na 4
cyfry ten kod przyjmuje postać 1234, zatem kod pod przymusem
stanowi 1235
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6.5. UŻYTKOWNICY
6.5.1. Użytkownicy

W zakładce tej dostępne jest zarządzanie użytkownikami. Aby mieć możliwość
skorzystania z niej, należy nacisnąć przycisk ‘Edytuj’ i podać aktualne hasło
administratora. Gdy system zaakceptuje je, będziemy mieć możliwość zmiany haseł
użytkowników, ich uprawnień do partycji oraz wybrania kategorii (zaufany
nieupoważniony). Po zakończeniu edycji użytkowników należy nacisnąć przycisk ‘Akceptuj
zmiany’, aby zapisać dane w Konfiguratorze, aby cofnąć wprowadzone dane należy
nacisnąć ‘Anuluj zmiany’. Pojawi się okienko pytające:

Należy pamiętać, że po wprowadzonych zmianach, podczas wgrywania użytkowników do
centrali, w opcjach zapisu musi być zaznaczona opcja „Zapisz użytkowników”:
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Zmiany konfiguracji użytkowników można dokonać tylko za pomocą
programującego. Edycja użytkowników jest niemożliwa zdalnie przez GPRS.

kabla

6.5.2. Kategorie

Ze względu na różny poziom dostępu do funkcjonalności systemu występują 3 kategorie
użytkowników:
1. Administrator – użytkownik, który ma najszerszy zakres dostępu. Może uzbrajać,
rozbrajać system oraz wchodzić i dokonywać zmian we wszystkich funkcjach
użytkownika. Administrator jest użytkownikiem A1 i dla niego nie można zmienić
uprawnień.
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2. Zaufany – użytkownik, który może uzbrajać i rozbrajać system oraz ma dostęp do
historii alarmów i awarii, stanu wejść, a także do blokowania wejść, zmiany swojego
kodu, testowania wejść i wyjść,
3. Nieupoważniony – użytkownik, który może tylko i wyłącznie uzbrajać system. Nie ma
dostępu do żadnych innych funkcji wymagających podania kodu. W przypadku gdy
podczas konfiguracji nie włączono opcji „Dostęp do historii wymaga autoryzacji”,
użytkownik ten ma możliwość wejścia do funkcji, których opcja ta dotyczy (patrz
rozdział 9).

6.6. MONITORING
6.6.1. Zdarzenia
Opcja ta pozwala na określenie, które z dostępnych sygnałów, generowanych przez
urządzenie, będzie przekazywane do stacji monitorowania.
UWAGA: Zdarzenie „Zmiana konfiguracji” odnosi się jedynie do
zmiany konfiguracji przez SMS lub komendami poprzez GPRS.

6.6.1.1. Zał. GPRS / Wył. GPRS
W tych kolumnach definiujemy, które sygnały mają być raportowane do stacji
monitorowania przy użyciu transmisji GPRS. Mamy możliwość przesyłania informacji
zarówno o alarmach (zmiana stanu wejścia ze spoczynkowego na aktywny) jak też o
powrotach stanu wejść z aktywnego na spoczynkowy (normalizacja). Aby dany sygnał
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był transmitowany, wystarczy go zaznaczyć (kliknięcie w odpowiednie pole wyboru po
prawej stronie).
Przycisk [Wyczyść] powoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych sygnałów.
Przycisk [Odwróć] spowoduje zamianę zaznaczeń na przeciwne.

6.6.1.2. Zał. SMS / Wył. SMS
W tych kolumnach definiujemy, które sygnały mają być raportowane do stacji
monitorowania przy użyciu wiadomości SMS – gdy urządzenie nie ma połączenia z
serwerem za pośrednictwem połączenia GPRS. Mamy możliwość przesyłania informacji
zarówno o alarmach (zmiana stanu wejścia ze spoczynkowego na aktywny) jak też o
powrotach stanu wejść z aktywnego na spoczynkowy (normalizacja). Aby dany sygnał
był transmitowany wystarczy go zaznaczyć (kliknięcie w odpowiednie pole wyboru po
prawej stronie).
Przycisk [Wyczyść] powoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych sygnałów.
Przycisk [Odwróć] spowoduje zamianę zaznaczeń na przeciwne.

6.6.1.3. Zanik zasilania
Jedną z dodatkowych opcji urządzenia, jest kontrola obecności napięcia zasilającego.
Ponieważ krótkie zaniki zasilania sieciowego mogą występować w niektórych obiektach
można uniknąć raportowania wprowadzając czas, po upływie, którego informacja
zostanie wysłana. Wartość tego parametru oznacza, że brak zasilania musi trwać przez
ten zdefiniowany czas, aby urządzenie uznało, że jest to istotnie brak napięcia i aby
stosowna informacja została wysłana.

6.6.2. Modyfikatory
W zakładce tej można określić rodzaj dodatkowych informacji, które za pomocą
GPRS/SMS będą przekazywane wraz z określonym sygnałem do stacji monitorowania.
Informacje te mogą stanowić cenne źródło danych o warunkach pracy urządzenia jednak
w niewielkim stopniu zwiększają liczbę wysłanych danych przez sieć GSM.
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6.6.2.1. Modyfikatory dla testu i pozostałych zdarzeń
Możliwe jest zdefiniowanie dwóch osobnych zestawów: dla sygnału testu (wysyłany
cyklicznie zgodnie z ustawieniami na zakładce Dostęp) oraz dla pozostałych zdarzeń.
Zaznaczenie określonego pola oznacza to, że wybrany rodzaj informacji będzie
przekazywany do oprogramowania odbiorczego. Brak zaznaczenia oznacza brak
przekazywania do stacji monitorowania danego typu informacji.
Parametry do skonfigurowania:
 Napięcie zasilania – informacja o podłączonej ładowarce oraz stanie ładowania
akumulatora
 Stan GSM – stan połączenia z siecią GSM, typem połączenia z serwerem
(GPRS/SMS), informacje o bieżących połączeniach telefonicznych
 Poziom sygnału – jakość sygnału połączenia z siecią GSM
 Napięcie akumulatora – wartość napięcia akumulatora zasilającego w miliwoltach

6.6.2.2. Contact ID
Jeśli transmisja danych odbywa się w formacie Contact ID, to w sekcji tej można
zdefiniować indywidualne numery identyfikacji konta systemu - ACN0, i kont jego
podsystemów, partycji 1 – ACN1 i partycji 2 – ACN2. Pozwala to na ustalenie, z której
części systemu pochodzi sygnał.
UWAGA: Opcja dostępna od wersji firmware’u 2.9.0
UWAGA: Numery ACN0, ACN1 i ACN2 to cztery znaki heksadecymalne.
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6.6.2.2.1. Numer ACN0
Wprowadzenie numeru ACN0 spowoduje, że do każdego zdarzenia systemowego
wysyłanego do stacji monitorowania zostanie dołączony ten numer. Zdarzenia
systemowe to takie, które niosą informację na temat całego systemu, czyli np. awaria
zasilania, reset modemu, utrata zegara.

6.6.2.2.2. Numery ACN1 i ACN2
Wprowadzenie numerów ACN1 i ACN2 spowoduje, że do każdego zdarzenia
niesystemowego (z identyfikatorem partycji 1 i/lub 2) zawierającego informację
dotyczącą partycji 1 zostanie dołączony numer ACN1, natomiast partycji 2 numer ACN2.
Zdarzenia niesystemowe to takie, które niosą informacje na temat poszczególnych
partycji, czyli np. uzbrojenia/rozbrojenia partycji 1 i/lub 2, alarmy z naruszonych czujek
przypisanych do partycji.
UWAGA: W przypadku wprowadzenia numeru konta tylko dla jednej z
partycji niemożliwe będzie wysłanie ustawień do centrali. Oba numery
– ACN1 i ACN2 muszą być wprowadzone.

6.6.2.2.3. Zdarzenia systemowe wyślij na wszystkie konta
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zdarzenia systemowe zostaną wysłane na wszystkie
konta tj. konto systemu, konto partycji P1 i konto partycji P2.
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6.7. OGRANICZENIA
6.7.1. SMS i modemy GSM

6.7.1.1. Autoryzowane telefony SMS
Użytkownik może ograniczyć zdalny dostęp do urządzenia (poprzez SMS) do
określonych numerów telefonów. Stworzona lista numerów (do 5) oznacza, że tylko z
tych numerów będzie możliwe sterowanie z urządzeniem.
Dostępne opcje to:


Zabroń wszystkim: Oznacza brak możliwości komunikacji.



Pozwól wszystkim: Oznacza, że komunikacja jest możliwa z dowolnego numeru
telefonu.



Pozwól wybranym: Oznacza, że komunikacja jest możliwa tylko z tych numerów
telefonów, które znajdują się na liście. Dopuszcza się zdefiniowanie do 5
numerów.

Po wyborze „Pozwól wybranym” uzyskuje się dostęp do pola edycji. Kolejne numery
należy wpisać w pole, po czym kliknięcie przycisku „Dodaj” przeniesie numer do tabeli
poniżej. Ustawienie kursora na danej linii z numerem i kliknięcie przycisku „Usuń’
spowoduje usunięcie numeru z tabeli.
Opcja „Usuń wszystkie” wyczyści całą zawartość tabeli.
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UWAGA: Autoryzowanie przychodzącego SMS polega na porównaniu
numeru, z którego nadszedł z tymi, które umieszczone są w tabeli.
Dopuszczalna jest wersja wpisu do tabeli tylko fragmentu numeru
np. 1234. Wówczas autoryzowane będą wszystkie numery
zawierające podaną sekwencję np. 600123456 czy 601234567.
UWAGA: Jeżeli do wysyłania SMS będziemy używać modemu
dołączonego do serwera OSM.Server to jego numer telefonu musi
znaleźć się na powyższej liście.

6.7.1.2. Autoryzowane numery modemów GSM
Dla połączeń w kanale CSD użytkownik może ograniczyć zdalny dostęp do urządzenia z
modemów GSM. Stworzona lista numerów (do 5) oznacza, że tylko z tych numerów
będzie możliwa łączność z urządzeniem.
Dostępne opcje to:



Zabroń wszystkim: Oznacza brak możliwości komunikacji.
Pozwól wszystkim: Oznacza, że komunikacja jest możliwa z dowolnego numeru
telefonu.
 Pozwól wybranym: Oznacza, że komunikacja jest możliwa tylko z tych numerów
telefonów, które znajdują się na liście. Dopuszcza się zdefiniowanie do 5
numerów.
Po wyborze Pozwól wybranym uzyskuje się dostęp do pola edycji. Kolejne numery
należy wpisać w pole, po czym kliknięcie przycisku [Dodaj] przeniesie numer do tabeli
poniżej. Ustawienie kursora na danej linii z numerem i kliknięcie przycisku „Usuń’
spowoduje usunięcie numeru z tabeli.
Opcja „Usuń wszystkie” wyczyści całą zawartość tabeli.
UWAGA: Autoryzowanie przychodzącego połączenia CSD polega
na porównaniu numeru, z którego nadszedł z tymi, które
umieszczone są w tabeli. Dopuszczalna jest wersja wpisu do
tabeli tylko fragmentu numeru np. 1234. Wówczas
autoryzowane będą wszystkie numery zawierające podaną
sekwencję np. 600123456 czy 601234567.
UWAGA: Jeżeli do przychodzącego połączenia CSD będziemy
używać modemu dołączonego do serwera OSM.Server to jego
numer telefonu musi znaleźć się na powyższej liście.

6.7.1.3. Okresy ważności wychodzących SMS
Użytkownik może określić czas, jaki urządzenie ma na przekazanie informacji w formie
SMS. Okres ważności definiowany jest oddzielnie dla następujących grup informacji:
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Zdarzenia SMS wysyłane do serwera
Zdarzenia SMS wysyłane do użytkownika
Odpowiedzi na komendy
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Wyboru dokonuje się spośród wartości, znajdujących się na liście rozwijanej poprzez
kliknięcie strzałki obok pola wyboru. Dostępne są opcje: 5, 10, 15, 30 minut; 1, 2, 6,
12 godzin; 1, 7 dni; MAX (oznaczający brak okresu ważności).

6.7.1.4. Wychodzące SMS
Użytkownik może ograniczyć ilość SMS, jakie będzie wysyłało urządzenie. Ponieważ
podstawową formą transmisji powinien być GPRS to ograniczenie jest istotne, głównie
ze względów ekonomicznych.
Zaznaczenie pola [Włącz ograniczenia SMS] uaktywni dostęp do grup informacji,
które podlegać będą ograniczeniom:
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Testy SMS do serwera



Zdarzenia SMS wysyłane do serwera



Zdarzenia SMS wysyłane do użytkownika



Odpowiedzi na komendy



Ograniczenia są definiowane poprzez podanie dwóch wartości:



Max. ilość SMS: Określa maksymalną ilość przesyłanych wiadomości SMS na
jednostkę czasu (patrz parametr Zerowanie licznika). Opcja ta zabezpiecza
użytkownika przed wysłaniem zbyt dużej ilości wiadomości np. w przypadku
awarii.



Zerowanie licznika: Parametr ten określa czas (w minutach), co jaki ma być
kasowany licznik wysłanych wiadomości SMS.
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6.7.2. Komendy zdalne

6.7.2.1. Zezwalaj na zdalne zarządzanie użytkownikami
Wybranie tej opcji umożliwia zdalne konfigurowanie kont użytkowników systemu
alarmowego.
UWAGA: Jeśli użytkownik będzie chciał korzystać z aplikacji
mobilnej AVA to opcja ta musi pozostać włączona.
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6.8. POWIADOMIENIA SMS
6.8.1. Telefony
Urządzenie jest w stanie powiadomić użytkownika o wystąpieniu różnych zdarzeń za
pomocą wiadomości SMS. Przed wysłaniem komunikatu może nastąpić dodatkowa
próba połączenia głosowego (patrz rozdz. 6.8.4. Opcje).
Aby dodać numer użytkownika do listy numerów, na które będą wysyłane wiadomości,
należy wpisać ten numer pod jeden z indeksów. Urządzenie obsługuje maksymalnie do
10 numerów.
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6.8.2. Komunikaty
Treść poszczególnych wiadomości należy wpisać w wierszach zakładki komunikaty.
Wiadomości te będzie można następnie przypisać do zdarzeń dostępnych w zakładce
Zdarzenia. Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnie 32 wiadomości. Przed wysłaniem
komunikatu może nastąpić dodatkowa próba połączenia głosowego (patrz rozdz. 6.8.4.
Opcje).
UWAGA
W treści wiadomości mogą występować tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki: - ! @ #
$ % " < > & * ( ) + : ? ` ; ' = , . / i spacja.
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6.8.3. Zdarzenia
Aby przypisać do zdarzenia wiadomość należy dla wybranego zdarzenia rozwinąć menu
z kolumny Komunikat i wybrać jedną z wcześniej zdefiniowanych wiadomości.
Następnie, dla tego samego zdarzenia należy zaznaczyć numery telefonów, na które ma
zostać wysłany komunikat gdy ono wystąpi. Przed wysłaniem komunikatu może
nastąpić dodatkowa próba połączenia głosowego (patrz rozdz. 6.8.4. Opcje).
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6.8.4. Opcje
W tej części możemy włączyć dodatkowe opcje związane z wysyłaniem wiadomości
SMS.

6.8.4.1. Zadzwoń przed wysłaniem wiadomości SMS
Opcję „Zadzwoń przed wysłaniem wiadomości SMS” należy zaznaczyć jeśli użytkownik
chce otrzymywać dodatkową informację o nadchodzącym komunikacie SMS. Jeśli ta
opcja jest aktywna, to przed wysłaniem SMS do użytkownika urządzenie dzwoni na jego
numer telefonu aby poinformować o nadchodzącej wiadomości SMS.
Próba połączenia może trwać kilkadziesiąt sekund, użytkownik może odrzucić lub
odebrać połączenie. Po odebraniu połączenia przez użytkownika, urządzenie rozłącza
się. Niezależnie od tego co zrobi użytkownik, po próbie połączenia następuje wysłanie
wiadomości SMS. Po wysłaniu wiadomości do pierwszego użytkownika (pod pierwszy
zdefiniowany numer telefonu), następuje próba zadzwonienia do następnego
użytkownika i wysłania mu wiadomości.
Przy większej ilości komunikatów do wysłania, próba połączenia głosowego następuje
nie częściej niż co 15 minut.

6.8.4.2. Przy rozbrajaniu partycji usuń niewysłane wiadomości SMS
Jeśli opcja jest zaznaczona, to po rozbrojeniu systemu, zostaną usunięte z kolejki
niewysłanych SMS-ów wszystkie wiadomości SMS nie dotyczące partycji która pozostaje
uzbrojona.
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Innymi słowami, po rozbrojeniu zostaną usunięte wiadomości SMS dotyczące
rozbrojonej partycji i całego systemu (z wyjątkiem uzbrojonej partycji).
Jeśli użytkownik rozbroi obie partycje, wszystkie oczekujące wiadomości SMS zostaną
usunięte.
Wszystkie wiadomości SMS, związane z nowymi zdarzeniami występującymi po
rozbrojeniu partycji, zostaną zapisane w pamięci urządzenia i wysłane najszybciej, jak
to możliwe.
Uwaga: Producent nie poleca używania tej opcji, ponieważ zmniejsza
bezpieczeństwo systemu. Do użycia tylko przez zaawansowanych użytkowników.

ona

6.8.5. Przekazywanie SMS
Urządzenie jest w stanie przekazywać odebrane wiadomości SMS do określonych
numerów telefonów wg zadanych reguł. Funkcja ta może się okazać niezbędna na
przykład w przypadku powiadomień SMS o stanie konta. W oknie tym można wpisać do
2 reguł służących do przekazywania komunikatów SMS.

Każda reguła składa się z pary: fragmentu numeru telefonu nadawcy oraz z
prawidłowego numeru telefonu odbiorcy. Fragment telefonu nadawcy może składać się
w skrajnym przypadku z pustego ciągu co oznacza dopasowanie do dowolnego numeru
telefonu. Przetwarzanie reguł odbywa się wg zadanej kolejności od początku do końca,
tzn. rezultat przetwarzania danej reguły nie wpływa na przetwarzanie następnych reguł.
Oznacza to również, że dana wiadomość SMS może zostać rozesłana do kilku numerów
telefonów, lub że ta sama wiadomość może zostać wysłana kilkukrotnie do tego
samego numeru. Taki przypadek zachodzi jeśli warunek nałożony na numer telefonu
nadawcy jest spełniony dla co najmniej dwóch reguł mających ten sam numer odbiorcy.
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UWAGA: Użytkownik bierze odpowiedzialność za prawidłowe
podanie numerów dzięki którym nie powstanie żadne zapętlenie w
przesyłaniu wiadomości SMS.

6.9. KONTROLA ŁĄCZA
Opcje te umożliwiają automatyczną reakcję urządzenia w przypadku gdy zerwana została
łączność ze stacją monitorowania. Dotyczy to sytuacji, gdy urządzenie utraciło łączność z
siecią GSM lub transmisja GPRS jest niemożliwa.

6.9.1. GSM
Aktywacja tej funkcji (zaznaczenie w kwadracie [Włącz]) powoduje, że mamy dostęp do
parametrów określających reakcję urządzenia po wyjściu z sieci GSM.
Określamy, po jakim czasie od utraty łączności urządzenie powinno wykonać czynności
zmierzające do jej odzyskania. Wybór czasu dokonywany jest polu [Reset po czasie] i
wyrażamy go w minutach.
Następnie określamy, jaką czynność powinno wykonać urządzenie. Wybór dokonuje się
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy opisie reakcji:


Reset modemu



Reset urządzenia

W przypadku braku łączności z siecią GSM, urządzenie po stwierdzeniu tego faktu,
odczeka przez zdefiniowany okres, a następnie zrealizuje przewidziane zadania.
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6.9.2. GPRS
Aktywacja tej funkcji (zaznaczenie w kwadracie [Włącz]) powoduje, że mamy dostęp do
parametrów określających reakcję urządzenia po utracie łączności z serwerem.
Określamy, po jakim czasie od utraty łączności urządzenie powinno wykonać czynności
zmierzające do jej odzyskania. Wybór czasu dokonywany jest polu [Reset po czasie] i
wyrażamy go w minutach.
Następnie określamy, jaką czynność powinno wykonać urządzenie. Wybór dokonuje się
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy opisie reakcji:


Reset modemu



Reset urządzenia

W przypadku braku łączności GPRS urządzenie po stwierdzeniu tego faktu odczeka prze
zdefiniowany okres a następnie zrealizuje przewidziane zadania.

6.10. FIRMWARE

Urządzenie posiada wbudowany bootloader, dzięki któremu, możemy zmieniać
oprogramowanie modułu na nowsze. W trakcie programowania wyświetlane są wszystkie
informacje o przebiegu tej operacji.
Należy wykonać następujące czynności:
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Uruchomić program konfiguracyjny,



Przejść do opcji „Firmware” konfiguratora,
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Otworzyć plik z nowym firmwarem (kliknięcie przycisku [Otwórz] pozwoli na
wskazanie miejsca gdzie znajduje się właściwy plik),



Wybrać sposób transmisji pliku: lokalny,



Kliknąć przycisk [Start]. Procedura wymiany oprogramowania zostanie rozpoczęta,



Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu,



Po zakończeniu zapisu zamknąć program,



Odczekać kilkanaście sekund na ponowne uruchomienie urządzenia.

Od tego momentu urządzenie będzie pracowało pod kontrolą nowego firmware.
UWAGA:
Procedurę
aktualizacji
firmware
należy
przeprowadzić
ze
szczególną
starannością,
ponieważ
niewłaściwe jej wykonanie może uniemożliwić prawidłową
pracę urządzenia.

6.11. MONITOR URZĄDZENIA
Opcja monitorowania urządzenia dostępna jest z poziomu menu głównego zakładka Operacje -> Monitor Urządzenia, lub z menu szybkiego dostępu - ikonka
monitora. Po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat o konieczności uruchomienia
zewnętrznego programu Device Monitor.

Program ten jest domyślnie instalowany razem z Konfiguratorem nadajników GPRS.
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Aby wykorzystać tę funkcjonalność, należy podłączyć centralę do komputera PC/laptopa
przy pomocy kabla programującego GD-PROG, SP-PROG/SP-PROG-BT czy MINI-PROG-BT
w trybie DEBUG (MONITOR). Następnie należy zdefiniować połączenie klikając na
górny róg). Pojawi się okno:

(lewy

gdzie po wciśnięciu „+” i zdefiniowaniu rodzaju, portu oraz nazwy połączenia będzie można
dodać nowe połączenie.
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Po zaakceptowaniu zmian w polu „Port” pojawi się zdefiniowane połączenie, które należy
wybrać i wcisnąć „Play”. Na monitorze prezentowane są informacje o typie urządzenia,
numerze seryjnym, wersji Firmware i PCB, oraz o czasie ustawionym w urządzeniu:

Device Monitor umożliwia także bieżącą kontrolę następujących parametrów:


Stan zasilania sieciowego



Poziom sygnału sieci GSM



Stan połączenia z serwerem OSM.Server (stacja monitoringu)



Stan linii (wejść) przewodowych oraz bezprzewodowych – po najechaniu kursorem na
linię pojawiają się dodatkowe informacje takie, jak:
o Tryb wejścia np. przewodowe (NO)
o Numer seryjny
o Typ reakcji np. natychmiastowa, 24h sabotażowa
o Poziom sygnału
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o Stan – nienaruszona, alarm, sabotaż lub nieużywana (gdy czujka nieprzypisana
do żadnej partycji)


Stan wyjść



Stan uzbrojenia

Dodatkowo pod każdym „klockiem” z numerem linii wyświetla się na bieżąco poziom
sygnału RSSI czujki.
Zmiany wszystkich parametrów są również widoczne w postaci tekstowej w polu Log.

6.12. HISTORIA ZDARZEŃ

Funkcja umożliwia odczytanie ostatnich zdarzeń zapisanych w pamięci urządzenia. Centrala
posiada pamięć przeznaczoną na rejestr zdarzeń, co umożliwia zapamiętanie około 5
tysięcy ostatnich zdarzeń technicznych. Możliwy jest odczyt historii zarówno przy pomocy
połączenia GPRS, jak i RS232. W tym drugim przypadku należy w pierwszej kolejności
podłączyć urządzenie do komputera PC przy pomocy kabla GD-PROG. Następnie w oknie
„Historia zdarzeń” należy wybrać odpowiedni port RS232 lub połączenie GPRS, wpisać kod
dostępu i kliknąć przycisk „Odczyt”. Po poprawnym odczycie staje się możliwy dostęp do
funkcji, takich jak "Filtrowanie" oraz "Wykresy" dzięki którym możemy szybko
zdiagnozować urządzenie.
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7.

SYGNALIZACJA DIODAMI LED

Urządzenie wskazuje swój aktualny stan przy pomocy 3 diod LED, zamontowanych
bezpośrednio na płytce drukowanej.

7.1. LOGOWANIE DO SIECI
Po włożeniu karty SIM do urządzenia i załączeniu zasilania następuje próba zalogowania się
do sieci GSM.
Opis

OK
(zielona)

Diody LED
ERROR
(czerwona)

STATUS
(żółta)

Próba
logowania do
sieci GSM

7.2. ZASIĘG GSM
Siła sygnału GSM pokazywana jest błyskaniem zielonej diody (1-8 błyśnięć). Tryb pracy
urządzenia sygnalizowany jest poprzez zaświecenie na około 2 sekundy diody zielonej po
pokazaniu zasięgu. W przypadku, gdy po pokazaniu zasięgu dioda nie zaświeci się na 2
sekundy oznacza to tryb SMS urządzenia. Sygnalizacja zasięgu przerywana jest w trakcie
transmisji danych, po czym po wysłaniu danych ponownie pokazywany jest zasięg GSM.
Diody LED
Opis

OK
(zielona)

ERROR
(czerwona)

STATUS
(żółta)

Zasięg GSM = 8
Tryb GPRS
Zasięg GSM = 6
Tryb SMS

7.3. TRANSMISJA
W trakcie wysyłania danych dioda zielona sygnalizuje transmisję.
Diody LED
Opis

OK
(zielona)

ERROR
(czerwona)

STATUS
(żółta)

Transmisja
GPRS
Transmisja SMS
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7.4. PROGRAMOWANIE
Po wykryciu trybu programowania diody zaczynają sygnalizować stan programowania.
Opis

Diody LED
ERROR
(czerwona)

OK
(zielona)

STATUS
(żółta)

Podłączony
przewód
serwisowy
Programowanie
w trybie CSD

7.5. AKTUALIZACJA FIRMWARE’U
W trakcie programowania sygnalizowane jest działanie bootloadera. W przypadku
wystąpienia błędu w trakcie uaktualniania w urządzeniu pozostaje bootloader i możliwe jest
ponowne programowanie urządzenia.
Opis

OK
(zielona)

Diody LED
ERROR
(czerwona)

STATUS
(żółta)

Brak programu w
urządzeniu
Aktualizacja
oprogramowania
Deszyfrowanie
odebranego firmware

7.6. BRAK KARTY SIM LUB USZKODZENIE KARTY SIM
W przypadku kłopotów z kartą SIM urządzenie sygnalizuje to diodami czerwoną ERROR i
zieloną OK.
Dioda LED

Sygnalizacja

OK
(zielona)
ERROR
(czerwona)
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7.7. BŁĄD SYSTEMU
W trakcie pracy urządzenia mogą wystąpić błędy. Wystąpienie błędu sygnalizowane jest
zaświeceniem na stałe diody czerwonej i w najczęstszych przypadkach oznacza problem
komunikacyjny z modemem lub kartą SIM.

8.

USTAWIENIA GRADE 2

8.1. USTAWIENIA SYSTEMU DLA GRADE 2
Aby spełnić wymagania normy EN 50131 dla Grade 2 należy:


Czas na wejście ustawić nie dłuższy niż 45 sekund.



Wyjścia sygnalizujące alarmy powinny być skonfigurowane tak, aby czas działania
sygnalizatorów dźwiękowych nie był krótszy niż 90 sekund i nie dłuższy niż 15
minut.



Czułość linii ustawić na mniej niż 400ms.



Liczbę naruszeń linii, po której następuje jej blokada, należy ustawić na wartość z
zakresu 3 – 10.



Ustawić czas, po którym będzie raportowany zanik zasilania, nie dłuższy niż 60
minut (patrz rozdz. 4.3.2. Zanik zasilania i punkt 6.6.1.3. Zanik zasilania).



Używać kodów użytkowników o długości co najmniej 5 znaków.



Do centrali alarmowej podłączyć zasilanie awaryjne w postaci akumulatora 12V.
Stosować akumulator o pojemności pozwalającej na pracę systemu bez zasilania
sieciowego co najmniej przez 12 godzin.



W Konfiguratorze (patrz rozdz. 6.4. OPCJE SYSTEMU) lub w menu instalatora (patrz
rozdz. 4.3.4. Opcje systemu) ustawić następujące opcje systemu:



- włączyć opcję „Sygnalizacja pamięci awarii za pomocą migania diody SYSTEM”,
- wyłączyć opcję „Ignoruj awarię ATS”,
- włączyć opcję „Potwierdź uzbrojenie w przypadku awarii (przyciskiem #)”,
- włączyć opcję „Dostęp do historii wymaga autoryzacji”,
- włączyć opcję „Brak pokazywania stanu alarmów i blokad”,
- włączyć opcję „Czasowa blokada klawiatury po trzech nieudanych próbach
dostępu”.
W Konfiguratorze w opcji Monitoring (patrz rozdz. 6.6.1.) włączyć monitorowanie
zdarzeń (zaznaczyć kolumny: Zał. GPRS, Wył. GPRS, Zał. SMS, Wył. SMS):
-

PL

Linie A1 – D8,
Sabotaż linii A1 – D8,
Sabotaż wyjścia 1 – 3,
Zasilanie,
Akumulator,
Zagłuszenie,
Uszkodzenie zasilania klawiatury,
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-

Usterka wyjścia zasilającego AUX1,
Usterka wyjścia zasilającego AUX2,
Utrata komunikacji z klawiaturą,
Sabotaż klawiatury,
Zbyt niskie zasilanie klawiatury,
Utrata zegara.

8.2. ZACHOWANIE SYSTEMU W TRYBIE ZGODNOŚCI Z GRADE 2
W trybie zgodności z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2, system działa w
następujący sposób:

PL



dostęp do podglądu stanu linii jest możliwy tylko po autoryzacji,



dostęp do podglądu alarmów jest możliwy tylko po autoryzacji,



dostęp do podglądu historii alarmów jest możliwy tylko po autoryzacji,



dostęp do podglądu awarii jest możliwy tylko po autoryzacji,



dostęp do podglądu historii awarii jest możliwy tylko po autoryzacji,



uzbrojenie jest możliwe tylko po autoryzacji,



przed uzbrojeniem są sprawdzane warunki uniemożliwiające uzbrojenie,



kody użytkowników w systemie muszą mieć co najmniej 5 znaków,



po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, wszystkie klawiatury w systemie
zostają zablokowane na 90 sekund.
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9.

DODATKI

9.1. KOMENDY ZDALNE I PARAMETRY KONFIGURACYJNE
Centrala odbiera SMS w specjalnie dla niego przygotowanej postaci. Jeżeli SMS, który
został odebrany przez urządzenie nie jest poprawny, zostaje automatycznie skasowany, a
urządzenie nie podejmuje żadnego działania. Akceptowany jest następujący format
wiadomości, pozwalający za pomocą jednego SMS przesłać kilka komend, przy czym każda
z nich musi być oddzielona od poprzedniej SPACJĄ:

KOD DOSTĘPU█KOMENDA/PARAMETR█KOMENDA/PARAMETR █………
gdzie:
KOD DOSTĘPU
- kod autoryzacyjny – może być to kod serwisowy urządzenia
(wysyłany przez ATS), kod użytkownika lub kod administratora. Jeżeli komenda wymaga
autoryzacji kodem administratora (np. CPGETUSERS), kod ten należy podać tylko raz, czyli,
albo jako kod dostępu, albo jako parametr komendy. Innymi słowy, gdy kod dostępu nie
jest kodem administratora, a wywoływana komenda go wymaga, wówczas kod
administratora należy podać jako jej parametr.
█

- znak spacji

KOMENDA/PARAMETR
poniżej)

- komenda lub parametr konfiguracyjny (patrz tabele

Nowo wysłany parametr zostanie wzięty pod uwagę w momencie gdy centrala będzie
chciała z niego skorzystać, co oznacza że nie jest wymagany restart urządzenia. Jednak,
występują parametry, których zmiana zostanie wykryta tylko w szczególnych przypadkach
– przykładowo, jeżeli zmieniony został adres serwera, a urządzenie w danym momencie
jest online, należy rozłączyć połączenie. Przy ponownym połączeniu urządzenie połączy się
z serwerem o ustawionym przez użytkownika adresie.
Aby wykasować parametr, należy w wiadomości podać nazwę parametru, a za nim znak
równości ( = ). Przykładowo, aby usunąć numer telefonu na który wysyłane będą smsy,
należy wysłać wiadomość o treści „XXXX SMS=”, gdzie XXXX to kod serwisowy urządzenia.
ATS – (Alarm Transmission System) – jest to specjalny rodzaj użytkownika oznaczającego
stację monitorowania. Użytkownik ten autoryzuje się głównym kodem dostępu do
urządzenia (tym, który należy podać aby odczytać konfigurację za pomocą kabla) lub
kluczami szyfrującymi transmisję – jeśli komenda wysyłana jest drogą szyfrowaną kod
dostępu nie jest wymagany.
Użytkownik – (zwykły użytkownik) mający możliwość uzbrojenia i rozbrojenia partycji do
których ma uprawnienia oraz inne uprawnienia opisane w instrukcji użytkownika. W
systemie może być kilku zwykłych użytkowników.
Administrator – Specjalny użytkownik mający uprawnienia dodawania i usuwania innych
użytkowników systemu alarmowego.
Uwaga: Niektóre składowe komend podane są w nawiasach kwadratowych […]. Oznacza
to, że są to pola opcjonalne.
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9.1.1. Parametry konfiguracyjne
9.1.1.1. APN
Format:

APN=nazwa_apn

Ograniczenia:

Długość danych do 31 znaków, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Konfiguruje APN za pomocą którego przesyłane będą dane GPRSem.

9.1.1.2. UN
Format:

UN=username

Ograniczenia:

Długość danych do 31 znaków, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Ustawia nazwę użytkownika dla APNu

9.1.1.3. PW
Format:

PW=password

Ograniczenia:

Długość danych do 31 znaków, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Ustawia hasło do APNu

9.1.1.4. SERVER
Format:

SERVER=adres_serwera

Ograniczenia:

Długość danych do 31 znaków, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Ustawia adres serwera OSM z którym urządzenie wymienia dane.
adres_serwera
może
być
podany
w
formie
domenowej
np.device.mojafirma.com lub adresu IP, np. 1.2.3.4

9.1.1.5. PORT
Format:

PORT=port

Ograniczenia:

Liczba z zakresu 1-65535, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Ustawia port serwera OSM, z którym urządzenie wymienia dane

9.1.1.6. DNS1
Format:

DNS1=dns1

Ograniczenia:

Poprawny adres IPv4 w formie numerycznej (do 15 znaków), możliwe do
zmiany tylko przez ATS

Opis

Określa adres podstawowego DNS (wymagany tylko wtedy gdy SERVER
zapisany jest w postaci nazwy domenowej).
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9.1.1.7. DNS2
Format:

DNS2=dns2

Ograniczenia:

Poprawny adres IPv4 w formie numerycznej (do 15 znaków), możliwe do
zmiany tylko przez ATS

Opis

Określa adres zapasowego DNS (wymagany tylko wtedy gdy SERVER
zapisany jest w postaci nazwy domenowej).

9.1.1.8. SMS
Format:

SMS=numer_telefonu

Ograniczenia:

Długość danych do 15 znaków, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Ustawia numer telefonu na który będą wysyłane SMS-y ze zdarzeniami w
przypadku braku łączność GPRS. Gdy numer nie będzie skonfigurowany
wysyłanie SMS-ów będzie niedostępne. numer_telefonu może zawierać
prefix kraju.

9.1.1.9. SMSPERIOD
Format:

SMSPERIOD=czas_w_minutach

Ograniczenia:

Ciąg znaków oznaczający liczbę, możliwe do zmiany tylko przez ATS

Opis

Ustawia okres testów SMS, czas podany jest w minutach.

9.1.1.10. RLIMIT
Format:

RLIMIT

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS.

Opis

Powoduje zdjęcie tymczasowych blokad automatycznych ze wszystkich
wejść

Format:

RLIMIT=maska_wejścia

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS.

Opis

Powoduje zdjęcie tymczasowych blokad automatycznych z wybranych
wejść. Parametrem jest dziesiętna liczba tworzona z 17-bitowego słowa:
A17,A16… A2, A1, gdzie A1=0, A2 wejście 1, natomiast A3 wejście 2,
A17 wejście 16.
PRZYKŁAD:
RLIMIT=6 (00000000000000110) powoduje zdjęcie blokady z wejść: IN1,
IN2
RLIMIT=2 powoduje zdjęcie blokady z wejścia IN1
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9.1.1.11. DT
Format:

DT=YY/MM/DD,hh:mm

Ograniczenia:

Długość danych do 14 znaków, możliwe do zmiany tylko przez ATS lub
administratora

Opis

Ustawia datę i godzinę

9.1.1.12. SETMASK
Format:

SETMASK=id_typu,indeks,maska

Ograniczenia:

id_typu może przyjmować wartości 0, 1 lub 2, możliwe do zmiany tylko
przez ATS

Opis

Jest to niskopoziomowa komenda operująca bezpośrednio na pamięci
konfiguracji urządzenia. Komenda ta nie powoduje generacji żadnych
zdarzeń – po włączenie konkretnej funkcji otrzymuje się informację o
tym, że konfiguracja urządzenia została zmieniona.
DLA:
SETMASK=2,19,0x100
Włączenie funkcji Blokada obiektu, która uniemożliwia użytkownikowi
uzbrojenie centrali. Po włączeniu tej funkcji użytkownik nie będzie mógł
uzbroić obiektu żadną z dróg ( tj. SMS/GPRS, pilot, wejście uzbrajające,
harmonogramy, klawiatura zwykła, klawiatura bezprzewodowa). Możliwe
będzie natomiast rozbrojenie jej. Próby uzbrojenia będą odrzucane przez
centralę.
SETMASK=2,19,0x200
Włączenie funkcji Blokada przywracania ustawień domyślnych,
która uniemożliwia przywrócenie fabrycznego kodu instalatora. Po
włączeniu tej funkcji Producent zaleca aby zmienić kod dostępu
instalatora i serwisowy (ATS) na nowy.
UWAGA: W przypadku utraty nowo ustawionych kodów
konieczne będzie przesłanie zablokowanych urządzeń do
serwisu EBS.
SETMASK=2,19,0x400
Włączenie funkcji Zezwalaj na szybkie uzbrajanie bez autoryzacji
użytkownika, która umożliwia uzbrajanie systemu bez konieczności
wprowadzania kodu dostępu.
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9.1.1.13. CLEARMASK
Format:

CLEARMASK=id_typu,indeks,maska

Ograniczenia:

id_typu może przyjmować wartości 0, 1 lub 2, możliwe do zmiany tylko
przez ATS

Opis

Jest to niskopoziomowa komenda operująca bezpośrednio na pamięci
konfiguracji urządzenia. Komenda ta nie powoduje generacji żadnych
zdarzeń – po włączenie konkretnej funkcji otrzymuje się informację o
tym, że konfiguracja urządzenia została zmieniona.
DLA:
CLEARMASK=2,19,0x100
Wyłączenie funkcji Blokada obiektu. Po wyłączeniu tej funkcji
użytkownik z powrotem będzie mógł uzbrajać i rozbrajać centralę.
CLEARMASK=2,19,0x200
Wyłączenie funkcji Blokada przywracania ustawień domyślnych. Po
wyłączeniu tej funkcji możliwe będzie przywrócenie fabrycznego kodu
instalatora przyciskiem „PROG” umieszczonym na centrali oraz z poziomu
Konfiguratora.
CLEARMASK=2,19,0x400
Wyłączenie funkcji Zezwalaj na szybkie uzbrajanie bez autoryzacji
użytkownika. Po wyłączeniu tej funkcji uzbrojenie systemu będzie
możliwe tylko z podaniem kodu dostępu.

9.1.2. Komendy ogólne
Komendy te umożliwiają dokonanie zdalnie różnych czynności, lub też odpytanie o pewne
parametry. Jeśli komenda zostanie przysłana SMS-em, odpowiedź jest odsyłana na numer
telefonu z którego przyszła komenda. Nie należy wysyłać kilku komend z tego zestawu w
jednym SMS-ie lub jednej ramce, gdyż tylko jedna komenda zostanie wykonana, i
niekoniecznie musi być to pierwsza komenda na liście.

9.1.2.1. DISC
Format:

DISC

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Rozłącza połączenie TCP z serwerem OSM
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9.1.2.2. KILL
Format:

KILL

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Powoduje restart modemu GSM w urządzeniu. Skutkuje zerwaniem sesji
GPRS i wyrejestrowaniem z sieci GSM a po restarcie modemu ponowną
rejestrację do sieci GSM i GPRS

9.1.2.3. RESET
Format:

RESET

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Powoduje restart całego urządzenia. Skutkuje zerwaniem sesji GPRS i
wyrejestrowaniem z sieci GSM a po restarcie urządzenia i modemu
ponowną rejestrację do sieci GSM i GPRS

9.1.2.4. DESC
Format:

DESC

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Zwraca opis urządzenia zawierający wersję firmware’u i numer seryjny.

9.1.2.5. GETCFG
Format:

GETCFG

Ograniczenia:

Zwraca max. 160 znaków, możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Pobiera aktualną, podstawową konfigurację urządzenia. Parametry
zwracane są w następującej kolejności:
SERVER:PORT, _APN_UN_PW,_DNS0
Gdzie:
_ – znak spacji
SERVER – adres serwera OSM
PORT – port serwera OSM
APN – APN nazwa apn, za pomocą której zestawiana jest sesja GPRS
UN – nazwa użytkownika APN
PW – hasło APN
DNS0 – Adres serwera DNS

9.1.2.6. OUT
Format:

OUT=o,s,[czas]

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS lub administratora
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Opis

Ustawia stan ‘s’ na wyjściu ‘o’.
o – numer wyjścia (1–3)
s – stan docelowy (1 – załączony, 0 – wyłączony)
czas – w przypadku załączania wyjścia można podać czas trwania
załączenia w sekundach. 0 oznacza tryb bistabilny. Jeśli ten parametr nie
będzie podany, to wyjście załączy się na czas podany podczas
konfiguracji.
Wyjście może zostać wyłączone komendą zdalną w dowolnym momencie,
niezależnie od ustawionego typu i trybu pracy wyjścia.
Przykłady:
OUT=2,1
– załączenie wyjścia 2 na czas ustawiony w konfiguracji
OUT=2,0
– wyłączenie wyjścia 2
OUT=1,1,0 – załączenie wyjścia 1 w trybie bistabilnym
OUT=3,1,10 – załączenie wyjścia 3 na 10 sekund

9.1.2.7. FLUSH
Format:

FLUSH=x

Ograniczenia:

x jest równe 0 lub 1, możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Dla x = 0 czyści kolejkę zaległych zdarzeń do wysłania do serwera OSM.
Powoduje utratę zaległych zdarzeń – urządzenie generuje wtedy
zdarzenie mówiące o tym fakcie.
Dla x = 1 czyści historię zdarzeń urządzenia.

9.1.2.8. SENDSMS
Format:

SENDSMS=nr_telefonu,text_bez_spacji
SENDSMS=”nr_telefonu,text_ze_spacjami”

Ograniczenia:

Komenda nie działa gdy przysłana SMS-em, możliwe do wykonania tylko
przez ATS

Opis

Umożliwia wysłanie SMS-a na podany numer telefonu (nr_telefonu) o
podanej treści. Komenda ta jest narzędziem, dzięki któremu można
uzyskać informacje o numerze telefonu karty SIM zainstalowanej w
urządzeniu gdy te podłączone jest do serwera OSM za pomocą GPRS.

9.1.2.9. GETSTATUS
Format:

GETSTATUS

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika.

Opis

Pobiera aktualny status urządzenia.
Zwracane dane mają następujący format:
linie,partycje,wyjścia,napięcie_akumulatora,napięcieAC,0x0,0x0,
blokady_linii
Gdzie:
linie – oznacza aktualny stan linii. Jest to wektor bitowy, gdzie bit 1
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(licząc od 0) oznacza linię 1, bit 2 linię 2 itd. Jeśli linia jest naruszona, bit
jest ustawiony (równy 1)
partycje – oznacza aktualny stan partycji. Jest to wektor bitowy gdzie bit
0 oznacza partycję 1 a bit 1 partycję 2 (inaczej niż dla linii i wyjść gdzie
bit 1 oznacza linię/wyjście 1). Jeśli partycja jest uzbrojona lub odlicza
czas na wyjście odpowiedni bit jest ustawiony
wyjścia – oznacza aktualny stan wyjść. Jest to wektor bitowy gdzie bit 1
(licząc od 0) oznacza wyjście 1, bit 2 wyjście 2 a bit 3 wyjście 3. Jeśli
wyjście jest załączone bit jest ustawiony
napięcie_akumulatora – napięcie akumulatora w mV (12000 = 12V). Jeśli
akumulator nie jest podłączony, odczyty mogą być niepoprawne i
wynosić około 9V (9000)
napięcie_AC – napięcie AC na zaciskach AC CPX230NWB (za
transformatorem) w mV (18000 = 18V)
blokady_linii – oznacza aktualny stan blokady linii. Jest to wektor bitowy
gdzie bit 1 (licząc od 0) oznacza linię 1, bit 2 linię 2 itd. Jeśli linia jest
zablokowane, bit jest ustawiony.

9.1.2.10. CPGETALARMSHOWTIME
Format:

CPGETALARMSHOWTIME

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS, administratora i użytkownika

Opis

Komenda służy do pobrania ustawień czasu, po którym wyłączana jest
sygnalizacja alarmów historycznych. Czas odliczany jest od momentu
rozbrojenia partycji.
Komenda zwraca:


CPGETALARMSHOWTIME:delay – jeżeli funkcja „Po rozbrojeniu wyłącz
sygnalizację alarmów historycznych” jest aktywna, delay to czas w
sekundach



CPGETALARMSHOWTIME:OFF – jeżeli funkcja „Po rozbrojeniu wyłącz
sygnalizację alarmów historycznych” jest nieaktywna

9.1.2.11. CPSETALARMSHOWTIME
Format:

CPSETALARMSHOWTIME=delay

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS, administratora lub instalatora gdy ma
zezwolenie na serwis
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Opis

Komenda służy do ustawienia czasu, po którym wyłączana jest
sygnalizacja alarmów historycznych. Czas odliczany jest od momentu
rozbrojenia partycji. Funkcjonalność ta może być też wyłączona.
Parametr delay to wartość opóźnienia w sekundach (0-9999999) lub tekst
OFF w celu wyłączenia funkcjonalności (sygnalizacja nie jest wyłączana).
Przy wartości zero, sygnalizacja alarmów wyłączana jest w momencie
rozbrojenia.
Komenda zwraca:


CPSETALARMSHOWTIME:EOK – wykonanie poprawne



CPSETALARMSHOWTIME:EEFORMAT – błędny format polecenia lub
zakres parametru delay
Przykłady:
CPSETALARMSHOWTIME=20 – czas opóźnienia 20 sekund
CPSETALARMSHOWTIME=OFF - jeżeli funkcja „Po rozbrojeniu wyłącz
sygnalizację alarmów historycznych” jest nieaktywna

9.1.2.12. CPGETACN
Format:

CPGETACN

Dostępny od:

2.8.8

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS lub instalatora gdy ma zezwolenie na
serwis

Opis

Komenda służy do pobrania ustawień numerów kont dla protokołu
Contact ID.
Komenda zwraca:
CPGETACN:EOK,system[,acn_id:acn_value]…
Gdzie:

system – ma wartość ALL (dla zdarzeń systemowych idących na

wszystkie konta) lub ACN0 (zdarzenia systemowe wysyłane tylko na
konto systemu ACN0)
acn_id – to identyfikator konta ACN, 0 dla ACN0, 1 dla ACN1, 2 dla ACN2.
acn_value – numer konta podany w formacie szesnastkowym
Pary (acn_id:acn_value) mogą być 3 – jedna dla każdego konta.
Przykłady zwracanych wartości:
CPGETACN:EOK:ALL,0:0x1234,1:0x1235,2:0x1236

PL

CENTRALA ALARMOWA CPX230NWB – INSTRUKCJA INSTALATORA

123 / 147

9.1.2.13. CPSETACN
Format:

CPSETACN=system[,acn_id:acn_value]…

Dostępny od:

2.8.8

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS lub instalatora gdy ma zezwolenie
na serwis

Opis

Komenda służy do zmiany ustawień numerów kont dla protokołu
Contact ID. Ustawia lub usuwa wszystkie numery ACN.

system – ma wartość ALL (dla zdarzeń systemowych idących na

wszystkie konta) lub ACN0 (zdarzenia systemowe wysyłane tylko na
konto systemu ACN0)
acn_id – to identyfikator konta ACN, 0 dla ACN0, 1 dla ACN1, 2 dla
ACN2
acn_value – dwubajtowy numer konta (najlepiej w formacie
szesnastkowym: 0xFFFF)
Pary (acn_id:acn_value) mogą być 3 – jedna dla każdego konta.
UWAGA:
 Jeżeli podano tylko ACN0, numery ACN1 i ACN2 są usuwane.
 Wartości numerów kont mogą się powtarzać, czyli np. ACN2
może być taki, jak ACN1, a ten jak ACN0.
 Zaleca się, aby podawać wszystkie trzy numery ACN. W
przeciwnym wypadku mogą one przyjąć wartości innych
numerów kont, które zostały dostarczone w parametrach.
 Centrala alarmowa uznaje za poprawne trzy poniższe sytuacje
i jedną z nich przyjmie na podstawie argumentów polecenia:
o Brak numerów kont
o Tylko konto główne (ACN0)
o Wszystkie numery kont (ACN0, ACN1, ACN2)
Komenda zwraca:
CPSETACN:EOK – wykonanie poprawne
CPSETACN:EFORMAT – błędny format polecenia
CPSETACN:ERROR-VALUE – błędny zakres acn_value
CPSETACN:EID – błędny zakres acn_id
Przykłady:
CPSETACN=ALL,0:0x1234,1:0x1235,2:0x1236
CPSETACN=ACN0,0:1237
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9.1.3. Komendy do zarządzania użytkownikami
9.1.3.1. CPGETUSERS
Format:

CPGETUSERS[= adminPassword]

Ograniczenia:

Komenda działa tylko gdy wysłana drogą szyfrowaną, wymagana
znajomość hasła administratora (użytkownik o id = 0). Komenda wymaga
ustawienia aktywnej opcji „Zezwalaj na zdalne zarządzanie
użytkownikami” w Konfiguratorze. Możliwe do wykonania tylko przez ATS
lub administratora. Jeśli komenda wykonana przez ATS, należy podać

adminPassword

Pobiera listę użytkowników zdefiniowanych w urządzeniu. adminPassword
to hasło administratora systemu.

Opis

Komenda zwraca:
CPGETUSERS:id:name:partitions,…
Gdzie id to numer użytkownika, name to tekstowa nazwa użytkownika
(może być puste), partitions to wektor bitowy określający partycje do
których użytkownik ma uprawnienia – bit 0 odpowiada partycji 1, bit 1
partycji 2. Użytkownik o id = 0 to administrator
CPGETUSERS:EPERMISIONS
Jeśli podane hasło administratora jest niepoprawne
CPGETUSERS:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPGETUSERS:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny

9.1.3.2. CPGETUSERID
Format:
Ograniczenia:
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Opis

Weryfikuje kod użytkownika podany jako argument komendy – sprawdza
czy użytkownik o podanym kodzie istnieje.

Password to hasło użytkownika, id to numer użytkownika, partitions to
partycje do których użytkownik ma uprawnienia – bit 0 odpowiada
partycji 1, bit 1 partycji 2.
Komenda zwraca:
CPGETUSERID:EOK,id,partitions
Gdy użytkownik o podanym kodzie istnieje
CPGETUSERID:EPERMISIONS
Jeśli podane hasło jest niepoprawne
CPGETUSERID:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPGETUSERID:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.3.3. CPSETUSERPARTITIONS
Format:

CPSETUSERPARTITIONS=id,partitions[,adminPassword]

Ograniczenia:

Komenda działa tylko gdy wysłana drogą szyfrowaną, wymagana
znajomość hasła administratora (użytkownik o id = 0), id z zakresu od 1
do 31 włącznie. Komenda wymaga ustawienia aktywnej opcji „Zezwalaj
na zdalne zarządzanie użytkownikami” w Konfiguratorze. Możliwe do
wykonania tylko przez ATS lub administratora. Jeśli komenda wykonana
przez ATS, należy podać adminPassword

Opis

Ustawia uprawnienia użytkownika do partycji. Id to numer użytkownika
któremu zmieniamy uprawnienia, partitions to wektor bitowy z partycjami
do których użytkownik powinien mieć uprawnienia – bit 0 odpowiada
partycji 1, bit 1 partycji 2, adminPassword to hasło administratora
systemu.
Komenda zwraca:
CPSETUSERPPARTITIONS:EOK,id,partitions
Jeśli zmiana przypisania do partycji zakończyła się sukcesem
CPSETUSERPARTITIONS:ENOT_EXISTS,id,partitions
Jeśli podany użytkownik nie istnieje
CPSETUSERPARTITIONS:EPERMISIONS,id,partitions
Jeśli podane hasło administratora jest niepoprawne
CPSETUSERPARTITIONS:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPSETUSERPARTITIONS:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.3.4. CPSETUSERPASSWORD
Format:

CPSETUSERPASSWORD=id,password[,adminPassword]

Ograniczenia:

Komenda działa tylko gdy wysłana drogą szyfrowaną, wymagana
znajomość hasła administratora (użytkownik o id = 0), id z zakresu od 1
do 31 włącznie. Komenda wymaga ustawienia aktywnej opcji „Zezwalaj
na zdalne zarządzanie użytkownikami” w Konfiguratorze. Możliwe do
wykonania tylko przez ATS lub administratora. Jeśli komenda wykonana
przez ATS, należy podać adminPassword

Opis

Zmienia hasło użytkownika. Id to identyfikator użytkownika któremu
zmieniane jest hasło, password to jego nowe hasło a adminPassword to
hasło administratora systemu.
Komenda zwraca:
CPSETUSERPASSWORD:EOK,id
Jeśli komenda zakończy się sukcesem
CPSETUSERPASSWORD:ENOT_EXISTS,id
Jeśli podany użytkownik nie istnieje
CPSETUSERPASSWORD:EPERMISIONS,id
Jeśli podane hasło administratora jest niepoprawne
CPSETUSERPASSWORD:ELENGTH,id
Jeśli nowe hasło jest za krótkie lub za długie lub nie składa się z cyfr
CPSETUSERPASSWORD:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPSETUSERPASSWORD:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.3.5. CPADDUSER
Format:

CPADDUSER=id,partitions,password[,category][,adminPassword]

Ograniczenia:

Komenda działa tylko gdy wysłana drogą szyfrowaną, wymagana
znajomość hasła administratora (użytkownik o id = 0), id z zakresu od 1
do 31 włącznie. Komenda wymaga ustawienia aktywnej opcji „Zezwalaj
na zdalne zarządzanie użytkownikami” w Konfiguratorze. Możliwe do
wykonania tylko przez ATS lub administratora. Jeśli komenda wykonana
przez ATS, należy podać adminPassword

Opis

Dodaje nowego użytkownika. Id to numer użytkownika, partitions to
partycje, do których użytkownik będzie miał uprawnienia – bit 0
odpowiada partycji 1, bit 1 partycji 2, password to hasło nowo
tworzonego użytkownika, category – przyjmuje wartość NODISARM –jeśli
podane, to dodawany użytkownik nie będzie mógł rozbrajać partycji
(dostępne od wersji Firmware 2.8.8) , adminPassword – jeśli komenda
wysłana przez ATS, to należy podać hasło administratora.
Komenda zwraca:
CPADDUSER:EOK,id,partitions
Gdy użytkownik zostanie dodany
CPADDUSER:EALREADY_EXISTS,id,partitions
Jeśli podany użytkownik już istnieje
CPADDUSER:EID,id,partitions
Jeśli podany identyfikator użytkownika jest nieprawidłowy
CPADDUSER:EPERMISIONS,id,partitions
Jeśli nie można utworzyć użytkownika bo hasło jest nieprawidłowe
(administratora lub użytkownika)
CPADDUSER:ELENGTH,id
Jeśli nowe hasło jest za krótkie lub za długie lub nie składa się z cyfr
CPADDUSER:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPADDUSER:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.3.6. CPDELUSER
Format:

CPDELUSER=id[,adminPassword]

Ograniczenia:

Komenda działa tylko gdy wysłana drogą szyfrowaną, wymagana
znajomość hasła administratora (użytkownik o id = 0), id z zakresu od 1
do 31 włącznie. Komenda wymaga ustawienia aktywnej opcji „Zezwalaj
na zdalne zarządzanie użytkownikami” w Konfiguratorze. Możliwe do
wykonania tylko przez ATS lub administratora. Jeśli komenda wykonana
przez ATS, należy podać adminPassword

Opis

Usuwa użytkownika. Id to numer użytkownika, adminPassword to hasło
administratora systemu.
Komenda zwraca:
CPDELUSER:EOK,id
Gdy użytkownik zostanie usunięty
CPDELUSER:ENOT_EXISTS,id
Jeśli podany użytkownik nie istnieje oraz przy próbie usunięcia
administratora lub instalatora
CPDELUSER:EPERMISIONS,id
Jeśli nie można usunąć użytkownika bo hasło administratora jest
nieprawidłowe
CPDELUSER:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPDELUSER:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.3.7. CPSETADMINPASSWORD
Format:

CPSETADMINPASSWORD=newPassword

Ograniczenia:

Komenda działa tylko gdy wysłana drogą szyfrowaną, nie jest wymagana
znajomość hasła administratora (użytkownik o id = 0). Komenda wymaga
ustawienia aktywnej opcji „Zezwalaj na zdalne zarządzanie
użytkownikami” w Konfiguratorze. Możliwe do wykonania tylko przez ATS
lub administratora.

Opis

Zmienia hasło użytkownika głównego – administratora systemu.
Komenda pozwala na zdalne przywrócenie hasła (przez pracowników
stacji monitorowania) gdy zostanie ono zapomniane. newPassword to
nowe hasło użytkownika głównego.
Komenda zwraca:
CPSETADMINPASSWORD:EOK
CPSETADMINPASSWORD:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPSETADMINPASSWORD:ELENGTH
Jeśli nowe hasło jest za krótkie lub za długie lub nie składa się z cyfr
CPSETADMINPASSWORD: EPERMISIONS
Jeśli hasło nie może zostać zmienione ponieważ jest już ono używane
przez innego użytkownika. Jeśli zostanie podane aktualne hasło
administratora, komenda zwraca EOK.

PL

CENTRALA ALARMOWA CPX230NWB – INSTRUKCJA INSTALATORA

131 / 147

9.1.3.8. CPGETUSERRIGHTS
Format:

CPGETUSERRIGHTS=id

Ograniczenia:

Komenda dostępna od wersji firmware 2.8.8. Działa tylko gdy wysłana
drogą szyfrowaną, wymagana znajomość hasła administratora
(użytkownik o id = 0), id liczone od 1. Komenda wymaga ustawienia
aktywnej opcji „Zezwalaj na zdalne zarządzanie użytkownikami” w
Konfiguratorze.

Opis

Pobiera uprawnienia użytkownika. Parametr id to numer użytkownika.
Komenda zwraca:
CPGETUSERRIGHTS:EOK,id,category[,…]
Gdy użytkownik istnieje. Pole category może przyjąć wartość: USER dla
typowego użytkownika, NODISARM dla użytkownika bez prawa do
rozbrajania
CPGETUSERRIGHTS:ENOT_EXISTS,id
Jeśli podany użytkownik nie istnieje
CPGETUSERRIGHTS:EPERMISIONS,id
Hasło administratora jest nieprawidłowe
CPGETUSERRIGHTS:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym lub konfiguracja nie
pozwala na zdalne zarządzanie użytkownikami
CPGETUSERRIGHTS:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.4. Komendy do zarządzania partycjami, liniami i wyjściami
9.1.4.1. CPGETSTATUS
Format:

CPGETSTATUS[=password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

password to hasło administratora systemu lub użytkownika.
Komenda zwraca:
CPGETSTATUS:Ready,CurrentPartitionAlarms,alarmHistory,
otherAlarmHistory,zoneTampers,keypadTampers,zones,
zonesLock,partitions,outputs,batteryVoltage,powerSupplyVoltage,
silentAlarms,zonesComFailures,zonesPowerFailures,partitionsStay,
partitionsNight
Gdzie:
Ready przyjmuje wartość 1 jeśli system jest gotowy do uzbrojenia, 0 jeśli
nie jest gotowy.
CurrentPartitionAlarms jest wektorem bitowym mówiącym czy aktualnie
partycje są w stanie alarmu. Bit 0 odpowiada partycji pierwszej, bit 1
odpowiada partycji drugiej.
alarmHistory to wektor bitowy określający pamięć alarmów od ostatniego
uzbrojenia. Bit 1 (licząc od 0), odpowiada linii A1, … bit 7 odpowiada linii
A7.
otherAlarmHistory to wektor bitowy określający pamięć alarmów
dodatkowych od ostatniego uzbrojenia. Bit 1 (licząc od 0) odpowiada
sabotażowi klawiatury 1, bit 2 odpowiada sabotażowi klawiatury 2, bit 3
odpowiada sabotażowi klawiatury 3, bit 7 oznacza alarm od pilotów.
zoneTampers to wektor bitowy mówiący o sabotażach linii. Bit 1 (licząc
od 0) oznacza linię A1.
keypadTampers to wektor bitowy mówiący o sabotażach klawiatur. Bit 0
oznacza klawiaturę 1.
zones – oznacza aktualny stan linii. Jest to wektor bitowy, gdzie bit 1
(licząc od 0) oznacza linię A1, bit 2 linię A2 itd. Jeśli linia jest naruszona,
bit jest ustawiony.
zonesLock – oznacza aktualny stan blokady linii. Jest to wektor bitowy
gdzie bit 1 (licząc od 0) oznacza linię 1, bit 2 linię 2 itd. Jeśli linia jest
zablokowane, bit jest ustawiony.
partitions – oznacza aktualny stan partycji. Jest to wektor bitowy gdzie
bit 0 oznacza partycję 1, a bit 1 – partycję 2 (inaczej niż dla linii i wyjść
gdzie bit 1 oznacza linię/wyjście 1). Jeśli partycja jest uzbrojona lub
odlicza czas na wyjście, odpowiedni bit jest ustawiony.
outputs – oznacza aktualny stan wyjść. Jest to wektor bitowy gdzie bit 1
(licząc od 0) oznacza wyjście 1, bit 2 – wyjście 2, a bit 3 – wyjście 3. Jeśli
wyjście jest załączone, bit jest ustawiony.
batteryVoltage – napięcie akumulatora w mV (12000 = 12V). Jeśli
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akumulator nie jest podłączony, odczyty mogą być niepoprawne i
wynosić około 9V (9000).
powerSupplyVoltage – napięcie AC na zaciskach AC CPX230NWB (za
transformatorem) w mV (18000 = 18V).
silentAlarms to wektor bitowy określający pamięć alarmów cichych od
ostatniego uzbrojenia (uzbrojenie kasuje pamięć alarmów). Bit 1 (licząc
od 0), odpowiada linii A1, … bit 7 odpowiada linii A7.
zonesComFailures – wektor bitowy określający na których liniach nastąpił
zanik łączności z czujką (bezprzewodową). Bit 1 (licząc od 0), odpowiada
linii A1, … bit 32 odpowiada linii D8.
zonesPowerFailures – wektor bitowy określający na których liniach
zgłaszany jest problem z zasilaniem czujki (oznacza słabą baterię w
czujce bezprzewodowej). Bit 1 (licząc od 0), odpowiada linii A1, … bit 32
odpowiada linii D8.
partitionsStay – wektor bitowy w którym 1 oznacza tryb uzbrojenia
obwodowego, 0 oznacza jeden z pozostałych trybów uzbrojenia. Bit 0
oznacza partycję 1. Bit 1 oznacza partycję 2.
partitionsNight – wektor bitowy w którym 1 oznacza tryb uzbrojenia
nocnego, 0 oznacza jeden z pozostałych trybów uzbrojenia. Bit 0 oznacza
partycję 1. Bit 1 oznacza partycję 2.
CPGETSTATUS:EPERMISIONS
Jeśli podane hasło jest niepoprawne
CPGETSTATUS:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym
CPDELUSER:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.4.2. CPGETFAILURES
Format:

CPGETFAILURES[= password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

password to hasło administratora systemu lub użytkownika
Komenda zwraca:
CPGETFAILURES:outFailures,powerOutFailures,powerInFailures,keypadCo
mmFailures,keypadPowerFailures,otherFailures
Gdzie:
outFailures to wektor bitowy mówiący o awariach wyjść. Bit 1 (licząc od
0) oznacza wyjście 1.
powerOutFailures to wektor bitowy mówiący o awariach wyjść
zasilających. Bit 0 oznacza wyjście KPOUT, bit 1 oznacza wyjście AUX1,
bit 2 oznacza wyjście AUX2.
powerInFailures to wektor bitowy mówiący o awariach zasilania. Bit 0
oznacza awarię zasilania sieciowego, bit 1 oznacza awarię akumulatora.
keypadCommFailures to wektor bitowy mówiący o awariach łączności z
klawiaturami. Bit 0 oznacza klawiaturę 1.
keypadPowerFailures to wektor bitowy mówiący o awariach zasilania
raportowanych przez klawiatury. Bit 0 oznacza klawiaturę 1.
otherFailures to wektor bitowy określający aktualne awarie w systemie.
Znaczenie bitów jest następujące:
bit 0 – utrata zegara
bit 1 – awaria pamięci konfiguracji
CPGETFAILURES:EPERMISIONS
Jeśli podane hasło jest niepoprawne
CPGETFAILURES:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym
CPDELUSER:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.4.3. CPSETPARTITIONS
Format:

CPSETPARTITIONS=[STAY/SLEEP]partitions[,delay][,password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

Uzbraja podane partycje. partitions to wektor bitowy określający które
partycje chcemy uzbroić. Bit 0 to partycja 1, bit 1 to partycja 2.
Ustawienie bitu oznacza, że chcemy partycję uzbroić. Wysyłanie komendy
z argumentem partitions równym zero, nie ma większego sensu, bo nic
się nie zmieni – jeśli partitions będzie 0, hasło użytkownika nie jest
sprawdzane i status zwracany przez komendę będzie równy EOK.
Parametr delay może przyjąć wartość NOW – uzbraja zdefiniowaną
partycję natychmiast, pomijając ustawiony czas na wyjście, DEFAULT –
uzbraja partycję z ustawionym czasem na wyjście. Password to kod
użytkownika który przeprowadza uzbrajanie. Z id użytkownika do którego
należy kod nastąpi uzbrojenie podanych partycji. Frazy STAY i SLEEP
podane przed wektorem z partycjami są opcjonalne. STAY oznacza, że
wybrane partycje zostaną uzbrojone w trybie obwodowym, natomiast
SLEEP w trybie nocnym. Możliwe jest dowolne przechodzenie między
trybami uzbrojenia. Nie można natomiast uzbroić w trybie obwodowym
partycji nie posiadającej żadnych linii obwodowych.
Komenda zwraca:
CPSETPARTITIONS=[STAY/SLEEP]partitionsList:EOK
– gdy komenda wysłana z parametrem NOW i wykonana
CPSETPARTITIONS=[STAY/SLEEP]partitionsList:EOK,x,y
– gdy komenda wysłana z parametrem DEFAULT i wykonana; x, y –
czasy ( w sekundach) na wyjście odpowiednio dla partycji 1 i 2
partitionList to lista partycji, które zostały uzbrojone przez wysłanie
komendy (partitionList może być różne od pola partitions komendy, jeśli
dany użytkownik nie ma uprawnień do wszystkich partycji które chce
uzbroić)W przypadku wysłania komendy uzbrajającej obie partycje
(CPSETPARTITIONS=3), niezależnie od tego, czy już jakaś partycja (ew.
partycje) jest uzbrojona czy też nie, otrzymuje się wiadomość zwrotną o
uzbrojeniu obydwu partycji (CPSETPARTITIONS=3:EOK – tylko jeśli
komenda wysłana przez użytkownika, mającego uprawnienia do obu
partycji).
CPSETPARTITIONS=[STAY,]partitions:ENOT_ALLOWED gdy nastąpiła
próba uzbrojenia w trybie obwodowym partycji nie posiadającej linii
obwodowych lub próba uzbrojenia podczas trwania alarmu.
CPSETPARTITIONS=[STAY/SLEEP]partitions,password:EFORMAT
– gdy format danych jest nieprawidłowy (partitions,password to
argumenty komendy)
CPSETPARTITIONS=[STAY/SLEEP]partitions:EPERMISIONS
– gdy użytkownik o podanym haśle nie istnieje
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9.1.4.4. CPUNSETPARTITIONS
Format:

CPUNSETPARTITIONS=partitions[,password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

Rozbraja podane partycje. partitions to wektor bitowy określający które
partycje chcemy rozbroić. Bit 0 to partycja 1, bit 1 to partycja 2.
Ustawienie bitu oznacza że chcemy partycję rozbroić. Wysyłanie komendy
z argumentem partitions równym zero, nie ma większego sensu, bo nic
się nie zmieni – jeśli partitions będzie 0, hasło użytkownika nie jest
sprawdzane i status zwracany przez komendę będzie równy EOK.
Password to kod użytkownika który przeprowadza rozbrajanie. Z id
użytkownika do którego należy kod nastąpi rozbrojenie podanych
partycji.
Komenda zwraca:
CPUNSETPARTITIONS =partitionsList:EOK
– gdy komenda wykonana. partitionList to lista partycji, które zostały
rozbrojone przez wysłanie komendy (partitionList może być różne od pola
partitions komendy, jeśli dany użytkownik nie ma uprawnień do
wszystkich partycji które chce rozbroić)
W przypadku wysłania
komendy rozbrajającej obie partycje
(CPUNSETPARTITIONS=3), niezależnie od tego, czy już jakaś partycja
(ew. partycje) jest rozbrojona czy też nie, otrzymuje się wiadomość
zwrotną o rozbrojeniu obydwu partycji (CPUNSETPARTITIONS=3:EOK –
tylko jeśli komenda wysłana przez użytkownika, mającego uprawnienia
do obu partycji)
CPUNSETPARTITIONS=partitions:ENOT_ALLOWED gdy następuje próba
rozbrojenia uzbrojonej centrali z włączonym alarmem (alarm zostaje
wyłączony).
CPUNSETPARTITIONS=partitions,password:EFORMAT
– gdy format danych jest nieprawidłowy (partitions,password to
argumenty komendy)
CPUNSETPARTITIONS=partitions:EPERMISIONS
– gdy użytkownik o podanym haśle nie istnieje
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9.1.4.5. CPZONESLOCK
Format:

CPZONESLOCK=zones[,password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

Blokuje permanentnie podane linie. Generuje zdarzenia INPUTx_LOCK.
zones to wektor bitowy określający linie które chcemy zablokować. Bit 1
(licząc od 0) oznacza linię 1. Wysyłanie komend z argumentem zones
równym 0, nie ma większego sensu bo nic się nie zmieni. Password to
hasło administratora systemu lub użytkownika który ma uprawnienia do
partycji zawierającej blokowane linie.
Komenda zwraca:
CPZONESLOCK:EOK,zones
– gdy komenda wykonana
CPZONESLOCK:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym
CPZONESLOCK:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
CPZONESLOCK:EPERMISIONS
Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do odpowiedniej partycji
CPZONESLOCK:ENOT_EXISTS
Jeśli użytkownik z podanym hasłem nie istnieje
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9.1.4.6. CPZONESUNLOCK
Format:

CPZONESUNLOCK=zones[,password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

Zdejmuje blokadę permanentną i tymczasową z podanych linii. Generuje
zdarzenia INPUTx_UNLOCK.
zones to wektor bitowy określający linie które chcemy odblokować. Bit 1
(licząc od 0) oznacza linię 1. Wysyłanie komend z argumentem zones
równym 0, nie ma większego sensu bo nic się nie zmieni. Password to
hasło administratora systemu lub użytkownika.
Komenda zwraca:
CPZONESUNLOCK:EOK,zones
– gdy komenda wykonana
CPZONESUNLOCK:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym
CPZONESUNLOCK:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
CPZONESUNLOCK:EPERMISIONS
Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do odpowiedniej partycji
CPZONESUNLOCK:ENOT_EXISTS
Jeśli użytkownik z podanym hasłem nie istnieje
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9.1.4.7. CPPARTITIONSGETZONES
Format:

CPPARTITIONSGETZONES[= password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

password to hasło administratora systemu lub użytkownika

Zwraca listę linii przypisanych do partycji w formacie
CPPARTITIONSGETZONES:P1Zones,P2Zones
Gdzie P1Zones, P2Zones to wektory bitowe mówiące które linie
przypisane są do partycji pierwszej i drugiej odpowiednio. Bit 1 (licząc od
0) oznacza linię 1.
Komenda zwraca:
CPPARTITIONSGETZONES:EPERMISIONS
Jeśli podane hasło jest niepoprawne
CPPARTITIONSGETZONES:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym
CPPARTITIONSGETZONES:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.4.8. CPPARTITIONSGETOUTPUTS
Format:

CPPARTITIONSGETOUTPUTS[= password]

Ograniczenia:

Wymagana znajomość hasła administratora lub użytkownika. Możliwe do
wykonania przez ATS, administratora lub użytkownika. Jeśli komenda
pochodzi z ATS i nie została autoryzowana kodem, należy podać

password
Opis

password to hasło administratora systemu lub użytkownika

Zwraca listę wyjść przypisanych do partycji w formacie
CPPARTITIONSGETOUTPUTS:P1Outputs,P2Outputs
Gdzie P1Outputs,P2OUtputs to wektory bitowe mówiące które wyjścia
przypisane są do partycji pierwszej i drugiej odpowiednio. Bit 1. (licząc od
0) oznacza wyjście 1.
Komenda zwraca:
CPPARTITIONSGETOUTPUTS:EPERMISIONS
Jeśli podane hasło jest niepoprawne
CPPARTITIONSGETOUTPUTS:ENOT_ALLOWED
Jeśli komenda została wysłana SMS-em jawnym
CPPARTITIONSGETOUTPUTS:EFORMAT
Jeśli format wysłanej komendy jest niepoprawny
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9.1.5. Komendy do zarządzania urządzeniami bezprzewodowymi
9.1.5.1. CPGETKEYFOBS/CPGETDETECTORS
Format:

CPGETKEYFOBS
CPGETDETECTORS

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS

Opis

Komenda zwraca listę zaprogramowanych urządzeń bezprzewodowych pilotów dla komendy CPGETKEYFOBS lub czujek bezprzewodowych dla
komendy CPGETDETECTORS.
Komenda zwraca:
CMD:id:SERIALNO[,id:SERIALNO,...]
Gdzie id to numer urządzenia liczony od 0. Dla pilotów jest to numer
pilota – 1 (czyli id=0 odpowiada pilotowi nr 1, id=1 odpowiada pilotowi
nr 2 itd.), dla czujek bezprzewodowych to numer linii – 1 (id=0
odpowiada czujce nr 1, id=1 odpowiada czujce nr 2 itd.), SERIALNO to 7znakowy numer seryjny urządzenia w formie szesnastkowej (znaki 0-9 i
A-F)
CMD:EEMPTY
Jeśli baza urządzeń danego typu jest pusta
-EBADSOURCE i NAK na poziomie protokołu,
Gdy komenda została wydana przez użytkownika bez uprawnień do
wydania komendy
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9.1.5.2. CPDETECTORLOST
Format:

CPDETECTORLOST=?
CPDETECTORLOST=hours

Dostępny od:

2.8.8

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania przez ATS oraz instalatora, gdy ma zezwolenie
na serwis

Opis

Komenda zwraca lub ustawia czas (w godzinach) po jakim
raportowany jest zanik urządzeń bezprzewodowych.
hours to ustawiona lub pożądana ilość godzin do czasu raportowania
zaniku. Minimalna wartość to 2h, maksymalna 24h, fabrycznie czas ten
ustawiony jest na 6h.
Komenda zwraca:










PL

CPDETECTORLOST=minutes – dla polecenia CPDETECTORLOST=?
podaje ustawiony w centrali czas
CPDETECTORLOST=:EOK – gdy komenda wykonana poprawnie
CPDETECTORLOST=:EPERMISIONS – gdy brak uprawnień lub zły kod
CPDETECTORLOST=:EID – gdy zakres danych jest niepoprawny
CPDETECTORLOST=:EFORMAT
niepoprawny

-
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9.1.6. Komendy do zarządzania bezpieczeństwem ustawień
9.1.6.1. SETATSPWD
Format:

SETATSPWD=oldpwd,newpwd

Dostępny od:

2.8.3

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Komenda zmienia kod serwisowy (ATS) z oldpwd na newpwd.
Komenda zwraca:
SETATSPWD:EOK - gdy kod został zmieniony poprawnie
SETATSPWD:EPERMISIONS – gdy komenda wysłana z uprawnieniami
innymi niż ATS lub gdy stary kod serwisowy (ATS) jest niepoprawny
SETATSPWD:ELENGTH - gdy długość nowego kodu jest niepoprawna jeśli dłuższy niż 7 znaków, krótszy niż 4 lub zawiera niedozwolone znaki
(np. spacje, # itp.)
SETATSPWD:EFORMAT - jeśli format komendy jest niepoprawny.

9.1.6.2. SETCOMMLOCK
Format:

SETCOMMLOCK=state,ats_password

Dostępny od:

2.8.3

Ograniczenia:

state może być równe 0 lub 1; Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Komenda włącza (jeśli state jest równe 1) lub wyłącza (jeśli state jest
równe 0) opcję „Blokada ustawień komunikacyjnych”. Aby komenda
zadziałała jako argument ats_password należy podać poprawny kod
serwisowy (ATS).
Komenda zwraca:
SETCOMMLOCK:state,EOK - gdy blokada została założona lub zdjęta
(state wskazuje co zostało poczynione)
SETCOMMLOCK:EPERMISIONS
–
gdy
komenda
wysłana
z
uprawnieniami innymi niż ATS lub gdy kod serwisowy (ATS)
niepoprawny
SETCOMMLOCK:EFORMAT - jeśli format komendy jest niepoprawny
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9.1.6.3. GETCOMMLOCK
Format:

GETCOMMLOCK

Dostępny od:

2.8.3

Ograniczenia:

Możliwe do wykonania tylko przez ATS

Opis

Komenda pobiera stan opcji „Blokada ustawień komunikacyjnych”
Komenda zwraca:
GETCOMMLOCK:0 – opcja wyłączona (blokada nieaktywna)
GETCOMMLOCK:1 – opcja włączona (blokada aktywna)
GETCOMMLOCK:EPERMISIONS jeśli wysłana z uprawnieniami innymi niż
ATS
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9.2. SŁOWNIK POJĘĆ
ATS (Alarm Transmission System) – jest to specjalny rodzaj użytkownika oznaczającego
stację monitorowania, który autoryzuje się głównym kodem dostępu do urządzenia.
P1 i P2 – oznaczenia odpowiednio partycji 1 i partycji 2 – obszarów monitorowanych przez
przypisane do nich linie (czujki).
AES (Advanced Encryption Standard) – jest nowoczesnym blokowym szyfrem
symetrycznym, jednym z najbardziej popularnych szyfrów na świecie. Został opublikowany
w 1997 roku przez Vincent'a Rijmen'a i Joan'a Daemen'a, i przyjęty jako standard w roku
2002 przez amerykański rząd federalny.
NO – sposób konfiguracji linii wejściowej, pozwalający na rozpoznanie dwóch stanów:
normalnego (czuwania) - przekaźnik NO rozwarty i alarmu (naruszenia) - przekaźnik NO
zwarty.
NC – sposób konfiguracji linii wejściowej, pozwalający na rozpoznanie dwóch stanów:
normalnego (czuwania) - przekaźnik NC zwarty i alarmu (naruszenia) - przekaźnik NC
otwarty.
EOL – parametryczny sposób konfiguracji linii wejściowej, pozwalający na rozpoznanie
trzech stanów pracy: normalnego (czuwania), alarmu (naruszenia) i awarii, dzięki użyciu
rezystora parametryzującego o wartości 2,2kΩ.
DEOL – dwuparametryczny sposób konfiguracji linii wejściowej, pozwalający na
rozpoznanie 4 stanów pracy: normalnego (czuwania), alarmu (naruszenia), sabotażu i
awarii linii (np. zwarcia kabla), dzięki użyciu dwóch rezystorów parametryzujących o
wartości 1,1kΩ.
TEOL – sposób konfiguracji linii wejściowej, umożliwiający podwojenie linii, czyli
podłączenie dwóch czujek przewodowych do jednego zacisku centrali. Konfiguracja ta
pozwala na rozpoznanie, z której czujki pochodzi alarm, natomiast informacja o sabotażu
jest wspólna. Do każdej czujki niezbędne są dwa rezystory.
Chirp – jest to krótki dźwięk wydawany przez syrenę alarmową podpiętą do jednego z
wyjść OUT centrali. Może być pojedynczy (np. przy uzbrajaniu) lub kilkukrotny (np. przy
rozbrajaniu).
RS-232 – jest to standard określający sposób szeregowej transmisji danych. Używany w
komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami i wykorzystujący porty typu COM.
TAMPER – przycisk sabotażowy, informujący o umyślnym zakłóceniu poprawnej pracy
systemu alarmowego np. o otwarciu obudowy czujki.
Utrata zegara – zdarzenie informujące o resecie zegara, które pojawia się po wyłączeniu
zasilania i ponownym uruchomieniu systemu.
Alarmy historyczne – są to alarmy, które wystąpiły w systemie w przeszłości, ale już nie
występują.
Watchdog – opcja umożliwiająca automatyczną reakcję urządzenia w momencie, kiedy
zerwane zostanie połączenie ze stacją monitorowania
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10. HISTORIA ZMIAN
Data / Wersja / Firmware
2017.09.22/ w1.0 / 2.8.7
2017.10.20/ w1.1 / 2.8.7

2018.02.12/1.2/2.9.1

2018.07.27/1.3/2.10.0
2018.11.20/1.4/2.10.0

PL

Opis
Pierwsza wersja instrukcji
Aktualizacja informacji dotyczących Device Monitor oraz
komendy CPSETPARTITIONS
Dodanie informacji o nowej funkcji dla pilotów; aktualizacja
informacji dotyczących adresowania urządzeń; aktualizacja
komendy CPADDUSER; dodanie funkcji „Użytkownicy bez
prawa uzbrajania” oraz powiązanej komendy zdalnej
CPGETUSERRIGHT; dodanie funkcji „Czas wykrycia zaniku
czujek bezprzewodowych” oraz powiązanej komendy
zdalnej CPDETECTORLOST; dodanie możliwości
definiowania numerów ACN dla kont przy protokole Contact
ID i powiązanych komend zdalnych CPSETACN i CPGETACN;
rozbudowanie opcji systemowych;
Dodanie nowego typu reakcji dla linii (wejść), informacji o
nowym sposobie uzbrajania pilotem oraz funkcji cyklicznego
raportowania o zaniku czujek bezprzewodowych
Aktualizacja informacji w rozdziale 6.4.1. Blokada ustawień
komunikacyjnych
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