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1 Bezpieczeństwo 

1.1 Przeznaczenie dokumentu 
 

Instrukcje w niniejszym dokumencie są skierowane do: 

 
Dokument 
przeznaczony dla 

Kwalifikacje Działania Stan urządzenia 

Użytkownik końcowy Operator musi 
stosować się do 
instrukcji wydanych 
przez specjalistów-
techników. 

Wykonuje tylko 
procedury 
zapewniające poprawną 
obsługę urządzenia. 

Urządzenie zostało 
zainstalowane i 
skonfigurowane. 

1.2 Ogólne środki bezpieczeństwa 

1.2.1 Informacje ogólne 
 

 Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z 
informacjami ogólnymi dotyczącymi środków bezpieczeństwa. 

1.2.2 Obsługa 
 

Niebezpieczeństwo wywołane fałszywym alarmem 
 Przed rozpoczęciem testowania systemu należy powiadomić o tym fakcie 
zainteresowane osoby. 

 W celu uniknięcia zamieszania, w tym paniki,  należy zawsze powiadomić 
obecne osoby o planowanych testach urządzeń alarmowych jeszcze przed ich 
rozpoczęciem. 

1.3 Stosowane ostrzeżenia 
 

 

Określenie Rodzaj ryzyka 

NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia 
ciała. 

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia 
ciała. 

PRZESTROGA Niebezpieczeństwo lekkiego uszkodzenia ciała lub zniszczenia 
mienia 

WAŻNE Niebezpieczeństwo awarii 
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1.4 Znaczenie symboli ostrzegawczych 

 
  

 

 
OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie o obszarze zagrożenia 

  

 
  

 

 
OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie dotyczące niebezpiecznego napięcia elektrycznego 
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2 Dyrektywy i normy 

2.1 Dyrektywy UE 
 

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektyw Europejskich 2004/108/WE 
„Dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej” i 2006/95/WE „Dyrektywa 
dotycząca niskiego napięcia”. Deklaracja zgodności UE jest dostępna dla 
odpowiedzialnych agencji pod adresem: 

Siemens Building Technologies 
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG 
76181 Karlsruhe 

Dyrektywa Europejska 2004/108/WE „Kompatybilność elektromagnetyczna” 

Zgodność z Dyrektywą Europejską 2004/108/WE została potwierdzona po 
przeprowadzeniu testów według następujących norm:   

 
emisja - norma EMC EN 55022 Klasa B 
bezpieczeństwo 
elektryczne - norma EMC 

EN 50130-4 

Dyrektywa Europejska 2006/95/EC „Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia” 

Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/95/WE została potwierdzona po 
przeprowadzeniu testów według następującej normy:  

 
Bezpieczeństwo: EN 60950-1 
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3 Wprowadzenie do SPCK420/421 (klawiatura SPC) 
 

Klawiatura LCD systemu SPC to mocowany na ścianie interfejs pozwalający 
użytkownikom na dostęp do (chronionych hasłem) menu programowania 
użytkownika oraz na wykonywanie procedur operacyjnych na systemie 
(uzbrojenie/rozbrojenie).  
Klawiatura zawiera wbudowany przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego 
(TAMPER) oraz posiada wyświetlacz: 2 wiersze po 16 znaków każdy.  
Trzy diody LED informują o stanie zasilania sieciowego, alarmach systemowych 
oraz o komunikacji przez magistralę X-BUS. Klawiatura została wyposażona w 
prosty w użyciu klawisz nawigacji, który pomaga w wyszukiwaniu żądanych opcji 
programowania, oraz posiada dwa klawisze funkcyjne (lewy i prawy) służące do 
wybierania danego menu lub ustawienia opcji programowania. 

Klawiatura LCD systemu SPC może zostać fabrycznie wyposażona w czytnik kart 
zbliżeniowych lub breloków. 

 
 

Rodzaj klaw. Nr modelu Funkcjonalność 
standardowa 

Detekcja 
zbliżeniowa 

Klawiatura 
standardowa 

SPCK420 

 
  

Klawiatura z 
pilotem PACE 

SPCK421   

Tab. 1 Rodzaje klawiatur SPC 



Wprowadzenie do SPCK420/421 (klawiatura SPC) 

9 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

 
1 Klawisze do programowania: 

1 wielofunkcyjny klawisz nawigacyjny 
2 x kontekstowe klawisze funkcyjne do programowania (lewy i prawy) 

2 Obszar czytnika kart zbliżeniowych 
3 Dioda (Wskaźnik stanu, patrz Tab. 2) 
4 Klawiatura:  

12 x klawiszy alfanumerycznych służących do wprowadzania liter i cyfr 
5 Wysuwana etykieta informacyjna: 

Na wysuwanej etykiecie informacyjnej z tyłu urządzenia znajdują się szczegółowe dane 
kontaktowe instalatora oraz dane licencji 

Rys. 1 Klawiatura LCD systemu SPC 

 
Diody  Opis 

Dioda zasilania 
sieciowego 

(Zielona)  

Informuje o podłączonym zasilaniu sieciowym lub jego 
awarii. 
MIGA: Wykryto awarię zasilania sieciowego. 
ŚWIECI : Zasilanie sieciowe działa poprawnie 

Alarm 
systemowy 

(Żółty)  

Informuje o wystąpieniu alarmu systemowego 
MIGA: Wykryto alarm systemowy; na ekranie LCD 
wyświetlana jest lokalizacja i rodzaj alarmu. Po uzbrojeniu 
systemu  informacje o alarmach systemowych nie będą 
wyświetlane. 
WYŁ.: Nie wykryto alarmu 

Dioda 
łączności 

(Czerwony)  

Informuje o stanie łączności z magistralą X-BUS podczas 
pracy w trybie PEŁNY INSTALATOR. 

Tab. 2 Wskaźniki stanu LED 
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4 Korzystanie  klawiatury 
 

 

Rys. 2 Elementy klawiatury używane w trakcie programowania 

1. Górny wiersz wyświetlacza 
W stanie gotowości górny wiersz wyświetlacza zawiera informacje o bieżącej 
dacie i godzinie. 
W trybie programowania, wiersz zawiera informacje o jednym z następujących 
elementów: 
Funkcja programowania do wybrania 
Aktualne  ustawienie wybranej funkcji 
W przypadku wystąpienia alarmu, górny wiersz zawiera informacje o jego 
rodzaju. 

2. Dolny wiersz wyświetlacza 
W normalnym stanie klawiatury, ten wiersz pozostaje pusty. 
W trybie programowania, wiersz zawiera opcje dostępne dla użytkownika / 
instalatora. Opcje te są rozmieszczone odpowiednio nad lewym i prawym 
klawiszem funkcyjnym. 

3. Lewy klawisz funkcyjny 
Lewy klawisz funkcyjny służy do wybierania opcji wyświetlanej po lewej 
stronie dolnego wiersza wyświetlacza. Dostępne opcje to: 
WYJŚĆ - zakończenie programowania 
POWRÓT- powrót do poprzedniego menu 

4. Prawy klawisz funkcyjny 
Prawy klawisz funkcyjny służy do wybierania opcji wyświetlanej po prawej 
stronie dolnego wiersza wyświetlacza. Dostępne opcje to: 
WYBÓR - wybór opcji z górnego wiersza wyświetlacza 
WPISZ - wprowadzenie danych z górnego wiersza wyświetlacza 
ZACHOWAJ - zapisanie ustawienia 

5. Wielofunkcyjny klawisz nawigacyjny  
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OK 

Przycisk OK spełnia te same funkcje, co klawisz WYBÓR służący 
do wyboru opcji menu z górnego wiersza wyświetlacza oraz klawisz 
WPISZ/ZACHOWAJ służący do wprowadzenia/zapisania danych z 
górnego wiersza wyświetlacza. 

 W trybie programowania przycisk strzałki w prawo służy do 
nawigacji po menu, pełniąc funkcję opcji WYBÓR (prawy klawisz 
funkcyjny). W przypadku braku opcji menu do wybrania, przycisk 
ten nie spełnia żadnej funkcji. W trybie wprowadzania danych 
przycisk strzałki w prawo służy do przesunięcia kursora o jedno 
pole w prawo. 

 W trybie programowania przycisk strzałki w lewo służy do powrotu 
do poprzedniego poziomu menu. Naciśnięcie tego przycisku w 
menu głównym powoduje wyjście z trybu programowania. W trybie 
wprowadzania danych przycisk strzałki w lewo służy do 
przesunięcia kursora o jedno pole w lewo. 

 W trybie programowania przycisk strzałki w górę służy do powrotu 
do poprzedniej opcji programowania na tym samym poziomie 
menu. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia 
przewijanie wszystkich opcji programowania dostępnych  w danym 
poziomie menu. W trybie alfanumerycznym naciśnięcie tego 
przycisku nad znakiem zmienia małe litery w wielkie. 

 W trybie programowania przycisk strzałki w dół służy do przejścia 
do kolejnej opcji programowania na tym samym poziomie menu. 
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia przewijanie  
wszystkich opcji programowania dostępnych  w danym poziomie 
menu. W trybie alfanumerycznym naciśnięcie tego przycisku nad 
znakiem zmienia wielkie litery w małe. 
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5 Uzbrajanie, rozbrajanie i przywracanie systemu po 
alarmie 

 

 
Dostęp do poniższych funkcji wymaga jedynie wprowadzenia kodu użytkownika; 
takie funkcje nie wymagają nawigacji po menu za pomocą klawiatury. Kody 
użytkownika mogą składać się z 4, 5 lub 6 cyfr, w zależności od poziomu 
bezpieczeństwa wybranego dla systemu.  

Instalator może określić, które menu i opcje systemu 
SPC5000/6000 są dostępne dla użytkownika. Jeżeli 
użytkownik nie widzi opcji opisanej w podręczniku, 
oznacza to, że nie ma on uprawnień do uzyskania 
dostępu do takiej funkcji. 

Wprowadzane cyfry kodu użytkownika są 
wyświetlane na LCD jako gwiazdki, a lewy klawisz 
funkcyjny umożliwia wyjście z tego trybu 
(WYJSCIE).  
Cyfry kodu, ze względów bezpieczeństwa, nie są 
wyświetlane podczas wprowadzania. 

Po wprowadzeniu kodu użytkownika dostępne są 
następujące opcje: UZBROJENIE PEŁNE, UZBROJENIE CZĘŚCI A, 
UZBROJENIE CZĘŚCI B, MENU. Strzałki do góry i do dołu służą do przewijania 
powyższych opcji. 

5.1  Uzbrojenie systemu: PEŁNE UZBROJENIE 
 

W stanie pełnego uzbrojenia system umożliwia:  
 Pełne zabezpieczenie obiektu (naruszenie obszaru chronionego wywołuje 
alarm) 

 Naruszenie linii  wejścia/wyjścia uruchamia zegar odliczający czas na wejście. 
Jeśli system nie zostanie rozbrojony przed upływem określonego czasu, włączy 
się alarm. 

Aby wybrać opcję UZBR. PEŁNE należy wprowadzić prawidłowy kod użytkownika, 
a następnie nacisnąć WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny). W drugim wierszu 
wyświetlacza odliczany będzie czas do wyjścia, a brzęczyk będzie przypominał 
użytkownikowi o konieczności opuszczenia budynku. W pełnym uzbrojeniu 
systemu, w dolnym wierszu wyświetlacza LCD, pojawi się komunikat SYSTEM 
UZBR. PEŁN, widoczny przez około 10 sekund. 

Informacje na temat błędu uzbrojenia systemu znajdują się  w rozdziale 5.4 

PEŁNE?... 
WYJŚĆ WYBÓR 

18/06/2008 12:30 
UZBRAJANIE 45 S 

18/06/2008 12:30 
SYSTEM UZBR. PEŁ 
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5.2 Uzbrojenie systemu: UZBROJENIE CZĘŚCI A 
 

Opcja częściowego uzbrojenia  systemu (UZBROJENIE CZĘŚCI A) umożliwia: 
 Obwodową ochronę obiektu przy jednoczesnym utworzeniu obszarów, przez 
które możliwe będzie wejście i wyjście.  

 Wyłączenie linii z atrybutem BEZ A z  ochrony 
 Natychmiastowe uzbrojenie stref po włączeniu 
trybu; domyślnie do trybu UZBR. CZĘŚCI A nie 
przypisano żadnych czasów wyjścia 

Aby wybrać opcję UZBR. CZĘŚCI A, należy 
wprowadzić prawidłowy kod użytkownika, a następnie 
nacisnąć WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny).  

Informacje na temat błędu uzbrojenia systemu znajdują się w rozdziale 5.4. 

5.3 Uzbrojenie systemu: UZBROJENIE CZĘŚCI B 
 

Opcja częściowego uzbrojenia  systemu (UZBROJENIE CZĘŚCI B) umożliwia: 
 Obwodową ochronę obiektu przy jednoczesnym utworzeniu obszarów, przez 
które możliwe będzie wejście i wyjście.  

 Wyłączenie linii z atrybutem BEZ B z  ochrony 
 Natychmiastowe uzbrojenie stref po włączeniu 
trybu; domyślnie do trybu UZBR. CZĘŚCI B nie 
przypisano żadnych czasów wyjścia 

Aby wybrać opcję UZBR. CZĘŚCI B, należy 
wprowadzić prawidłowy kod użytkownika, a następnie 
nacisnąć WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny).  

Informacje na temat błędu uzbrojenia systemu znajdują się  w rozdziale 5.4. 
   

 

 UWAGA  
Tryby konfiguracji funkcji częściowego  uzbrojenia    zależą od sposobu zaprogramowania systemu. 

   

5.4 Błąd uzbrojenia systemu 
 

Jeśli na wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat BŁĄD UZBRAJANIA  
oznacza to, że w obszarze systemu (partycji), dla którego wybrano opcję UZBR. 
PEŁNE lub UZBR. CZĘŚCI A/B, wykryto otwartą linię lub awarię. Klawiatura 
wyświetla numer i opis linii.  

W celu uzbrojenia systemu należy odnaleźć daną linię i ją zamknąć lub usunąć 
awarię. Następnie powtórzyć operację pełnego lub częściowego  uzbrojenia 
(UZBR. PEŁNE, UZBR. CZĘŚCI A/B).  

 

 

 

…UZBR. CZĘŚCI A?... 
WYJŚĆ WYBÓR 

18/06/2008 12:30 
SYSTEM  UZBR. CZ 

…UZBR.  

18/06/2008 12:30 
SYSTEM UZBR. CZ 
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5.5 Wymuszone uzbrojenie systemu 
 

System umożliwia uzbrojenie wymuszone mimo 
istnienia naruszonej (otwartej) linii alarmowej. W 
tym przypadku uzbrojenie systemu poprzedzone 
jest automatycznym obejściem naruszonej linii. 

Jeśli użytkownik ma uprawnienie do 
przeprowadzenia wymuszonego uzbrojenia to, w 
przypadku wybrania opcji pełnego lub 
częściowego  uzbrojenia,  rozlegnie się brzęczyk 
klawiatury, a w górnej linii wyświetlacza pojawi się 
informacja o naruszonej linii. Następnie 
użytkownik będzie mógł opuścić menu (WYJŚĆ, 
lewy klawisz funkcyjny) lub wymusić uzbrojenie 
(WYMUSZENIE, prawy klawisz funkcyjny).  

WYJŚCIE: Wybór tej opcji przerywa próbę 
uzbrojenia i przełącza menu z powrotem do trybu 
użytkownika. 

WYMUSZENIE: Opcja ta umożliwia wymuszenie uzbrojenia przy jednoczesnym 
obejściu naruszonej linii. 

5.6 Rozbrojenie  systemu 
 

Rozbrojenie  systemu: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 

Klawiatura wyświetli pytanie o rozbrojenie 
systemu.  

2. Aby rozbroić system, nacisnąć WYBÓR 
(prawy klawisz funkcyjny). W dolnym wierszu 
wyświetlacza klawiatury przez około 5 sekund 
wyświetlana będzie informacja o rozbrojeniu 
systemu. Po upływie tego czasu informacja 
zniknie.  

3. Jeśli alarm został załączony, wprowadzenie 
kodu użytkownika wyłączy wszystkie 
sygnalizatory dźwiękowe i lampy błyskowe, a 
klawiatura przez około 5 sekund wyświetli 
informację o rozbrojeniu panelu (SYSTEM 
ROZBROJONY).  

4. Na klawiaturze wyświetlane będzie źródło alarmu, a dioda LED alarmu będzie 
migać. Informacja o  alarmie zniknie z klawiatury dopiero po skasowaniu 
alarmu. 

 

 

...ROZBROJENIE?... 
WYJŚĆ         WYBÓR 

SYSTEM ROZBR.  
  

 
 

ALARM  LINIA  2 
1-SZA  LINIA  

LINIA 1 OTWARTA 
WYJŚĆ WYMUSZ 

UZBR. WYMUSZONE?... 
POWRÓT WYBÓR 

18/06/2008 12:30 
UZBRAJANIE  45 S 

10/06/2008 12:30 
SYSTEM UZBR. PEŁ 



Uzbrajanie, rozbrajanie i przywracanie systemu po alarmie 

15 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

5.7 Przywracanie alarmu  
 

W systemie SPC  alarmy  sygnalizowane są przez migającą żółtą diodę alarmową 
oraz brzęczykiem klawiatury. Ponadto, na klawiaturze pojawi się informacja o 
miejscu powstania  i rodzaju alarmu. Opcja kasowania alarmów przez użytkownika 
zależy od ustawienia klasy bezpieczeństwa systemu (zgodnie z normami [1]). Stan 
gotowości alarmu można przywrócić dopiero po usunięciu awarii lub po fizycznym 
przywróceniu do stanu normalnego strefy, w której powstał alarm , np. zamknięciu 
otwartej linii lub ponownym nawiązaniu połączenia magistrali X-BUS.  

Niektórzy użytkownicy mogą nie mieć dostępu do funkcji kasowania alarmu, jeśli 
instalator nie wybierze tej opcji  w menu uprawnień użytkownika. Po wprowadzeniu 
kodu użytkownika, który nie ma uprawnień do kasowania alarmu na klawiaturze 
wyświetlana będzie informacja o awarii, aż do obejścia lub pominięcia strefy  
alarmowej lub zdarzenia alarmowego.  

W systemie SPC alarmy sygnalizowane są migającą żółtą diodą alarmową LED 
(patrz rozdział 3) oraz brzęczykiem. Ponadto na klawiaturze pojawi się informacja 
o miejscu  i rodzaju  alarmu. 

Kasowanie alarmu z linii dozorowej: 
1. Odnaleźć naruszoną linię 

(wyświetlana na klawiaturze) i 
przywrócić czujkę alarmową do 
normalnego stanu poprzez 
zamknięcie drzwi lub okna. 

2. Wprowadzić prawidłowy kod 
użytkownika i wybrać opcję 
WYCZYŚĆ (prawy klawisz 
funkcyjny). W górnym wierszu 
wyświetlony zostanie linia, która 
wywołała alarm.  

3. Nacisnąć prawy klawisz menu w celu 
skasowania alarmu. Na klawiaturze 
wyświetlony zostanie komunikat o 
skasowaniu wszystkich alarmów 
(WSZYSTKIE ALARMY 
SKASOWANE), a migająca dioda alarmowa LED zostanie wyłączona.  

W przypadku alarmów dotyczących systemu lub opcji komunikacyjnych (awaria 
zasilania sieciowego lub rozłączenie magistrali X-BUS) należy odnaleźć źródło 
alarmu, a następnie sprawdzić poprawność podłączenia wszystkich kabli i 
przewodów.  

W przypadku alarmu antysabotażowego należy upewnić się, że wszystkie 
obudowy i pokrywy urządzeń są prawidłowo zamknięte. Jeśli przywrócenie 
prawidłowej pracy systemu po wystąpieniu awarii podłączenia jest niemożliwe, 
należy skontaktować się z instalatorem.  

   

 

 UWAGA 
Stan alarmu jest wyświetlany na klawiaturze jedynie w trybie rozbrojenia systemu. Jeśli przed 
wystąpieniem  alarmu system został uzbrojony,   na klawiaturze nie pojawi się żadna informacja o jego 
zaistnieniu aż do momentu rozbrojenia. 

   

 

ALARM LINIA 2 
Salon 

Salon 
WYJŚĆ           WYCZYŚĆ 

WSZYSTKIE ALARMY 
SKASOWANE 
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5.8 Kodowane kasowanie alarmu 
 

Opcja kodowanego kasowania alarmu jest dostępna jedynie w systemach  o 
wybranej 3 klasie bezpieczeństwa lub w konfiguracji  Instalatora.  Dzięki tej opcji 
użytkownik ma możliwość  kasowania alarmów systemowych, co w przypadku 
wyżej wymienionej klasy bezpieczeństwa może być dokonywane  jedynie przez  
instalatora.  Funkcja ta realizowana jest w wyniku użycia specjalnego kodu, 
przydzielonego użytkownikowi przez instalatora.   

Sposób przeprowadzania kodowanego kasowania alarmu. 
1. Upewnić się, że strefa alarmowa lub awaria, która wywołała alarm, została 

fizycznie przywrócona do normalnego stanu pracy. 
2. Przed dokonaniem operacji kodowanego kasowania alarmu należy 

skontaktować się z instalatorem i powiadomić go o zaistniałej sytuacji 
(Informacje kontaktowe znajdują się na wyciąganej etykiecie poniżej 
klawiatury.) 

3. Wprowadzić kod użytkownika i opcjach menu wybrać KASOWANIE 
KODOWANE i nacisnąć WYBÓR w opcji przywracania z kodem.  W górnym 
wierszu pojawi się 6-cyfrowy kod resetowania.  

4. Podać kod sześciocyfrowy instalatorowi.  
5. Odebrać  wygenerowany kod od instalatora.    
6. Wybrać NASTĘPNY i wprowadzić nowy kod w poleceniu KOD 

AUTORYZOWANY.  
7. Nacisnąć WYBÓR. 

W górnym wierszu wyświetlacza pojawi się komunikat SYSTEM 
ODTWORZONY. 

   

 

 UWAGA 
Funkcja kodowanego kasowania  jest dostępna jedynie z klawiatury. Funkcja niedostępna za 
pośrednictwem WEB serwera  systemu SPC5000/6000. 

   

5.9 Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych  *  
 

*UWAGA: Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 
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5.10 Korzystanie z kart (breloków) zbliżeniowych  
 

Funkcja korzystania z kart zbliżeniowych wymaga skonfigurowania czytników w 
klawiaturze oraz przydzielenia odpowiednich uprawnień użytkownikowi.  

Jeśli  użytkownik o ograniczonym poziomie dostępu  posiada uprawnienia do 
korzystania z kart , zbliżenie jej na odległość 1 cm od obszaru czytnika  w 
klawiaturze umożliwia uzbrojenie i rozbrojenie systemu. 

Jeśli  użytkownik o poziomie standardowym lub administratora  posiada 
uprawnienia do korzystania z kart , wtedy karta taka  umożliwia dostęp do 
klawiatury. Zbliżenie jej  na odległość maksymalnie 1 cm od obszaru czytnika  w 
klawiaturze powoduje zalogowanie  użytkownika i wyświetlenie opcji menu. 

W celu zapewnienia dodatkowego poziomu zabezpieczenia, instalator może 
wybrać opcję używania karty łącznie z kodem.    Po wprowadzeniu tego ustawienia 
logowanie wymaga zarówno użycia karty, jak i wprowadzenia kodu użytkownika. 

5.11 Korzystanie z funkcji systemu X10 
 

Urządzenia systemu  X10 umożliwiają  systemowi sterowanie oświetleniem, 
grzejnikami czy sprzętem AGD poprzez aktywację wyjść w urządzeniach X10 po 
wystąpieniu określonych wydarzeń systemowych. Na przykład, można 
skonfigurować włączanie światła w holu po otwarciu drzwi wejściowych. Można 
również sterować tą funkcją bezpośrednio z klawiatury.  
Konfigurację funkcji X10 przeprowadza instalator, który następnie przekazuje 
użytkownikom informacje o wprowadzonych ustawieniach oraz o klawiszach, do 
których zostały one przypisane.  
W celu włączenia danej funkcji X10 należy nacisnąć klawisz krzyżyka (#), a 
następnie numer żądanej funkcji. Odpowiednie urządzenie zostanie załączone. W 
celu wyłączenia danej funkcji X10 należy powtórzyć powyższe czynności. 
Odpowiednie urządzenie zostanie wyłączone. Instalator  może wypełnić poniższą 
tabelę w celu ułatwienia przyszłej obsługi systemu. 

 
Nr kodu Opis 
#0  
#1  
#2  
#3  
#4  
#5  
#6  
#7  
#8  
#9  

Tab. 3 Kody i opisy X10 

   

 

 UWAGA 
System X10 wykorzystuje komunikację jednokierunkową, dlatego też nie należy używać tej funkcji w 
przypadku urządzeń o znaczeniu krytycznym. 
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6 Opcje menu użytkownika 
 

Użytkownik ma dostęp do poniższych funkcji poprzez MENU .  

W trybie nawigacji użytkownik (po wcześniejszym wprowadzeniu kodu 
użytkownika) wybiera z listy jedną z wstępnie określonych opcji programowania. 
Strzałki do góry/do dołu umożliwiają przewijanie listy opcji. Wielokropek (…) na 
poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu poprzez 
przewijanie. 

6.1 Obejście linii 
 

Za pomocą klawiatury można ręcznie obejść linie  w systemie. OBEJŚCIE  linii 
powoduje jej  wyłączenie na jeden cykl uzbrojenia. 

Obejście linii: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu przewinąć 

do opcji MENU i nacisnąć WYBÓR (prawy 
klawisz funkcyjny). 

3. Przewinąć do opcji OBEJŚCIE i nacisnąć 
WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny). 

4. Przewinąć do opcji LINIE i nacisnąć WYBÓR 
(prawy klawisz funkcyjny). 

5. Przewinąć i wybrać żądaną linię. Za pomocą 
strzałek do góry/do dołu przełączyć jej 
ustawienie z NIEOBCHODZONY na 
OBCHODZONY.  

6. Nacisnąć WYBÓR  (prawy klawisz funkcyjny) w 
celu opuszczenia trybu programowania 
użytkownika. 

 
 

   

 

 UWAGA 
System SPC umożliwia obchodzenie  jedynie linii  typu „alarm” , „wejście/wyjście” ,  „wyjście 
pożarowe” oraz   „linia”. Inne rodzaje linii  nie są wyświetlane w menu obejścia. 

   

…OBEJŚCIE… 
WYJŚĆ WYBÓR 

…LINIE… 
POWRÓT WYBÓR 

…LINIA 1… 
POWRÓT WYBÓR 

…OBCHODZONA… 
POWRÓT WYBÓR 
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6.2 Pominięcie linii lub awarii  
 

Za pomocą klawiatury można ręcznie pomijać  
linie lub awarie w systemie. Pominięcie umożliwia 
usunięcie z systemu i ignorowanie awarii, aż do 
momentu, gdy użytkownik wybierze dla tego 
zdarzenia opcję końca pominięcia.  

Pomijanie linii: 
1. Przewinąć do opcji POMINIĘCIE i nacisnąć 

WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny). 
2. Przewinąć do opcji LINIE i nacisnąć WYBÓR 

(prawy klawisz funkcyjny). 
3. Wyświetlona zostanie lista linii w systemie. 

Wybrać żądaną linię i za pomocą strzałek do 
góry / do dołu przełączyć jej ustawienie z 
NIEPOMINIETA  na  POMINIĘTA.  

4. Nacisnąć WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny) 
w celu opuszczenia trybu programowania użytkownika. 

6.3 Ustawianie daty i godziny 
 

System umożliwia ręczne ustawienie daty i godziny. Data i godzina wyświetlana na 
klawiaturze jest wykorzystywana przez zależne od czasu funkcje programowania.  

Programowanie daty i godziny: 
1. Przewinąć do opcji ustawiania daty i godziny 

(USTAWIENIE  CZASU/DATY) i nacisnąć 
WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny). Data 
wyświetlona zostanie w górnym wierszu 
wyświetlacza. 

2. Do wprowadzenia nowej daty służą 
odpowiednie klawisze numeryczne. Strzałki 
w lewo i w prawo służą do przesuwania 
kursora w lewo i w prawo. Nacisnąć ENTER 
(prawy klawisz funkcyjny) w celu zapisania 
nowej daty.  

3. Do wprowadzenia nowej godziny służą odpowiednie klawisze numeryczne. 
Strzałki w lewo i w prawo służą do przesuwania kursora w lewo i w prawo. 
Nacisnąć ENTER (prawy klawisz funkcyjny) w celu zapisania nowej godziny. 

...POMINIĘCIE... 
WYJŚĆ          WYBÓR 

...LINIE... 
POWRÓT       WYBÓR 

...LINIA 1... 
POWRÓT       WYBÓR 

...POMINIETA... 
POWRÓT       WYBÓR 

...USTAW CZAS/DATĘ... 
WYJŚĆ WYBÓR

DATA            08/07/2008 
POWRÓT WPISZ

UAKTUALNIONE 
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6.4 Przeprowadzanie testów  
 

System umożliwia przeprowadzenie testów służących do sprawdzenia 
poprawności działania sygnalizatorów dźwiękowych, brzęczyków czy innych 
urządzeń alarmowych.  

Przeprowadzanie testu systemu.  
1. Przewinąć do opcji TEST i nacisnąć WYBÓR 

(prawy klawisz funkcyjny). 
2. Przewinąć i wybrać opcję  TEST SYRENY, 

TEST CHODZENIA  lub OPCJE FONICZNE. 
3. Wybór opcji TEST SYRENY umożliwia 

przeprowadzenie testów kolejnych syren 
zewnętrznych, wewnętrznych i brzęczyków 
klawiatur   po naciśnięciu klawisza 
NASTĘPNY .   

4. W przypadku wybrania opcji TESTU 
CHODZENIA , użytkownicy mogą sprawdzić 
pracę każdej czujki podłączonej do systemu – jej naruszenie potwierdzane 
jest dźwiękiem brzęczyka w klawiaturze.     

6.5 Przeglądanie rejestru  zdarzeń 
 

Funkcja ta  umożliwia przeglądanie listy ostatnich zdarzeń systemowych. W 
dolnym wierszu wyświetlacza pojawiają się ostatnie zdarzenia systemowe. 

Przeglądanie dziennika zdarzeń na klawiaturze: 
1. Przewinąć do opcji ZDARZENIA    nacisnąć 

WYBÓR  (prawy klawisz funkcyjny).  
W dolnym wierszu wyświetlacza klawiatury 
pojawiają się ostatnie zdarzenia systemowe, a 
po sekundzie pojawiają się kolejno 
wcześniejsze zdarzenia. 

2. Aby wyświetlić zdarzenie, które miało miejsce 
danego dnia należy za pomocą klawiszy 
numerycznych wprowadzić żądaną datę. 

6.6 Włączanie funkcji gong 
 

System umożliwia włączenie i wyłączenie gongu dla  wszystkich linii, w których 
został on zaprogramowany.  

Włączanie lub wyłączanie funkcji gongu:  
1. Przewinąć do opcji GONG i nacisnąć WYBÓR 

(prawy klawisz funkcyjny). 
2. Przełączać w celu włączenia lub wyłączenia 

opcji.  

...TEST... 
WYJŚĆ WYBÓR

...TEST  SYRENY... 
POWRÓT WYBÓR

SYREN ZEWN 
POWRÓT NASTĘPN

DATA            18/04/2008 
POWRÓT WPISZ

...ZDARZENIA... 
WYJŚĆ WYBÓR

21 Apr 08 12:30 
TEST CHODZENIA

...GONG... 
WYJŚĆ WYBÓR

...WŁĄCZYĆ... 
POWRÓT WYBÓR
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6.7 Tworzenie użytkowników systemu 
 

Dodanie  użytkownika w systemie wymaga uprawnień administratora.  

Tworzenie użytkownika: 
1. Przewinąć do opcji UŻYTKOWNICY i 

nacisnąć WYBÓR. 
2. Przewinąć do opcji DODAJ i nacisnąć 

WYBÓR. 
System wygeneruje i wyświetli kolejną 
dostępną nazwę użytkownika.  

3. Nacisnąć WYBÓR  w celu wprowadzenia 
domyślnej nazwy i numeru użytkownika lub 
wprowadzić własną nazwę a następnie 
nacisnąć WYBÓR. 

4. System umożliwia tworzenie trzech rodzajów 
użytkowników: UŻYTKOWNIK 
STANDARDOWY, UŻYTKOWNIK O 
OGRANICZONYCH UPRAWNIENIACH  lub 
ADMINISTRATOR.  Wybrać typ użytkownika i 
nacisnąć WYBÓR. Uwaga: system umożliwia 
zmianę uprawnień użytkownika w dowolnym 
momencie. 
System generuje domyślny kod dla każdego 
nowego użytkownika. Zmienić kod na wymagany.  

5. Nacisnąć WPISZ, aby zaakceptować lub wprowadzić nowy kod użytkownika.. 
Klawiatura wyświetli potwierdzenie utworzenia nowego użytkownika.  

6.8 Zmiana kodu użytkownika 
 

Klawiatura umożliwia również zmianę kodu użytkownika, o ile taka możliwość 
została przewidziana przez instalatora.  

Kod użytkownika powinien składać się z tylu cyfr, ile zostało  określone w 
konfiguracji systemu. 

Zmiana kodu użytkownika:  
1. Przewinąć do opcji ZMIANA KODU i 

nacisnąć WYBÓR  (prawy klawisz funkcyjny).  
Pojawi się losowo wygenerowany kod 
użytkownika.  

2. Wpisać nowy kod i potwierdzić  (prawy 
klawisz funkcyjny). 

3. Aby zachować  nowy kod, należy nacisnąć 
ZACHOWAJ  (prawy klawisz funkcyjny).  

4. Nacisnąć POWRÓT  (lewy klawisz 
funkcyjny), aby powrócić do poprzedniego ekranu i poprawić kod.  
Jeśli podczas tego procesu nastąpi wyjście z wyświetlanego menu, stary kod 
pozostaje ważny. 

...UŻYTKOWNICY... 
WYJŚĆ WYBÓR

...UŻYTKOWNIK1... 
POWRÓT WYBÓR

...DODAJ... 
POWRÓT WYBÓR

...UŻYTK STANDARD... 
POWRÓT WYBÓR

KOD 1234  
POWRÓT WPISZ

UŻYTKOWNIK 
STWORZONY

UAKTUALNIENIE 

...ZMIANA KODU... 
WYJŚĆ WYBÓR

KOD 4740 
POWRÓT WPISZ
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 UWAGA 
Włączenie funkcji kodu po przymusem  uniemożliwia wprowadzanie  kodów nowych użytkowników 
powiększonych o jeden lub dwa (np. 2906, 2907), ponieważ wprowadzenie na klawiaturze takiego 
kodu spowoduje uruchomienie alarmu „użyty kod pod przymusem”. 

   

6.9 SMS 
 

Systemy SPC umożliwiają wysyłanie  SMS na numery  telefonów komórkowych 
wybranych użytkowników, jak również umożliwiają zdalne sterowanie systemem 
SPC za przy użyciu SMS. Tak więc użytkownik powiadomiony SMS-em o 
zdarzeniu może również wysłać SMS  w celu podjęcia wymaganych działań bez 
konieczności znajdowania się w chronionym budynku. 

W trakcie programowania systemu definiuje się, które ze zdarzeń systemowych 
(alarmy, potwierdzone alarmy, awarie, alarmy sabotażowe, uzbrojenia, rozbrojenia, 
obejścia, pominięcia) będą wysyłane do użytkownika w formie SMS.  

Opcja sterowania za pośrednictwem SMS może zostać skonfigurowana tak, aby 
użytkownik mógł przesłać wiadomość SMS w celu przeprowadzenia następujących 
działań w systemie: uzbrojenie / rozbrojenie / zezwolenie instalatorowi na wejście 
w tryb programowania/ zezwolenie producentowi na wejście w tryb programowania 
/ włączenie wyjścia/wyłączenie wyjścia.  (Dostęp do opcji programowania 
producenta możliwy jedynie w systemie SPC 5000/6000.) 

Opcja powiadomienia SMS może wykorzystywać moduł telefoniczny PSTN, o ile 
operator telefonii stacjonarnej oferuje funkcję SMS przez PSTN; opcja sterowania 
za pośrednictwem SMS wymaga zainstalowania modułu telefonicznego GSM. 
Uwaga: Moduł telefoniczny GSM obsługuje zarówno opcję powiadomienia SMS, 
jak i sterowania za pośrednictwem SMS. 

 



Opcje menu użytkownika 

23 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

6.10 Dostęp do trybu programowania instalatora / producenta  
 

Zezwolenie instalatorowi lub producentowi na wejście w tryb programowania, 
udzielone przez użytkownika powoduje, że na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
INSTALATOR-TAK lub PRODUCENT-TAK. Po uzyskaniu dostępu do tych opcji, 
użytkownik nie będzie mógł się zalogować do systemu 
aż do momentu wylogowania się instalatora.  

Udostępnianie systemu do programowania inżyniera: 
1. Przewinąć do opcji  ZEZWOLONY DOSTĘP i 

nacisnąć WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny). 
2. Wybrać opcję ZEZWOLENIE INSTALATOROWI i 

wybrać ustawienie WŁĄCZ.  

Aby wyłączyć dostęp do opcji programowania 
instalatora/producenta, należy wykonać te same 
czynności, przy czym należy wybrać ustawienie 
WYŁĄCZ, a następnie nacisnąć WYBÓR (prawy 
klawisz funkcyjny). 

   

 

 UWAGA 
System SPC4000 umożliwia jedynie dostęp do opcji programowania Instalatora.  

   

 

.ZEZWOL. DOSTĘP 
WYJŚĆ         WYBÓR 

ZEZWOL.INSTALATOR  
 WYJŚĆ            WYBÓR 

WŁĄCZYĆ 
WYJŚĆ         WYBÓR 

UAKTUALNIONO 
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7 Załącznik 
 

7.1 Załącznik A: Standardowe ustawienia użytkowników 
 

Poniższy rozdział jest poświęcony funkcjom operacyjnym systemów SPC. Instalator 
poinformuje o uprawnieniach  przydzieleniu każdemu  użytkownikowi. W zależności od  
konfiguracji systemu, użytkownicy mogą mieć dostęp do wszystkich lub tylko niektórych 
funkcji opisanych poniżej. 

Obsługa Profil 
użytkownika - 
domyślnie 

Opis 

PEŁNE 
UZBROJENIE 

 

Ograniczony 
Standardowy 
Administrator 

Funkcja PEŁNE UZBROJENIE  umożliwia pełne uzbrojenie  systemu 
alarmowego oraz zapewnia optymalne zabezpieczenie obiektu (naruszenie 
dowolnej linii alarmowej wyzwala alarm).  
Po wybraniu opcji PEŁNE UZBROJENIE rozlega się brzęczyk, a klawiatura 
wyświetla pozostały czas wyjścia. Przed jego upływem należy opuścić chroniony 
obiekt.  
Po upływie  tego czasu system zostanie uzbrojony, a naruszenie linii 
wejścia/wyjścia wyzwoli czas na wejście. Jeśli system nie zostanie rozbrojony 
przed upływem czasu na wejście, włączy się alarm. 
Informacje na temat PEŁNEGO UZBROJENIA  znajdują się w 5.1. 

UZBROJENIE 
CZĘŚCI  A 
  

Standardowy 
Administrator 

Funkcja uzbrojenia częściowego UZBROJENIE CZĘŚCI A   tworzy strefę 
ochronną wokół budynku, umożliwiającą ruch poprzez strefy wyjścia i wejścia.  
Obszary określone jako wyłączone (BEZ A) pozostaną niechronione. Domyślnie 
nie ustawiono czasu wyjścia, a system jest uzbrajany  bezpośrednio po wybraniu 
tego trybu. Wybranie opcji uzbrojenia częściowego ze zdefiniowanym czasem 
umożliwia wprowadzenie ustawienia czasu wyjścia. 
Informacje na temat częściowego uzbrojenia  znajdują się w 5.2. 

UZBROJENIE 
CZĘŚCI  B 
  

Standardowy 
Administrator 

Opcja UZBROJENIE CZĘŚCI B zapewnia ochronę wszystkich obszarów, które 
nie zostały wykluczone z ochrony (BEZ  B). 
Domyślnie nie ustawiono czasu wyjścia, a system jest uzbrajany bezpośrednio 
po wybraniu tego trybu. Wybranie opcji uzbrojenia częściowego ze 
zdefiniowanym czasem umożliwia wprowadzenie ustawienia czasu wyjścia. 
Informacje na temat UZBROJENIA CZĘŚCI B znajdują się w 5.3. 

UZBROJENIE 
WYMUSZONE 

 

Standardowy 
Administrator 

Funkcja uzbrojenia wymuszonego pojawia się na klawiaturze po podjęciu próby 
uzbrojenia  systemu w stanie naruszenia linii   (górny wiersz wyświetlacza 
określa naruszoną linię).  
Taka opcja umożliwia uzbrojenie  i obejście  linii na określony czas.  
Informacje na temat uzbrojenia wymuszonego  znajdują się w 5.5. 

ROZBROJENIE 

 

Ograniczony 
Standardowy 
Administrator 

Funkcja ROZBROJENIA jest dostępna na klawiaturze jedynie po uzbrojeniu 
systemu oraz wprowadzeniu prawidłowego kodu użytkownika. 
Informacje na temat ROZBROJENIA  znajdują się w 5.6. 

KASOWANIE 
ALARMU 

 

Standardowy 
Administrator 

Funkcja KASOWANIE ALARMU  umożliwia usunięcie sygnalizacji alarmu.   
Stan gotowości systemu można przywrócić dopiero po usunięciu awarii lub 
przywróceniu naruszonych linii, które wywołały alarm oraz wybraniu funkcji 
KASOWANIA ALARMU  w opcjach programowania użytkownika . 
Informacje na temat KASOWANIA ALARMU  znajdują się w 5.7. 

Tab. 4 Standardowe ustawienia użytkowników 
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7.2 Załącznik B: Konfiguracja użytkownika i opcje testów 
 

Obsługa Profil 
użytkownika - 
domyślnie 

Opis 

POMINIĘCIE 

 

Administrator Pominięcie  linii powoduje jej  wyłączenie, aż momentu wyłączenia pominięcia. 
Systemy SPC umożliwiają pomijanie wszystkich rodzajów linii.  
Użycie tej funkcji w celu wyłączenia linii naruszonych  lub w stanie  awarii należy 
dokładnie przemyśleć, gdyż linie takie są ignorowane przez system i mogą zostać 
łatwo zapomniana podczas następnych operacji uzbrojenia   systemu. W ten sposób 
poziom zabezpieczenia obiektu może zostać poważnie osłabiony.  
Informacje na temat pominięć linii znajdują się w rozdziale 6.2. 

OBEJŚCIE 

 

Standardowy 
Administrator 

Obejście linii powoduje jej wyłączenie przez 1 cykl uzbrojenia . System umożliwia 
obejście jedynie linii typu alarm  wejście/wyjście,  wyjście pożarowe.     
Powyższa funkcja oferuje optymalny sposób wyłączenia linii naruszonej  lub z awarią, 
gdyż informacje o tak wyłączonej  linii są wyświetlane na klawiaturze przy każdej 
operacji uzbrajania  systemu w celu przypomnienia użytkownikowi o konieczności 
podjęcia odpowiednich działań.  
Informacje na temat obejścia linii znajdują się w rozdziale 6.1. 

ZMIANA 
KODU 

 

Standardowy 
Administrator 

Powyższa opcja menu pozwala użytkownikom na zmianę własnego kodu  
Informacje na temat zmiany kodu użytkownika znajdują się w rozdziale 6.8. 

ZEZWOLENI
E NA 
DOSTĘP  

Administrator Powyższa opcja pozwala użytkownikom na zapewnianie dostępu do opcji 
programowania producenta lub instalatora. 
Informacje na temat udostępniania opcji programowania instalatora znajdują się w 
rozdziale 6.10. (System SPC4000 umożliwia jedynie dostęp do opcji programowania 
instalatora.) 

USTAWIENIE 
DATY/CZASU 

 

Standardowy 
Administrator 

Powyższa opcja menu służy do ustawienia w systemie daty i godziny.  
Wprowadzane ustawienie daty i godziny musi być prawidłowe, gdyż informacje te są 
przedstawiane w dzienniku zdarzeń zawierającym raporty o zdarzeniach 
systemowych. 
Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale 6.3. 

TEST 

 
 

 

Standardowy 
Administrator 

Powyższa opcja menu zawiera następujące funkcje testów: 
1. Test sygnalizatora dźwiękowego: Opcja ta włącza kolejno na 5 sekund zewnętrzne 
sygnalizatory dźwiękowe, lampy błyskowe, wewnętrzne sygnalizatory dźwiękowe i 
brzęczyk w celu sprawdzenia prawidłowej pracy wymienionych wyżej urządzeń.  
2. Test chodzenia: umożliwia sprawdzenie poprawności pracy wszystkich czujek w 
systemie. Po wybraniu tej opcji na klawiaturze pojawia się liczba linii dozorowych, 
które należy przetestować. Aktywować każdą czujkę   (poprzez otwarcie drzwi lub 
okna) i poczekać, aż   klawiatura  potwierdzi to dźwiękiem. Testu chodzenia nie można 
przeprowadzić dla linii w stanie obejścia lub pominięcia. 
3. Test opcji dźwiękowych: Powyższa opcja pozwala użytkownikom na określenie, 
które urządzenia podczas testu chodzenia  mają być aktywowane, a które nie. 
Informacje na temat przeprowadzania testów znajdują się w rozdziale 6.4. 

REJESTR 
ZDARZEŃ 

 

Standardowy 
Administrator 

Powyższa opcja menu umożliwia wyświetlanie najnowszych  zdarzeń  systemowych 
na wyświetlaczu klawiatury. Rejestr    określa datę i godzinę wystąpienia każdego   
zdarzenia.  
Informacje na rejestru zdarzeń  znajdują się w rozdziale 6.5. 
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Tab. 5 Konfiguracja użytkownika i opcje testów 

GONG 

 

Standardowy 
Administrator 

Naruszenie dowolnej linii  z włączoną funkcją GONG w stanie rozbrojenia systemu 
powoduje załączenie krótkie dźwięku w klawiaturze. 
Powyższa opcja menu umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji gongu dla 
wszystkich linii. 
Informacje na temat włączania lub wyłączania gongu znajdują się w rozdziale 6.6. 

USTAWIENIE  
SMS 

 

Administratror Powyższa funkcja umożliwia skonfigurowanie usługi wysyłania wiadomości 
tekstowych, pod warunkiem, że system posiada zainstalowany moduł telefoniczny.  
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7.3 Załącznik C: Tabela linii 
 

 
Nr linii Opis 
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