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1 Bezpieczeństwo 
1.1 Grupa docelowa 
 

Czytelnicy docelowi Kwalifikacje Działania Stan urządzenia 
Personel instalacyjny Przeszkolenie 

techniczne w zakresie 
budownictwa lub 
instalacji elektrycznych. 

Zajmuje się montażem i 
instalacją elementów 
sprzętowych na 
miejscu. 

Poszczególne elementy 
składowe, które 
wymagają montażu lub 
instalacji. 

Personel obsługi 
uruchomienia systemu 

Ma odpowiednie 
przeszkolenie 
techniczne w zakresie 
podejmowanych działań 
oraz produktów, 
urządzeń i systemów 
przeznaczonych do 
użytku. 

Zajmuje się 
uruchomieniem 
urządzenia lub systemu 
zmontowanego oraz 
zainstalowanego na 
miejscu. 

Urządzenie nowo 
zmontowane i 
zainstalowane lub 
urządzenie 
zmodyfikowane. 

1.2 Ogólne środki bezpieczeństwa 
1.2.1 Informacje ogólne 
 

– Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z 
informacjami dotyczącymi ogólnych środków bezpieczeństwa. 

– Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. 

– Niniejszy dokument należy przekazywać razem z urządzeniem. 

– Należy także pamiętać o wszelkich dodatkowych krajowych lub lokalnych 
normach i przepisach bezpieczeństwa dotyczących projektowania, 
działania i utylizacji produktu. 

Odpowiedzialność 

– Nie należy podłączać urządzenia do sieci 230 V w przypadku braku lub 
uszkodzenia jakichkolwiek części. 

– Nie należy dokonywać modyfikacji ani przeróbek nieopisanych w niniejszej 
instrukcji i niezatwierdzonych przez producenta. 

– Należy korzystać jedynie z części zamiennych i wyposażenia 
zatwierdzonego przez producenta. 
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1.2.2 Transport 

Uszkodzenie urządzenia w trakcie transportu 

– Zachować opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas 
ewentualnego transportu. 

– Nie narażać urządzenia na wibracje mechaniczne oraz wstrząsy. 

1.2.3 Montaż 

Zakłócenia radiowe w innych urządzeniach 

– Przy obchodzeniu się z modułami wrażliwymi na działalność energii 
elektrostatycznej należy zapoznać się z zaleceniami bezpieczeństwa w 
zakresie elektryczności statycznej). 

Uszkodzenie spowodowane niewłaściwą lokalizacją montażu 

– Lokalizację montażu należy wybrać w oparciu o instrukcje producenta 
dotyczące warunków środowiskowych. Patrz sekcja 3 Dane techniczne. 

– Nie korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania 
elektromagnetycznego. 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wynikające z błędnego 
podłączenia 

– Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o określonym napięciu. 
Wymagania zasilania znajdują się na zasilaczu sieciowym. 

– Należy się upewnić, że urządzenie zostało na stałe podłączone do źródła 
zasilania i zostało wyposażone w łatwo dostępny wyłącznik. 

– Należy się upewnić, że obwód, do którego jest podłączone urządzenie, 
zabezpieczono bezpiecznikiem (maks.) 16 A. Nie podłączać urządzeń 
niewchodzących w skład tego obwodu do tego bezpiecznika. 

– Urządzenie zostało opracowane do pracy z systemami zasilającymi w 
układzie TN. Nie należy podłączać go do sieci zasilających o innych 
układach. 

– Uziemienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami 
lokalnymi. 

– Proszę wprowadzić podstawowe kable zasilające oraz kable dodatkowe w 
obudowę w taki sposób, aby kable nie przebiegały równolegle lub nie 
krzyżowały się oraz aby się nie stykały. 

– Przewód telefoniczny proszę wprowadzić do urządzenia tak, by był 
odseparowany od innych przewodów. 

Ryzyko uszkodzenia kabli w wyniku nacisku 

– W przypadku wszystkich przewodów i kabli wychodzących z urządzenia 
proszę zapewnić odpowiedni zacisk zabezpieczający kabel przed 
wyrwaniem. 
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1.2.4 Operacja 
 

Niebezpieczeństwo wywołane fałszywym alarmem 

– Przed rozpoczęciem testowania systemu należy powiadomić o tym fakcie 
zainteresowane osoby oraz władze. 

– W celu uniknięcia panicznej reakcji należy zawsze powiadomić obecne 
osoby o planowanych testach urządzeń alarmowych jeszcze przed ich 
rozpoczęciem. 

Niebezpieczeństwo eksplozji lub pożaru w przypadku nieprawidłowej 
instalacji baterii 

– Przy instalacji nowych baterii należy zwrócić uwagę na ich poprawną 
biegunowość. 

– Używać jedynie baterii zatwierdzonych przez producenta (rodzaj: baterie 
szczelne regulowane zaworami). 

– Nie zwierać ze sobą wtyków baterii. 

– Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub wysokich temperatur. 

– Nie rozmontowywać baterii. 

– Utylizację zużytych baterii należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 

– Upewnić się, że bateria została poprawnie zainstalowana, a wszelkie paski 
lub zatrzaski dostarczone w celu jej bezpiecznego zamocowania zostały 
użyte. 

1.2.5 Serwis oraz konserwacja 
 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas konserwacji 

– Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez 
wykwalifikowanych specjalistów. 

– Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia należy zawsze wyjąć z 
gniazdka przewód zasilania oraz inne przewody. 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia 
urządzenia 

– Nie używać środków czyszczących w płynie lub w sprayu, które zawierają 
alkohol, spirytus lub amoniak. 

1.3 Znaczenie słów ostrzegawczych 
 

 

Słowo ostrzegawcze Rodzaj ryzyka 

NIEBEZPIECZEŃST
WO 

Niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. 

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. 

PRZESTROGA Niebezpieczeństwo lekkiego uszkodzenia ciała lub zniszczenia 
mienia 
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Słowo ostrzegawcze Rodzaj ryzyka 

WAŻNE Niebezpieczeństwo awarii 

 

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 kompatybilnoœci elektromagnetycznej” i 2006/95/WE 
„Dyrektywa dotycząca niskiego napiêcia”. 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 „Dyrektywa dotycząca kompatybilności 
elektromagnetycznej” 
Zgodność z Dyrektywą Europejską 2004/108/WE uzyskano poprzez 
przeprowadzenie testów zgodnie z następującymi normami:   

 
Emisje EN 55022 Klasa B 

Odporność EN 50130-4 

Dyrektywa Europejska 2006/95/WE „Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia” 
Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/95/WE uzyskano poprzez 
przeprowadzenie testów zgodnie z następującą normą:  

 
Bezpieczeństwo: EN 60950-1 
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3 Dane techniczne 

3.1 SPC4000 
 

Napięcie sieciowe 230 V (prąd zmienny), 10 – 15 %, 50 Hz 

Bezpiecznik 250 mA T 

Pobór mocy 100 mA przy 230 V (prąd zmienny) 

Zasilanie urządzeń 
dodatkowych 
(nominalne) 1) 

Maks. 750 mA przy 12 V (prąd stały)  

Bateria Opcjonalna 

Rodzaj baterii Szczelne regulowane zaworami 

Pojemność baterii Maks. 7 AH / 12 V 

Ładowanie baterii Maks. 24 h do 80 % pojemności baterii 

Pobór prądu 1) Maks. 100 mA przy 12 V (prąd stały) 

Liczba wbudowanych 
stref 

8 

Rezystor EOL Dual 4K7 (domyślnie), konfigurowalne inne kombinacje rezystorów. 

Liczba wbudowanych 
wyjść z otwartym 
kolektorem 

1 x dzwonek wewnętrzny (maks. 400 mA rezystancyjne),  
1 x dzwonek zewnętrzny (maks. 400 mA rezystancyjne),  
3 x wyjścia ogólne (każde maks. 400 mA rezystancyjne, za pośrednictwem wyjścia 
dodatkowego) 

Liczba wbudowanych 
przekaźników 

1 stroboskop, 30 V / 1 A (rezystancyjny prąd łączeniowy) 

Magistrala polowa  Magistrala X-BUS na RS485 (307 kb/s) 

Interfejsy 2) 

1 x magistrala X-BUS (1 x otwarta) 
1 x RS232 (porty RJ45 obsługujące łączność w technologii X-10 lub połączenia 
zewnętrzne)  
1 x USB (komputer do programowania za pośrednictwem przeglądarki / programowanie 
terminala),  
1 x szybki programator SPC,  

Kontakt tamper 
Wbudowany przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego przedniej szafki + 2 dodatkowe 
linie wejściowe zabezpieczenia antysabotażowego. 

Temperatura pracy 5 – 40 °C 

Wilgotność względna Maks. 90 % (bez skraplania) 

Zabezpieczenie 
obudowy 

IP30 

Kolor RAL 9003 

Klasa zabezpieczenia 
obudowy 

Klasa II - Wewnętrzne, ogólne 

Montaż Powierzchniowy, ścienny 

Materiał obudowy Stal >1,2 mm 

Obudowa Metalowa 
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Obudowa może 
pomieścić 
maksymalnie 

1 dodatkowy moduł rozszerzenia (rozmiar 150 x 82 mm) 

Normy 

Zgodność z normami:  
EN50131-1:2006 (Klasa 2),  
TS50131-3:2003 (Klasa 2),  
EN50131-6:2008 (Klasa 2) 

1)  W celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, dostarczane zasilanie musi być wspomagane przez 
baterię przez wymagany czas gotowości.  

2)  Maks. 400 m pomiędzy urządzenia w przypadku kabli IYSTY  2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP cat5 (rdzeń 
koncentryczny) lub Belden 9829 

3.2 Klawiatura 
 

Ekran LCD 2 x 16 znaków 

Specjalne klawisze funkcyjne Wielokierunkowy klawisz nawigacyjny i 2 klawisze funkcyjne 

Diody stanu 3 

Czytnik kart SPCK421: 125 kHz, EM 4102 lub zgodny (np. SiPASS) 

Odległość odczytu karty SPCK421: 10 mm 

Napięcie operacyjne 9,5 – 14 V (prąd stały) 

Pobór prądu 1)
 

SPCK420: Min. 60 mA przy 12 V (prąd stały),  Maks. 70 mA przy 12 V (prąd stały) 

SPCK421: Min. 90 mA przy 12 V (prąd stały), Maks. 110 mA przy 12 V (prąd stały) 

Magistrala polowa 2)
 Magistrala X-BUS na RS485 (307 kb/s) 

Kontakt tamper Przednie/tylne zabezpieczenie antysabotażowe 

Temperatura pracy 5 - 40 °C 

Wilgotność względna Maks. 90% (bez skraplania) 

Zabezpieczenie obudowy IP30 

Klasa zabezpieczenia 
obudowy 

Klasa II - Wewnętrzne, ogólne 

Materiał obudowy ABS 

Kolor RAL 9003 

Montaż Powierzchniowy, ścienny, wysokość 1,30 - 1,50 m 

Normy 
Zgodność z normami:  
EN50131-1:2006 (Klasa 3),  
TS50131-3:2003 (Klasa 3) 

1)  W celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, dostarczane zasilanie musi być wspomagane przez 
baterię przez wymagany czas gotowości.  

2)  Maks. 400 m pomiędzy urządzenia w przypadku kabli IYSTY  2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP cat5 (rdzeń 
koncentryczny) lub Belden 9829 
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3.3 Moduł rozszerzenia na 8 linii wejściowych i 2 linie wyjściowe 
 

Napięcie operacyjne 9,5 – 14 V (prąd stały) 
Pobór prądu 1)

 Min. 45 mA przy 12 V (prąd stały)  
Maks. 80 mA przy 12 V (prąd stały)  

Liczba wbudowanych stref 8 

Rezystor EOL Dual 4K7 (domyślnie), konfigurowalne inne kombinacje rezystorów 

Liczba wbudowanych 
przekaźników 

2 jednobiegunowe przekaźniki przełączeniowe, 30 V (prąd stały) / 1 A  
(rezystancyjny prąd łączeniowy) 

Magistrala polowa 2)
 Magistrala X-BUS na RS485 (307 kb/s) 

Interfejsy X-BUS (Wejście, Wyjście, Rozgałęzienie) 
Kontakt tamper Wbudowany przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego przedniej szafki 
Temperatura pracy 5 - 40 °C 

Wilgotność względna Maks. 90% (bez skraplania) 
Zabezpieczenie obudowy IP30 

Kolor RAL 9003 

Klasa zabezpieczenia 
obudowy 

Klasa II - Wewnętrzne, ogólne 

Montaż Powierzchniowy, ścienny 
Materiał obudowy ABS 

Obudowa Plastikowa 
Normy Zgodność z normami:  

EN50131-1:2006 (Klasa 3),  
TS50131-3:2003 (Klasa 3) 

1)  W celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, dostarczane zasilanie musi być wspomagane przez 
baterię przez wymagany czas gotowości.  

2)  Maks. 400 m pomiędzy urządzenia w przypadku kabli IYSTY  2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP cat5 (rdzeń 
koncentryczny) lub Belden 9829 

3.4 Moduł rozszerzenia na 8 linii wyjściowych 
 

Napięcie operacyjne 9,5 – 14 V (prąd stały) 

Pobór prądu 1)
 

Min. 55 mA przy 12 V (prąd stały)  
Maks. 180 mA przy 12 V (prąd stały)  

Liczba wbudowanych 
przekaźników 

8 jednobiegunowych przekaźników przełączeniowych, 30 V (prąd stały) / 1 A  
(rezystancyjny prąd łączeniowy) 

Magistrala polowa 2)
 Magistrala X-BUS na RS485 (307 kb/s) 

Interfejsy X-BUS (Wejście, Wyjście, Rozgałęzienie) 
Kontakt tamper Wbudowany przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego przedniej szafki 
Temperatura pracy 5 - 40 °C 

Wilgotność względna Maks. 90% (bez skraplania) 
Zabezpieczenie obudowy IP30 

Kolor RAL 9003 
Klasa zabezpieczenia 
obudowy 

Klasa II - Wewnętrzne, ogólne 

Montaż Powierzchniowy, ścienny 
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Materiał obudowy ABS 

Obudowa Plastikowa 

Normy 
Zgodność z normami:  
EN50131-1:2006 (Klasa 3),  
TS50131-3:2003 (Klasa 3) 

1)  W celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, dostarczane zasilanie musi być wspomagane przez 
baterię przez wymagany czas gotowości.  

2)  Maks. 400 m pomiędzy urządzenia w przypadku kabli IYSTY  2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP cat5 (rdzeń 
koncentryczny) lub Belden 9829 

3.5 Moduł bezprzewodowego rozszerzenia linii 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 
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4 Opis produktu 
 

 

Kontroler serii SPC to prawdziwie hybrydowy kontroler, którzy został wyposażony 
w 8 wbudowanych obszarów przewodowych, komunikujących się z urządzeniami 
alarmowymi.  

Uniwersalna konstrukcja kontrolera umożliwia rozbudowę jego funkcjonalności 
poprzez dodawanie różnych elementów funkcjonalnych (PSTN/GSM/RF), które 
zwiększają wydajność systemu. Takie podejście umożliwia zapewnienie 
optymalnej konfiguracji instalacji o minimalnej ilości okablowania. 

 

 

 
1 Moduł rozszerzenia 11 PSTN 
2 Klawiatura 12 Zdalny komputer PC 
3 Magistrala X-BUS 13 GSM 
4 Czujki bezprzewodowe 14 Odbiornik centrali 
5 Czujki przewodowe 15 Wiadomości tekstowe przesyłane do 

telefonów komórkowych 
6 Kontroler X10 16 Fast Programmer (Pamięć zewnętrzna 

do szybkiego programowania) 
7 Moduł kontrolera wyjściowego X10 17 SPC Pro  
8 Przewód zasilania 18 Sygnalizator dźwiękowy / strobujący 
9 Sprzęt AGD 19 SPC Pro przez USB 
10 Moduł telefoniczny   

*Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 

Rys. 1 Przegląd systemu SPC 
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4.1 Funkcje systemu SPC 
 

Kontroler systemu SPC4000 oferuje następujące funkcjonalności: 
 8 linii wejściowych o konfigurowalnym oprzewodowaniu obsługującym: NEOL, 
SEOL, DEOL oraz nadzór PIR antymaskowania (MPIR) 

 6 linii wyjściowych – 3 typu otwarty kolektor, 1 typu przekaźnik jednobiegunowy, 
1 zewnętrzny sygnalizator dźwiękowy i 1 wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy 

 Bezprzewodowy moduł nadajnika-odbiornika (868 Mhz) obsługujący wiele 
obszarów bezprzewodowych (opcja)* 

 Moduł telefoniczny PSTN (opcjonalny)  
 Moduł telefoniczny GSM - w przyszłości (opcjonalny)  
 1 port X10  
 1 interfejs portu szeregowego RS232  
 1 port USB  
 Interfejs magistrali łączności X-BUS – 1 kanał łączności (1A, 1B) 
 Przedni przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego ze zworką ominięcia 
zabezpieczenia antysabotażowego 

 Interfejs zasilania PSU – zasilanie sieciowe wprowadzane za pośrednictwem 
transformatora  

 Obsługa pamięci zewnętrznej – możliwość szybkiego lokalnego pobierania 
oprogramowania sprzętowego 

 Aplikacja do programowania SPC Pro* 
*Powyższe urządzenia i funkcje zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 
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5 Montaż urządzeń systemowych 

5.1 Montaż obudowy kontrolera 
 

Kontroler jest dostępny w dwóch wariantach obudowy: standardowej i zamykanej. 
Oba rodzaje obudowy gwarantują solidną konstrukcję, a także łatwy dostęp i 
instalację kontrolera. 

5.1.1 Obudowa standardowa 
 

Standardowa obudowa systemu SPC jest wyposażona w pokrywę metalową. Dwie 
śruby montażowe znajdujące się na górze i na dole pokrywy przedniej służą do 
zamocowania pokrywy do głównej części obudowy.  

Aby otworzyć taką obudowę, należy przy użyciu odpowiedniego śrubokręta 
wykręcić obie śruby i zdjąć pokrywę bezpośrednio z głównej części obudowy.  

Wewnątrz standardowej obudowy znajduje się płytka obwodu drukowanego 
kontrolera systemu SPC, która została zamocowana na czterech słupkach 
montażowych. Bezpośrednio pod płytką kontrolera można zamontować opcjonalny 
moduł rozszerzenia na linie wejściowe / wyjściowe. Pod kontrolerem systemu SPC 
znajduje się również miejsce na baterię o pojemności maks. 7 AH.  

W systemie obsługującym opcje bezprzewodowe* i wyposażonym w obudowę z 
pokrywą metalową konieczna jest instalacja opcjonalnej anteny zewnętrznej. 
Zainstalowana antena musi zostać włączona w oprogramowaniu sprzętowym.  

Standardowa obudowa SPC ma trzy otwory na śruby do ściennego montażu 
kontrolera.  

W celu zamontowania obudowy na ścianie należy zdjąć pokrywę i odnaleźć 
pierwszy otwór na śrubę, który znajduje się na górze szafki obudowy. Zaznaczyć 
położenie otworu na śrubę na ścianie, a następnie wywiercić pierwszy otwór. 
Przykręcić obudowę do ściany i przytrzymać ją w pionie w celu oznaczenia pozycji 
dwóch dolnych otworów na śrubę. 

*Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 

 



Montaż urządzeń systemowych 

21 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

 
 

1 Antena bezprzewodowa 
UWAGA: Urządzenia i funkcje 
bezprzewodowe zostaną wprowadzone na 
rynek w późniejszym terminie. 

2 Kontroler SPC 

3 Otwory na śruby do instalacji ściennej 

Rys. 2 Obudowa standardowa 

5.2 Montaż klawiatury 
 

Informacje na temat instalacji znajdują się w odpowiedniej Instrukcji instalacji. 

5.3 Montaż modułu rozszerzenia 
 

Informacje na temat instalacji znajdują się w odpowiedniej Instrukcji instalacji. 
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6 Wyposażenie sprzętowe kontrolera 
 

Kontroler SPC został wyposażony w osiem wbudowanych obszarów 
przewodowych oraz dwadzieścia cztery wbudowane obszary bezprzewodowe, 
komunikujące się z urządzeniami alarmowymi za pośrednictwem nowego 
europejskiego standardu komunikacji (częstotliwość 868 MHz), który zabezpiecza 
urządzenie przed występowaniem zakłóceń lub prób zagłuszania. W przypadku 
większych instalacji systemu SPC istnieje możliwość dowolnego łączenia 
komponentów systemowych w celu rozszerzenia zarówno obszarów 
przewodowych, jak i bezprzewodowych. Taka konstrukcja gwarantuje wyjątkową 
uniwersalność, oszczędność i łatwość instalacji przy minimalnym użyciu kabli 
połączeniowych. 

*UWAGA: Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym 
terminie. 

 

Rys. 3 Kontroler SPC4000 
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1 Opcjonalny moduł 

bezprzewodowy 
UWAGA: Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

2 Diody DEL stanu systemu 
SPC 

Tych 6 diod DEL wyświetla informacje o stanie różnych parametrów systemu, które zostały 
opisane w rozdziale 16.4 Załącznik E: Diody stanu kontrolera SPC. 

3 Wejście zasilania sieciowego Zasilanie sieciowe podłączone jest do tego 2-wtykowego złącza za pomocą transformatora 
wbudowanego w obudowę SPC. Przewód uziemienia tego źródła zasilania jest podłączony 
do złącza na metalowej szafce. 

4 Przełącznik Reset Jednorazowe naciśnięcie przełącznika umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych 
kontrolera SPC. W celu przywrócenia domyślnych ustawień kontrolera i ponownego jego 
uruchomienia należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez około 10 sekund. 
Uwaga: Konfiguracja zostanie utracona. 

5 Złącze uziemienia Powyższe złącze służy do wspólnego podłączenia uziemienia dla płytki kontrolera oraz 
urządzeń dodatkowych. 

6 Dodatkowe wyjście zasilania 
12 V 

Kontroler SPC został wyposażony w dodatkowe wyjście zasilania prądem stałym o 
napięciu 12 V, które umożliwia podłączenie zasilania do modułów rozszerzenia oraz 
urządzeń takich, jak blokady, sygnalizatory dźwiękowe itp. Patrz rozdział 16.5 Załącznik F: 
Zasilanie modułów rozszerzenia z dodatkowych złącz zasilania. Natężenie prądu nie może 
przekraczać 750 mA. 

7 Magistrala X-BUS Magistrala komunikacyjna łączy ze sobą moduły rozszerzenia wchodzące w skład systemu 
SPC. Patrz sekcja 7.1 Podłączanie magistrali X-BUS. SPC4000 obsługuje jeden kanał 
komunikacji (1A 1B), przeznaczony wyłącznie dla modułów rozszerzenia z ręczną 
konfiguracją adresów. 

8 Wbudowane wyjścia Wyjścia OP4, OP5 i OP6 to wyjścia typu otwarty kolektor 12 V z obciążeniem 
rezystancyjnym o znamionowym natężeniu równym 400 mA, które jest wspólne dla 
dodatkowego wyjścia 12 V. 

9 Wyjście przekaźnikowe Kontroler systemu SPC posiada jednobiegunowy przekaźnik przełączeniowy 1 A, który 
umożliwia przypisanie wyjścia sygnalizatora strobującego do zewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego. 

10 Wewnętrzny / zewnętrzny 
sygnalizator dźwiękowy 

Wyjścia wewnętrznego i zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego (INT+, INT-, EXT+, 
EXT-) to wyjścia z obciążeniem rezystancyjnym o znamionowym natężeniu równym 400 
mA. Wyjścia BHO (Zatrzymanie sygnalizatora dźwiękowego), TR (Reset zabezpieczenia) i 
EXT służą do podłączenia zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego do kontrolera. Złącza 
INT+ i INT- służą do podłączenia urządzeń wewnętrznych takich jak wewnętrzny moduł 
nagłośnieniowy. Patrz sekcja 7.6 Podłączenie wewnętrznego modułu nagłośnieniowego. 

11 Wejścia obszarów Kontroler SPC zapewnia osiem wbudowanych wejść obszarów alarmów, umożliwiając ich 
monitorowanie za pośrednictwem różnorodnych konfiguracji nadzoru. Ustawienia 
konfiguracji nadzoru są dostępne z opcji programowania systemowego. Konfiguracja 
domyślna to Dwa końce linii (DEOL), o charakterystyce rezystora 4K7. Patrz sekcja 7.4 
Podłączenie wejść obszarów. 

12 Przednie zabezpieczenie 
antysabotażowe 

Wbudowane przednie zabezpieczenie antysabotażowe (przełącznik i przełącznik) 
zapewnia ochronę antysabotażową obudowy kontrolera. 

13 Złącza zabezpieczenia 
antysabotażowego 

 W celu zapewnienia lepszego zabezpieczenia antysabotażowego, kontroler został 
wyposażony w dwa dodatkowe złącza na linie wejściowe zabezpieczenia, które 
umożliwiają podłączenie dodatkowych urządzeń zabezpieczenia antysabotażowego. 
Nieużywane złącza należy zewrzeć. 

14 Pominięcie zabezpieczenia 
[LK1]: 

To ustawienie zworki określa, czy zabezpieczenie jest włączone, czy nie. Instalacja modułu 
LK1 powoduje zignorowanie obsługi zabezpieczenia. W celu zapewnienia zgodności z 
odpowiednimi normami, inżynier przed opuszczeniem lokalizacji musi upewnić się, że 
moduł LK1 został usunięty. 

15 Interfejs USB Interfejs USB służy do uzyskiwania dostępu do opcji terminala PC. 
16 Pamięć zewnętrzna do 

szybkiego programowania 
Port do podłączenia pamięci zewnętrznej. 

17 Port szeregowy 1 Ten port szeregowy RS232 służy jako interfejs do podłączenia urządzenia obsługującego 
protokół X10. 

18 Port szeregowy 2 - X10 Port ten może służyć jako interfejs dla portu X-10 lub może zostać użyty jako kanał 
łączności dla zapasowego modułu telefonicznego. W przypadku instalacji zapasowego 
modułu telefonicznego należy się upewnić, że do tego portu szeregowego nie podłączono 
żadnych innych urządzeń. 

19 Opcjonalne wpinane moduły 
telefoniczne 

Do kontrolera SPC można podłączyć moduł główny (gniazdo lewe) i zapasowy (gniazdo 
prawe). Do złącz można podłączyć moduły telefoniczne GSM lub PSTN, które oferują 
rozszerzone funkcje łączności. Nie należy podłączać zapasowego modułu telefonicznego 
do kontrolera, jeśli interfejs portu szeregowego 2 został wykorzystany do podłączenia 
zewnętrznego modułu telefonicznego lub innego urządzenia. 
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7 Podłączenie systemu 

7.1 Podłączanie magistrali X-BUS 
 

Magistrala X-BUS umożliwia podłączenie modułów rozszerzenia do kontrolera 
systemu SPC. W zależności od wymagań instalacyjnych, system SPC obsługuje 
kilka różnych opcji konfiguracji podłączenia magistrali X-BUS. Szybkość transmisji 
w magistrali X-BUS wynosi 307 kb.Tab. 1a.i.Tab. 1 przedstawia maksymalne 
odległości pomiędzy kontrolerem a modułem rozszerzenia lub modułem 
rozszerzenia a modułem rozszerzenia dla wszystkich rodzajów kabli. 

 

Rodzaj kabla Odległość 

Standardowy bezpieczny kabel alarmowy 200 m 

Kategoria UTP: 5 (rdzeń koncentryczny) 400 m 

Belden 9829 400 m 

IYSTY 2 x 2 x 0.6 (min) 400 m 

Tab. 1 Rodzaje kabli i odległości 

Każde urządzenie zostało wyposażone w 2 złącza 1A i 1B, które służą do 
podłączenia modułów rozszerzenia za pośrednictwem kabla magistrali X-BUS. 
Podczas uruchamiania Kontroler systemu SPC inicjuje procedurę wykrywania 
liczby modułów rozszerzenia podłączonych do systemu oraz konfigurację takiego 
podłączenia.  

Następujące urządzenia zostały wyposażone w opcję rozgałęziania podłączeń 
modułów rozszerzenia: moduł rozszerzenia na 8 linii wejściowych i 2 linie 
wyjściowe, moduł rozszerzenia na 8 linii wyjściowych. Rozdział 7.2 Podłączanie 
rozgałęzienia modułu rozszerzenia zawiera instrukcje dotyczące rozgałęziania 
podłączeń modułów rozszerzenia. 

 
 
1 Poprzedni moduł rozszerzenia 
2 Kolejny moduł rozszerzenia 
3 Kontroler SPC 

Rys. 4 Łączenie modułów rozszerzenia 
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7.1.1 Konfiguracja otwarta (łańcuchowa) 
 

Konfiguracja otwarta (łańcuchowa) zapewnia wysoką tolerancję na błędy oraz 
może być z dużym powodzeniem stosowana dla niektórych instalacji. W przypadku 
awarii połączenia lub przerwania kabla, wszystkie moduły rozszerzenia i czujki aż 
do miejsca wystąpienia awarii nie przerwą pracy i pozwalają na dalszy nadzór.  

W systemie SPC jeden port służy do obsługi grupy modułów rozszerzenia. Ostatni 
moduł rozszerzenia w konfiguracji otwartej nie jest podłączany z powrotem do 
kontrolera i może być zidentyfikowany dzięki szybko migającej diodzie DEL (w 0,2-
sekundowych odstępach) w trybie programowania Full Engineer (Pełny dostęp).  

Numerowanie modułów rozszerzenia zaczyna się od modułu rozszerzenia 
najbliższego kontrolerowi i kończy się na urządzeniu znajdującym się najdalej od 
kontrolera SPC. Przykładowo, jeśli w konfiguracji otwartej podłączono sześć 
modułów rozszerzenia, wtedy najbliższe urządzenie na magistrali X-BUS zostanie 
oznaczone Moduł rozszerzenia 1, następne - Moduł rozszerzenia 2 itd., aż do 
urządzenia znajdującego się najdalej od kontrolera SPC, oznaczonego jako Moduł 
rozszerzenia 6. 

W konfiguracji otwartej wszystkie klawiatury lub moduły rozszerzenia mają 
domyślnie zamocowaną zworkę, która zapewnia terminację urządzenia. 

 

 
 

1 Kontroler 
2 Moduł rozszerzenia 1 
3 Moduł rozszerzenia 2 
4 Moduł rozszerzenia 3 

Rys. 5 Konfiguracja otwarta (łańcuchowa) 
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1 Łączówka magistrali X-BUS kontrolera SPC 
2 Moduł rozszerzenia 1 
3 Moduł rozszerzenia 2 
4 Moduł rozszerzenia 3 

Rys. 6 Konfiguracja otwarta 

7.1.2 Konfiguracja gwiazdy (wrzutowa) 
 

Konfiguracja gwiazdy znajduje optymalne zastosowanie w domach, które zostały 
wstępnie okablowane przewodem czterożyłowym. Dla tych konfiguracji 
maksymalna długość kabla wynosi 200 metrów. W konfiguracji gwiazdy kilka 
modułów rozszerzenia jest podłączonych z powrotem do tego samego kanału 
wejściowego magistrali X-BUS na kontrolerze SPC. Patrz konfiguracja połączeń na 
Rys. 7. 

 
1 Kontroler SPC 
2 - 4 Moduły rozszerzenia 

Rys. 7 Konfiguracja gwiazdy 

 



Podłączenie systemu 

27 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

 
 

1 Kontroler SPC 
2 - 4 Moduły rozszerzenia 

Rys. 8 Konfiguracja wrzutowa 

Konfiguracja wrzutowa różni się tym, że każdy moduł rozszerzenia wykorzystuje 
ten sam kanał łączności jak dla połączenia z kolejnym urządzeniem, dając 
konfigurację, w której wszystkie moduły rozszerzenia używają tego samego kanału 
wejściowego. Patrz konfiguracja wrzutowa na Rys. 8. 

Przerwanie kabla na magistrali X-BUS powoduje rozłączenie połączenia z jednym 
modułem rozszerzenia podłączonym do tego kabla. Dzięki zastosowaniu 
oddzielnych ścieżek łączności, awaria nie ma wpływu na pozostałe moduły 
rozszerzenia. Spięcie żył kabla wyłącza wszystkie moduły rozszerzenia. 

   

 

 UWAGA 
W konfiguracji gwiazdy lub konfiguracji wrzutowej wszystkie moduły rozszerzenia winny mieć 
zamontowaną zworkę (bez terminacji). 

   

 
    

 

 UWAGA 
Ekranowanie kabla 
Złącza ekranowania (SH) mogą być wykorzystywane jedynie dla rodzajów kabli z ekranowaniem (np. 
Belden 9829). Jeśli instalacja wymaga ekranowania (tj. lokalizacja charakteryzuje się wysokim 
poziomem zakłóceń elektromagnetycznych), wtedy ekranowanie kabla należy podłączyć do złącz SH 
na kontrolerze SPC oraz wszystkich podłączonych modułach rozszerzenia. TYLKO złącze SH na 
kontrolerze wymaga uziemienia. NIE należy uziemiać złącz SH na modułach rozszerzenia. 
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7.2 Podłączanie rozgałęzienia modułu rozszerzenia 
 

Wykorzystanie ośmiu złączy 1A/1B do 4A/4B do podłączenia interfejsu magistrali 
X-BUS umożliwia zastosowanie dodatkowego rozgałęzienia modułu rozszerzenia.  

Jeśli taka opcja nie jest wykorzystywana, wtedy złącza 1A/1B służą do podłączenia 
kolejnego modułu rozszerzenia / klawiatury. W takim przypadku złącza 3A/3B i 
4A/4B pozostają niewykorzystane. System umożliwia rozgałęzienie podłączenia 
wszystkich modułów rozszerzenia oprócz klawiatur. 

 

 
 

1 Poprzedni moduł rozszerzenia 
2 Moduł bezprzewodowego rozszerzenia linii 

(UWAGA: Urządzenia i funkcje bezprzewodowe 
zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym 
terminie.) 

3 Kolejny moduł rozszerzenia 
4 Rozgałęzienie 

Rys. 9 Podłączanie rozgałęzienia modułu rozszerzenia 
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7.3 Podłączenie wyjścia przekaźnikowego 
 

Kontroler SPC posiada jeden wbudowany jednobiegunowy przekaźnik 
przełączeniowy 1 A, który można przypisać do dowolnych wyjść systemu SPC. 
Ten przełącznik umożliwia przełączanie napięcia znamionowego równego 30 V 
(prąd stały; obciążenie bezinduktywne).  

Gdy przełącznik zostaje aktywowany, wtedy zestyk wspólny przejdzie z opcji 
normalnie zamknięty do normalnie otwarty. 

 
 

 
1 Zestyk normalnie otwarty 

2 Zestyk wspólny 

3 Zestyk normalnie zamknięty 

Rys. 10 Standardowe podłączenie 
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7.4 Podłączenie wejść obszarów 
 

Kontroler SPC posiada osiem wbudowanych wejść obszarów. Domyślnie takie 
wejścia są monitorowane przy użyciu konfiguracji nadzoru EOL. Instalator może 
wybrać jedno z dostępnych ustawień:  

 NEOL  
 SEOL  
 DEOL 
 Konfiguracja antymaskowania PIR 

 

 
 

1  We 1 4 Alarm 

2 COM 5 Rezystor 

3 Zabezpieczenie 
antysabotażowe 6 4K7 EOL 

Rys. 11 Konfiguracja domyślna (DEOL 4K7) 

 

 

 
1 We 2 5 Alarm 

2 COM 6 Antymaskowanie  

3 Zabezpieczenie 
antysabotażowe (Tamper) 7 2K2 

4 1K 8 EOL IK 

Rys. 12 Konfiguracja antymaskowania PIR 

   

 

 Antymaskowanie jest zgłaszane do centrum alarmowego ARC tylko jako typ „Alarm” i jeżeli obszar lub 
system jest ustawiony. 
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Zakres Wartość Stan urządzenia Zakres Wartość Stan urządzenia 

<100 Zamknięte <100 Zwarcie Brak 

>300 Otwarte 300 ↔ 9K9 Zamknięte 

<100 Zwarcie 4K5 ↔ 9K0 Otwarte 

300 ↔ 9K0 Zamknięte 

3K3, 

3K3 

>10K Odłącz. 

1K 

>10K Otwarte <100 Zwarcie 

<100 Zwarcie 300 ↔ 10K6 Zamknięte 

300 ↔ 9K0 Zamknięte 8K5 ↔ 14K0 Otwarte 

2K2 

>10K Otwarte 

3K9, 

8K2 

>15K Odłącz. 

<100 Zwarcie <100 Zwarcie 

300 ↔ 9K0 Zamknięte 300 ↔ 2K9 Zamknięte 

4K7 

>10K Otwarte 4K8 ↔ 14K0 Otwarte 

<100 Zwarcie 

4K7, 

2K2 

>15K Odłącz. 

300 ↔ 600 Zamknięte <100 Zwarcie 

1K1 ↔ 9K0 Otwarte 300 ↔ 6K1 Zamknięte 

1K0 

470R 

>10K Odłącz. 7K5 ↔ 14K0 Otwarte 

<100 Zwarcie 

4K7, 

4K7 

>15K Odłącz. 

300 ↔ 1K3 Zamknięte <100 Zwarcie 

1K6 ↔ 9K0 Otwarte 300 ↔ 7K3 Zamknięte 

1K 

1K 

>10K Odłącz. 8K9 ↔ 14K0 Otwarte 

<100 Zwarcie 

5K6, 
5K6 

>15K Odłącz. 

300 ↔ 2K8 Zamknięte <100 Zwarcie 

3K5 ↔ 9K0 Otwarte 300 ↔ 6K1 Zamknięte 

2K2, 

2K2 

>10K Odłącz. 9K2 ↔ 14K0 Otwarte 

<100 Zwarcie 

6K8, 

4K7 

>15K Odłącz. 

300 ↔ 9K8 Zamknięte <100 Zwarcie 

10K2 ↔ 14K0 Otwarte 300 ↔ 1K3 Zamknięte 

2K7, 

8K2 

>15K Odłącz. 1K6 ↔ 2K5 Otwarte 

<100 Zwarcie 2K7 ↔ 14K0 Maska 

300 ↔ 3K9 Zamknięte 

MPIR, 

2K2, 

1K, 

1K 

 >15K Odłącz. 

4K5 ↔ 9K0 Otwarte 

3K0, 

3K0 

>10K Odłącz. 

 

 

Tab. 2 Przedstawia zakresy wartości oporu dla każdej konfiguracji 
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7.5 Podłączanie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego SAB 
 

Na zewnętrznym sygnalizatorze dla kontrolera SPC wyjście przekaźnika jest 
podłączone do wejścia sygnalizatora strobującego, a złącza Zatrzymanie 
sygnalizatora dźwiękowego (BHO) i Reset zabezpieczenia (TR) są podłączone do 
odpowiednich wejść na interfejsie zewnętrznego sygnalizatora.  

Pomiędzy złączami BHO i TR na płycie kontrolera SPC fabrycznie zamocowany 
został rezystor (2K2). Podczas podłączania zewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego, należy połączyć ten rezystor szeregowo pomiędzy gniazdem TR na 
kontrolerze SPC a gniazdem TR na interfejsie zewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego. Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia znajdują się na 
karcie instalacji urządzenia SAB. 

 
 

1 +12V 9 EXt + 

2 Uziem.   

3 COM A Sygnalizator 
strobujący + 

4 NO B Sygnalizator 
strobujący - 

5 BHO C Zatrzymanie 
sygnalizatora 
dźwiękowego 

6 TR D Powrót 
zabezpieczenia 

7 2K2 E Sygnalizator 
dźwiękowy - 

8 EXT- F Sygnalizator 
dźwiękowy + 

Rys. 13 Podłączenie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego 



Podłączenie systemu 

33 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

7.6 Podłączenie wewnętrznego modułu nagłośnieniowego 
 

W celu podłączenia wewnętrznego modułu nagłośnieniowego do kontrolera SPC 
należy połączyć złącza INT+ i INT– bezpośrednio z wejściem 12 V modułu. 
Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia znajdują się na karcie instalacji 
modułu nagłośnieniowego. 

 
 

1 INT -  Kontrolera SPC 

2 INT + Kontrolera SPC 

Rys. 14 Podłączanie wewnętrznego modułu nagłośnieniowego (12 V) 

7.7 Instalacja wpinanych modułów telefonicznych 
 

Na płytce kontrolera można zainstalować dwa moduły telefoniczne (PSTN lub 
GSM), które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności systemu. Rys. 24 
przedstawia dwa złącza pod każdy moduł telefoniczny, tj. złącze główne (po lewej) 
i zapasowe (po prawej).  

Jeśli dostępne są oba złącza modułów telefonicznych, wpinany moduł należy 
zawsze podłączyć do złącza głównego, gdyż system zawsze wykonuje próbę 
nawiązania połączenia w sieci PSTN lub GSM za pomocą modułu telefonicznego 
zainstalowanego w złączu głównym, a dopiero później podejmuje próbę połączenia 
za pomocą modułu podłączonego do złącza zapasowego. 
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1 Złącze odbiornika bezprzewodowego 
(UWAGA:Urządzenia i funkcje 
bezprzewodowe zostaną wprowadzone 
na rynek w późniejszym terminie.) 

2 Złącze główne do podłączenia modułu 
telefonicznego 

3 Złącze zapasowe do podłączenia 
modułu telefonicznego 

Rys. 15 Wpinane moduły telefoniczne 

   

 

 UWAGA 
Informacje na temat instalacji znajdują się w odpowiedniej Instrukcji instalacji. 

   

7.8 Moduł odbiornika bezprzewodowego 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

7.8.1 Instalacja modułu odbiornika bezprzewodowego 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

7.8.2 Instalacja anteny zewnętrznej 
 

 Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

7.8.3 Instalacja anteny zewnętrznej na wsporniku montażowym 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 
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8 Interfejs użytkownika klawiatury 
 

Klawiatura to mocowany na ścianie interfejs użytkownika, pozwalający inżynierowi 
na programowanie systemu za pomocą menu Engineer Programming (chronionych 
hasłem) oraz aktywowanie/dezaktywowanie systemu; ponadto interfejs umożliwia 
użytkownikowi przeprowadzanie zwykłych operacji na systemie. Trzy diody DEL 
umieszczone na klawiaturze informują o stanie zasilania sieciowego, alarmach 
systemowych oraz o stanie łączności.  

Standardowa klawiatura może zostać fabrycznie wyposażona w odbiornik 
urządzeń zbliżeniowych (pilot PACE). 

 

 

Rys. 16 Podstawowa klawiatura LCD systemu SPC 

 
1. Ekran LCD:Ekran klawiatury (2 wiersze x 16 znaków) służy do wyświetlania 

wiadomości o alarmach i ostrzeżeniach oraz pełni funkcję wizualnego 
interfejsu programowania systemu. Klawiatura umożliwia regulację ustawień 
kontrastu ekranu oraz warunków załączania podświetlenia. 

2. Przyciski alfanumeryczne: Klawisze alfanumeryczne służą do 
wprowadzania tekstu i cyfr podczas programowania systemu. W celu 
wybrania danej litery należy nacisnąć przypisany do niej klawisz odpowiednią 
liczbę razy. Naciśnięcie krzyżyka (#) umożliwia przełączanie między opcją 
wprowadzania znaków małą lub wielką literą. W celu wprowadzenia cyfry 
należy przytrzymać odpowiedni klawisz przez dwie sekundy.  

3. Wypustki pokrywy dostępowej:Wypustki pokrywy dostępowej umożliwiają 
uzyskanie dostępu do zacisków części tylnej klawiatury. W celu odłączenia 
zacisków od części przedniej, użytkownicy powinni użyć śrubokręta z głowicą 
5 mm, który należy wsunąć w otwór zatrzasku i lekko go podważyć. 
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4. Śruba zabezpieczająca części tylnej: Śruba ta służy do zamocowania 
przedniej i tylnej części urządzenia do klawiatury. Otwarcie klawiatury 
wymaga wykręcenia śruby zabezpieczającej. 

5. Wskaźniki stanu DEL:Wskaźniki stanu DEL dostarczają informacji na temat 
aktualnego stanu systemu. 

Diody  Opis 
Zasilanie 
sieciowe 
(Zielona) 

 
 

Informuje o podłączonym zasilaniu sieciowym lub jego awarii 
MIGA: Wykryto awarię zasilania sieciowego. 
ŚWIECI SIĘ: 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 aktywacji systemu (SET), informacje o 
alarmach systemowych NIE będą wyświetlane 
WYŁ.: Nie wykryto alarmu; jeśli klawiatura została przypisana do więcej niż 
jednego obszaru, aktywacja (SET) dowolnego obszaru powoduje wyłączenie 
informacji o alarmach 

 
Stan magistrali 

X-BUS 
(Czerwony) 

 

 

Informuje o stanie łączności z magistralą X-BUS podczas pracy w trybie 
oprogramowania FULL ENGINEER 
Regularne miganie: (mniej więcej co 1,5 sekundy) informuje, że łączność z 
magistralą jest aktywna 
Szybkie miganie: (mniej więcej co 0,25 sekundy) oznacza, że klawiatura 
stanowi ostatni moduł rozszerzenia w danej magistrali X-BUS. 
W przypadku pierwszej instalacji klawiatury oraz włączenia jej zasilania 
przez ustanowieniem połączenia z kontrolerem magistrali X-BUS, dioda DEL 
będzie włączona 

Tab. 3 Wskaźnik stanu DEL 

6. Klawisze funkcyjne: Lewy i prawy klawisz funkcyjny to klawisze kontekstowe 
służące do nawigacji i programowania systemu.  

7. Obszar odbiornika pilota zbliżeniowego: Dla modeli SPCK421, pilota 
PACE należy ustawić w odległości maksymalnie 1 cm od obszaru odbiornika 
w celu aktywacji / dezaktywacji (SET/UNSET) systemu.  

8. Wielofunkcyjny klawisz nawigacyjny:Wielofunkcyjny klawisz nawigacyjny w 
połączeniu z wyświetlaczem klawiatury służy do programowania systemu. 

 



Interfejs użytkownika klawiatury 

37 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

8.1 Wyświetlacz klawiatury 
 

 

 

 
 

GÓRNY WIERSZ WYŚWIETLACZA 
W normalnym stanie klawiatury, ten wiersz wyświetlacza 
zawiera informacje o bieżącej dacie i godzinie. 
W trybie programowania (Programming Mode), wiersz zawiera 
informacje o jednym z następujących elementów: 
→ Funkcja programowania do wybrania 
→ Bieżące ustawienie wybranej funkcji 
W przypadku sytuacji alarmowej, górny wiersz zawiera 
informacje o rodzaju danego alarmu

DOLNY WIERSZ WYŚWIETLACZA 
W normalnym stanie klawiatury, ten wiersz pozostaje pusty. 
W trybie programowania (Programming Mode), wiersz zawiera 
opcje dostępne dla użytkownika. Opcje te są rozmieszczone 
odpowiednio nad lewym i prawym klawiszem funkcyjnym. 
 

PRAWY KLAWISZ FUNKCYJNY 
Ten klawisz służy do wybierania opcji 
wyświetlanej po prawej stronie dolnego 
wiersza wyświetlacza.  
Dostępne opcje to: 

→ SELECT - wybór opcji z górnego 
wiersza wyświetlacza 

→ ENTER - wprowadzenie danych z 
górnego wiersza wyświetlacza 
→ SAVE - zapisanie ustawienia 

LEWY KLAWISZ FUNKCYJNY 
Ten klawisz służy do wybierania opcji 
wyświetlanej po lewej stronie dolnego 
wiersza wyświetlacza.  
Dostępne opcje to: 
→ EXIT - zakończenie programowania 
→ BACK - powrót do poprzedniego menu 

SETUP SYSTEM 
EXIT          SELECT

WIELOFUNKCYJNY KLAWISZ NAWIGACYJNY 
OK     Klawisz OK spełnia te same funkcje, co klawisz SELECT służący do wyboru opcji menu z górnego wiersza wyświetlacza oraz 

klawisz ENTER/SAVE służący do wprowadzenia/zapisania danych z górnego wiersza wyświetlacza. 
 

W trybie programowania przycisk strzałki w prawo służy do nawigacji po menu, pełniąc funkcję opcji SELECT (prawy klawisz 
funkcyjny).  
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. Naciskanie tego przycisku raz po razie umożliwia przewijanie przez wszystkie opcje programowania dostępne 
z danego poziomu menu.  
W trybie alfanumerycznym naciśnięcie tego przycisku nad znakiem zmienia małe litery na wielkie. 
 
W trybie programowania przycisk strzałki w dół służy do przejścia do kolejnej opcji programowania na tym samym poziomie 
menu. Naciskanie tego przycisku raz po razie umożliwia przewijanie przez wszystkie opcje programowania dostępne z danego 
poziomu menu.  
W trybie alfanumerycznym naciśnięcie tego przycisku nad znakiem zmienia wielkie litery na małe. 
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8.2 Wprowadzanie danych za pomocą klawiatury SPC 
 

Wprowadzanie danych i nawigacja po menu za pomocą klawiatury SPC jest 
znacznie uproszczona dzięki zastosowaniu interfejsu programowania. Sposób 
użycia interfejsu w celu wykonania odpowiedniej operacji został szczegółowo 
opisany poniżej. 

8.2.1 Wprowadzanie wartości numerycznych 
 

W trybie numerycznym można wprowadzać jedynie cyfry (0 - 9).  
 Strzałki w lewo i w prawo służą do przesuwania pozycji kursora o jeden znak w 
lewo lub w prawo. 

 Naciśnięcie klawisza BACK umożliwia zamknięcie opcji bez zapisywania zmian 
 W celu zapisania zaprogramowanego ustawienia należy nacisnąć ENTER lub 
OK 

8.2.2 Wprowadzanie tekstu 
 

W trybie tekstowym można wprowadzać zarówno litery (A-Z), jak i cyfry (0-9).  
 Aby wprowadzić literę, należy nacisnąć odpowiedni klawisz odpowiednią liczbę 
razy 

 W celu wprowadzenia cyfry należy przytrzymać odpowiedni klawisz przez dwie 
sekundy, a następnie go zwolnić 

 Strzałki w lewo i w prawo służą do przesuwania pozycji kursora o jeden znak w 
lewo lub w prawo. 

 Naciśnięcie klawisza BACK umożliwia zamknięcie opcji bez zapisywania zmian 
 W celu zapisania zaprogramowanego ustawienia należy nacisnąć ENTER lub 
OK 

 Aby zmienić literę z wielkiej na małą i odwrotnie, należy nacisnąć klawisz strzałki 
w górę lub w dół, gdy dana litera jest podświetlona przez kursor 

 Naciśnięcie krzyżyka (#) umożliwia przełączanie między opcją wprowadzania 
pozostałych znaków małą lub wielką literą. 

 Aby usunąć znak znajdujący się na lewo od kursora, należy nacisnąć gwiazdkę 
(*) 

8.2.3 Wybór opcji programowania 
 

W trybie nawigacji, inżynier / użytkownik wybiera z listy jedną z wstępnie 
określonych opcji programowania.  

 Strzałki do góry/do dołu umożliwiają przewijanie listy opcji do wyboru. 
 Naciśnięcie klawisza BACK umożliwia zamknięcie opcji bez zapisywania zmian 
 Naciśnięcie klawisza SAVE lub OK umożliwia zapisanie wybranej opcji 
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9 Uruchamianie systemu 
 

Instalacja systemu SPC musi zostać przeprowadzona przez autoryzowanego 
inżyniera instalacji. W tym celu należy podłączyć klawiaturę do magistrali X-BUS 
na płycie kontrolera SPC. Wprowadzić kod programowania inżyniera (domyślnie: 
1111), aby przejść do opcji Engineer Programming. Wszystkie opcje 
programowania inżyniera zawierają wszystkie narzędzia programowania służące 
do konfiguracji systemu, które są dostępne za pomocą narzędzi takich, jak 
klawiatura czy oprogramowanie SPC Pro. 

9.1 Tryby programowania inżyniera 
 

System SPC oferuje dwa tryby programowania, które są dostępne dla 
autoryzowanych inżynierów instalacji, tzn.: pełny (Full) oraz domyślny (Soft). 

Tryb pełnego programowania inżyniera (Full Engineer) 

Tryb pełnego programowania inżyniera oferuje szerokie opcje programowania 
systemu. Jednakże korzystanie z opcji programowania w trybie pełnego 
programowania systemu powoduje wyłączenie wszystkich ustawień alarmu, 
raportów czy programowania linii wyjściowych systemu. Szczegółowy opis opcji 
menu trybu pełnego programowania inżyniera znajduje się w Załączniku C: 
Klawiatura - menu pełnego programowania inżyniera. 

Przed opuszczeniem trybu pełnego programowania inżyniera (Full Engineer) 
należy usunąć lub odizolować wszystkie alarmy, błędy lub zabezpieczenia 
antysabotażowe. 

Domyślny tryb programowania inżyniera (Soft Engineer) 

Domyślny tryb programowania inżyniera oferuje mniej funkcji i nie wpływa na 
jakiekolwiek linie wyjściowe zaprogramowane w systemie. Szczegółowy opis opcji 
menu domyślnego trybu programowania inżyniera znajduje się w Załączniku B: 
Klawiatura - Menu inżyniera. 

9.2 Narzędzia programowania 
 

Konfiguracja i obsługa zainstalowanego systemu SPC może odbywać się za 
pośrednictwem klawiatury lub oprogramowania SPC Pro. Oba narzędzia działają 
niezależnie.  

Klawiatura umożliwia szybką nawigację po menu oraz programowanie systemu na 
miejscu. Autoryzowany inżynier instalacji musi wprowadzić wstępne konfiguracje 
domyślne za pomocą klawiatury. Programowanie czytnika kart / urządzeń 
zbliżeniowych oraz przypisywanie użytkowników to kolejne czynności, które 
wymagają użycia klawiatury.  

SPC Pro to aplikacja SDK, która umożliwia programowanie konfiguracji w trybie 
online lub offline.  Narzędzie programowania SPC Pro oferuje zaawansowane 
funkcje łączności oraz obsługę technologii X10, które to funkcje nie są dostępne za 
pośrednictwem klawiatury. 
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9.2.1 Pamięć zewnętrzna do szybkiego programowania 
 

Pamięć zewnętrzna do szybkiego programowania systemu SPC to przenośne 
urządzenie pamięci masowej, które pozwala inżynierowi na szybkie i wygodne 
przekazywanie i pobieranie plików konfiguracji. Pamięć zewnętrzna może być 
wykorzystywana w połączeniu z dowolnym z powyższych narzędzi 
programowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 13 
Korzystanie z pamięci zewnętrznej. 

9.3 Konfiguracja ustawień początkowych 
 

Inżynier instalacji musi wprowadzić konfigurację początkową systemu. W 
późniejszym czasie takie ustawienia mogą zostać dowolnie zmienione. Elipsa (…) 
na poniższych ilustracjach oznacza możliwość 
wyboru opcji menu poprzez przewijanie. 

Konfiguracja ustawień początkowych systemu: 
1. Jako pierwszy, na klawiaturze wyświetlony 

zostanie komunikat z numerem wersji 
systemu SPC. Klawiatura wyświetli monit o 
naciśnięcie klawisza. 

2. Wyświetlane kolejno następne dwa ekrany 
umożliwiają wprowadzanie daty (Date) i 
godziny (Time).  

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu 
wybrać żądane ustawienie regionu 
(REGION). Wybrać IRELAND, EUROPE 
lub UK, a następnie nacisnąć SELECT. 

4. Wybrać rodzaj instalacji: DOMESTIC 
(Domowa) lub COMMERCIAL 
(Komercyjna). Konfiguracja domowa 
nadaje się do użytku domowego w domach 
i mieszkaniach. Konfiguracja komercyjna 
oferuje dodatkowe rodzaje obszarów oraz 
opisy pierwszych ośmiu obszarów 
komercyjnych.  
Szczegóły na ten temat znajdują się w 0, 
System wymaga zapewnienia 
odpowiedniego zasilania zapasowego, 
stanowiącego źródło prądu dla wszystkich 
urządzeń w przypadku awarii zasilania 
sieciowego. W celu zapewnienia 
odpowiedniego zasilania należy zawsze 
podłączać właściwą baterię zapasową i 
zapasowy zasilacz.  

Tabela poniżej zawiera przybliżoną 
charakterystykę maksymalnego prądu 
obciążenia, pobieranego z każdego rodzaju 
baterii przez przyjęte okresy gotowości o długości 12, 30 i 60 godzin. 

Poniższe przybliżone wartości zakładają pracę płytki kontrolera systemu SPC przy 
maksymalnym obciążeniu równym 200 mA (nie podłączono dodatkowego 

SPC4000 
 

DATE 18/08/2008 
BACK ENTER

PRESS A KEY 
 

TIME 09:21:00 
BACK ENTER

REGION IRELAND 
SELECT

TYPE            DOMESTIC 
BACK SELECT

X-BUS ID:  ...MANUAL… 
RESCAN SELECT

[EXP./KEYPAD] ONLINE 
RESCAN SELECT

PROGRAMMIMG MODE 
NEXT 

X-BUS: ...BUS... 
BACK SELECT
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obciążenia ani zewnętrznych sygnalizatorów dźwiękowych) oraz że użyteczne 
zasilanie wyjściowe z baterii jest równe 85% jej maksymalnej pojemności. 

 

 0,85 x maks. pojemność baterii 
(AH) 

 Czas gotowości (w godzinach) 
 - 

Natężenie prądu w 
kontrolerze SPC 
 (maks. 200 mA) 

= Maks. obsługiwany prąd 
obciążenia 

Tab. 4  

Urządzenie z zasilaczem SPC5000  
SPC6000  

SPC4000  
SPCP332/333  

Maks. natężenie prądu w 
kontrolerze 

Approx. 200 mA Approx. 100 mA 

baterii 7 AH 17 AH 7 AH 17 AH 
12 h 296 mA 1004 mA 396 mA 1104 mA 
30 h n.a 282 mA 98 mA 382 mA 

Czas gotowości (w 
godzinach) 

60 h n.a. n.a. n.a. 141 mA 

Tab. 5 Czas gotowości baterii 

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia urządzeń i modułów znajdują się 
w Załączniku F. 

Pozycje określone jako "Nie dot." oznaczają, że wybrana bateria nie może 
zapewnić zasilenia przy minimalnym obciążeniu samego kontrolera systemu SPC 
przez określony czas gotowości.  

   

 

 UWAGA 
Nie zaleca się używania innych rodzajów baterii niż szczelne regulowane zaworami 
W celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, dostarczane zasilanie musi być wspomagane 
przez baterię przez wymagany czas gotowości. 

   

5. Załącznik H: Ustawienia domyślne trybu domowego (Domestic) i 
komercyjnego (Commercial). 
 Wykryto konfigurację magistrali X-BUS.  

6. Przewijać w przypadku zmiany konfiguracji.   
Wykryto konfigurację podłączenia magistrali X-BUS. 

7. Przewijać w przypadku zmiany konfiguracji oprzewodowania. 
 System wyszukuje moduły rozszerzenia / klawiatury, które zostały do niego 
podłączone, a następnie wyświetla ich numery identyfikacyjne.  

8. Nacisnąć klawisz NEXT dla każdego stanu, jak również dla odpowiednich 
obszarów. 
 Ustawienia wstępne zostały wprowadzone.  

9. Wprowadzić domyślny kod programowania inżyniera (1111) w celu 
rozpoczęcia konfiguracji systemu. 

9.4 Tworzenie użytkowników systemu 
 

Domyślnie system SPC jest dostępny jedynie dla inżynierów. Aby umożliwić 
użytkownikom przeprowadzanie aktywacji (Set), dezaktywacji (Unset) oraz innych 
podstawowych operacji na systemie, inżynier musi najpierw stworzyć profil 
użytkownika. Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru 
opcji menu poprzez przewijanie. 

Tworzenie użytkownika: 
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1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 
(domyślnie: 1111). 

2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji USERS. 

3. Nacisnąć SELECT. 
 Wyświetlona zostanie opcja dodawania 
(ADD) użytkowników.  

4. Nacisnąć SELECT. 
 System wygeneruje i wyświetli kolejną 
dostępną nazwę użytkownika.  

5. Nacisnąć SELECT, aby użyć wyświetlonej 
domyślnej nazwy i numeru użytkownika, lub 
użyć klawiatury do wprowadzenia własnej 
nazwy użytkownika, a następnie nacisnąć 
SELECT. 

6. System umożliwia tworzenie trzech 
rodzajów użytkowników: STANDARD USER 
(standardowy), MANAGER (zaawansowany) 
lub LIMITED USER (ograniczony). 
Przewinąć do żądanego rodzaju i nacisnąć SELECT. Wymienione powyżej 
profile zawierają ustawienia domyślne, które można dostosować do 
wymagań. 
System generuje domyślny kod dla każdego nowego użytkownika. W celu 
zmiany kodu należy zastąpić cyfry wyświetlone we wstępnym polu z liczbami. 

7. Wprowadzić kod dostępowy, który zostanie przypisany do nowego 
użytkownika, i nacisnąć SELECT. 

Włączenie funkcji przymuszenia użytkownika (User Duress) uniemożliwia 
wprowadzanie kolejnych kodów użytkownika (np. 2906, 2907), ponieważ 
wprowadzenie na klawiaturze takiego kodu spowoduje uruchomienie alarmu 
przymuszenia użytkownika. 

 Klawiatura wyświetli potwierdzenie utworzenia nowego użytkownika. 

...USER... 
EXIT SELECT

...USER1... 
BACK SELECT

...ADD... 
BACK SELECT

...STANDARD USER... 
BACK SELECT

CODE 1234  
BACK ENTER

USER1 CREATED
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9.5 Konfiguracja i obsługa profilu pilota zbliżeniowego PACE 
 

Konfigurację klawiatury SPC można również przeprowadzić za pomocą czytnika 
kart / urządzeń zbliżeniowych. Użytkownicy, którzy posiadają odpowiednie 
uprawnienia w ustawieniach profilu, mogą użyć takich urządzeń do zdalnej 
aktywacji i dezaktywacji (SET / UNSET) systemu, jak również do przeprowadzenia 
programowania systemu w zależności od poziomu takiego profilu. Zarejestrowanie 
urządzenia zbliżeniowego na klawiaturze pozwala użytkownikowi na 
przeprowadzenie aktywacji / dezaktywacji (Set / Unset) systemu lub na przejście 
do opcji programowania użytkownika (User Programming) poprzez zbliżenie 
danego urządzenia na odległość 1 cm od obszaru odbiornika na klawiaturze. 

Rejestracja pilota Portable ACE w klawiaturze: 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji USERS. 
3. Nacisnąć SELECT. 
4. Wybrać opcję EDIT, a następnie wybrać 

pierwszego użytkownika (USER1) z listy.  
5. Przewinąć do opcji PACE i nacisnąć 

SELECT. 
6. Dla funkcjonalności PACE można wybrać 

ustawienie ENABLE (Włączona) lub 
DISABLE (Wyłączona). 
 W górnym wierszu wyświetlacza klawiatury 
pojawi się polecenie zbliżenia pilota 
(PRESENT PACE). 

7. Ustawić pilota PACE w odległości 
maksymalnie 1 cm od obszaru odbiornika 
na klawiaturze.  
 Wyświetlony zostanie komunikat PACE 
CONFIGURED, informujący o zakończeniu 
rejestracji urządzenia. 

Wyłączenie pilota Portable ACE w systemie: 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera (domyślnie: 1111). 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, przewinąć do opcji USERS. 
3. Nacisnąć SELECT. 
4. Wybrać opcję EDIT, a następnie wybrać pierwszego użytkownika (USER1) z 

listy. 
5. Przewinąć do opcji PACE i nacisnąć SELECT. 
6. Przełączyć ustawienie w pozycję DISABLED 

 Na klawiaturze pojawi się komunikat UPDATED (Zaktualizowano). 

...USER... 
EXIT SELECT

...USER1... 
BACK SELECT

...EDIT... 
BACK SELECT

...PACE... 
BACK SELECT

...ENABLED...  
BACK ENTER

PRESENT PACE 
BACK  

PACE CONFIGURED 
BACK  
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9.6 Konfiguracja bezprzewodowych urządzeń zbliżeniowych 868 
MHz 

 

 Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

9.6.1 Kasowanie alarmów za pomocą bezprzewodowego pilota zbliżeniowego 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 
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10 Opcje programowania inżyniera za pośrednictwem 
klawiatury 

 

Klawiatura umożliwia szybką nawigację po menu oraz programowanie systemu na 
miejscu. Domyślny kod programowania inżyniera to 1111, przy czym kod ten może 
być używany jedynie przez autoryzowanych inżynierów. Elipsa (…) na poniższych 
ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu poprzez przewijanie. 

10.1 Stan systemu 
 

Funkcja stanu systemu wyświetla wszelkie awarie systemu.  

W celu ich wyświetlenia: 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 
 Wyświetlona zostanie opcja stanu systemu 
(SYSTEM STATUS). 

3. Nacisnąć SELECT. 
 Na wyświetlaczu zostaną po kolei wyświetlone 
wszystkie wykryte awarie systemowe. 

 
   

 

 UWAGA 
Użytkownicy nie mogą opuścić menu pełnego programowania inżyniera (FULL ENGINEER), jeśli w 
menu stanu systemu wyświetlane są jakieś alarmy. 

   

10.2 Konfiguracja modułów telefonicznych 
 

System SPC obsługuje inteligentne moduły telefoniczne SPC, które umożliwiają 
nawiązywanie połączeń z liniami telefonicznymi analogowymi oraz z sieciami 
komórkowymi i zapewniają rozszerzone opcje łączności. W tym celu należy 
odpowiednio skonfigurować system SPC. 

 

 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

BATTERY FAULT 
ISOLATED 

SYSTEM STATUS... 
BACK SELECT



Opcje programowania inżyniera za pośrednictwem klawiatury 

46 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

FULL ENGINEER  
EXIT SELECT

...MODEMS... 
BACK SELECT

...COMMUNICATION... 
BACK SELECT

...PRIMARY... 
BACK SELECT

...ENABLED  MODEM... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SELECT

UPDATED 
  

10.2.1 Konfiguracja modułu telefonicznego GSM lub PSTN 
 

Przed zmianą kodu PIN lub karty SIM należy 
sprawdzić, czy wszystkie źródła zasilania są 
odłączone (zasilacz i bateria). W przeciwnym razie 
karta nie zostanie aktywowana. 

Konfiguracja modułu telefonicznego GSM:  
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania 
COMMUNICATION> MODEMS. 

4. Nacisnąć SELECT. 
5. Przełączać między ustawieniami PRIMARY i 

BACKUP w celu określenia właściwego złącza 
modułu (odpowiednio główne lub rezerwowe), 
a następnie nacisnąć SELECT. 
Wyświetlona zostanie opcja włączenia modułu 
(ENABLE MODEM).  

6. Nacisnąć SELECT i przełączać między 
pozycjami ENABLED i DISABLED (włączony i 
wyłączony) w celu wybrania żądanego 
ustawienia, a następnie nacisnąć SELECT. 
 Moduł telefoniczny został włączony / wyłączony; na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat UPDATED (Zaktualizowano). 

 

 

 
1. Przewinąć menu modułu do opcji jego stanu 

(MODEM STATUS).  
2. Nacisnąć SELECT, aby wyświetlić stan 

modułu telefonicznego.  
Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania 
sprzętowego (FIRMWARE VERSION). 

3. Nacisnąć SELECT, aby wyświetlić wersję 
oprogramowania sprzętowego.  

4. Wybrać opcję GSM/PSTN PIN w celu 
wprowadzenia kodu PIN dla karty SIM.  

5. Wybrać opcję ANSWER MODE (Tryb 
odbierania połączeń), aby określić tryb 
odbierania połączeń przychodzących. 

6. Wybrać opcję SMS ENABLE, aby uruchomić 
opcję wysyłania wiadomości tekstowych SMS 
do telefonów komórkowych. 

 

...MODEM STATUS... 
BACK SELECT

…GSM PIN… 
BACK SELECT

...FIRMWARE VERSION.. 
BACK SELECT

…ANSWER MODE… 
BACK SELECT

...SMS ENABLED... 
BACK SELECT 
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Przed zmianą kodu PIN lub wymianą karty SIM na 
nową należy się upewnić, że wszystkie źródła 
zasilania zostały odłączone (zasilanie sieciowe 
oraz bateryjne); w przeciwnym razie 
przeprowadzenie aktywacji karty nie będzie 
możliwe. 

Konfiguracja modułu telefonicznego PSTN:  
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania 
COMMUNICATION> MODEMS. 

4. Nacisnąć SELECT. 
5. Przełączać między ustawieniami PRIMARY i 

BACKUP w celu określenia właściwego 
złącza modułu (odpowiednio główne lub 
rezerwowe), a następnie nacisnąć SELECT. 
Wyświetlona zostanie opcja włączenia 
modułu (ENABLE MODEM). 

6. Nacisnąć SELECT i przełączać między pozycjami ENABLED i DISABLED 
(włączony i wyłączony) w celu wybrania żądanego ustawienia, a następnie 
nacisnąć SELECT. 
 Moduł telefoniczny został włączony / wyłączony; na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat UPDATED (Zaktualizowano). 

 

1. Przewinąć menu modułu do opcji jego stanu 
(MODEM STATUS).  

2. Nacisnąć SELECT, aby wyświetlić stan 
modułu telefonicznego.  
Wyświetlona zostanie wersja 
oprogramowania sprzętowego (FIRMWARE 
VERSION). 

3. Nacisnąć SELECT, aby wyświetlić wersję 
oprogramowania sprzętowego.  

4. Wybrać opcję GSM/PSTN PIN w celu 
wprowadzenia kodu PIN dla karty SIM.  

5. Wybrać opcję ANSWER MODE (Tryb 
odbierania połączeń), aby określić tryb 
odbierania połączeń przychodzących. 

6. Wybrać opcję SMS ENABLE, aby uruchomić 
opcję wysyłania wiadomości tekstowych 
SMS do telefonów komórkowych. 

 

FULL ENGINEER  
EXIT SELECT

...MODEMS... 
BACK SELECT

...COMMUNICATION... 
BACK SELECT

...PRIMARY... 
BACK SELECT

...ENABLE MODEM... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SELECT

UPDATED 

...MODEM STATUS...  
BACK SELECT

...PSTN PIN... 
BACK SELECT 

..FIRMWARE VERSION... 
BACK SELECT

...ANSWER MODE... 
BACK SELECT 

...SMS ENABLE... 
BACK SELECT 
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 UWAGA 
Jeśli moduł telefoniczny posiada zaprogramowany kod PIN, taki kod jest przesyłany do karty SIM. Kod 
PIN jest również przesyłany przy każdym uruchomieniu urządzenia (podobnie jak w przypadku 
modułu telefonicznego GSM).  
Jeśli do karty SIM trzykrotnie dotrze nieprawidłowy kod PIN, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. 
W takim przypadku zaleca się wyjęcie karty SIM z modułu telefonicznego i odblokowanie jej za 
pomocą telefonu komórkowego. W przypadku wymiany karty SIM w module telefonicznym lub 
planowanego korzystania z karty SIM z kodem PIN, zaleca się wprowadzenie kodu PIN jeszcze przed 
włożeniem karty do uchwytu na kartę SIM w celu uniknięcia wysyłania nieprawidłowego kodu PIN do 
tej karty SIM. Poza tym należy również odłączyć wszystkie źródła zasilania (sieciowego i bateryjnego) 
przed załadowaniem karty SIM do uchwytu na kartę. 
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10.3 Zmienne 
 

Zmienne można programować za pomocą klawiatury (z menu VARIABLES w Tab. 
6) oraz za pośrednictwem oprogramowania SPC Pro. 

Tab. 7 przedstawia lokalizację tych opcji w menu pełnego programowania inżyniera 
(Full Engineer). 

 
1   

VARIABLES  

 
 

SECURITY GRADE 

APPLICATION 

SYSTEM AREAS 

PARTSET A 

PARTSET B 

CALL ARC MSSG 

KEYFOB RESTORE 

USER DURESS 

RETRIGGER 

BELL ON 1ST 

BELL ON FTS 

STROBE ON FTS 

CODE DIGITS 

OPEN ZONES 

SHOW STATE 

EOL RESISTANCE 

SMS AUTH MODE 

PACE AND PIN 

RESTORE ON UNSET

  

OFFLINE TAMPER 

Tab. 6 Opcje systemowe w menu VARIABLES 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 7 Lokalizacja opcji zmiennych (Variables) w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) 
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Zmienna Opis Domyślne 
SECURITY GRADE Klasa bezpieczeństwa (Security Grade) systemu SPC4000 jest określana przez ustawienie tej 

zmiennej. Informacje na temat wymagań klasy bezpieczeństwa znajdują się w [1]. 
Security Grade (Klasa bezpieczeństwa): Wybrać jedno z poniższych ustawień: Engineer, Grade 
2 lub Grade 3 
Security Country (Kraj systemu bezpieczeństwa): Wybrać jedno z poniższych ustawień: Ireland, 
Europe lub UK. 

Grade: 2 
Country (Kraj): 
n/a 

APPLICATION Zmienna zastosowania (Application) określa, czy system SPC został zainstalowany w biurze lub 
lokalu handlowo-usługowym, czy też w domu prywatnym.  
Wybrać ustawienie Commercial (k. komercyjna) lub Domestic (k. domowa) 

Domestic 

SYSTEM AREAS System SPC można zainstalować w budynku, który został podzielony na różne oddzielne 
obszary operacyjne. W celu spełnienia wymagań takich instalacji, system SPC obsługuje opcję 
wielu obszarów. Ustawienie zmiennej obszarów systemowych (SYSTEM AREAS) w pozycję 
włączoną (enabled) umożliwia inżynierowi określenie dwóch lub większej liczby obszarów w 
systemie. 

Disabled 

PARTSET A TIMED Zmienna PARTSET A TIMED zapewnia opcję czasu wyjścia dla trybu alarmu w aktywacji 
częściowej (PARTSET A), a zegar czasu wyjścia (EXIT TIMER) rozpocznie odliczanie 
natychmiast po aktywacji opcji PARTSET A. 

Enabled 

PARTSET B TIMED Zmienna PARTSET B TIMED zapewnia opcję czasu wyjścia dla trybu alarmu w aktywacji 
częściowej (PARTSET B), a zegar czasu wyjścia (EXIT TIMER) rozpocznie odliczanie 
natychmiast po aktywacji opcji PARTSET B. 

Enabled 

PARTSET A 
ACCESS TO E/EXIT 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów z ustawionym atrybutem 
dostępu (Access) na obszary wejścia/wyjścia przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu 
Partset A. 

 

PARTSET B 
ACCESS TO E/EXIT 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów z ustawionym atrybutem 
dostępu (Access) na obszary wejścia/wyjścia przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu 
Partset B. 

 

PARTSET A 
E/EXIT TO ALARM 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów wejścia/wyjścia na obszary 
alarmowe przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu Partset A. 

 

PARTSET B 
E/EXIT TO ALARM 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów wejścia/wyjścia na obszary 
alarmowe przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu Partset B. 

 

PARTSET A 
RENAME 

Wprowadzanie opisu tekstowego dla trybu częściowej aktywacji alarmu Partset A.  

PARTSET B 
RENAME 

Wprowadzanie opisu tekstowego dla trybu częściowej aktywacji alarmu Partset B.  

PART A LOCAL 
 
 

Włączenie tej zmiennej umożliwia takie ustawienie systemu, gdzie aktywacja alarmu w trybie 
częściowej aktywacji systemu Partset A nie powoduje wysłania raportu o wystąpieniu takiego 
alarmu do zdalnej centrali. 

 

PART B LOCAL 
 

Włączenie tej zmiennej umożliwia takie ustawienie systemu, gdzie aktywacja alarmu w trybie 
częściowej aktywacji systemu Partset B nie powoduje wysłania raportu o wystąpieniu takiego 
alarmu do zdalnej centrali. 

 

CALL ARC MSSG 
 

Zmienna potwierdzenia (Confirmation) oznacza, że dany alarm został potwierdzony.  
Garda: Takie ustawienie podejmuje działania odpowiednie dla potwierdzonego alarmu, zgodnie 
z zaleceniami irlandzkiej policji.  
DD243: Takie ustawienie zapewnia zgodność podejmowanych działań z zaleceniami policji 
Wielkiej Brytanii, które zostały określone jako specyficzne wymagania dla instalacji 
komercyjnych w tymże kraju. 

 

KEYFOB RESTORE 
 

Zmienna przywracania zbliżeniowego (Keyfob Restore) pozwala użytkownikowi na zdalne 
przywracanie alarmów. 

 

USER DURESS 
 

Zmienna przymuszenia użytkownika (User Duress) pozwala użytkownikowi na przesłanie 
informacji o przymuszeniu użytkownika za pomocą klawiatury. Funkcja ta jest specjalnie 
przydatna w miejscach, gdzie istnieje realne zagrożenie użyciem przemocy lub zastosowaniem 
przymusu. 

 

RETRIGGER 
 

Zmienna ponownego włączenia (Retrigger) określa, czy sygnalizatory dźwiękowe/syreny 
włączają się ponownie w przypadku wykrycia aktywacji kolejnego obszaru alarmowego. 

 

BELL ON 1ST 
 

Zmienna sygnalizatora dźwiękowego po pierwszym alarmie (Bell On First) określa sposób 
aktywacji wyjść zewnętrznego i wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego. 

 

BELL ON FTS 
 

Zmienna sygnalizatora dźwiękowego po błędzie aktywacji (Bell on Fail to Set) zapewnia 
mechanizm informowania użytkownika, który przeprowadził właśnie aktywację systemu i 
wyszedł z budynku, o błędzie aktywacji systemu. 

 

STROBE ON FTS Zmienna sygnalizatora strobującego po błędzie aktywacji (Strobe on Fail to Set) zapewnia 
mechanizm informowania użytkownika, który przeprowadził właśnie aktywację systemu i 
wyszedł z budynku, o błędzie aktywacji systemu. 
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Zmienna Opis Domyślne 
CODE DIGITS Zmienna cyfr w kodzie (code digits) określa długość kodów użytkownika i inżyniera.  
OPEN ZONES 
 

Zmienna określająca, czy otwarte obszary są wyświetlane, gdy system znajduje się w stanie 
dezaktywacji i nie wystąpiły żadne zdarzenia. 

 

SHOW STATE 
 

Zmienna określająca, czy stan uzbrojenia (tryb aktywacji lub dezaktywacji) systemu jest zawsze 
wyświetlany w drugim wierszu wyświetlacza klawiatury. 

 

EOL RESISTANCE Zmienna umożliwiająca inżynierowi zaprogramowanie wartości oporu na końcu linii (EOL) dla 
wszystkich linii wejściowych podłączonych do systemu poprzez wykonanie jednej prostej 
czynności. Inżynier może wybrać konfigurację EOL jedynie dla wszystkich NOWYCH (NEW) 
obszarów albo dla WSZYSTKICH (ALL) obszarów, niezależnie od tego, czy są nowe, czy nie, 
poprzez wybranie odpowiedniej opcji. 

 

SMS AUTH MODE Zmienna określająca procedurę logowania dla funkcji SMS.  
PACE AND PIN Zmienna określająca wymagania logowania dla użytkownika.  
RESTORE ON 
UNSET 

Zmienna umożliwiająca użytkownikowi jednoczesną dezaktywację systemu i przywrócenie 
funkcji alarmu. 

 

OFFLINE TAMPER Zmienna umożliwiająca utworzenie zabezpieczenia antysabotażowego, gdy obszary są w stanie 
offline. 

 

Tab. 8 Zmienne i opisy 

   

 

 UWAGA 
Opcje programowania wyświetlane w menu VARIABLES mogą różnić się w zależności od klasy 
bezpieczeństwa danego systemu.  

   

Poniższy rozdział opisuje sposób wprowadzania zmiennych za pomocą klawiatury. 
Dla każdej pozycji menu klawiatura musi znajdować się w trybie pełnego 
programowania inżyniera (Full Engineer), a w 
pierwszej wyświetlanej opcji zmiennych 
(VARIABLES) należy: 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, przewinąć 
do opcji programowania VARIABLE. 
 Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 
 Natychmiast po zakończeniu programowania, na klawiaturze wyświetlony 
zostanie komunikat UPDATED (Zaktualizowano). 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

UPDATED 

...VARIABLES... 
BACK SELECT
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10.3.1 Security Grade (Klasa bezpieczeństwa) 
 

Programowanie szczegółowych ustawień klasy bezpieczeństwa: 
1. Przewinąć do opcji programowania SECURITY 

GRADE. 
2. Nacisnąć SELECT i wybrać jedną z 3 

poniższych opcji klasy bezpieczeństwa: 
– Grade 2 (Zgodność z wymaganiami Klasy 

bezpieczeństwa 2) 
– Grade 3 (Zgodność z wymaganiami Klasy 

bezpieczeństwa 3) 
– Engineer configure (Gdy dla systemu 

wybrano ustawienie klasy bezpieczeństwa 
Grade 2 lub Grade 3, a inżynier wybierze tę opcję konfiguracji inżyniera, 
system pozostaje zgodny z wymaganiami wcześniej wybranej klasy 
bezpieczeństwa. Jednakże po wprowadzeniu zmian do opcji dostępnych w 
pozycji konfiguracji inżyniera (Engineer configure), zgodność systemu 
może zostać zachowana lub nie, w zależności od charakteru tych zmian. 
Wszelkie zmiany w stosunku do cytowanych powyżej norm powinny być 
traktowane jako odstępstwa i wcześniej uzgodnione z użytkownikiem 
końcowym.) 

W przypadku ustawienia klasy bezpieczeństwa 2 lub 3 (Grade 2 / 3), na 
wyświetlaczu pojawi się lista krajów; ustawienie kraju systemu powoduje wybranie 
specyficznych dla niego wymagań bezpieczeństwa dla instalacji zgodnie z 
lokalnymi normami [2], [3].  
3. Przewinąć do właściwego ustawienia kraju: IRELAND, EUROPE lub UK, a 

następnie nacisnąć SAVE. 

10.3.2 Application (Zastosowanie) 
 

Programowanie rodzaju zastosowania (Application):  
1. Przewinąć do opcji programowania 

APPLICATION. 
2. Nacisnąć SELECT i przewinąć do właściwego 

ustawienia zastosowania: 
– Domestic (Domowa): Konfiguracja 

odpowiednia dla zastosowań domowych  
(patrz 14.2, Praca w trybie domowym 
(Domestic)) 

– Commercial (Komercyjna): Konfiguracja odpowiednia dla zastosowań 
komercyjnych  
(patrz rozdział 14.1, Praca w trybie komercyjnym (Commercial)) 

3. Nacisnąć SAVE. 
 Na klawiaturze natychmiast pojawi się komunikat UPDATED 
(Zaktualizowano). 

SECURITY GRADE 
BACK SELECT

...IRELAND... 
BACK SAVE

...GRADE 2... 
BACK SELECT

...APPLICATION... 
BACK SELECT

…DOMESTIC… 
BACK SAVE
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10.3.3 System Areas (Obszary systemu) 
 

Włączanie obszarów systemu (System Areas): 
1. Nacisnąć SELECT. 
2. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji. 
3. Nacisnąć SAVE. 

10.3.4 Partset A / Partset B (Aktywacja częściowa A / aktywacja częściowa B) 
 

Zmiana nazwy opcji aktywacji częściowej A lub B 
(PARTSET A / B): 
1. Przewinąć do opcji programowania PARTSET 

A lub PARTSET B. 
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlona zostanie opcja zmiany nazwy 
(RENAME).  

3. Nacisnąć SELECT i użyć klawiatury do 
wprowadzenia żądanej nazwy.  

4. Nacisnąć ENTER, aby zapisać nową nazwę. 

10.3.5 Call ARC Mssg (Wiadomość o połączeniu z centralą) 
 

Włączanie opcji wiadomości o połączeniu z centralą 
(Call ARC Message) i wprowadzanie ustawień 
szczegółowych: 
1. Przewinąć do opcji programowania CALL ARC 

MESSAGE.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlona zostanie opcja wyświetlania 
wiadomości (DISPLAY MESSAGE). 

3. Nacisnąć SELECT. 
4. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

5. Nacisnąć BACK i przewinąć do kolejnego 
ustawienia: MESSAGE DETAIL 1. 

6. Nacisnąć SELECT.  
7. Za pomocą klawiatury należy wprowadzić 

szczegółowe ustawienia wiadomości.  
8. Nacisnąć ENTER, aby zapisać zmiany. 

...SYSTEM AREAS... 
BACK SELECT

...PARTSET A… 
BACK SELECT

PARTSET 
BACK ENTER

RENAME 
BACK SAVE

...CALL ARC MESSAGE... 
BACK SELECT

...ENABLED... 
BACK SAVE

DISPLAY MESSAGE 
BACK SELECT

CALL ARC 
BACK ENTER

..MESSAGE DETAIL 1... 
BACK SELECT
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10.3.6 Keyfob Restore (Przywracanie zbliżeniowe) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji przywracania 
zbliżeniowego (Keyfob Restore): 
1. Przewinąć do opcji programowania KEYFOB 

RESTORE.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.7 User Duress (Przymuszenie użytkownika) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji przymuszenia 
użytkownika (User Duress): 
1. Przewinąć do opcji programowania USER 

DURESS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.8 Retrigger (Ponowne włączenie) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji ponownego włączenia 
(Retrigger): 
1. Przewinąć do opcji programowania 

RETRIGGER.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.9 Bell on 1st (Sygnalizator dźwiękowy po pierwszym alarmie) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji sygnalizatora dźwiękowego po pierwszym alarmie 
(Bell on 1st): 
1. Przewinąć do opcji programowania BELL ON 

1ST.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

..KEYFOB RESTORE.. 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

...USER DURESS... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

...RETRIGGER... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

...BELL ON 1ST... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE
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10.3.10 Bell on Failed to Set (FTS, Sygnalizator dźwiękowy po błędzie aktywacji) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji sygnalizatora dźwiękowego po błędzie aktywacji (Bell 
on Failed to Set): 
1. Przewinąć do opcji programowania BELL ON 

FTS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.11 Strobe on Failed to Set (FTS, Sygnalizator strobujący po błędzie aktywacji) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji sygnalizatora strobującego po błędzie aktywacji 
(Strobe on Failed to Set): 
1. Przewinąć do opcji programowania STROBE 

ON FTS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.12 Code Digits (Cyfry w kodzie) 
 

 Programowanie liczby cyfr w kodzie (Code Digits): 
1. Przewinąć do opcji programowania CODE 

DIGITS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego ustawienia liczby cyfr 

w kodzie (od 4 do 8). 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.13 Open Zones (Otwarte obszary) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji otwartych obszarów 
(Open Zones): 
1. Przewinąć do opcji programowania OPEN 

ZONES.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

...BELL ON FTS... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

...STROBE ON FTS... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

...CODE DIGITS... 
BACK SELECT

...4 DIGITS... 
BACK SAVE

...OPEN ZONES... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE
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10.3.14 Show State (Wyświetlanie stanu) 
 

Włączanie i wyłączanie opcji wyświetlania stanu 
(Show State): 
1. Przewinąć do opcji programowania SHOW 

STATE.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu wyłączenia (DISABLED) lub 

włączenia (ENABLED) opcji, zgodnie z 
preferencjami. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.15 EOL Resistance (Opór na końcu linii) 
 

Ustawianie wartości oporu na końcu linii (EOL 
Resistance): 
1. Przewinąć do opcji programowania EOL 

RESISTANCE.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego ustawienia wartości 

oporu na końcu linii (EOL Resistance). 
Szczegółowe informacje na temat ustawień znajdują się w rozdziale 7.4, 
Podłączenie wejść obszarów. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.16 SMS Auth Mode (Tryb autoryzacji SMS) 
 

Ustawianie trybu autoryzacji SMS (SMS Auth 
Mode): 
1. Przewinąć do opcji programowania SMS Auth 

Mode.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego ustawienia xxxx.  
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.17 Pace and Pin (Pilot i PIN) 
 

Konfiguracja dostępu z pilotem i kodem PIN (Pace 
and Pin): 
1. Przewinąć do opcji programowania SMS Auth 

Mode.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego ustawienia xxxx.  
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

...SHOW STATE... 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

...EOL RESISTANCE... 
BACK SELECT

...DUAL EOL 4K7 2K2... 
BACK SAVE

...SMS AUTH MODE... 
BACK SELECT

Xxxx   
BACK SAVE

...PACE AND PIN... 
BACK SELECT

Xxxx   
BACK SAVE
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10.3.18 Restore on Unset (Przywracanie po dezaktywacji) 
 

Ustawianie opcji przywracania po dezaktywacji 
(Restore on Unset): 
1. Przewinąć do opcji programowania SMS Auth 

Mode.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego ustawienia xxxx.  
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.3.19 Offline Tamper (Zabezpieczenie antysabotażowe trybu offline) 
 

Ustawianie wartości oporu na końcu linii (EOL 
Resistance): 
1. Przewinąć do opcji programowania OFFLINE 

TAMPER.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego ustawienia XXXX. 

Szczegółowe informacje na temat ustawień 
znajdują się w rozdziale 7.4, Podłączenie wejść obszarów. 

4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

..RESTORE ON UNSET.. 
BACK SELECT

Xxxx   
BACK SAVE

...OFFLINE 
TAMPER... 

XXXXX 
BACK SAVE
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10.4 Wyłączniki czasowe 
 

Na klawiaturze opcje systemowe są dostępne w menu TIMERS, zgodnie z Tab. 9 
poniżej. 

Tab. 10 przedstawia lokalizację tych opcji w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer). 

 
2   

TIMERS  

 

 

EXT BELL TIME 

INT BELL TIME 

EXT BELL DELAY 

STROBE TIME 

CHIME TIME 

DIALER DELAY 

SOAK DAYS 

DKNOCK DELAY 

MAINS SIG DELAY 

KEYPAD TIMEOUT 

WIRELESS FTS 

WIRELESS LOST 

ENG ACCESS 

ENTRY TIME 

EXIT TME 

FULLSET BELL 

FULLSET STROBE 

FINAL EXIT 

TECH DELAY 

 

FAIL TO SET 

Tab. 9 Opcje systemowe w menu TIMERS 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 10 Lokalizacja opcji wyłączników czasowych (TIMERS) w menu pełnego 
programowania inżyniera (Full Engineer) 
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Wyłącznik czasowy Opis *Domyślne 

EXTERNAL BELL TIME Czas dzwonienia zewnętrznych sygnalizatorów dźwiękowych w 
przypadku uruchomienia alarmu (Uwaga: minimalny czas to 90 sekund) 

15 

INTERNAL BELL TIME Czas dzwonienia wewnętrznych sygnalizatorów dźwiękowych w 
przypadku uruchomienia alarmu 

15 

EXTERNAL BELL DELAY Opcja opóźnienia zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego 0 
STROBE TIME Czas aktywności wyjścia sygnalizatora strobującego w przypadku 

uruchomienia alarmu 
15 

CHIME TIME Czas (w sekundach) aktywacji wyjścia dzwonka w przypadku otwarcia 
obszaru z atrybutem dzwonka (CHIME) 

2 

DIALLER DELAY Opóźnienie wybierania (Dialler Delay) określa czas opóźnienia (0-30 
sekund) przed wybraniem numeru centrali alarmowej. Funkcja ta 
powstała w celu ograniczenia liczby nieuzasadnionych interwencji 
centrali alarmowej oraz policji. W przypadku załączenia alarmu w 
kolejnym obszarze, czas opóźnienia wybierania jest ignorowany i 
natychmiast nawiązywane jest połączenie. 

30 

SOAK DAYS Długość trwania (w dniach) testu ignorowania (Soak) obszaru przed 
automatycznym przywróceniem normalnego funkcjonowania tego 
obszaru. 

14 dni 

DOUBLE KNOCK Maksymalny czas opóźnienia pomiędzy aktywacją obszarów z 
ustawionym atrybutem podwójnym, wywołującym alarm. 

10 s 

MAINS SIGNAL DELAY Czas opóźnienia między wykryciem awarii zasilania sieciowego a 
uruchomieniem alarmu w systemie 

0 min 

KEYPAD TIMEOUT Czas (w sekundach) oczekiwania RKD na naciśnięcie klawisza przed 
opuszczeniem bieżącego menu 

30 s 

WIRELESS FAILED TO SET 
(FTS)* 

Czas (w minutach) bez dozoru, przez który uzbrojenie systemu będzie 
niemożliwe 
*Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek 
w późniejszym terminie. 

0 min 

WIRELESS LOST* Czas (w minutach) bez odbioru sygnału nadzoru przez kontroler SPC 
przed zgłoszeniem utraty czujki 
* Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek 
w późniejszym terminie. 

720 min 

ENGINEER ACCESS TIME Dopuszczalna długość dostępu inżyniera; wyłącznik czasowy załącza 
się natychmiast po wybraniu opcji udostępnienia opcji programowania 
inżyniera (ALLOW ENGINEER) w opcji menu użytkownika GRANT 
ACCESS 

0 min 

ENTRY TIME Czas na dezaktywację (UNSET) alarmu po otwarciu obszaru 
wejścia/wyjścia w uzbrojonym systemie 

45 s 

EXIT TIME Czas na opuszczenie budynku przez użytkownika po aktywacji systemu 45 s 
BELL ON FULLSET Krótkie załączenie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego, co 

oznacza pełną aktywację systemu 
0 s 

STROBE ON FULLSET Krótkie załączenie sygnalizatora strobującego na zewnętrznym 
sygnalizatorze dźwiękowym, co oznacza pełną aktywację systemu 

0 s 

FINAL EXIT TIME Czas (w sekundach) opóźnienia uzbrojenia alarmu po zamknięciu 
obszaru z ustawionym atrybutem ostatniego wyjścia (Final Exit) 

7 s 

TECH DELAY Czas (w sekundach) do aktywacji atrybutów obszarów technicznych 
(Tech Zone) 

0 s 

FAIL TO SET Czas (w sekundach) do powiadomienia użytkownika o stanie błędu 
aktywacji (Fail to Set), liczony od próby uzbrojenia alarmu 

10 s 

Tab. 11 Wyłączniki czasowe 

   

 

 UWAGA 
Czasy domyślne mogą różnić się od powyższych, w zależności od konfiguracji inżyniera.   
* Podane wyżej czasy domyślne mogą być niedopuszczalne, a ich wartości zależą od konfiguracji 
wykonanej przez inżyniera.   
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Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami wyłączników 
czasowych (TIMERS) za pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu klawiatura 
musi znajdować się w trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w 
wyświetlanej opcji wyłączników czasowych (TIMERS) należy: 

  
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania TIMERS. 

 
  Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 
 Natychmiast po zakończeniu programowania, na klawiaturze wyświetlony 
zostanie komunikat UPDATED (Zaktualizowano). 

10.4.1 Ext Bell Time (Czas do zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego) 
 

Ustawianie opcji zewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego: 
1. Przewinąć do opcji programowania EXT 

BELL TIME.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-15 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji 

ustawienia. 

10.4.2 Int Bell Time (Czas do wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego) 
 

Ustawianie opcji wewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego: 
1. Przewinąć do opcji programowania INT BELL 

TIME.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-15 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji 

ustawienia. 

10.4.3 Ext Bell Delay (Opóźnienie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego) 
 

Ustawianie opcji opóźnienia zewnętrznego 
sygnalizatora dźwiękowego: 
1. Przewinąć do opcji programowania EXT 

BELL DELAY.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-600 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji 

ustawienia. 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

UPDATED 

...TIMERS... 
BACK SELECT

...EXT BELL TIME... 
BACK SELECT

15 (0-15) MIN 
BACK SAVE 

...INT BELL TIME... 
BACK SELECT

15 (0-15) MIN 
BACK SAVE

...EXT BELL DELAY... 
BACK SELECT

0 (0-600) SEC 
BACK SAVE
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10.4.4 Strobe Time (Czas do sygnalizatora strobującego) 
 

Ustawianie sygnalizatora strobującego: 
1. Przewinąć do opcji programowania STROBE 

TIME.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-15 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.5 Chime Time (Czas do dzwonka) 
 

Ustawianie czasu dzwonka: 
1. Przewinąć do opcji programowania CHIME 

TIME.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-10 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.6 Dialler Delay (Opóźnienie wybierania) 
 

Ustawianie opóźnienia wybierania: 
1. Przewinąć do opcji programowania DIALER 

DELAY.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-30 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.7 Soak Days (Test ignorowania) 
 

Ustawianie długości testu ignorowania (Soak Days): 
1. Przewinąć do opcji programowania SOAK 

DAYS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądaną liczbę dni (1-99). 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.8 Dknock Delay (Opóźnienie podwójnej aktywacji) 
 

Ustawianie opóźnienia podwójnej aktywacji (Dknock 
Delay): 
1. Przewinąć do opcji programowania DKNOCK 

DELAY.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-99 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

...STROBE TIME... 
BACK SELECT

15 (0-15) MIN 
BACK SAVE

...CHIME TIME... 
BACK SELECT

2 (0-10) SEC 
BACK SAVE

...DIALER DELAY... 
BACK SELECT

30 (0-30) SEC 
BACK SAVE

...SOAK DAYS... 
BACK SELECT

14 (0-99) DAY 
BACK SAVE

...DKNOCK DELAY... 
BACK SELECT

10 (0-99) SEC 
BACK SAVE
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10.4.9 Mains Sig Delay (Opóźnienie zasilania) 
 

Ustawianie opcji opóźnienia zasilania (Mains Sig 
Delay): 
1. Przewinąć do opcji programowania MAINS SIG 

DELAY.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-60 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.10 Keypad Timeout (Limit czasu klawiatury) 
 

Ustawianie opcji limitu czasu klawiatury (Keypad 
Timeout): 
1. Przewinąć do opcji programowania KEYPAD 

TIMEOUT.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (10-300 DNI). 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.11 Wireless Fail to Set (FTS, Błąd aktywacji bezprzewodowej)* 
 

Ustawianie błędu aktywacji bezprzewodowej 
(Wireless Fail to Set - FTS): 
1. Przewinąć do opcji programowania WIRELESS 

FTS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-720 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

*Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 

10.4.12 Wireless Lost (Utrata sygnału bezprzewodowego)* 
 

Ustawianie opcji utraty sygnału bezprzewodowego 
(Wireless Lost): 
1. Przewinąć do opcji programowania WIRELESS 

LOST.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-720 min) 

*Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 

...MAINS SIG DELAY... 
BACK SELECT

14 (0-60) MIN 
BACK SAVE

...KEYPAD 
TIMEOUT... 

30 (10-100) DAY 
BACK SAVE

...WIRELESS FTS... 
BACK SELECT

0 (0-720) MIN 
BACK SAVE

...WIRELESS LOST... 
BACK SELECT

720 (0-720) MIN 
BACK SAVE
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10.4.13 Engineer Access (Dostęp inżyniera) 
 

W celu zapewnienia dostępu do opcji 
programowania inżyniera należy użyć poniższego 
ustawienia: 
1. Przewinąć do opcji programowania ENGINEER 

ACCESS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-999 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.14 Entry Time (Czas wejścia) 
 

Ustawianie wartości dla czasu wejścia (Entry 
Time): 
1. Przewinąć do opcji programowania ENTRY 

TIME.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (XX-XXX s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

 

10.4.15 Exit Time (Czas wyjścia) 
 

Ustawianie wartości dla czasu wyjścia (Exit Time): 
1. Przewinąć do opcji programowania EXIT 

TIME.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-720 min) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

 

10.4.16 Fullset Bell (Sygnalizator dźwiękowy przy pełnej aktywacji) 
 

Ustawianie opcji sygnalizatora dźwiękowego przy 
pełnej aktywacji (Fullset Bell): 
1. Przewinąć do opcji programowania FULLSET 

BELL.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-10 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

...ENGINEER 
ACCESS... 

30 (0-999) MIN 
BACK SAVE

...ENTRY TIME... 
BACK SELECT

720 (0-10) SEC 
BACK SAVE

...EXIT TIME... 
BACK SELECT

720 (0-720) MIN 
BACK SAVE

...FULLSET BELL... 
BACK SELECT

0 (0-10) SEC 
BACK SAVE
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10.4.17 Fullset Strobe (Sygnalizator strobujący przy pełnej aktywacji) 
 

Ustawianie opcji sygnalizatora strobującego przy 
pełnej aktywacji (Fullset Strobe): 
1. Przewinąć do opcji programowania FULLSET 

STROBE.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (0-10 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

10.4.18 Final Exit (Ostatnie wyjście) 
 

Ustawianie czasu ostatniego wyjścia (Final Exit): 
1. Przewinąć do opcji programowania FINAL 

EXIT.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (1-45 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

 

10.4.19 Tech Delay (Opóźnienie techniczne) 
 

Ustawianie czasu opóźnienia technicznego 
(Technical Delay): 
1. Przewinąć do opcji programowania TECH 

DELAY.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (1-9999 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

 

10.4.20 Fail to Set (Błąd aktywacji) 
 

Ustawianie czasu dla błędu aktywacji (Fail to Set): 
1. Przewinąć do opcji programowania FAIL TO 

SET.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić żądany czas (1-999 s) 
4. Nacisnąć SAVE w celu aktualizacji ustawienia. 

...FULLSET 
STROBE... 

0 (0-10) SEC 
BACK SAVE

...FINAL EXIT... 
BACK SELECT

0 (1-45) SEC 
BACK SAVE

...TECH DELAY... 
BACK SELECT

0 (1-9999) SEC 
BACK SAVE

...FAIL TO SET... 
BACK SELECT

0 (1-999) SEC 
BACK SAVE
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10.5 Areas (Obszary) 
 

Na klawiaturze opcje systemowe są dostępne w menu AREAS, zgodnie z Tab. 12 
poniżej. 

Tab. 13 przedstawia lokalizację tych opcji w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer). 

 

 
3   

AREAS  

 

 

ADD 

EDIT 

 

DELETE 

Tab. 12 Opcje systemowe w menu AREAS 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 13 Lokalizacja opcji obszarów (AREAS) w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) 

Poniższy rozdział opisuje sposób programowania opcji z pozycji AREAS za 
pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu klawiatura musi znajdować się w 
trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w wyświetlanej opcji 
obszarów (AREAS) należy: 

  
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania 
AREAS. 

 
 Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 
 Natychmiast po zakończeniu programowania, na klawiaturze wyświetlony 
zostanie komunikat UPDATED (Zaktualizowano). 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

UPDATED 

...AREAS... 
BACK SELECT
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10.5.1 Add (Dodawanie) 
 

Dodawanie (Add) obszaru: 
1. Przewinąć do opcji programowania ADD.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić nazwę obszaru i nacisnąć 

ENTER. 
 Wyświetlone zostanie ustawienie 
wyłącznika czasowego wejścia (ENTRY 
TIMER). 

4. Wprowadzić żądane ustawienie czasu 
wejścia i nacisnąć ENTER. 
 Wyświetlone zostanie ustawienie 
wyłącznika czasowego wyjścia (EXIT 
TIMER).  

5. Wprowadzić żądane ustawienie czasu 
wyjścia i nacisnąć ENTER. Nowy obszar 
został dodany. 

 

 

 

10.5.2 Delete (Usuwanie) 

 

Usuwanie (Delete) obszaru: 
1. Przewinąć do opcji programowania DELETE.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do obszaru do usunięcia i 

nacisnąć SELECT. 
 Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie 
usunięcia obszaru. 

 

...ADD... 
BACK SELECT

AREA 1  
BACK ENTER 

ENTRY TIMER 

45           (010-045) SEC 
BACK ENTER 

EXIT TIMER 

...DELETE... 
BACK SELECT

AREA 1  
BACK ENTER

AREA DELETED 
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10.5.3 Edit (Edycja) 
 

Edycja (Edit) obszaru: 
1. Przewinąć do opcji programowania EDIT.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do obszaru do edycji i nacisnąć SELECT.  
4. Edytować następujące ustawienia: 

– Area name (Nazwa obszaru) 
– Entry Timer (Wyłącznik czasowy wejścia) 
– Exit Timer (Wyłącznik czasowy wyjścia) 

5. Włączyć lub wyłączyć następujące ustawienia: 
– Partset A / B (Aktywacja częściowa A / B) 

 Timed (Wyłącznik czasowy) 
 Access to E/Exit (Dostęp do wejścia/wyjścia) 
 E/Exit to Alarm (Uzbrojenie alarmu wejścia/wyjścia) 
 Local (Lokalny) 
– Chime (Dzwonek) 

6. Określić, który obszar będzie pełnił funkcję obszaru wspólnego (Common 
Area). 

 

  

...AREA 1... 
BACK SELECT 

E/EXIT TO ALARM 
BACK SELECT 

LOCAL 
BACK SELECT

45 (010-599) SEC 
BACK ENTER 

45 (010-599) SEC 
BACK      ENTER 

TIMED 
BACK SELECT 

ACCESS TO E/EXIT 

ENABLED  
BACK SAVE

AREA 2 
BACK SELECT

CHIME  
BACK SELECT

COMMON AREA 
BACK SELECT

AREA NAME 
BACK SELECT

ENTRY TIMER 

EXIT TIMER 
BACK SELECT

PARTSET A 
BACK SELECT

ENABLED 
BACK SAVE

ENABLED  
BACK SAVE

ENABLED 
BACK SAVE

ENABLED 
BACK SAVE
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10.6 Magistrala X-BUS 
 

Moduły rozszerzenia, klawiatury, a także obszary można skonfigurować, wyszukać 
i monitorować, wykonując czynności opisane w niniejszym rozdziale. Ustawienia 
magistrali X-BUS, takie jak rodzaj (type), czasy łączności (communication times) 
czy ponowna transmisja (retries) są również dostępne z poziomu tego menu. 

Obrotowe przełączniki na modułach rozszerzenia umożliwiają inżynierowi 
określenie numeru identyfikacyjnego każdego urządzenia. Rys. 17 przedstawia 
obrotowe przełączniki wyposażone w strzałkę, która jest nakierowana na numer 
identyfikacyjny (np. (3, 8). Prawy przełącznik określa cyfrę jedności numeru, a lewy 
- cyfrę dziesiątek. Moduł rozszerzenia na Rys. 17 został oznaczony numerem 38. 

 
 

1 

                Obrotowe przełączniki określające numer 
identyfikacyjny modułu rozszerzenia jako 38 

Rys. 17 Obrotowe przełączniki  

Każda klawiatura i moduł rozszerzenia muszą posiadać unikalny adres. W 
konfiguracji ręcznej system automatycznie przypisuje strefy do każdego modułu 
rozszerzenia. W związku z tym, adresy urządzeń bez przydzielonych stref, np. 
modułów rozszerzenia na 8 linii wyjściowych, powinny być konfigurowane na 
końcu. 

   

 

 UWAGA 
System SPC4000 nie obsługuje opcji automatycznej konfiguracji adresu. 
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Na klawiaturze opcje programowania są dostępne w menu XBUS, zgodnie z Tab. 
14 poniżej. 

Tab. 15 przedstawia lokalizację tych opcji w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer). 

 
4  

XBUS  

 

  

RECONFIGURE   

KEYPADS   

EXPANDERS    

  LOCATE 

  MONITOR 

 

  EDIT 

Tab. 14 Opcje systemowe w menu XBUS 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 15 Lokalizacja opcji magistrali XBUS (XBUS) w menu pełnego 
programowania inżyniera (Full Engineer) 

 

Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami magistrali X-BUS (X-
BUS) za pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu klawiatura musi znajdować 
się w trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w wyświetlanej 
opcji magistrali X-BUS (X-BUS) należy: 
1.  Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania X-BUS. 
 Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

...XBUS... 
BACK SELECT
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10.6.1 Programowanie magistrali X-BUS 
 

10.6.2 Reconfigure (Rekonfiguracja) 
 

Jeśli system składa się z różnych rodzajów modułów rozszerzenia (z obrotowymi 
przełącznikami i bez), wtedy możliwa jest jedynie automatyczna rekonfiguracja 
systemu. 

Przeprowadzanie rekonfiguracji modułów 
rozszerzenia/klawiatur/obszarów w systemie:  
1. Przewinąć do opcji programowania 

RECONFIGURE.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wszystkie nowe moduły rozszerzenia lub 
obszary są automatycznie dodawane do 
systemu. 

Jeśli na magistrali X-BUS nie zostaną wykryte 
nowe moduły rozszerzenia lub obszary, 
wyświetlony zostanie komunikat 0 EXPANDERS ADDED / 0 ZONES ADDED 
(Dodano 0 modułów rozszerzenia / Dodano 0 obszarów). 

10.6.3 Locate (Lokalizacja) 
 

W celu lokalizacji modułu rozszerzenia należy 
wykonać poniższe czynności: 
1. Przewinąć do opcji programowania LOCATE.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do lokalizowanego modułu 

rozszerzenia lub klawiatury i nacisnąć 
SELECT.  
 Na wybranym urządzeniu rozlegnie się 
brzęczyk i zamiga dioda DEL, umożliwiając 
Inżynierowi jego lokalizację. 

4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu. 
 Do lokalizacji klawiatur służą te same opcje menu, co w przypadku modułów 
rozszerzenia, przy czym w odpowiednich miejscach słowo moduł rozszerzenia 
(EXPANDER) zastępuje klawiatura (KEYPAD). 

...RECONFIGURE... 
BACK SELECT

1 EXPANDER ADDED 
BACK SELECT

...EXPANDERS... 
BACK SELECT

...LOCATE... 
BACK SELECT

EXPANDER 1 
BACK SELECT

ACTIVATING 
BACK
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10.6.4 Monitor (Monitorowanie) 
 

Funkcja monitorowania (Monitor) oferuje przegląd wszystkich klawiatur i modułów 
rozszerzenia podłączonych do systemu. 

Wyświetlanie przeglądu modułów rozszerzenia / 
klawiatur* podłączonych do systemu: 
1. Przewinąć do opcji programowania 

EXPANDER.  
2. Nacisnąć Select. 
3. Przewinąć do żądanej opcji programowania 

Monitor.  
4. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlona zostanie lista wykrytych modułów 
rozszerzenia.  

5. Przewinąć listę i nacisnąć SELECT w celu 
wybrania żądanego modułu rozszerzenia.  
Wyświetlone zostaną następujące parametry i 
szczegóły (o ile mają zastosowanie): 
Status (Stan): online lub offline 
Serial Number (Nr seryjny): służy do 
śledzenia i identyfikacji  
Firmware Version (Wersja oprogramowania 
sprzętowego)  
Power parameters (Parametry zasilania): 
wartości napięcia i natężenia prądu w czasie 
rzeczywistym 
Battery voltage (Napięcie baterii): poziom 
napięcia na stykach baterii (dotyczy jedynie 
modułów rozszerzenia zasilacza SPC)  
Input state (Stan wejścia): stan każdego 
obszaru wejściowego przypisanego do modułu 
rozszerzenia; dostępne są następujące ustawienia: C: Zamknięty, O: Otwarty, 
D: Odłączony, S: Zwarcie (dotyczy tylko modułów rozszerzenia z liniami 
wejściowymi) 

6. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu. 

*Do monitorowania klawiatur służą te same opcje menu, co w przypadku modułów 
rozszerzenia, przy czym w odpowiednich miejscach słowo moduł rozszerzenia 
(EXPANDER) zastępuje klawiatura (KEYPAD). 

...EXPANDER... 
BACK SELECT

...MONITOR... 
BACK SELECT

EXPANDER 1 
BACK SELECT

STATUS:ONLINE 
BACK 

S/N 804 
BACK 

VER 1.1 16.MAR06 
BACK 

POWER 
BACK SELECT

BATTERY 
BACK SELECT

INPUT STATE 
BACK SELECT
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10.6.5 Edit (Edycja) 
 

Eydcja modułów rozszerzenia / klawiatur*: 
1. Przewinąć do opcji programowania EXPANDERS> EDIT.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do urządzenia do edycji i nacisnąć 

SELECT. Wyświetlone zostaną następujące 
parametry i szczegóły (o ile mają 
zastosowanie) do edycji: 
Names (Nazwy) 
Keypad Backlight (Podświetlenie 
klawiatury): normal (normalnie), always 
(zawsze), off (wył.) 
Buzzer Output (Wyjście brzęczyka): active 
(aktywne), silent (ciche) 
Keypad LED (Dioda klawiatury): on (wł.), off 
(wył.) 
Areas (Obszary): (Wcześniej należy włączyć opcję obszarów (Areas) w 
menu programowania FULL ENGINEER> VARIABLES) 
Pace Entry (Wejście z PACE): enabled (włączony), disabled (wyłączony) 
Panic Buttons (Przyciski antynapadowe): enabled (włączone), enabled 
silent (włączone ciche), disabled (wyłączone) 

4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu.  

*Do monitorowania klawiatur służą te same opcje menu, co w przypadku modułów 
rozszerzenia, przy czym w odpowiednich miejscach słowo moduł rozszerzenia 
(EXPANDER) zastępuje klawiatura (KEYPAD). 

   

 

 UWAGA 
Do celów nazywania i identyfikacji, do modułów rozszerzenia przypisywane są obszary (w grupach po 
8) o numerach identyfikacyjnych od 1 do 512. (Najwyższy numer identyfikacji obszaru to 512.) Z tego 
wynika, że jakikolwiek moduł rozszerzenia o numerze identyfikacyjnym wyższym od 63 nie posiada 
przypisanych obszarów. 

   

...EXPANDERS... 
BACK SELECT

...EDIT... 
BACK SELECT

...EXPANDER 1... 
BACK SELECT

NAMES 
BACK SELECT
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10.7 Opcje bezprzewodowe 

10.7.1 Add (Dodawanie) 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

10.7.2 Remove (Usuwanie) 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

10.7.3 Ext Antenna (Antena zewnętrzna) 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie.  

10.7.4 Supervision (Nadzór) 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie.  

10.7.5 Sensor Type (Rodzaj czujki) 
 

Urządzenia i funkcje bezprzewodowe zostaną wprowadzone na rynek w 
późniejszym terminie. 

10.8 Rodzaje i atrybuty obszarów 
 

Patrz Załącznik N: Rodzaje i atrybuty obszarów. 



Opcje programowania inżyniera za pośrednictwem klawiatury 

74 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

10.9 Programowanie obszarów 
 

Na klawiaturze opcje programowania obszarów są dostępne w menu ZONES, 
zgodnie z Tab. 16 poniżej. Tab. 17 przedstawia lokalizację tych opcji w menu 
pełnego programowania inżyniera (Full Engineer). 

 
6   

ZONES  

 

 

OPIS 

TYPE 

ATTRIBUTES 

 

TO AREA 

Tab. 16 Opcje systemowe w menu ZONES 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 17 Lokalizacja opcji obszarów (ZONES) w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) 

 

Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami obszarów (ZONES) za 
pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu, klawiatura musi znajdować się w 
trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w wyświetlanych 
opcjach obszarów (ZONES) należy: 

  
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania ZONES. 

 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

...ZONES... 
BACK SELECT
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Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza 
możliwość wyboru opcji menu poprzez przewijanie. 

Programowanie wejść obszarów za pomocą 
klawiatury:  
1. Przewinąć do obszaru do programowania i 

nacisnąć SELECT. 
2. Dostępne opcje programowania to: 

– Description (Opis): służy do identyfikacji 
obszaru; w tym celu należy wprowadzić 
opisową, niepowtarzalną nazwę 

– Zone Type (Rodzaj obszaru): określa 
rodzaj obszaru; opis rodzajów obszaru 
znajduje się w rozdziale 10.8 

– Attributes (Atrybuty): określa atrybuty 
obszaru; opis atrybutów obszaru znajduje 
się w rozdziale 10.8 

– To Area (Do obszaru): określa, który 
obszar alarmowy został przyporządkowany 
do którego obszaru systemu. Niniejsza 
opcja menu jest wyświetlana jedynie dla 
konfiguracji z określonymi wieloma 
obszarami systemu. Wybór tej funkcji 
pozwala użytkownikowi na stworzenie 
zbioru określonych obszarów alarmowych, 
które są przypisane do odpowiednich części 
budynku. 

3. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu obszarów 
(ZONES). 

 

 

 

 

 
   

 

 UWAGA 
Liczba i rodzaj atrybutów wyświetlanych w menu klawiatury dla określonego obszaru zależy od 
rodzaju wybranego obszaru. Patrz Załącznik N: Rodzaje i atrybuty obszarów. 

   

...ZONE1... 
BACK SELECT

...DESCRIPTION... 
BACK SELECT

Drzwi wejściowe 
BACK ENTER

...ZONE TYPE... 
BACK SELECT

Drzwi wejściowe 
BACK ENTER

...ATTRIBUTES... 
BACK SELECT

...EXCLUDE A... 
BACK SELECT

...TO AREA... 
BACK SELECT

...AREA 1... 
BACK SELECT
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10.10 Wyjścia 
 

Każdy rodzaj obszaru w systemie SPC posiada przypisany do niego rodzaj wyjścia 
(wewnętrzną flagę lub wskaźnik). W przypadku aktywacji danego rodzaju obszaru, 
np. poprzez otwarcie drzwi czy okna lub wykrycie ognia czy alarmu itp., załączane 
jest odpowiednie wyjście alarmowe. 

10.10.1 Rodzaje wyjść i porty wyjściowe 
 

Każdy rodzaj wyjścia można przypisać do jednego z sześciu fizycznych portów 
wyjściowych znajdujących się na kontrolerze SPC lub do wyjścia na jednym z 
podłączonych modułów rozszerzenia. Rodzaje wyjść, które nie są przypisane do 
fizycznych wyjść, służą jako wskaźniki zdarzeń systemowych i mogą być 
zapisywane w dzienniku oraz/lub wysyłane do centrali (o ile zachodzi taka 
potrzeba).  

Porty wyjściowe na modułach rozszerzenia SPC to zawsze wyjścia typu 
przekaźnik jednobiegunowy (NO, COM, NC). Z tego też powodu urządzenia 
wyjściowe mogą wymagać zewnętrznych źródeł zasilania do załączenia, jeśli są 
one podłączone do wyjść na module rozszerzenia.  

Wyzwolenie danego rodzaju wyjścia zależy od rodzaju obszaru (patrz rozdział 
10.8) lub sytuacji alarmowej, która spowodowała załączenie wyjścia. Jeśli dla 
systemu wydzielono wiele obszarów, wtedy wyjścia na SPC są pogrupowane w 
wyjścia systemowe i obszaru; wyjścia systemowe są załączane w celu 
poinformowania o zdarzeniu dla całego systemu (np. awaria zasilania), podczas 
gdy wyjścia obszaru wskazują jedynie zdarzenia, które dotyczą zdarzeń wykrytych 
w jednym lub większej liczbie obszarów systemu. Każdy obszar posiada własny 
zestaw wyjść obszaru; jeśli dany obszar stanowi obszar wspólny dla innych 
obszarów, wtedy jego wyjścia informować będą o stanie wszystkich obszarów, dla 
których pełni rolę obszaru wspólnego, w tym również o stanie własnym. 
Przykładowo, jeśli obszar 1 (Area 1) jest wspólny dla obszaru 2 i 3 (Area 2 & 3), a 
zewnętrzny sygnalizator dźwiękowy obszaru 2 został załączony (Area 2 Ext. Bell), 
wtedy wyjście sygnalizatora dźwiękowego obszaru 1 również zostało załączone 
(Area 1 Ext. Bell). 

   

 

 Niektóre rodzaje wyjść mogą informować tylko o zdarzeniach dla całego systemu (bez zdarzeń 
dotyczących danego obszaru). Szczegółowe informacje znajdują się w Tab. 18. 
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RODZAJ WYJŚCIA OPIS 

Ten rodzaj wyjścia jest wykorzystywany w celu załączenia zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego 
systemu; wyjście zostanie załączone w przypadku załączenia dowolnego zewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego obszaru (Area External Bell). To wyjście jest domyślnie przypisane do pierwszego wyjścia 
fizycznego na płytce kontrolera SPC (EXT+, EXT-). 

Zewnętrzny sygnalizator 
dźwiękowy 

 

Wyjście zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego jest automatycznie załączane w przypadku 
uruchomienia alarmu przez obszar alarmu (Alarm), gdy system znajduje się w trybie pełnej 
(Fullset) lub częściowej aktywacji (Partset). 

Ten rodzaj wyjścia jest wykorzystywany w celu załączenia sygnalizatora strobującego na zewnętrznym 
sygnalizatorze dźwiękowym systemu; wyjście zostanie załączone w przypadku załączenia dowolnego 
sygnalizatora strobującego obszaru (Area Strobe). Domyślnie to wyjście jest przypisane do wyjścia 
przekaźnika sygnalizatora strobującego (Wyjście 3) na płytce kontrolera (NO, COM, NC). 

External Bell Strobe 
(Sygnalizator strobujący 
na zewnętrznym 
sygnalizatorze 
dźwiękowym) 

 

Wyjście sygnalizatora strobującego na zewnętrznym sygnalizatorze dźwiękowym jest 
automatycznie załączane w przypadku uruchomienia alarmu przez obszar alarmu (Alarm), gdy 
system znajduje się w trybie pełnej (Fullset) lub częściowej aktywacji (Partset). Sygnalizator 
strobujący na zewnętrznym sygnalizatorze dźwiękowym załącza się w przypadku wykrycia 
błędu aktywacji (Fail to Set), jeśli opcja sygnalizatora strobującego po błędzie aktywacji (Strobe 
on Fail to Set) została wybrana w opcjach systemowych.  

Ten rodzaj wyjścia jest wykorzystywany w celu załączenia wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego; wyjście 
zostanie załączone w przypadku załączenia dowolnego wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego obszaru 
(Area Internal Bell). To wyjście jest domyślnie przypisane do drugiego wyjścia fizycznego na płytce kontrolera 
SPC (INT+, INT-). 

Wewnętrzny sygnalizator 
dźwiękowy 

 

Wyjście wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego jest automatycznie załączane w przypadku 
uruchomienia alarmu przez obszar alarmu (Alarm), gdy system znajduje się w trybie pełnej 
(Fullset) lub częściowej aktywacji (Partset). Wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy załącza się w 
przypadku wykrycia błędu aktywacji (Fail to Set), jeśli opcja sygnalizatora dźwiękowego po 
błędzie aktywacji (Bell on Fail to Set) została wybrana w opcjach systemowych.  

Alarm Ten rodzaj wyjścia jest wyzwalany po załączeniu obszaru alarmu w systemie lub w dowolnym obszarze 
określonym w systemie. 

Alarm Confirmed 
(Potwierdzony alarm) 

Potwierdzenie alarmu powoduje wyzwolenie tego wyjścia. Alarm jest uważany za potwierdzony, gdy 2 
niezależne obszary alarmowe w systemie (lub w obrębie tego samego obszaru) zostaną załączone przed 
upływem określonego czasu). 

Panic (Antynapadowy) ¹) To wyjście włącza się po załączeniu obszaru alarmu antynapadowego (Panic Alarm), znajdującego się w 
dowolnym obszarze systemu. Wyjście alarmu antynapadowego (Panic Alarm) jest również załączane w 
przypadku wystąpienia zdarzenia przymuszenia użytkownika lub włączenia opcji antynapadowej na 
klawiaturze SPC. 

Hold-up (Alarm 
rabunkowy) 

To wyjście włącza się po załączeniu obszaru alarmu rabunkowego (Hold-up), znajdującego się w dowolnym 
obszarze systemu. 

Fire (Przeciwpożarowy) To wyjście włącza się po załączeniu obszaru przeciwpożarowego (Fire), znajdującego się w dowolnym 
obszarze systemu. 

Tamper (Zabezpieczenie 
antysabotażowe) 

To wyjście włącza się po wykryciu próby sforsowania zabezpieczenia antysabotażowego (Tamper) w 
dowolnym obszarze systemu 

Medical (Medyczny) To wyjście włącza się po załączeniu obszaru medycznego (Medical) 
Fault (Awaria) To wyjście załącza się po wykryciu awarii technicznej (Technical Fault) 
Technical (Techniczny) To wyjście służy do śledzenia sytuacji w obszarze technicznym 
Mains Fault (Awaria 
zasilania) ¹) 

To wyjście załącza się po odłączeniu zasilania sieciowego 

Battery Fault (Awaria 
baterii) ¹) 

To wyjście załącza się po wystąpieniu problemu z baterią zapasową. Jeśli napięcie na stykach baterii spadnie 
poniżej 11 V, wtedy nastąpi załączenie tego wyjścia. Opcja przywracania (Restore) dla tego rodzaju awarii jest 
dostępna dopiero, gdy poziom napięcia wyniesie co najmniej 11,8 V. 

Partset A (Częściowa 
aktywacja A) 

To wyjście załącza się, gdy system lub dowolny obszar systemu znajduje się w trybie częściowej aktywacji A 
(Partset A) 

Partset B (Częściowa 
aktywacja B) 

To wyjście załącza się, gdy system lub dowolny obszar systemu znajduje się w trybie częściowej aktywacji B 
(Partset B) 

Fullset (Pełna aktywacja) To wyjście załącza się, gdy system pracuje w trybie pełnej aktywacji (Fullset) 
Fail to set (Błąd aktywacji) To wyjście załącza się, gdy wystąpił błąd aktywacji systemu lub dowolnego obszaru systemu, a następnie 

wyłącza się po przywróceniu alarmu 
Entry/Exit 
(Wejście/Wyjście) 

To wyjście załącza się po otwarciu obszaru wejścia/wyjścia (Entry/Exit), np. w przypadku uruchomienia 
wyłącznika czasowego wejścia lub wyjścia 

Latch (Blokada) To wyjście załącza się (ON) pod koniec czasu wyjścia i wyłącza (OFF) na początku czasu wejścia 
Fire Exit (Wyjście 
przeciwpożarowe) 

To wyjście załącza się (ON) w przypadku otwarcia dowolnego obszaru przeciwpożarowego (Fire) w systemie 

Chime (Dzwonek) To wyjście załącza się na chwilę, gdy dowolny obszar alarmu w systemie z ustawionym atrybutem dzwonka 
(Chime) zostanie otwarty 
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RODZAJ WYJŚCIA OPIS 
Smoke (Sygnalizacja 
dymu) 

To wyjście załącza się na chwilę, gdy użytkownik dokonuje dezaktywacji systemu; wyjście służy również do 
kasowania ustawień sygnalizatorów dymu 

Walk Test (Test ruchu) ¹) To wyjście załącza się na chwilę, gdy test ruchu okaże się udany, a obszar alarmu zostanie otwarty 
Auto Arm (Automatyczne 
uzbrajanie) 

To wyjście załącza się, jeśli funkcja automatycznego uzbrajania została uruchomiona w systemie 

User Duress 
(Przymuszenie 
użytkownika) 

To wyjście załącza się, gdy wykryty zostanie stan przymuszenia użytkownika (na klawiaturze wprowadzony 
został kod PIN + 1) 

PIR Masked (Maskowanie 
PIR) 

To wyjście załącza się, gdy w systemie znajdują się maskowane obszary PIR 

Zone Omitted (Omijanie 
obszaru systemu) 

To wyjście załącza się, gdy w systemie ustawiono obszary blokady (Inhibit), izolacji (Isolate) lub testu ruchu 
(Walk Test). 

Fail to Communicate 
(Błąd łączności) ¹) 

To wyjście załącza się w przypadku wystąpienia błędu połączenia z centralą 

Tab. 18 Rodzaje wyjść 

¹)Ten rodzaj wyjścia może informować tylko o zdarzeniach dla całego systemu 
(bez zdarzeń dotyczących danego obszaru). 

Szczegółowe informacje znajdują się w Tab. 18. 
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10.10.2 Programowanie wyjść 
 

Na klawiaturze opcje programowania obszarów są dostępne w menu OUTPUTS, 
zgodnie z Tab. 19 poniżej. Tab. 20 przedstawia lokalizację tych opcji w menu 
pełnego programowania inżyniera (Full Engineer). 

 
7  

OUTPUTS  

 

  

CONTROLLER   

   
EXPANDERS 

   

EXPANDER 1 IO  OUTPUT1 

  NAMES 

  TYPE 

  MODE 

  POLARITY 

 

  LOG 

Tab. 19 Opcje systemowe w menu OUTPUTS 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 20 Lokalizacja opcji wyjść (OUTPUTS) w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) 

 

Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami wyjść (Outputs) za 
pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu, klawiatura musi znajdować się w 
trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w wyświetlanych 
opcjach wyjść (OUTPUTS) należy: 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera (domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania 
OUTPUTS. 
  Elipsa (…) na poniższych ilustracjach 
oznacza możliwość wyboru opcji menu poprzez przewijanie. 

 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

...OUTPUTS... 
BACK SELECT
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Programowanie wyjść obszarów za pomocą klawiatury:  
1. Przewinąć do ustawienia CONTROLLER 

lub EXPANDER i nacisnąć SELECT. 

W przypadku programowania modułów 
rozszerzenia, należy przewinąć do żądanego 
modułu rozszerzenia. 
2. Przewinąć do wyjścia do programowania i 

nacisnąć SELECT. 
3. Jeśli załączanie wyjść jest zapisywane w 

dzienniku zdarzeń systemowych (np. 
ustawienie Enabled (Wł.), pozycje 
zapisywane / Disabled (wył.), pozycje), 
dostępne są poniższe opcje programowe: 
– Names (Nazwy): służy do identyfikacji 

wyjścia; w tym celu należy wprowadzić 
opisową, niepowtarzalną nazwę  

– Output Type (Rodzaj wyjścia): 
określa rodzaj wyjścia; opis rodzajów 
wyjścia znajduje się w Tab. 18 

– Output Mode (Tryb wyjścia): określa 
tryb wyjścia: Continuous (ciągłe), 
Momentary (chwilowe) lub Pulsed 
(pulsowe) 

– Polarity (biegunowość): określa 
biegunowość wyzwalania wyjścia 
(dodatnia lub ujemna) 

– Log (Dziennik): włącza lub wyłącza 
dziennik systemowy 

4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu 
Outputs. 

Procedura testowania wyjść została opisana w 
rozdziale 10.12.4, Output Test (Test wyjścia). 

 

 

 

 

 

 

...CONTROLLER... 
BACK SELECT

...OUTPUT1... 
BACK SELECT

Ext. Bell 
BACK ENTER

...OUTPUT TYPE... 
BACK SELECT

...SYSTEM... 
BACK ENTER 

...OUTPUT MODE... 
BACK SELECT

...CONTINOUS... 
BACK SELECT

...POLARITY... 
BACK SELECT

...POSITIVE... 
BACK SELECT

...LOG... 
BACK SELECT

...ENABLED... 
BACK SELECT
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10.11 Łączność 
 

Na klawiaturze opcje programowania łączności są dostępne w menu 
COMMUNICATION, zgodnie z Tab. 21 poniżej. Tab. 22 przedstawia lokalizację 
tych opcji w menu pełnego programowania inżyniera (Full Engineer). 

 
   

COMMUNICATION  

 

 

MODEMS 

CENTRAL STATION 

 

 

Tab. 21 Opcje systemowe w menu COMMUNICATIONS 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 22 Lokalizacja opcji łączności (COMMUNICATION) w menu pełnego 
programowania inżyniera (Full Engineer) 

Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami łączności 
(COMMUNICATION) za pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu, klawiatura 
musi znajdować się w trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w 
wyświetlanych opcjach łączności (COMMUNICATION) należy: 
1.  Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania COMMUNICATION. 
  Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 

10.11.1 Modems (Moduły telefoniczne) 
 

Szczegółowe informacje na temat programowania modułów telefonicznych za 
pomocą klawiatury znajdują się w rozdziale 10.2, Konfiguracja modułów 
telefonicznych. System SPC obsługuje inteligentne moduły telefoniczne, które 
umożliwiają nawiązywanie połączeń z liniami telefonicznymi analogowymi oraz z 
sieciami komórkowymi i zapewniają rozszerzone opcje łączności. W tym celu 
należy odpowiednio skonfigurować system SPC. Szczegółowe informacje na temat 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

...COMMUNICATION... 
BACK SELECT
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konfiguracji modułu telefonicznego GSM lub PSTN znajdują się w rozdziale 10.2.1, 
Konfiguracja modułu telefonicznego GSM lub PSTN.  

  

10.11.2 Central Station (Centrala) 
 

Programowanie ustawień centrali:  
1. Przewinąć do opcji programowania CENTRAL 

STATION.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlona zostanie opcja dodawania (ADD) 
centrali. 

3. Nacisnąć SELECT. 
4. Następnie wyświetlone zostaną opcje 

programowania następujących ustawień: 
– Account ID (Identyfikator konta): takie 

informacje powinny być udostępniane ze 
stacji odbiorczej; służą one do identyfikacji 
użytkowników przy okazji każdego 
połączenia z centralą alarmową 

– Account Name (Nazwa konta): opis zdalnej 
centrali alarmowej 

– Protocol (Protokół): wykorzystywany 
protokół łączności (SIA, Contact ID, Fast 
Format) 

– 1ST Phone Number (Pierwszy numer telefonu): pierwszy numer telefonu 
do wybrania w celu skontaktowania się z centralą alarmową 

– 2nd Phone Number (Drugi numer telefonu): drugi numer do wybrania w 
celu skontaktowania się z centralą alarmową; system podejmie próbę 
nawiązania kontaktu z centralą alarmową za pomocą tego numeru jedynie 
w przypadku nieudanej próby połączenia się z pierwszym numerem 
kontaktowym 

– Priority (Priorytet): moduł telefoniczny, tj. główny (primary) lub zapasowy 
(back-up), który zostanie użyty do nawiązania łączności z centralą 
alarmową 

 Po zakończeniu programowania na klawiaturze wyświetlona zostanie opcja 
wykonania połączenia testowego do centrali alarmowej. 

...CENTRAL STATION... 
BACK SELECT

...ADD... 
BACK SELECT

ACCOUNT ID 

 
BACK ENTER

...MAKE A TEST CALL.. 
BACK SELECT
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10.12 Test 
 

Na klawiaturze opcje programowania testu są dostępne w menu TEST, zgodnie z 
Tab. 23 poniżej. Tab. 24 przedstawia lokalizację tych opcji w menu pełnego 
programowania inżyniera (Full Engineer). 

 
8   

TEST  

 

 

BELL TEST 

WALK TEST 

ZONE MONITOR 

OUTPUT TEST 

SOAK TEST 

 

AUDIBLE OPTIONS 

Tab. 23 Opcje systemowe w menu TEST 

0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 24 Lokalizacja opcji testu (TEST) w menu pełnego programowania inżyniera 
(Full Engineer) 

Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami testu (TEST) za 
pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu, klawiatura musi znajdować się w 
trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w wyświetlanych 
opcjach testu (TEST) należy: 

 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera 

(domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu 

pełnego programowania inżyniera (FULL 
ENGINEER). 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji programowania TEST. 

 
  Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 

 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

...TEST... 
BACK SELECT
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10.12.1 Bell test (Test sygnalizatora dźwiękowego) 
 

Wykonanie testu sygnalizatora dźwiękowego:  
1. Przewinąć do opcji programowania BELL TEST. 
2. Nacisnąć SELECT. 

10.12.2 Walk Test (Test ruchu) 
 

Test ruchu to test systemu SPC służący do sprawdzenia poprawności 
funkcjonowania czujek.  

Wykonanie testu ruchu:  
1. Przewinąć do opcji programowania WALK TEST.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba obszarów alarmowych 
podłączonych do systemu i wyświetlone zostanie polecenie testowania XX 
(�TO TEST XX’), gdzie XX to CAŁKOWITA liczba obszarów alarmowych.  
 Obszary antynapadowe (Panic), przeciwpożarowe (Fire), wyjścia 
przeciwpożarowego (Fire Exit) i napadu rabunkowego (Holdup) wchodzą w 
skład testu ruchu, gdyż załączenie tych obszarów nie powoduje uruchomienia 
alarmu. 

3. Znaleźć czujkę podłączoną do pierwszego obszaru i ją załączyć (poprzez 
otwarcie drzwi lub okna).  
 Rozlegnie się ciągły brzęczyk klawiatury (co najmniej 2 s), oznaczający 
wykrycie otwarcia obszaru; liczba obszarów pozostałych do przetestowania 
(wyświetlonych na klawiaturze) zmniejsza się.  

4. Kontynuować test aż do sprawdzenia wszystkich obszarów alarmu. Jeśli 
system nie wykrywa otwarcia obszaru, należy sprawdzić podłączenie czujki 
oraz/lub wymienić ją z innym urządzeniem tego typu, o ile okaże się to 
konieczne. 

   

 

 UWAGA 
Obszary alarmu zaprogramowane jako antynapadowe (Panic), przeciwpożarowe (Fire), wyjścia 
przeciwpożarowego (Fire Exit) i napadu rabunkowego (Holdup) wchodzą w skład testu ruchu w trybie 
pełnego programowania inżyniera (Full Engineer). 

   

10.12.3 Zone Monitor (Monitorowanie obszaru) 
 

Opcja monitorowania obszaru (Zone Monitor) wyświetla informacje o stanie 
każdego z obszarów alarmowych systemu.  

Wyświetlanie informacji o stanie obszaru:  
1. Przewinąć do opcji programowania ZONE MONITOR.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego obszaru i nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlony zostanie stan obszaru oraz przypisana do niego wartość oporu. 
4. Nacisnąć NEXT w celu zlokalizowania obszaru (np. CONTROLLER 1 = 

pierwszy obszar alarmowy na kontrolerze). 
 Poniższa tabela zawiera wyjaśnienie skrótów statusu (rezystorów typu 
DEOL). 
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Stan obszaru Skrót 
CLOSED (Zamknięty) CL 
OPEN (Otwarty) OP 
SHORT (Zwarcie) SH 
DISCONNECTED 
(Odłączony) DIs 

Tab. 25 Informacje o stanie 

Opcja testu monitorowania umożliwia sprawdzenie poprawnej pracy wszystkich 
obszarów alarmowych.  

Wykonanie testu monitorowania obszaru: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> TEST> ZONE 

MONITOR.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do żądanego obszaru alarmowego i nacisnąć SELECT lub 

bezpośrednio wprowadzić numer obszaru. 
 Jeśli obszar znajduje się w pobliżu klawiatury, zmiana stanu klawiatury może 
zostać zaobserwowana w czasie testu. Stan obszaru alarmowego i wartości 
oporu są wyświetlane w prawym górnym rogu. 

4. Zmienić stan czujki: przykładowo, dla czujki kontaktronowej w drzwiach 
wystarczy otworzyć drzwi.  
 Rozlegnie się brzęczyk klawiatury, a stan czujki zmieni się z CL (zamknięty) 
na OP (otwarty). Odpowiednia wartość oporu zmienia się na wartość zależną 
od konfiguracji oporu EOL. 

   

 

 UWAGA 
Po zakończeniu instalacji zaleca się sprawdzenie poprawności pracy wszystkich obszarów 
alarmowych. W celu odnalezienia obszaru alarmowego wybrać NEXT (prawy dolny róg) na 
klawiaturze. Stan obszaru alarmowego o wartości SH czy DI oznacza, odpowiednio, zwarcie lub 
odłączenie obszaru. 

   

10.12.4 Output Test (Test wyjścia) 
 

Przeprowadzanie testu wyjścia: 
1. Przewinąć do opcji programowania OUTPUT TEST.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać między ustawieniem kontrolera (CONTROLLER) lub modułu 

rozszerzenia (EXPANDER), zgodnie z preferencjami. 
4. W przypadku testowania wyjść kontrolera należy przewinąć do żądanego 

wyjścia i nacisnąć SELECT. W przypadku testowania wyjść modułu 
rozszerzenia należy przewinąć do danego modułu, a następnie do żądanego 
wyjścia.  
 W górnym wierszu wyświetlacza klawiatury pojawi się bieżący stan wyjścia.  

5. Przełączać między włączaniem (ON) a wyłączaniem (OFF) stanu wyjścia. 
Sprawdzić, czy urządzenie podłączone do wybranego wyjścia odpowiednio 
zmienia swój stan.  
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10.12.5 Soak Test (Test ignorowania) 
 

Test ignorowania (Soak Test) stanowi doskonałą metodę testowania jedynie 
wybranych obszarów. Obszary alarmowe objęte testem ignorowania nie uruchomią 
żadnych alarmów, a jedynie zostaną zapisane w dzienniku zdarzeń. Obszary 
alarmowe poddane testowi ignorowania będą ignorowane aż do upłynięcia czasu 
ignorowania (ustawienie domyślne - 14 days [14 dni]). 

Wykonanie testu ignorowania: 
1. Przewinąć do opcji programowania SOAK TEST.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać w celu włączenia (ENABLE SOAK) lub wyłączenia (CANCEL 

SOAK) opcji ignorowania, zgodnie z preferencjami.  
4. Przewinąć do żądanego obszaru i nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlona zostanie wiadomość z potwierdzeniem ignorowania obszaru. 

10.12.6 Audible Options (Opcje dźwiękowe) 
 

Ustawienie opcji dźwiękowych (Audible Options) umożliwia przeprowadzanie 
testów. 

Ustawianie opcji dźwiękowych: 
1. Przewinąć do opcji programowania AUDIBLE OPTIONS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Dostępne opcje to: 

– Klawiatura 
– All (Wszystkie) 
– Ext Bell (Zewnętrzny sygnał dźwiękowy) 
– Int Bell (Wewnętrzny sygnał dźwiękowy) 

4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu Audible Options. 

10.13 Utilities (Narzędzia) 
 

Na klawiaturze opcje programowania narzędzi są dostępne w menu UTILITIES, 
zgodnie z Tab. 26 poniżej. Tab. 27 przedstawia lokalizację tych opcji w menu 
pełnego programowania inżyniera (Full Engineer). 

 
9   

UTILITIES  

 

 

SYS SOFTWARE 

DEFAULTS 

FAST PROGRAMMER

 

SPC Pro 

Tab. 26 Opcje systemowe w menu UTILITIES 
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0 SYSTEM STATUS 
1 VARIABLES 
2 TIMERS 
3 AREAS 
4 XBUS 
5 WIRELESS 
6 ZONES 
7 OUTPUTS 
 COMMUNICATION 

8 TEST 
9 UTILITIES 

Tab. 27 Lokalizacja opcji narzędzi (UTILITIES) w menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) 

Poniższy rozdział opisuje sposób posługiwania się opcjami narzędzi (Utilities) za 
pomocą klawiatury. Dla każdej pozycji menu, klawiatura musi znajdować się w 
trybie pełnego programowania inżyniera (Full Engineer), a w wyświetlanych 
opcjach narzędzi (UTILITIES) należy: 
1. Wprowadzić kod programowania inżyniera (domyślnie: 1111). 
2. Nacisnąć SELECT, aby przejść do trybu pełnego programowania inżyniera 

(FULL ENGINEER). 
3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, przewinąć do opcji programowania 

UTILITIES. 
 Elipsa (…) na poniższych ilustracjach oznacza możliwość wyboru opcji menu 
poprzez przewijanie. 

10.13.1 Sys Software (Oprogramowanie systemowe) 
 

Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania systemowego:  
1. Przewinąć do opcji programowania SYS SOFTWARE.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania aktualnie zainstalowanego w 
systemie.  

10.13.2 Defaults (Reset) 
 

Kasowanie użytkowników lub przywracanie ustawień fabrycznych w systemie: 
1. Przewinąć do opcji programowania DEFAULTS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przełączać między ustawieniami kasowania użytkowników (RESET USERS) i 

przywracania ustawień fabrycznych (FACTORY DEFAULT), zgodnie z 
preferencjami, a następnie nacisnąć SELECT. 
 Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie operacji.  

4. Nacisnąć YES (Tak), aby zatwierdzić kasowanie.  

10.13.3 Fast Programmer (Pamięć zewnętrzna do szybkiego programowania) 
 

Przesyłanie danych z kontrolera (panelu) do pamięci zewnętrznej: 
1. Przewinąć do opcji programowania FAST PROGRAMMER.  
2. Nacisnąć SELECT. 
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3. Przewinąć do opcji DATA FROM PANEL (Dane z panelu) i nacisnąć 
SELECT.  
 Wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie nazwy pliku konfiguracji. 

4. Wprowadzić nazwę pliku i nacisnąć ENTER.  
 Wyświetlony zostanie komunikat TRANSFER OK, informujący o pomyślnym 
zapisaniu konfiguracji panelu na pamięci zewnętrznej. 

 

Przesyłanie danych do kontrolera (panelu) z pamięci zewnętrznej:  
1. Przewinąć do opcji programowania FAST PROGRAMMER.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Przewinąć do opcji DATA TO PANEL (Dane do panelu) i nacisnąć SELECT.  

 Wyświetlone zostaną nazwy wszystkich plików konfiguracji przechowywanych 
w pamięci zewnętrznej. 

4. Wybrać żądany plik i nacisnąć SELECT. 
 Wyświetlony zostanie komunikat TRANSFER OK, informujący o pomyślnym 
zapisaniu konfiguracji panelu na kontrolerze SPC (panelu). 

10.13.4 SPC Pro 
 

Programowanie opcji SPC Pro:  
1. Przewinąć do opcji programowania SPC PRO.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Dostępne opcje to: 

– Enable SPC Pro (Uruchamianie SPC Pro): włącza lub wyłącza narzędzie 
SPC Pro 

– Engineer Access (Dostęp inżyniera): włącza lub wyłącza dostęp 
inżyniera 

– Hasło: edycja istniejącego hasła systemowego  
4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu SPC Pro.  

10.14 Izolacja 
 

Za pomocą klawiatury można ręcznie odizolować obszary lub awarie w systemie. 
Izolacja obszaru powoduje jego usunięcie z systemu aż do momentu cofnięcia 
izolacji przez użytkownika. 

Izolacja obszaru: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> ISOLATE. 
2. Przewinąć do obszaru systemu z żądanym obszarem alarmowym lub awarią: 

opcje ZONES/SYSTEM/X-BUS i nacisnąć SELECT. 
3. Wyświetlona zostanie lista. Wybrać żądaną opcję i za pomocą strzałek do 

góry / do dołu przełączyć jego ustawienie z nieodizolowany (NOT ISOLATED) 
na odizolowany (ISOLATED).  

4. Nacisnąć SELECT, aby opuścić menu. 
 W tej opcji menu można również włączyć widok odizolowanych obszarów lub 
awarii. 
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10.15 Event Log (Dziennik zdarzeń) 
 

Opcja dziennika zdarzeń (EVENT LOG) umożliwia przeglądanie listy ostatnich 
zdarzeń systemowych. Zdarzenia wyświetlane są z przerwami co sekundę.  

Wyświetlanie dziennika zdarzeń: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> EVENT LOG. 
2. Nacisnąć SELECT, aby wyświetlić dziennik zdarzeń. 

10.16 Zmiana kodu 
 

Zmiana kodu inżyniera: 
1. Przewinąć do opcji FULL ENGINEER> CHANGE CODE. Wyświetlony 

zostanie obecny kod inżyniera.  
2. Dokonać żądanych zmian 
3. Nacisnąć SELECT. 
4. Nacisnąć SAVE, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. 

   

 

 UWAGA 
Zmieniony kod inżyniera należy zanotować, gdyż firma Siemens nie ma możliwości odzyskania tego 
nowego ustawienia. Problemy z zapomnianym kodem można rozwiązać jedynie poprzez przywrócenie 
ustawień fabrycznych systemu, co wiąże się z utratą programowania opcji.  Ustawienia te mogą 
zostać przywrócone, jeżeli sporządzona została kopia zapasowa. 

   

10.17 Użytkownicy 

10.17.1 Dodawanie 
 

Dodawanie nowych użytkowników do systemu: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> USERS> ADD.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Wprowadzić nazwę użytkownika i nacisnąć ENTER. 
4. Wybrać jeden z poniższych rodzajów użytkownika:  

– Limited (Ograniczony)  
– Standard (Standardowy) 
– Zaawansowany 

5. Nacisnąć SELECT. 
6. Wprowadzić kod użytkownika i nacisnąć ENTER.  

10.17.2 Edycja 
 

W celu wyświetlania i edytowania uprawnień użytkowników należy przejść do 
menu programowania podanych poniżej.  

Edytowanie użytkowników w systemie: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> USERS> EDIT.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. System umożliwia edycję następujących ustawień użytkownika: 

– Change Name (Zmiana nazwy): edycja bieżącej nazwy użytkownika 
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– Change Type (Zmiana rodzaju): edycja bieżącego rodzaju użytkownika 
– User Options (Opcje użytkownika): włączanie i wyłączanie dostępnych 

opcji użytkownika (dezaktywacja [Unset], częściowa aktywacja [Partset A], 
izolacja [Isolate] itp.) 

– Change Areas (Zmiana obszarów): włączanie i wyłączanie dostępu 
użytkownika do obszarów 

– PACE (Pilot PACE): włączanie i wyłączanie opcji pilota PACE 
– Pilot RF: włączanie i wyłączanie dostępu za pomocą pilota zbliżeniowego 

RF 
4. Nacisnąć BACK, aby opuścić opcje menu USER.  

10.17.3 Usuwanie  
 

Usuwanie użytkowników z systemu: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> USERS> DELETE.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie operacji.  
3. Nacisnąć YES (Tak), aby usunąć użytkownika. 

10.18 Konfiguracja SMS 
 

Konfiguracja funkcji SMS w systemie: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> SETUP SMS.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Dostępne opcje konfiguracji to: 

– Enable SMS (Włączenie SMS): przełączać między włączeniem (SMS 
ENABLED) a wyłączeniem (SMS DISABLED) opcji SMS, zgodnie z 
preferencjami 

– Phone Number (Numer telefonu): wprowadzić numer telefonu dla 
połączeń SMS 

– Reported Events (Zdarzenia raportowane): włączanie i wyłączanie 
powiadomienia SMS dla określonych zdarzeń, takich jak alarmy (Alarms), 
potwierdzone alarmy (Confirmed), awarie (Fault), zmiana trybu (Mode 
Change), blokada (Inhibit), izolacja (Isolate) czy inne zdarzenia (Other 
Events) 

4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu SMS SETUP.  
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10.19 Tekst instalatora  
 

Ustawienie tekstu instalatora (Installer Text) pozwala inżynierowi na wprowadzenie 
informacji systemowych oraz informacji kontaktowych inżyniera.  

Programowanie tekstu instalatora: 
1. Przewinąć do opcji programowania FULL ENGINEER> INSTALLER TEXT.  
2. Nacisnąć SELECT. 
3. Dostępne opcje konfiguracji to: 

– System Name (Nazwa systemu): służy do identyfikacji systemu i wymaga 
zrozumiałej i opisowej nazwy instalacji 

– System ID (Identyfikator systemu): służy do identyfikacji instalacji 
podłączonej do centrali alarmowej (maks. 10 cyfr) 

– Installer Name (Nazwa instalatora): służy do celów kontaktowych 
– Installer Phone (Telefon instalatora): służy do celów kontaktowych 
– Display Installer (Wyświetlanie instalatora): ustawienie umożliwiające 

wyświetlenie szczegółowych informacji instalatora, gdy system znajduje się 
w trybie bezczynności 

4. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu INSTALLER TEXT. 
   

 

 UWAGA 
Po zakończeniu instalacji, szczegółowe dane kontaktowe instalatora zaprogramowane za pomocą 
niniejszych opcji menu powinny również zostać wpisane na wysuwanej etykiecie klawiatury. 
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11 Dostęp użytkownika za pośrednictwem klawiatury 
 

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.  

Inżynier instalacji może określić, które menu i opcje systemu SPC są dostępne dla 
użytkownika. Użytkownik, który nie widzi opcji opisanej w podręczniku, po prostu 
nie ma uprawnień do uzyskania dostępu do takiej funkcji. Dla celów 
bezpieczeństwa, kod użytkownika na wyświetlaczu wyświetlany będzie jako 
gwiazdki. Lewy klawisz funkcyjny odpowiada opcji QUIT. 

Po wprowadzeniu kodu użytkownika dostępne są następujące opcje: FULLSET, 
PARTSET A, PARTSET B, MENUS. Strzałki do góry i do dołu służą do przewijania 
powyższych opcji.  

11.1 Aktywacja systemu: FULLSET 
 

Opcja pełnej aktywacji systemu (FULLSET) zapewnia następującą funkcjonalność: 
 Pełne zabezpieczenie budynku (otwarcie obszaru alarmowego wywołuje alarm) 
 Otwarcie obszaru wejścia/wyjścia uruchamia zegar wejścia. Jeśli alarm nie 
zostanie zdezaktywowany przed upływem określonego czasu, włączy się alarm 

Aby wybrać opcję FULLSET, należy wprowadzić 
prawidłowy kod użytkownika, a następnie nacisnąć 
SELECT (prawy klawisz funkcyjny). Na drugim 
wierszu wyświetlacza odliczany będzie czas do 
wyjścia, a brzęczyk będzie przypominał 
użytkownikowi o konieczności opuszczenia 
budynku. Przy pełnej aktywacji systemu na dolnym 
wierszu wyświetlacza LCD pojawi się komunikat FULLSET, widoczny przez około 
10 sekund. 

Informacje na temat błędu aktywacji systemu znajdują się w rozdziale 11.4, Błąd 
aktywacji systemu. 

11.2 Aktywacja systemu: PARTSET A 
 

Opcja częściowej aktywacji systemu (PARTSET A) zapewnia następującą 
funkcjonalność: 

 Strefa ochronna wokół budynku, umożliwiająca 
ruch poprzez obszary wyjścia i wejścia. 

 Wyłączenie obszarów EXCLUDE A z zasięgu 
ochrony 

 Natychmiastowa aktywacja alarmu po włączeniu 
trybu; domyślnie do trybu PARTSET A nie 
przypisano żadnych czasów wyjścia 

18/07/2008 12:30 
SETTING 45 SECONDS

18/07/2008 
SYSTEM FULLSET

...PARTSET A?... 
EXIT SELECT

18/07/2008 12:55 
PARTSET B SET
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Aby wybrać opcję PARTSET A, należy wprowadzić prawidłowy kod użytkownika, 
przejść do opcji PARTSET A, a następnie nacisnąć SELECT (prawy klawisz 
funkcyjny).  

Informacje na temat błędu aktywacji systemu znajdują się w rozdziale 11.4, Błąd 
aktywacji systemu. 

11.3 Aktywacja systemu: PARTSET B 
 

Opcja częściowej aktywacji systemu (PARTSET B) zapewnia następującą 
funkcjonalność: 

 Strefa ochronna wokół budynku, umożliwiająca 
ruch poprzez obszary wyjścia i wejścia. 

 Wyłączenie obszarów EXCLUDE B z zasięgu 
ochrony 

 Natychmiastowa aktywacja alarmu po włączeniu 
trybu; domyślnie do trybu PARTSET B nie 
przypisano żadnych czasów wyjścia 

Aby wybrać opcję PARTSET B, należy wprowadzić prawidłowy kod użytkownika, 
przejść do opcji PARTSET B, a następnie nacisnąć SELECT (prawy klawisz 
funkcyjny). 

   

 

 UWAGA 
Tryby konfiguracji funkcji częściowej aktywacji Partset A i Partset B zależą od sposobu 
zaprogramowania systemu. 

   

11.4 Błąd aktywacji systemu 
 

Błąd aktywacji systemu to warunek otwarty lub awaria wykryta w obszarze 
alarmowym, dla którego wybrana została opcja 
pełnej lub częściowej aktywacji A/B (FULLSET lub 
PARTSET A/B). Klawiatura wyświetla numer i opis 
obszaru.  

W celu aktywacji systemu należy odnaleźć dany obszar i go zamknąć lub usunąć 
awarię. Następnie powtórzyć operację pełnej lub częściowej aktywacji (FULLSET, 
PARTSET A/B).  

11.5 Wymuszona aktywacja systemu 
 

System umożliwia wymuszoną aktywację mimo 
istnienia otwartego obszaru alarmowego. Taka 
opcja umożliwia zablokowanie otwartego obszaru, 
a następnie przeprowadzenie normalnej aktywacji 
systemu. 

Jeśli użytkownik ma uprawnienie do 
przeprowadzenia wymuszonej aktywacji (FORCE 
SET), a obszar alarmu jest otwarty, to w 
przypadku wybrania opcji pełnej lub częściowej 
aktywacji (FULLSET lub PARTSET) rozlegnie się 
brzęczyk klawiatury, a w górnej linii wyświetlacza 

...PARTSET B?... 
EXIT SELECT

18/07/2008 12:55 
PARTSET B SET

ZONE 1  
QUIT OPEN

...FORCED SET?... 
BACK SELECT

18/07/2008 12:30 
SETTING 45 SECONDS

18/07/2008 12:30 
SYSTEM FULLSET
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pojawi się informacja o otwartym obszarze. Następnie użytkownik będzie mógł 
opuścić menu (QUIT, lewy klawisz funkcyjny) lub wymusić aktywację (FORCE, 
prawy klawisz funkcyjny).  

QUIT: Wybór tej opcji przerywa próbę aktywacji systemu i przełącza użytkownika z 
powrotem do opcji programowania użytkownika (User Programming). 

FORCE: Taka opcja umożliwia zablokowanie otwartego obszaru, a następnie 
wymuszenie aktywacji systemu. 

11.6 Dezaktywacja systemu 
 

Dezaktywacja systemu (UNSET): 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. Klawiatura wyświetli monit o 

dezaktywację systemu.  
2. Aby dezaktywować system (UNSET), 

nacisnąć SELECT (prawy klawisz funkcyjny). 
W dolnym wierszu wyświetlacza klawiatury 
przez około pięć sekund wyświetlana będzie 
informacja o dezaktywacji systemu. Po 
upływie tego czasu informacja zniknie.  

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

4. Na klawiaturze wyświetlane będzie źródło 
alarmu, a dioda DEL alarmu będzie migać. 
Informacja o sytuacji alarmowej zniknie z 
klawiatury dopiero po przywróceniu alarmu.  

...UNSET?... 
EXIT SELECT

SYSTEM UNSET 

PANEL DISARMED 
 

ALARM ZONE 2 
FIRST ZONE  
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11.7 Przywracanie alarmu (Alarm) 
 

W systemie SPC sytuacje alarmowe są oznaczone poprzez migającą żółtą diodę 
alarmową oraz poprzez uruchomienie brzęczyka klawiatury. Ponadto na 
klawiaturze pojawi się informacja o lokalizacji i rodzaju sytuacji alarmowej. Opcja 
przywracania 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 obszaru, 
który wywołał alarm do normalnego stanu, np. zamknięciu otwartego obszaru lub 
ponownym nawiązaniu połączenia 
magistrali X-BUS. System SPC NIE 
oferuje opcji przywracania (Restore) bez 
wcześniejszego wykrycia usuniętej 
awarii. 

Niektórzy użytkownicy mogą nie mieć 
dostępu do funkcji przywracania 
(Restore), jeśli inżynier nie wybierze tej 
opcji (Restore’) w menu uprawnień 
użytkownika (User Rights). 
Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień 
do przywracania alarmu, będą odbierać 
na klawiaturze wiadomości o awarii, aż 
do blokady (Inhibit) lub izolacji (Isolate) 
obszaru alarmowego lub sytuacji 
alarmowej.  

W systemie SPC4000 sytuacje alarmowe są oznaczone poprzez migającą żółtą 
diodę alarmową oraz poprzez uruchomienie brzęczyka klawiatury. Ponadto na 
klawiaturze pojawi się informacja o lokalizacji i rodzaju sytuacji alarmowej. 

Przywracanie sytuacji alarmowej powstałej po otwarciu obszaru: 
1. Odnaleźć otwarty obszar (wyświetlany na klawiaturze) i przywrócić czujkę 

alarmową do normalnego stanu poprzez zamknięcie drzwi lub okna. 
2. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika i wybrać opcję RESTORE (prawy 

klawisz funkcyjny). W górnym wierszu wyświetlony zostanie obszar alarmowy 
odpowiedzialny za uruchomienie alarmu.  

3. Nacisnąć prawy klawisz menu w celu przywrócenia alarmu. Na klawiaturze 
wyświetlony zostanie komunikat o przywróceniu wszystkich alarmów (ALL 
ALERTS RESTORED), a migająca dioda alarmowa DEL zostanie wyłączona.  

W przypadku alarmów dotyczących systemu lub opcji łączności (awaria zasilania 
sieciowego lub rozłączenie magistrali X-BUS) należy odnaleźć źródło sytuacji 
alarmowej, 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 inżynierem instalacji. W międzyczasie można 
zablokować (Inhibit) lub odizolować (Isolate) obszar awarii i nadal korzystać z 
systemu. 

 

 UWAGA 
Stan alarmu jest wyświetlany na klawiaturze jedynie w trybie dezaktywacji systemu (UNSET). Jeśli 
przed wystąpieniem stanu alarmu system został aktywowany (SET), wtedy na klawiaturze nie pojawi 
się żadna informacja na ten temat aż do momentu dezaktywacji systemu (UNSET). 

ALARM ZONE 2 
Salon  

Salon 
QUIT RESTORE

ALL ALERTS 
RESTORED 
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11.8 Coded Restore (Przywracanie z kodu) 
 

Opcja przywracania z kodu (Coded Restore) jest dostępna jedynie przy ustawieniu 
klasy bezpieczeństwa (Security Grade) systemu na klasa 3 (Grade 3) lub 
konfiguracja inżyniera (Engineer Configure). Dzięki tej opcji użytkownik ma 
możliwość przywrócenia stanów alarmu, która normalnie jest dostępna jedynie dla 
inżyniera instalacji. W celu przypisania użytkownikowi tej funkcji konieczne będzie 
wprowadzenie dla niej kodu.  

Przeprowadzanie przywracania z hasła (Coded Restore) systemu. 
1. Upewnić się, że obszar alarmowy lub awaria, która wywołała alarm, została 

fizycznie przywrócona do normalnego stanu pracy. 
2. Przed otwarciem opcji programowania użytkownika i wybraniem w menu 

funkcji przywracania z kodu (Coded Restore) należy skontaktować się z 
instalatorem. (Informacje kontaktowe instalatora znajdują się na wyciąganej 
etykiecie poniżej klawiatury.) 

3. Nacisnąć SELECT w opcji przywracania z kodem (Coded Restore). W 
górnym wierszu pojawi się 6-cyfrowy kod resetowania.  

4. Podać kod sześciocyfrowy dla instalatora.  
5. Odebrać nowo wygenerowany kod od instalatora.  
6. Wprowadzić nowy kod w poleceniu AUTH CODE.  
7. Nacisnąć SELECT. 
8. W górnym wierszu wyświetlacza pojawi się komunikat SYSTEM RESTORED 

(Przywrócono system). 
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12 Menu użytkownika za pośrednictwem klawiatury 
 

Użytkownik ma dostęp do poniższych funkcji poprzez nawigację menu klawiatury.  

W trybie nawigacji użytkownik wybiera z listy jedną z wstępnie określonych opcji 
programowania. Strzałki do góry/do dołu umożliwiają przewijanie listy opcji do 
wyboru. 

12.1 Blokada obszaru 
 

Za pomocą klawiatury można ręcznie zablokować obszary w systemie. 
Zablokowanie obszaru powoduje jego usunięcie z systemu tylko przez jeden okres 
aktywacji alarmu.  
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 

SELECT.  
 Na klawiaturze wyświetlona zostanie opcja blokady (INHIBIT).  

3. Nacisnąć SELECT. 
4. Przewinąć do opcji ZONES i nacisnąć SELECT. 
5. Wyświetlona zostanie lista obszarów w systemie. Wybrać żądany obszar i za 

pomocą strzałek do góry / do dołu przełączyć jego ustawienie z 
niezablokowany (NOT INHIBITED) na zablokowany (INHIBITED).  

6. Nacisnąć SELECT, aby opuścić opcje programowania użytkownika (User 
Programming). 

   

 

 UWAGA 
System SPC umożliwia blokadę jedynie obszarów typu alarm (Alarm), wejście/wyjście (Exit/Entry), 
wyjście ewakuacyjne (Fire Exit) oraz obszar linii (Line Zone). Inne rodzaje obszarów nie są 
wyświetlane w menu blokady. 
Jeśli jako ustawienie klasy bezpieczeństwa systemu SPC wybrano opcję konfiguracji inżyniera 
(Engineer Configure), wtedy opcja blokady obszarów alarmowych i awarii jest wyświetlana w menu 
blokady inżyniera. 

   

12.2 Wyświetlanie zablokowanych obszarów alarmowych 
 

Domyślnie użytkownik zaawansowany (Manager) lub standardowy (Standard) ma 
opcję ręcznej blokady obszaru alarmowego z 
klawiatury. Operacja blokowania jest aktywna 
jedynie przez jeden okres aktywacji alarmu. 
Zgodnie z normami [1], inżynier nie może 
przeprowadzać operacji blokady, ale może 
wyświetlić listę z zablokowanymi obszarami 
systemu.  
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT.  

...MENUS... 
EXIT SELECT

...INHIBIT... 
EXIT SELECT

VIEW INHIBITS? 
BACK SELECT

NO INHIBITS  
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 Na klawiaturze wyświetlona zostanie opcja blokady (INHIBIT).  
3. Nacisnąć SELECT. 

Wyświetlona zostanie opcja wyświetlania blokad (VIEW INHIBITS?).  
4. Nacisnąć SELECT.   
5. Jeśli nie włączono żadnej blokady obszaru alarmowego, wyświetlony zostanie 

komunikat NO INHIBITS (Brak blokad). 
6. Jeśli użytkownik włączył blokadę obszarów alarmowych w systemie, wtedy 

każdy blokowany obszar jest na krótko wyświetlany (ok. 1 s). 
7. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu wyświetlania 

blokady (VIEW INHIBITS). 

12.3 Blokowanie obszaru lub awarii 
 

Za pomocą klawiatury można ręcznie zablokować obszary lub awarie w systemie. 
Zablokowanie obszaru alarmowego powoduje usunięcie tego obszaru z bieżącej 
aktywacji systemu. 

Blokada obszaru: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT.  

3. Przewinąć do opcji INHIBIT i nacisnąć 
SELECT. 
 Wyświetlona zostanie lista obszarów w 
systemie.  

4. Przełączać pomiędzy ustawieniami bez 
blokady (NOT INHIBITED) oraz blokady 
(INHIBITED).  

5. Nacisnąć SELECT, aby zapisać ustawienie. 

...ZONES... 
EXIT SELECT

...ZONE 1... 
EXIT SELECT

...INHIBITED... 
BACK SELECT



Menu użytkownika za pośrednictwem klawiatury 

99 

Siemens Building Technologies  
Fire Safety & Security Products  09.2008
 
 

12.4 Izolowanie obszaru lub awarii 
 

Za pomocą klawiatury można ręcznie odizolować obszary lub awarie w systemie. 
Izolacja obszaru powoduje jego usunięcie z 
systemu aż do momentu cofnięcia izolacji przez 
użytkownika. 

Izolacja obszaru: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT. 

3. Przewinąć do opcji ISOLATE i nacisnąć 
SELECT. 

4. Przewinąć do opcji ZONES i nacisnąć 
SELECT. 
 Wyświetlona zostanie lista obszarów w 
systemie.  

5. Wybrać żądany obszar i za pomocą strzałek 
do góry / do dołu przełączyć jego ustawienie z 
nieodizolowany (NOT ISOLATED) na odizolowany (ISOLATED).  

6. Nacisnąć SELECT, aby zapisać ustawienie. 

12.5 Ustawienia daty i godziny 
 

System umożliwia ręczne ustawienie daty i godziny. Informacje o dacie i godzinie 
są następnie wyświetlane na klawiaturze, a samo ustawienie wykorzystywane jest 
przez zależne od czasu funkcje programowania.  

Programowanie daty i godziny: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 

SELECT. 
3. Przewinąć do opcji SET DATE/TIME i 

nacisnąć SELECT. W górnym wierszu 
wyświetlacza pojawi się data. 

4. 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, 
aby zapisać nową datę. W przypadku próby 
zapisania nieprawidłowej daty, przez 1 
sekundę wyświetlany będzie komunikat o 
niewłaściwej wartości daty (INVALID 
VALUE), a następnie pojawi się monit o 
wprowadzenie prawidłowej daty. 

5. 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, aby zapisać nową 
godzinę. W przypadku próby zapisania nieprawidłowej godziny, przez 1 

...ZONE 1... 
BACK SELECT

...MENUS... 
EXIT SELECT

...ISOLATE... 
EXIT SELECT

...ZONES... 
BACK SELECT

...ISOLATED... 
BACK SELECT

...MENUS... 
EXIT SELECT

...SET DATE/TIME... 
EXIT SELECT

DATE            08/07/2008 
BACK ENTER

TIME 12:22:38 
BACK ENTER
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sekundę wyświetlany będzie komunikat o niewłaściwej wartości godziny 
(INVALID VALUE), a następnie pojawi się monit o wprowadzenie prawidłowej 
godziny. 

12.6 Przeprowadzanie testów systemu  
 

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

Przeprowadzanie testu systemu.  
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT. 

3. Przewinąć do opcji TEST i nacisnąć SELECT. 

Użytkownik może wybrać test sygnalizatora 
dźwiękowego (BELL TEST), test ruchu (WALK TEST) lub test opcji dźwiękowych 
(AUDIBLE OPTIONS). 

W przypadku wybrania opcji testu sygnalizatora dźwiękowego (BELL TEST), 
użytkownik może następnie określić jego rodzaj: zewnętrzne sygnalizatory 
dźwiękowe (external bells), sygnalizator strobujący (strobe), wewnętrzne 
sygnalizatory dźwiękowe (internal bells) lub brzęczyk (buzzer). Po wybraniu 
żądanej opcji na odpowiednim urządzeniu odtwarzany jest dźwięk służący do 
sprawdzenia poprawności działania testowanego sprzętu. 

W przypadku wybrania opcji testu ruchu (WALK TEST), użytkownicy mogą 
sprawdzić pracę każdego urządzenia alarmowego poprzez aktywację go i 
sprawdzenie, czy na klawiaturze słychać krótkie brzęczenie.  

...MENUS... 
EXIT SELECT

...TEST... 
EXIT SELECT

...BELL TEST... 
BACK ENTER
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12.7 Przeprowadzanie testu ruchu (Walk Test)  
 

Test ruchu (Walk Test) umożliwia sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania 
czujek SPC.  

Wykonanie testu ruchu:  
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT. 

3. Przewinąć do opcji TEST i nacisnąć 
SELECT. 
 Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba 
obszarów alarmowych podłączonych do 
systemu i wyświetlone zostanie polecenie 
testowania XX (�TO TEST XX’), gdzie XX to 
liczba odpowiednich obszarów alarmowych 
testu ruchu.  
 Tylko obszary antynapadowe (Panic), 
przeciwpożarowe (Fire), wyjścia ewakuacyjnego (Fire Exit) i napadu 
rabunkowego (Holdup) nie wchodzą w skład testu ruchu. Tych rodzajów 
obszaru alarmowego NIE należy uruchamiać podczas testu ruchu. 

4. Znaleźć czujkę podłączoną do pierwszego obszaru i ją załączyć (poprzez 
otwarcie drzwi lub okna). 
 Rozlegnie się ciągły brzęczyk klawiatury (przez około 2 s), oznaczający 
wykrycie otwarcia obszaru; liczba obszarów pozostałych do przetestowania 
(wyświetlonych na klawiaturze) zmniejsza się.  

5. Kontynuować z pozostałymi obszarami alarmowymi w systemie, aż do 
przetestowania wszystkich obszarów. Jeśli system nie wykrywa otwarcia 
obszaru, należy sprawdzić podłączenie czujki oraz/lub wymienić ją z innym 
urządzeniem tego typu, o ile okaże się to konieczne. 

...MENUS... 
EXIT SELECT

...TEST... 
EXIT SELECT

...WALK TEST... 
BACK ENTER

TO TEST 1 
BACK SELECT
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12.8 Przeglądanie dziennika zdarzeń 
 

Opcja dziennika zdarzeń (EVENT LOG) umożliwia przeglądanie listy ostatnich 
zdarzeń systemowych. Ostatnie zdarzenie jest wyświetlane na dolnym wierszu 
wyświetlacza, przy czym wcześniejsze zdarzenia są następnie wyświetlane kolejno 
co jedną sekundę.  

Przeglądanie dziennika zdarzeń na klawiaturze: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. 
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT. 

3. Przewinąć do opcji EVENT LOG i nacisnąć 
SELECT.  
 Ostatnie zdarzenie zapisane w systemie jest 
wyświetlane na dolnym wierszu 
wyświetlacza klawiatury, przy czym 
wcześniejsze zdarzenia są następnie wyświetlane kolejno co jedną sekundę. 

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

12.9 Włączanie funkcji dzwonka 
 

System umożliwia włączenie i wyłączenie 
dzwonka we wszystkich obszarach, w których 
dzwonek został zaprogramowany jako funkcja 
alarmu dźwiękowego. 

Włączanie lub wyłączanie funkcji dzwonka:  
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika.  
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT. 

3. Przewinąć do opcji CHIME i nacisnąć 
SELECT. 

4. Przełączać w celu włączenia (ENABLED) lub wyłączenia (DISABLED) opcji.  

12.10 Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników 
 

Tylko użytkownicy zaawansowani (Manager) mają uprawnienia do dodawania, 
edytowania i usuwania użytkowników, o ile taka opcja nie została przypisana do 
profilu użytkownika. Zaawansowani użytkownicy (Managers) mogą dodawać, 
edytować i usuwać użytkowników w następujący sposób: 

...MENUS... 
EXIT SELECT

...EVENT LOG... 
EXIT SELECT

08 APR 08 12:30 
ENABLED 

...MENUS... 
EXIT SELECT

...CHIME... 
EXIT SELECT

ENABLED 
BACK SELECT
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12.10.1 Dodawanie 
 

Dodawanie nowych użytkowników do systemu: 
1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika 

(zaawansowanego).  
2. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 

przewinąć do opcji MENUS i nacisnąć 
SELECT. 

3. Przewinąć do opcji programowania 
USERS> ADD. 
 System wygeneruje i wyświetli kolejną 
dostępną nazwę użytkownika.  

4. Nacisnąć SELECT, aby wybrać domyślną 
nazwę i numer, albo wprowadzić własną 
nazwę użytkownika i nacisnąć SELECT. 
System umożliwia tworzenie trzech 
rodzajów użytkowników: STANDARD USER 
(standardowy), LIMITED USER 
(ograniczony) lub MANAGER 
(zaawansowany). Przewinąć do żądanego 
rodzaju i nacisnąć SELECT.  
Uwaga: system umożliwia zmianę profilu 
użytkownika w dowolnym momencie. 
System generuje domyślny kod dla 
każdego nowego użytkownika.  
W celu zmiany kodu należy zastąpić cyfry 
wyświetlone we wstępnym polu z liczbami. 

5. Nacisnąć SELECT, aby zaakceptować lub wprowadzić nowy kod użytkownika 
i nacisnąć SELECT. 

Klawiatura wyświetli potwierdzenie utworzenia nowego użytkownika. 

...MENUS... 
EXIT SELECT

...USERS... 
EXIT SELECT

...ADD... 
BACK SELECT

...USER1... 
BACK SELECT

...STANDARD USER... 
BACK SELECT

CODE 1234 
BACK ENTER

USER1 CREATED
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12.10.2 Edycja 
 

W celu wyświetlania i edytowania uprawnień użytkowników należy przejść do 
menu programowania podanych poniżej.  

Edytowanie użytkowników w systemie: 
1. Przewinąć do opcji programowania USERS> 

EDIT.    
2. Nacisnąć SELECT.    
3. System umożliwia edycję następujących 

ustawień użytkownika:  
– Change Name (Zmiana nazwy): edycja 

bieżącej nazwy użytkownika 
– Change Type (Zmiana rodzaju): edycja 

bieżącego rodzaju użytkownika 
– Change Name (Zmiana nazwy): edycja 

bieżącej nazwy użytkownika  
– User Options (Opcje użytkownika): 

włączanie i wyłączanie dostępnych opcji 
użytkownika (dezaktywacja [Unset], 
częściowa aktywacja [Partset A], izolacja 
[Isolate] itp.) 

– Change Areas (Zmiana obszarów): włączanie i wyłączanie dostępu 
użytkownika do obszarów systemu 

– Valid Code Time (Czas ważności kodu): włączanie i wyłączanie czasu 
ważności kodu 

– Valid Code Days (Dni ważności kodu): włączanie i wyłączanie dni 
ważności kodu 

– PACE (Pilot PACE): włączanie i wyłączanie opcji pilota PACE 
– Pilot RF: włączanie i wyłączanie dostępu za pomocą pilota zbliżeniowego 

RF 
4. Nacisnąć BACK, aby opuścić opcje menu USER.  

12.10.3 Usuwanie  
 

Usuwanie użytkowników z systemu: 
1. Przewinąć do opcji programowania USERS> 

DELETE.  
2. Nacisnąć SELECT. 

 Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie 
usuwania.  

3. Nacisnąć YES (Tak), aby usunąć użytkownika. 

 

...USERS... 
EXIT SELECT

...EDIT... 
BACK SELECT

...USER1... 
BACK SELECT

...CHANGE NAME... 
EXIT SELECT

Użytkownik 1 
BACK ENTER

...DELETE... 
BACK SELECT

...USER 1... 
BACK SELECT

ARE YOU SURE? 
NO TAK
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12.11 Zmiana kodu użytkownika 
 

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

Jeśli konfiguracja systemu wymaga 5 cyfr w kodzie użytkownika, wtedy nowy kod 
powinien składać się z pięciu cyfr. System nie zaakceptuje kodu o liczbie cyfr 
mniejszej niż wymagana. 

Zmiana kodu użytkownika:  
1. Przewinąć do opcji zmiany kodu (CHANGE 

CODE) i nacisnąć SELECT (prawy klawisz 
funkcyjny).  
 Pojawi się losowo wygenerowany kod 
użytkownika.  

2. Wybrać nowy kod, jeśli jest on do przyjęcia. 
Jeśli nie, należy wprowadzić nowy kod 
użytkownika i wybrać opcję ENTER (prawy klawisz funkcyjny). 

3. Aby potwierdzić nowy kod, należy nacisnąć SAVE (prawy klawisz funkcyjny).  
4. Nacisnąć BACK (lewy klawisz funkcyjny), aby powrócić do poprzedniego 

ekranu i poprawić kod.  

Jeśli podczas tego procesu nastąpi wyłączenie wyświetlacza, stary kod pozostaje 
ważny. 

   

 

 UWAGA 
Włączenie funkcji przymuszenia użytkownika (User Duress) uniemożliwia wprowadzanie kolejnych 
kodów użytkownika (np. 2906, 2907), ponieważ wprowadzenie na klawiaturze takiego kodu 
spowoduje uruchomienie alarmu przymuszenia użytkownika. 

   

12.12 Korzystanie z funkcji SMS 
 

Systemy SPC z modemami i właściwą konfiguracją umożliwiają obsługę funkcji 
wysyłania wiadomości tekstowych SMS. W celu użycia funkcji SMS, każdy 
użytkownik wymaga odpowiedniego poziomu profilu uprawnień użytkownika. 
Powiadomienie SMS o następujących zdarzeniach może zostać rozesłane do 
użytkowników jako wiadomość SMS: 

 Aktywacja alarmu 
 Potwierdzone alarmy 
 Awaria lub zabezpieczenie antysabotażowe  
 Uzbrajanie i rozbrajanie (Zmiana trybu) 
 Blokowanie i izolowanie obszarów 
 Pozostałe rodzaje zdarzeń 

CODE 4740 
BACK SELECT

UPDATED 
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12.12.1 SMS Events (Zdarzenia SMS) 
 

W celu odbierania powiadomień o zdarzeniach należy dokonać konfiguracji funkcji 
SMS, w tym ustawić numer telefoniczny, który obsługuje opcję SMS; ponadto w 
celu zapewnienia opcji wysyłania powiadomień należy zmienić ustawienie opcji 
zdarzeń (Events). 

Dodawanie numeru telefonu dla funkcji SMS: 
1. Przewinąć do opcji SMS EVENTS i nacisnąć 

SELECT. Dostępne opcje konfiguracji to: 
2. Dodać poprzez wprowadzenie numeru 

telefonicznego dla odbioru powiadomienia o 
zdarzeniu (w tym trzycyfrowy prefiks dla 
danego kraju)  
Edytować numer telefonu zgodnie z 
potrzebami. (Na tym poziomie znajduje się 
również włączanie opcji SMS i wybieranie 
zdarzeń raportowanych [Reported Events]). 
Delete (Usuwanie): Usuwać numer telefonu 
zgodnie z potrzebami. 

3. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu SMS 
EVENTS.  

Każdy użytkownik może ustawić maksymalnie pięć 
numerów do odbioru SMS-ów. 

 

Włączyć numer telefoniczny SMS [potwierdzenie odbioru] w menu zdarzeń SMS 
(Menu Events): 
1. Przewinąć do opcji SMS EVENTS i nacisnąć 

SELECT. 
2. Wybrać opcję EDIT.  
3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, przewinąć 

do odpowiedniego zarejestrowanego numeru i 
nacisnąć SELECT. 

4. Przewinąć do opcji włączania numeru 
(ENABLE NUMBER) i nacisnąć SELECT. 

5. Nacisnąć SELECT w celu wybrania ustawienia 
włączenia ENABLED [Można również nacisnąć 
SELECT i wybrać ustawienie wyłączenia 
DISABLED.] 

6. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu SMS 
EVENTS.  
 Na klawiaturze wyświetlony zostanie komunikat "Updated" (Zaktualizowano), 
informujący o pomyślnym zapisaniu ustawienia. 

 

...SMS EVENTS... 
EXIT SELECT

...ADD... 
BACK SELECT

SMS MUMBER 
  

353____ 
BACK ENTER

UPDATED  

...SMS EVENTS... 
EXIT SELECT

...EDIT... 
EXIT SELECT

...353123123... 
BACK SELECT

ENABLE NUMBER 
BACK SELECT
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W menu zdarzeń SMS (SMS Events) wybrać zdarzenia dla funkcji powiadomienia 
SMS: 
1. Przewinąć do opcji SMS EVENTS i 

nacisnąć SELECT. 
2. Wybrać opcję EDIT. Za pomocą strzałek do 

góry/do dołu, przewinąć do odpowiedniego 
zarejestrowanego numeru i nacisnąć 
SELECT. 

3. Za pomocą strzałek do góry/do dołu, 
przewinąć do opcji REPORTED EVENTS i 
nacisnąć SELECT. 

4. Przewijać i wybierać opcję włączenia 
(ENABLED) dla każdego żądanego 
powiadomienia o zdarzeniu.   
 Wyświetlanie zdarzeń poprzedzone znakiem 
gwiazdki. 

5. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu SMS 
EVENTS. 

 

 

12.12.2 SMS Control (Sterowanie SMS) 
 

W zależności od ustawienia uwierzytelniania SMS wybranego przez inżyniera 
instalacji, tryb funkcji SMS użytkownika może się różnić. 

 

Jeśli opcja Uwierzytelniania SMS (SMS Authentication) systemu została ustawiona 
na kod PIN karty SIM lub na identyfikację numeru (Caller ID), w takim przypadku 
konieczne będzie przeprowadzenie konfiguracji funkcji sterowania SMS (SMS 
Control): 
1. Przewinąć do opcji SMS CONTROL i nacisnąć SELECT. Dostępne opcje 

konfiguracji to: 
– SMS CALLER ID (Identyfikacja numeru 

SMS): Wprowadzić numer telefonu (w 
tym trzycyfrowego prefiksu dla nazwy 
kraju)  

– SMS PIN CODE (Kod PIM funkcji SMS): 
Wprowadzanie numeru kodu PIN 

– Delete (Usuwanie): Usuwać numer telefonu zgodnie z potrzebami 
2. Nacisnąć BACK, aby opuścić menu SMS SETUP. 

   

 

 UWAGA 
Niezależnie od rodzaju użytkownika, ustawienia inżyniera umożliwiają włączenie określonych 
uprawnień dostępu do funkcji dla każdego użytkownika. Jeśli opisana tutaj funkcja nie pojawia się w 
menu użytkownika klawiatury, oznacza to, że użytkownik nie ma odpowiedniego uprawnienia do 
dostępu do tej opcji. Informacje na temat właściwych uprawnień i ustawień można uzyskać u 
autoryzowanego inżyniera instalacji. 

   

...SMS EVENTS... 
EXIT SELECT

...EDIT... 
EXIT SELECT

...353123123... 
BACK SELECT

..REPORTED EVENTS.. 
BACK SELECT

...ALARMS... 
BACK SELECT

...SMS CONTROL... 
EXIT SELECT

...SMS CALLER ID... 
EXIT SELECT
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12.12.3 SMS Commands (Polecenia SMS) 
 

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień i zakończeniu konfiguracji SMS można 
przeprowadzić aktywację funkcji SMS. W zależności od konfiguracji SMS, 
polecenia można przesyłać za pośrednictwem kodu lub identyfikacji numeru 
wywołującego. Rodzaj kodu zależy od ustawień opcji Uwierzytelniania SMS (SMS 
Authentication). Inżynier instalacji zapewnia odpowiednie ustawienie i instrukcję 
użycia. 

Tabela poniżej zawiera wszystkie dostępne polecenia SMS. Ponadto tabela 
zawiera również późniejsze działania i reakcje. 

Polecenia SMS są wysyłane jako wiadomości tekstowe na numer telefoniczny 
karty SIM zainstalowanej w kontrolerze.  

W przypadku poleceń wykorzystujących kod, format wiadomości powinien 
zawierać kod, a następnie spację lub kropkę.  Gdzie **** to kod, a polecenie 
“command” to polecenie: ****.command  lub **** command.  

Przykładowo, w celu wpisania polecenia “HELP” należy wprowadzić następujący 
tekst: **** HELP lub ****.HELP 

POLECENIA (**** = kod)  

12.13 Allowing Engineer Access (Udostępnianie opcji 
programowania inżyniera) 

 

Po włączeniu dostępu do opcji programowania inżyniera lub producenta, na 
wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat ENGINEER ENABLE. Po uzyskaniu 
dostępu do tych opcji, użytkownik nie będzie mógł się zalogować do systemu aż do 
momentu wylogowania się inżyniera.  

Udostępnianie systemu do programowania 
inżyniera: 
1. Przewinąć do opcji udostępniania (GRANT 

ACCESS) i nacisnąć SELECT (prawy klawisz 
funkcyjny). 

2. Wybrać opcję udostępniania opcji 
programowania inżyniera (ALLOW ENGINEER; 
prawy klawisz funkcyjny) i wybrać ustawienie 
ENABLED.  

Aby wyłączyć dostęp do opcji programowania 
inżyniera, należy wykonać te same czynności, przy 
czym należy wybrać ustawienie DISABLED, a 
następnie nacisnąć SELECT (prawy klawisz 
funkcyjny). 

W opcjach programowania inżyniera można tworzyć 
nowych użytkowników z niepowtarzalnymi hasłami.  

...GRANT ACCESS... 
EXIT SELECT

...ENABLE... 
EXIT SELECT

...ALLOW ENGINEER... 
EXIT SELECT

UPDATED 
EXIT SELECT
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12.14 Language (Język)  
 

Na stronie logowania wyświetlone zostały dostępne ustawienia języka; zmiany są 
opcjonalne i wykonywane za pomocą ikon flag z dolnego prawego rogu strony.  

12.15 Podsumowanie stanu systemu 
 

Strona stanu systemu jest wyświetlana po zalogowaniu i zawiera menu 
programowania użytkownika (User Programming). Opcja User->Status wyświetla 
aktualny stan alarmów, w tym takich opcji, jak stan systemu, alarmy i blokady. Jeśli 
system został podzielony na obszary, wtedy na tej stronie wyświetlany jest stan 
każdego obszaru.  

Dla każdego obszaru systemu wyświetlane są następujące opcje: 

12.15.1 Zones (Obszary)  
 

Strona stanu obszarów alarmowych wyświetla każdy z obszarów alarmowych, 
opatrzony następującą informacją: 

 Zone Name (Nazwa obszaru): ciąg 16 znaków, który stanowi identyfikator tego 
obszaru alarmowego 

 Area (Obszar): obszar systemu, na który jest zmapowany obszar alarmowy 
 Zone Type (Rodzaj obszaru): rodzaj obszaru  
 Input (Wejście): stan wejścia fizycznego (otwarte/zamknięte itp.) 
 Status (Stan): stan wejścia fizycznego (OK, zabezpieczenie antysabotażowe 
itp.) 

 Action (Działanie): jeśli użytkownik ma prawa do blokady lub izolacji obszaru, 
te opcje zostaną przedstawione dla tego obszaru alarmowego; w celu 
wykonania działania izolacji lub blokady wybierz właściwą opcję 

12.15.2 Alarmy systemowe 
 

Alarmy systemowe na stronie programowania użytkownika (User Programming) 
zawierają informacje na temat wszystkich alarmów, które użytkownik może 
skasować bądź odizolować. Sygnał (lub wejście) alarmu z jego ostatnim stanem 
jest wyświetlany razem z działaniami dostępnymi dla użytkownika w każdej z 
sytuacji alarmowych. Izolowanie alarmu powoduje dezaktywację systemu aż do 
powrotnej deizolacji systemu. Blokowanie alarmu powoduje dezaktywację alarmu 
systemu przez tylko jeden cykl aktywacji. 

   

 

 UWAGA 
Zdarzenie przymuszenia użytkownika można jedynie przywrócić, nie można go zablokować lub 
odizolować. Funkcja przymuszenia użytkownika, która jest załączana poprzez wprowadzenie na 
klawiaturze kodu PIN powiększonego o 1, działanie funkcji zależy od wcześniejszego jej włączenia w 
opcjach Programowania inżyniera. 
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12.15.3 Moduły rozszerzenia 
 

W celu uzyskania dostępu do kompletnej listy modułów rozszerzenia wykrytych 
przez system należy przejść do menu Status-> Expanders. Kliknięcie dowolnego 
z parametrów identyfikacji (identyfikator, opis, rodzaj, numer seryjny) powoduje 
wyświetlenie dalszych informacji o stanie oraz opcji: 

12.15.4 Keypads (Klawiatury) 
 

W celu uzyskania dostępu do kompletnej listy klawiatur wykrytych przez system 
należy przejść do menu Status-> Keypads. Kliknięcie dowolnego z parametrów 
identyfikacji klawiatury (identyfikator, opis, rodzaj, numer seryjny) powoduje 
wyświetlenie dalszych informacji o stanie oraz opcji klawiatury: 

 Communication (Łączność): informacje o wejściu i stanie urządzenia. 
Izolacja/deizolacja jest opcjonalna. 

 Cabinet Tamper (Zabezpieczenie antysabotażowe szafki): informacje o 
awariach i stanie urządzenia. Izolacja/deizolacja jest opcjonalna.  

 PACE (Pilot PACE): zaznaczenie pola wyboru wyłącza działanie klawiszy na 
klawiaturze przez czas odliczania wyłącznika czasowego wyjścia, przy czym 
ustawienie to dotyczy jedynie klawiatur o zainstalowanym odbiorniku PACE 

 Panic (Antynapadowy): zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie 
alarmu antynapadowego klawiatury Jednoczesne naciśnięcie lewego i prawego 
klawisza funkcyjnego klawiatury powoduje uruchomienie alarmu 
antynapadowego (załączenie wszystkich sygnalizatorów dźwiękowych i 
strobujących). 

12.16 Log (Dziennik)  
 

Dziennik systemu jest dostępny zarówno z opcji programowania użytkownika, jak i 
opcji programowania inżyniera. Zawiera on listę wszystkich zdarzeń systemowych. 
Wraz z każdym zdarzeniem jest rejestrowana data, godzina i opis zdarzenia. 

Zawartość dziennika systemowego można skopiować i wkleić do pliku tekstowego 
poprzez wybranie opcji pliku tekstowego (Text File).  

Kompletna lista zarejestrowanych zdarzeń zostanie wyświetlona po naciśnięciu 
Wszystko (All). 

   

 

 UWAGA 
W celu uniknięcia sytuacji, gdzie wiele zdarzeń dziennika dotyczy tej samej sytuacji, system SPC 
zgodnie z normami [4] zezwala na zapisywanie jedynie trzech załączeń tego samego obszaru 
alarmowego w określonym czasie. 
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12.17 Utilities (Narzędzia) 
 

Z okna narzędzi (Utilities) użytkownicy mogą przypisywać dostęp do opcji 
programowania inżyniera i ustawić godzinę oraz datę. 

12.17.1 Allowing Engineer/Manufacturer Access (Dostęp do opcji programowania 
inżyniera/producenta) 

 

Użytkownicy mogą włączyć i ograniczyć dostęp inżyniera do systemu. Inżynierzy 
mogą uzyskać dostęp do kontrolera jedynie poprzez włączenie tego zezwolenia. 
Użytkownik zaawansowany również może udostępniać i ograniczać dostęp do 
opcji programowania producenta. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są 
możliwe jedynie przy włączonym dostępie do opcji programowania producenta. 

12.17.2 Zmiana kodu dostępowego 
 

Funkcja zmiany kodu dostępowego umożliwia użytkownikom zmianę ich kodu PIN. 
Najpierw należy wprowadzić stary kod PIN, a następnie nowy (dwukrotnie).  

12.17.3 Ustawienia daty i godziny 
 

Ustawiona w systemie data i godzina, która jest wyświetlana na klawiaturze i w 
dzienniku zdarzeń, jest widoczna również tutaj. Zaznaczenie pola wyboru w dolnej 
części strony umożliwia automatyczne przełączanie na czas letni.  

12.18 SMS  
 

System SPC obsługuje opcje zdalnego dostępu za pośrednictwem funkcji SMS. Po 
zainstalowaniu modułu telefonicznego i skonfigurowaniu systemu SPC w celu 
włączenia uwierzytelniania SMS (SMS Authentication), dostępne są następujące 
funkcje SMS: 

 Powiadomienie o zdarzeniu   
 Polecenia zdalne   

12.18.1 SMS Events (Zdarzenia SMS) 
 

Funkcja SMS pozwala na wybór zdalnego powiadamiania o poniższych 
zdarzeniach systemowych za pośrednictwem wiadomości SMS.  

 Aktywacja alarmu 
 Potwierdzone alarmy 
 Awaria lub zabezpieczenie antysabotażowe  
 Uzbrajanie i rozbrajanie 
 Blokowanie i izolowanie obszarów 
 Pozostałe rodzaje zdarzeń 

W opcji SMS->SMS Events można wykonać następujące czynności w celu 
dokonania konfiguracji zdarzeń SMS (SMS Events): 
1. Wybrać w celu włączenia funkcji SMS 
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2. Podać numer telefoniczny do wysyłania i odbierania (w tym trzycyfrowy 
prefiks dla danego kraju)  

3. Zaznaczyć zdarzenia systemowe (System Events), które wymagają 
powiadomienia przez SMS 

4. Nacisnąć Save, aby zapisać wszystkie zmiany. 
5. Przetestować opcję. 

   

 

 UWAGA 
Tekst wiadomości SMS jest przesyłany jedynie w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego testu 
poprawności działania funkcji SMS. W celu korzystania z tej funkcji należy wprowadzić wiadomość 
tekstową składającą się z liter (A-Z). 

   

12.18.2 SMS Control (Sterowanie SMS) 
 

Jeśli system został skonfigurowany i uwierzytelniony dla kodu PIN, a nie dla opcji 
logowania użytkownika, pojawi się poniższa opcja SMS. Użytkownicy muszą 
określić ustawienia dla poleceń zdalnych, w tym kod inny niż kod logowania. W 
opcji SMS->SMS Control należy wykonać następujące czynności:  
1. Podać numer telefoniczny do wysyłania i odbierania (w tym trzycyfrowy 

prefiks dla danego kraju)  
2. Stworzyć nowy kod do użycia (inny niż kod logowania) 
3. Powtórzyć nowy kod w celu zatwierdzenia  
4. Zapisać wprowadzone zmiany. 

12.19 Wyjścia X-10 
 

Wyjście X-10 zostało zaprojektowane do użycia z urządzeniami X-10, przy czym w 
systemie może się znaleźć maksymalnie 16 wyjść X-10, które zostały oznaczone 
unikalnymi etykietami od A1 do A16. 

Stan wyjścia X-10 nie jest znany dla kontrolera po jego uruchomieniu lub 
kasowaniu ustawień. Stan X-10 może być przechowywany przez urządzenia X-10. 
W każdym przypadku, po uruchomieniu lub kasowaniu ustawień zmiany stanu X-
10 mogą również wynikać z faktu wprowadzenia przez użytkownika skrótu 
klawiatury, zmian opcji włączania lub za pośrednictwem poleceń zewnętrznych. 
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13 Korzystanie z pamięci zewnętrznej  
 

Pamięć zewnętrzna do szybkiego programowania systemu SPC to przenośne 
urządzenie pamięci masowej, które pozwala inżynierowi na szybkie i wygodne 
przekazywanie i pobieranie plików konfiguracji. Pamięć zewnętrzna została 
wyposażona w dwa interfejsy znajdujące się na przeciwnych końcach urządzenia: 
1. Interfejs z kontrolerem SPC: Ten 10-wtykowy interfejs szeregowy znajduje 

się w górnej części pamięci zewnętrznej i służy do bezpośredniego 
podłączenia urządzenia do płytki kontrolera systemu SPC. Takie podłączenie 
pozwala inżynierowi na wykorzystanie interfejsu programowania przeglądarki 
do przekazywania i pobierania plików bezpośrednio z pamięci zewnętrznej.  

2. Interfejs USB z komputerem PC: Interfejs USB znajduje się w dolnej części 
pamięci zewnętrznej i służy do bezpośredniego podłączenia urządzenia do 
portu USB komputera PC. Zapisywanie i uzyskiwanie dostępu do plików 
konfiguracji wymaga użycia aplikacji do programowania SPC Pro*.  

*UWAGA: Oprogramowanie SPC Pro zostanie wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 

13.1 Podłączanie pamięci zewnętrznej do komputera PC 
 

Dostęp do danych zapisanych w pamięci zewnętrznej z komputera PC wymaga 
wcześniejszego załadowania sterowników urządzenia, które umożliwiają jego 
wykrycie przez system operacyjny komputera PC. 

 
 

1 Interfejs pamięci zewnętrznej do szybkiego 
programowania 

Rys. 18 Interfejs pamięci zewnętrznej do szybkiego programowania 
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W przypadku systemów Windows XP i 2000 należy zainstalować sterownik 
pamięci zewnętrznej z płyty CD systemu SPC i wykonać następujące czynności: 
1. Podłączyć pamięć zewnętrzną do portu USB komputera PC 
2. Wyświetlony zostanie Kreator znajdowania nowego sprzętu.  
3. Nacisnąć Anuluj w oknie Kreatora znajdowania nowego sprzętu. Uwaga: w 

przypadku wykrycia dwóch urządzeń należy anulować działanie obu 
kreatorów przed kontynuowaniem 

4. Dwukrotnie kliknąć plik instalacyjny „SPC.exe”. 
5. Trwa instalacja. Pojawi się okno dialogowe dotyczące certyfikacji Windows. 

Firma Siemens akceptuje kontynuację. W celu uzyskania dodatkowych 
szczegółów należy skontaktować się z administratorem sieci lub technikiem 
firmy Siemens. 

6. Kliknąć "Mimo to kontynuuj". Instalacja jest kontynuowana.  
7. Pod koniec instalacji na ekranie wyświetlone zostanie okno informujące o jej 

zakończeniu.  
8. Kliknąć "Zakończ", aby potwierdzić zakończenie instalacji. 

 

W przypadku systemu Windows Vista, użytkownicy z uprawnieniami 
administratora mogą zainstalować sterownik z płyty CD systemu SPC, wykonując 
następujące czynności: 
1. Dwukrotnie kliknąć plik instalacyjny „SPC.exe”. 

 Pojawi się okno kreatora instalacji. 
2. Stosować się do instrukcji pojawiających się w oknie kreatora 

 Trwa instalacja. 
 Pod koniec instalacji na ekranie wyświetlone zostanie okno informujące o jej 
zakończeniu.  

3. Kliknąć "Zakończ", aby potwierdzić zakończenie instalacji. 
4. Podłączyć pamięć zewnętrzną do portu USB komputera. 

   

 

 UWAGA 
Instalacja sterownika pamięci zewnętrznej w systemie Windows Vista wymaga posiadania uprawnień 
administracyjnych. 

   

Pamięć zewnętrzna do szybkiego programowania systemu SPC została 
zainstalowana na komputerze PC. Dostęp do plików konfiguracji wymaga 
uruchomienia aplikacji do programowania SPC Pro*.  

Szczegółowe informacje na temat aplikacji do programowania SPC Pro* znajdują 
się w Podręczniku oprogramowania SPC Pro. 

*UWAGA: Oprogramowanie SPC Pro zostanie wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 
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13.2 Podłączanie pamięci zewnętrznej do kontrolera SPC  
 

W celu podłączenia pamięci zewnętrznej do kontrolera SPC należy wykonać 
następujące czynności: 
1. Otworzyć obudowę kontrolera SPC i znaleźć interfejs do podłączenia pamięci 

zewnętrznej. NIE należy wyłączać zasilania kontrolera SPC. 
2. Ustawić pamięć zewnętrzną nad odpowiednim interfejsem na płytce 

kontrolera SPC, z 10-wtykowym złączem skierowanym do dołu. 
3. Upewnić się, że wtyki złącza znajdują się w jednej linii z otworami interfejsu, a 

następnie stanowczo, ale delikatnie wcisnąć złącze na interfejs. 
4. Dioda DEL na pamięci zewnętrznej przez chwilę zamiga w momencie 

uzyskiwania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu. NIE należy 
odłączać pamięci zewnętrznej, gdy dioda DEL miga. 

Kontynuować konfigurację na klawiaturze lub w przeglądarce, zgodnie z 
informacjami w rozdziale 13.3.  

W celu odłączenia pamięci zewnętrznej należy delikatnie, ale stanowczo 
wyciągnąć urządzenie z interfejsu.  

13.3 Konfiguracja za pomocą pamięci zewnętrznej 
 

W celu skonfigurowania pamięci zewnętrznej za pośrednictwem przeglądarki 
należy wykonać następujące czynności: 
1. Otworzyć tryb pełnego programowania inżyniera (Full Engineer) w opcjach 

programowania przeglądarki i wybrać stronę programowania plików (Files 
programming).  

2. Wybrać pamięć zewnętrzną (Fast Programmer). 
 Wyświetlone zostaną opcje przekazywania i pobierania plików.  

3. Wyświetlona zostanie lista plików konfiguracji zapisanych w pamięci 
zewnętrznej oraz opcje ich pobierania lub usuwania.  

4. W celu przekazania pliku konfiguracji z pamięci zewnętrznej do systemu SPC 
należy wprowadzić nazwę pliku w polu nazwy pliku i kliknąć opcję 
przekazywania (Upload).  
 W celu skonfigurowania pamięci zewnętrznej za pośrednictwem przeglądarki 
należy wykonać następujące czynności: 

5. Otworzyć tryb pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) w opcjach 
programowania przeglądarki i przewinąć w 
celu wybrania menu narzędzi (Utilities).  

6. Wybrać pamięć zewnętrzną (Fast 
Programmer). 

7. Przewinąć i wybrać żądaną opcję: 
– Data From Panel (Dane z panelu): Wybrać 
żądany plik z listy 

– Data To Panel (Dane do panelu): Wybrać 
żądany plik z listy 

– Delete Files (Usuwanie plików): Wybrać żądany plik z listy 
– Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

..FAST PROGRAMMER.. 
EXIT SELECT

...DATA FROM PANEL.. 
BACK SELECT
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 Każda opcja menu umożliwia wyświetlenie listy plików oraz opcji wyboru 
żądanego pliku. 

13.4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą 
klawiatury 

 

1. Wybrać narzędzia. 
2. Fast Programmer (Pamięć zewnętrzna do 

szybkiego programowania) 
3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego. 

 Panel przeszuka pliki w pamięci zewnętrznej w 
celu odnalezienia właściwego pliku z aktualizacją 
oprogramowania sprzętowego. Po odnalezieniu 
takiego pliku, użytkownik może wybrać i 
zaktualizować panel. 

FULL ENGINEER 
EXIT SELECT

..FAST PROGRAMMER.. 
EXIT SELECT

..FIRMWARE UPGRADE.. 
BACK SELECT
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14 Strefa dozoru 
 

System SPC obsługuje dwa różne sposoby obsługi stref dozoru, tzn. tryb 
komercyjny (Commercial) lub domowy (Domestic), przy czym obie konfiguracje 
obsługują systemy składające się z wielu obszarów.  

Z kolei każdy obszar obsługuje 4 różne tryby alarmu. Tryb komercyjny 
(Commercial) oferuje więcej programowalnych rodzajów alarmu niż tryb domowy 
(Domestic). Domyślne ustawienia nazw i rodzaju dla obszarów alarmowych w 
każdym trybie zostały wyliczone w Załączniku H: Ustawienia domyślne trybu 
domowego (Domestic) i komercyjnego (Commercial). 

14.1 Praca w trybie komercyjnym (Commercial) 
 

Tryb komercyjny świetnie nadaje się do zastosowań biznesowych, składających 
się z wielu obszarów systemu i dużej liczby obszarów alarmowych. Każdy obszar 
wydzielony w systemie obsługuje tryby alarmu wyliczone poniżej. 

 
Tryb alarmu Opis 
UNSET Rozbrojenie obszaru systemu; uruchomienie alarmu możliwe jedynie w przypadku załączenia obszarów 

alarmowych oznaczonych atrybutem 24 godziny (24Hour). 
PARTSET A Tryb zapewnia strefę ochronną wokół budynku, umożliwiającą ruch poprzez obszary wyjścia i wejścia. 

Obszary określone jako wyłączone (EXCLUDE A) pozostaną poza zasięgiem strefy ochronnej. Domyślnie 
nie ustawiono czasu wyjścia, a system jest aktywowany bezpośrednio po wybraniu tego trybu. Wybranie 
opcji aktywacji częściowej (Partset A) z zegarem umożliwia wprowadzenie ustawienia czasu wyjścia. 

PARTSET B Opcja zapewnia ochronę wszystkich obszarów, które nie zostały wyłączone (EXCLUDE B).  
Domyślnie nie ustawiono czasu wyjścia, a system jest aktywowany bezpośrednio po wybraniu tego trybu. 
Wybranie opcji aktywacji częściowej (Partset B) z zegarem umożliwia wprowadzenie ustawienia czasu 
wyjścia. 

FULL SET Pełne uzbrojenie obszaru systemu; otwarcie obszaru wejścia/wyjścia uruchamia zegar wejścia. Jeśli alarm 
nie zostanie zdezaktywowany przed upływem określonego czasu, włączy się alarm 

Tab. 28 Tryby alarmu 

14.2 Praca w trybie domowym (Domestic) 
 

Tryb domowy (Domestic) sprawdza się najlepiej dla instalacji domowych, które 
mają jeden lub więcej obszarów systemu, oraz niewielką albo średnią liczbę 
obszarów alarmowych. Każdy obszar wydzielony w systemie obsługuje tryby 
alarmu wyliczone poniżej. 
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Tryb alarmu Opis 
UNSET Rozbrojenie obszaru systemu; uruchomienie alarmu możliwe jedynie w przypadku załączenia obszarów 

alarmowych oznaczonych atrybutem 24 godziny (24Hour). 
PARTSET A Tryb zapewnia strefę ochronną wokół budynku, umożliwiającą ruch poprzez obszary wyjścia i wejścia (np. 

drzwi wejściowe i hol)  
Obszary określone jako wyłączone (EXCLUDE A) pozostaną poza zasięgiem strefy ochronnej. W tym trybie 
nie określono czasu wyjścia, a ochrona włącza się natychmiast po włączeniu tego trybu. 

PARTSET B Opcja zapewnia ochronę wszystkich obszarów, które nie zostały wyłączone (EXCLUDE B). 
Domyślnie nie ustawiono czasu wyjścia, a system jest aktywowany bezpośrednio po wybraniu tego trybu. 
Wybranie opcji aktywacji częściowej (Partset B) z zegarem umożliwia wprowadzenie ustawienia czasu 
wyjścia. 

FULL SET Pełne uzbrojenie obszaru systemu; otwarcie obszaru wejścia/wyjścia uruchamia zegar wejścia. Jeśli alarm 
nie zostanie zdezaktywowany przed upływem określonego czasu, włączy się alarm 

Tab. 29 Tryby alarmu 
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14.3 Alarmy pełne (Full Alarm) i lokalne (Local Alarm) w systemie 
SPC 

 

Rodzaj alarmu uruchomionego przez system SPC może zależeć od rodzaju 
obszaru alarmowego, który spowodował załączenie alarmu. Większość systemów 
alarmowych stosuje wizualne (sygnalizator strobujący) oraz dźwiękowe 
(sygnalizator dźwiękowy) wskaźniki naruszenia strefy dozoru w chronionych 
pomieszczeniach lub budynku. 

Domyślnie pierwsze 3 wyjścia fizyczne na kontrolerze SPC 4000 są przypisane do 
zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego, wewnętrznego sygnalizatora 
dźwiękowego lub zewnętrznego sygnalizatora strobującego. Jednoczesne 
załączenie tych 3 wyjść zapewnia wystarczające ostrzeżenie o stanie alarmu dla 
osób znajdujących się wewnątrz lub w najbliższym sąsiedztwie budynku czy 
pomieszczeń, gdzie miało miejsce naruszenie strefy dozoru.  

Pełne i lokalne alarmy systemu SPC załączają następujące wyjścia fizyczne: 
 Wyjście kontrolera 1: Zewnętrzny sygnalizator dźwiękowy 
 Wyjście kontrolera 2: Wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy 
 Wyjście kontrolera 3: Sygnalizator strobujący 

Szczegółowe informacje na temat sposobu podłączenia sygnalizatorów 
dźwiękowych i strobujących znajdują się w rozdziale 7, Podłączenie systemu. 

Uruchomienie pełnego alarmu (Full Alarm) powoduje wysłanie zgłoszenia do 
centrali alarmowej, o ile została ona skonfigurowana w systemie. 

Uruchomienie lokalnego alarmu (Local Alarm) nie powoduje wysłania zgłoszenia 
do centrali alarmowej, mimo jej skonfigurowania w systemie.  

Uruchomienie alarmu cichego (Silent Alarm) nie załącza wyjść 1-3 (brak 
audiowizualnych sygnałów alarmu). Stan alarmu zostanie zgłoszony do centrali 
alarmowej. Ciche alarmy są uruchamiane jedynie dla obszarów alarmowych 
oznaczonych atrybutem "cichy" (Silent), których otwarcie nastąpiło po aktywacji 
systemu. 
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15 Przykłady i rozwiązania systemowe 

15.1 Kiedy korzystać ze wspólnego obszaru? 
 

Wspólne obszary systemowe stanowią wygodny sposób aktywacji wielu obszarów 
w ramach jednej instalacji. Użytkownik przypisany do obszaru wspólnego może 
włączyć aktywację (SET) WSZYSTKICH obszarów systemu zawartych w obszarze 
wspólnym (dotyczy to nawet obszarów, które nie zostały przypisane do tego 
użytkownika). Jednakże dezaktywacja (UNSET) systemu przez użytkowników 
ogranicza się jedynie do przypisanych do nich obszarów systemowych.  

Korzystanie ze wspólnych obszarów powinno ograniczać się do sytuacji, gdzie w 
głównym miejscu dostępowym zainstalowano tylko jedną klawiaturę, która jest 
używana wspólnie przez wszystkich użytkowników w budynku (nie zaleca się 
użycia konfiguracji ze wspólnym obszarem w przypadku systemów wyposażonych 
w wiele klawiatur rozłożonych po różnych obszarach systemu).  

Rozwiązanie nr 1: Dwa działy w tej samej organizacji (rachunkowość i dział 
sprzedaży) używają tego samego punktu dostępowego (drzwi wejściowe) 

W takim przypadku zaleca się podzielenie systemu na trzy obszary (obszar 
wspólny, księgowość i dział sprzedaży). Obszar wspólny musi zawierać główny 
punkt dostępowy (drzwi wejściowe). Przypisać obszary alarmowe w dziale 
rachunkowości do Obszaru nr 2, a obszary alarmowe w dziale sprzedaży do 
obszarów alarmowych w Obszarze nr 3. Przy drzwiach wejściowych zainstalować 
klawiaturę i przypisać ją do wszystkich trzech obszarów. Określić 2 użytkowników 
(co najmniej) w systemie, po jednym dla każdego działu, a następnie przypisać 
użytkowników do właściwych im obszarów systemu oraz do obszaru wspólnego. 

Operacja: Aktywacja systemu 

Kierownik ds. klientów opuszcza biuro o godzinie 17:00. Po wprowadzeniu na 
klawiaturze swojego kodu użytkownika, opcja pełnej aktywacji (FULLSET) 
przedstawia mu do wyboru jedno z trzech podmenu:  

 ALL AREAS (Wszystkie obszary): aktywacja wszystkich obszarów przypisanych 
do obszaru wspólnego (obszar wspólny, rachunkowość, dział sprzedaży) oraz 
wszelkich dodatkowych obszarów przypisanych do kierownika ds. klientów (w 
tym przypadku takich obszarów nie ma). Odliczanie czasu wyjścia dla drzwi 
wejściowych przypomina użytkownikowi o konieczności wyjścia z budynku. 

 COMMON (Wspólny): aktywacja wszystkich obszarów przypisanych do obszaru 
wspólnego (obszar wspólny, rachunkowość, dział sprzedaży) oraz włączenie 
odliczania czasu wyjścia dla drzwi wejściowych 

 ACCOUNTS (Rachunkowość): aktywacja tylko obszaru z działem 
rachunkowości; obszar działu sprzedaży pozostaje dezaktywowany, a przez 
drzwi wejściowe można nadal dostać się do biura 

Gdy ostatni pracownik z działu sprzedaży opuszcza budynek, najpierw on/ona 
zamyka wszystkie drzwi i okna w obszarze 3 (AREA 3), a następnie wprowadza na 
klawiaturze kod użytkownika. Opcja pełnej aktywacji (FULLSET) przedstawi do 
wyboru jedno z trzech podmenu:  

 ALL AREAS (Wszystkie obszary): aktywacja wszystkich obszarów przypisanych 
do obszaru wspólnego (obszar wspólny, rachunkowość, dział sprzedaży) oraz 
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wszelkich dodatkowych obszarów przypisanych do pracownika działu sprzedaży 
(w tym przypadku takich obszarów nie ma). Odliczanie czasu wyjścia dla drzwi 
wejściowych przypomina użytkownikowi o konieczności wyjścia z budynku. 

 COMMON (Wspólny): aktywacja wszystkich obszarów przypisanych do obszaru 
wspólnego (obszar wspólny, rachunkowość, dział sprzedaży) oraz włączenie 
odliczania czasu wyjścia dla drzwi wejściowych 

 SALES (Sprzedaż): aktywacja WSZYSTKICH obszarów przypisanych do 
obszaru wspólnego (obszar wspólny, rachunkowość, dział sprzedaży) - dzieje 
się tak dlatego, że w systemie nie ma już żadnych innych nieuzbrojonych 
podobszarów systemu 

Operacja: Dezaktywacja systemu 

Gdy kierownik ds. klientów wraca do pracy, otwiera budynek i wprowadza na 
klawiaturze swój kod użytkownika, opcja pełnej dezaktywacji (UNSET) przedstawi 
mu do wyboru jedno z trzech podmenu:  

 ALL AREAS (Wszystkie obszary): dezaktywacja wszystkich obszarów 
przypisanych do pracownika księgowości (obszar wspólny, księgowość) oraz 
wszelkich dodatkowych obszarów przypisanych do pracownika działu 
rachunkowości. W tym przypadku nie ma takich dodatkowych obszarów. 
UWAGA: Pracownik działu księgowości nie może dezaktywować obszaru działu 
sprzedaży. 

 COMMON (Wspólny): dezaktywuje JEDYNIE obszar wspólny (recepcja). Opcja 
ta umożliwia rozbrojenie alarmu na obszarze recepcji, pozostawiając alarm 
aktywny w biurze działu rachunkowości i sprzedaży. 

 ACCOUNTS (Rachunkowość): dezaktywacja obszaru rachunkowości i obszaru 
wspólnego (recepcji). W tym przypadku obszar sprzedaży pozostaje aktywny, a 
dostęp przez drzwi wejściowe jest nadal dozwolony.  

Wykorzystanie obszarów wspólnych: 
 Obszar alarmowy uzbrajany za pomocą klucza (Keyarm Zone) 

Jeśli droga wejścia / wyjścia w obszarze wspólnym została zaprogramowana jako 
obszar alarmowy uzbrajany za pomocą klucza (Keyarm); użycie tej opcji powoduje 
aktywację (SET) wszystkich obszarów systemowych w obszarze wspólnym. 
Dezaktywacja obszaru alarmowego uzbrajanego za pomocą klucza powoduje 
DEZAKTYWACJĘ wszystkich obszarów w obszarach wspólnych.  

 Wiele klawiatur 

Jeśli obszary systemowe przypisane do wspólnego obszaru mają własne 
klawiatury dla wejścia / wyjścia, wtedy ważne jest zapewnienie, że czasy wyjścia 
przypisane do tych obszarów są wystarczające, aby użytkownik miał czas na 
wyjście z obszaru wspólnego. W tym przypadku uzbrajany obszar będzie ostatnim 
obszarem rozbrajanym i dlatego spowoduje uzbrojenie całego obszaru wspólnego. 

   

 

 UWAGA 
Najogólniej rzecz biorąc, zaleca się używanie wspólnych obszarów systemowych jedynie dla instalacji 
z tylko jedną klawiaturą znajdującą się przy wspólnym miejscu dostępowym prowadzącym do wejścia 
budynku. 
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16 Załącznik 

16.1 Załącznik A: Klawiatura - Menu użytkownika 
 

Aby wybrać opcję w menu użytkownika, korzystając wyłącznie z cyfr na 
klawiaturze, należy nacisnąć kod użytkownika oraz cyfrę z lewej strony opcji menu 
przestawionych poniżej. Np. w celu wybrania opcji częściowej aktywacji A (Partset 
A) należy wprowadzić kod użytkownika + 3. 

1 UNSET 
Dezaktywacja systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy każdy obszar 
zostanie wyświetlony w podmenu.  Jeśli system składa się z jednego obszaru, opisywana opcja 
dostępna jest jedynie dla aktywowanego systemu (Set). 

   

2 FULLSET 
Pełna aktywacja systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy każdy obszar 
zostanie wyświetlony w podmenu. Jeśli system składa się z jednego obszaru, opisywana opcja 
dostępna jest jedynie dla dezaktywowanego systemu (Unset). 

   

3 PARTSET A Częściowa aktywacja A systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy w 
podmenu wyświetlone zostaną wszystkie obszary. 

   

4 PARTSET B Częściowa aktywacja B systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy w 
podmenu wyświetlone zostaną wszystkie obszary. 

   
5 RESTORE Przywracanie alarmów. Opcja ta jest wyświetlana wyłącznie w przypadku aktywnych alarmów. 
   

 0 MENUS 
 

1 INHIBIT Użytkownicy mogą blokować obszar 

  
 2 ISOLATE Użytkownicy mogą izolować obszar 
  
 3 SET DATE/TIME Użytkownicy mogą konfigurować datę i godzinę 
  

 4 TEST 
Za pomocą tej opcji użytkownicy mogą przeprowadzać test sygnalizatora 
dźwiękowego albo test ruchu LUB wprowadzać zmiany do ustawień 
dźwięku 

  

 5 EVENT LOG Użytkownicy mogą wyświetlić dziennik zdarzeń, zawierający listę ostatnich 
zdarzeń systemowych 

  

 6 CHIME Użytkownicy mogą przypisać dzwonek do danego obszaru, co z kolei służy 
do testowania linii wejściowych tego obszaru bez uruchamiania alarmu 

  

 7 USERS Użytkownik zaawansowany może dodawać, edytować i usuwać 
użytkowników 

  
 8 CHANGE CODE Użytkownicy mogą zmienić własny kod użytkownika 
  

 9 SETUP SMS 
Użytkownicy mogą skonfigurować usługę SMS polegającą na wysyłaniu 
wiadomości tekstowych do telefonów komórkowych za pośrednictwem linii 
telefonicznej PSTN 

  

 0 GRANT ACCESS Użytkownicy mogą zapewnić dostęp do systemu inżynierowi lub 
producentowi 
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16.2 Załącznik B: Klawiatura - Menu inżyniera 
 

Kod inżyniera: 1111 

Aby wybrać opcję z menu inżyniera za pomocą wyłącznie cyfr na klawiaturze, 
należy wprowadzić kod programowania inżyniera oraz liczbę znajdującą się po 
lewej stronie danej opcji menu, zgodnie z tabelą poniżej. Np. w celu wyświetlenia 
użytkowników należy wprowadzić kod programowania inżyniera (domyślnie 1111) 
+ 6 

 
1 ARMING  
   

 UNSET 
Dezaktywacja systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy każdy obszar 
zostanie wyświetlony w podmenu. Jeśli system składa się z jednego obszaru, opisywana opcja 
dostępna jest jedynie dla aktywowanego systemu (Set). 

   

 FULLSET 
Pełna aktywacja systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy każdy 
obszar zostanie wyświetlony w podmenu. Jeśli system składa się z jednego obszaru, opisywana 
opcja dostępna jest jedynie dla dezaktywowanego systemu (Unset). 

   

 PARTSET A Częściowa aktywacja A systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy w 
podmenu wyświetlone zostaną wszystkie obszary. 

   

 PARTSET B Częściowa aktywacja B systemu. Jeśli dla systemu określono więcej niż jeden obszar, wtedy w 
podmenu wyświetlone zostaną wszystkie obszary. 

   
2 INHIBIT Wyświetla listę zablokowanych obszarów w systemie 
   
3 ISOLATE Inżynier może odizolować obszary systemu 
   
4 EVENT LOG Wyświetla listę ostatnich zdarzeń systemowych 
   
5 CHANGE CODE Inżynier może zmienić własny kod programowania inżyniera 
   
6 USERS Inżynier może dodawać, edytować i usuwać użytkowników 
   
7 SETUP SMS Inżynier może włączyć (Enable) i wyłączyć (Disable) funkcjonalność SMS 
   
8 SET DATE/DATE Inżynier może konfigurować datę i godzinę 
   

9 INSTALLER TEXT Inżynier może zaprogramować informacje o instalacji oraz określić, czy mają one być 
wyświetlane na klawiaturze 

   

0 FULL ENGINEER 
Menu FULL ENGINEER pozwala na automatyczne wyłączenie alarmów w systemie oraz 
umożliwia inżynierowi zaprogramowanie opcji inżyniera, które wywołują alarmy bez samego 
wywoływania alarmów. 
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16.3 Załącznik C: Klawiatura - Menu pełnego programowania 
inżyniera (Full Engineer) 

 

Kod pełnego programowania inżyniera: 1111 

Aby wybrać opcję z menu pełnego programowania inżyniera za pomocą wyłącznie 
cyfr na klawiaturze, należy wprowadzić kod pełnego programowania inżyniera oraz 
liczbę znajdującą się po lewej stronie danej opcji menu, zgodnie z tabelą poniżej. 
Np. w celu wyświetlenia wyłączników czasowych (Timers) należy wprowadzić kod 
pełnego programowania inżyniera (domyślnie 1111) + 2. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 

SYSTEM 
STATUS VARIABLES TIMERS AREAS XBUS WIRELESS* ZONES OUTPUTS COMMUNICATION TEST UTILITIES 

                     

 SECURITY 
GRADE 

EXT BELL 
TIME ADD RECONFIGURE ADD OPIS CONTROLLER MODEMS BELL 

TEST 
SYS 

SOFTWARE 

 APPLICATION INT BELL 
TIME EDIT KEYPADS REMOVE TYPE EXPANDERS CENTRAL 

STATION 
WALK 
TEST DEFAULTS 

 SYSTEM 
AREAS 

EXT BELL 
DELAY DELETE LOCATE EXT 

ANTENNA ATTRIBUTES OUTPUT1  ZONE 
MONITOR 

FAST 
PROGRAMMER 

 PARTSET A STROBE 
TIME  MONITOR SUPERVISION TO AREA NAMES  OUTPUT 

TEST SPC PRO* 

 PARTSET B CHIME 
TIME  

 

EDIT SENSOR 
TYPE  TYPE  SOAK 

TEST  

 CALL ARC 
MSSG 

DIALER 
DELAY  EXPANDERS   MODE  AUDIBLE 

OPTIONS  

 KEYFOB 
RESTORE 

SOAK 
DAYS  LOCATE   POLARITY    

 USER 
DURESS 

DKNOCK 
DELAY  MONITOR   

 

LOG    

 RETRIGGER MAINS SIG 
DELAY  

 

EDIT   EXPANDER1 
IO    

 BELL ON 1ST KEYPAD 
TIMEOUT         

 BELL ON FTS WIRELESS 
FTS         

 STROBE ON 
FTS 

WIRELESS 
LOST         

 CODE DIGITS ENG 
ACCESS         

 OPEN ZONES ENTRY 
TIME         

 SHOW STATE EXIT TME         

 EOL 
RESISTANCE 

FULLSET 
BELL         

 SMS AUTH 
MODE 

FULLSET 
STROBE         

 PACE AND 
PIN 

FINAL 
EXIT         

 RESTORE ON 
UNSET 

TECH 
DELAY         

 OFFLINE 
TAMPER 

FAIL TO 
SET         

 *Funkcje bezprzewodowe oraz oprogramowanie SPC Pro zostaną wprowadzone na rynek w późniejszym terminie. 
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16.4 Załącznik E: Diody stanu kontrolera SPC 
 

 
Diody Funkcja 
Dioda 1 Poziom naładowania baterii 

WŁ.: jeśli napięcie baterii spadło poniżej poziomu całkowitego rozładowania (10,9 V) 
WYŁ.: stan baterii OK 

Dioda 2 Zasilanie sieciowe 
WŁ.: awaria zasilania sieciowego 
WYŁ.: zasilanie sieciowe działa poprawnie 

Dioda 3 Stan magistrali X-BUS 
WŁ.: Normalna praca konfiguracji magistrali X-BUS. Szybkie miganie oznacza pracę w 
trybie wyszukiwania urządzeń. 
MIGA: Oznacza ostatni moduł rozszerzenia w linii lub przerwane podłączenie 

Dioda 4 Usterka systemu 
WŁ.: na płytce kontrolera wykryto awarię sprzętową 
WYŁ.: nie wykryto awarii sprzętowej 

Dioda 5 Zapis do pamięci Flash 
WŁ.: system zapisuje dane do pamięci flash  
WYŁ.: system nie zapisuje danych do pamięci flash 

Dioda 6 Sygnał aktywności 
MIGA: system działa poprawnie  

 

WŁ.  WYŁ.  MIGA      

Tab. 30 Diody stanu kontrolera SPC 
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16.5 Załącznik F: Zasilanie modułów rozszerzenia z dodatkowych 
złącz zasilania 

 

Dodatkowe złącza zasilania 12 V na kontrolerze SPC (0 V, 12 V) dzielą to samo 
źródło zasilania (750 mA), co wyjścia Darlington (OP 4, OP 5, OP 6), umożliwiając 
podłączenie zasilania do różnych urządzeń zewnętrznych oraz/lub modułów 
rozszerzenia do kontrolera.  

W celu obliczenia liczby modułów rozszerzenia/klawiatur, które można bezpiecznie 
zasilać z dodatkowych złącz zasilania, należy dodać maksymalny pobór mocy 
wszystkich modułów rozszerzenia/klawiatur, które mają być zasilane, i określić, czy 
suma nie przekracza 750 mA. Poniżej znajduje się tabela zawierająca wartości 
poboru mocy dla każdego rodzaju modułu rozszerzenia. Maks. wartości natężenia 
zakładają, że wszystkie przekaźniki na modułach rozszerzenia pobierają zasilanie, 
a żadne urządzenie nie jest podłączane do dodatkowych złącz zasilania na 
każdym module rozszerzenia. 

Moduł rozszerzenia  Natężenie 
spoczynkowe 

 Maks. natężenie  

Moduł rozszerzenia na 8 linii wejściowych i 
2 linie wyjściowe 

45 mA 80 mA 

Moduł rozszerzenia na 8 linii 
przekaźnikowych, wyjściowych 

55 mA 190 mA 

Klawiatura LCD  60 mA 70 mA 
Klawiatura LCD (Czytnik kart) 90 mA 110 mA 

Tab. 31 Pobór mocy dla każdego rodzaju modułu rozszerzenia 

 

Moduł rozszerzenia 1 natężenie (mA) + Moduł rozszerzenia 2 natężenie (mA) 
+ ….. <750 mA 

 

Jeśli wyjścia Darlington (OP 4, OP 5 i OP 6) służą do zasilania zewnętrznych 
urządzeń, to znaczy, że zasilanie wysyłane do tych urządzeń ze źródła zasilania o 
natężeniu 750 mA musi zostać odjęte w celu określenia dostępnej wartości 
zasilania na dodatkowych złączach zasilania (0 V, 12 V). 
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1 Kontroler SPC 
2 Bateria 
3 Dodatkowe złącza zasilania 12 V 
4 Klawiatura 
5 Klawiatura 
6 Moduł rozszerzenia na linie wejściowe / wyjściowe 

Rys. 19 Zasilanie modułów rozszerzenia z dodatkowych złącz zasilania 
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16.6 Załącznik G: Obliczanie wymagań zasilania dla baterii 
 

System wymaga zapewnienia odpowiedniego zasilania zapasowego, 
stanowiącego źródło prądu dla wszystkich urządzeń w przypadku awarii zasilania 
sieciowego. W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania należy zawsze 
podłączać właściwą baterię zapasową i zapasowy zasilacz.  

Tabela poniżej zawiera przybliżoną charakterystykę maksymalnego prądu 
obciążenia, pobieranego z każdego rodzaju baterii przez przyjęte okresy gotowości 
o długości 12, 30 i 60 godzin. 

Poniższe przybliżone wartości zakładają pracę płytki kontrolera systemu SPC przy 
maksymalnym obciążeniu równym 200 mA (nie podłączono dodatkowego 
obciążenia ani zewnętrznych sygnalizatorów dźwiękowych) oraz że użyteczne 
zasilanie wyjściowe z baterii jest równe 85% jej maksymalnej pojemności. 

 

 0,85 x maks. pojemność baterii 
(AH) 

 Czas gotowości (w godzinach) 
 - 

Natężenie prądu w 
kontrolerze SPC 
 (maks. 200 mA) 

= Maks. obsługiwany prąd 
obciążenia 

Tab. 32  

Urządzenie z zasilaczem SPC5000  
SPC6000  

SPC4000  
SPCP332/333  

Maks. natężenie prądu w 
kontrolerze 

Approx. 200 mA Approx. 100 mA 

baterii 7 AH 17 AH 7 AH 17 AH 
12 h 296 mA 1004 mA 396 mA 1104 mA 
30 h n.a 282 mA 98 mA 382 mA 

Czas gotowości (w 
godzinach) 

60 h n.a. n.a. n.a. 141 mA 

Tab. 33 Czas gotowości baterii 

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia urządzeń i modułów znajdują się 
w Załączniku F. 

Pozycje określone jako "Nie dot." oznaczają, że wybrana bateria nie może 
zapewnić zasilenia przy minimalnym obciążeniu samego kontrolera systemu SPC 
przez określony czas gotowości.  

   

 

 UWAGA 
Nie zaleca się używania innych rodzajów baterii niż szczelne regulowane zaworami 
W celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, dostarczane zasilanie musi być wspomagane 
przez baterię przez wymagany czas gotowości. 
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16.7 Załącznik H: Ustawienia domyślne trybu domowego 
(Domestic) i komercyjnego (Commercial) 

 

Poniższa tabela zawiera domyślne nazwy i rodzaje obszarów alarmowych na 
kontrolerze w każdym trybie pracy. Wszystkie obszary alarmowe z podłączonych 
modułów rozszerzenia można traktować jako nieużywane, o ile nie zostaną 
odpowiednio skonfigurowane przez inżyniera instalacji. 

 

Funkcja  Tryb domowy Tryb komercyjny 

Nazwy obszarów alarmowych   

Kontroler - Obszar 1 Drzwi wejściowe Drzwi wejściowe  

Kontroler - Obszar 2 Salon Okno 1 

Kontroler - Obszar 3 Kuchnia Okno 2 

Kontroler - Obszar 4 Piętro, przód PIR 1 

Kontroler - Obszar 5 Piętro, tył PIR 2 

Kontroler - Obszar 6 PIR - hol Wyjście przeciwpożarowe 

Kontroler - Obszar 7 PIR - półpiętro Alarm przeciwpożarowy 

Kontroler - Obszar 8 Przycisk antynapadowy Przycisk antynapadowy 

Rodzaje obszarów   

Kontroler - Obszar 1 ENTRY/EXIT (Wejście/Wyjście) ENTRY/EXIT (Wejście/Wyjście) 

Kontroler - Obszar 2 ALARM ALARM 

Kontroler - Obszar 3 ALARM ALARM 

Kontroler - Obszar 4 ALARM ALARM 

Kontroler - Obszar 5 ALARM ALARM 

Kontroler - Obszar 6 ALARM FIREX (Wyjście przeciwpożarowe) 

Kontroler - Obszar 7 ALARM FIRE (Przeciwpożarowy) 

Kontroler - Obszar 8 PANIC (Antynapadowy) PANIC (Antynapadowy) 

Tab. 34 Tryb domowy (Domestic) i komercyjny (Commercial) 
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16.8 Załącznik I: Podłączanie interfejsu X10 do kontrolera SPC 
 

 

 
1 RJ11 
2 TX (4) 
3 GND (1) 
4 RX (4) 
5 RX (1) 
6 GND (5) 
7 TX (8) 
8 RJ45 

Rys. 20 Podłączenie X10 do kontrolera 

16.9 Załącznik J: Kody SIA 
 

Kody SIA Krótki opis Szczegóły 
AR Przywrócenie AC Przywrócenie zasilania sieciowego 
AT Problem AC Awaria zasilania sieciowego 
BA Alarm włamania Naruszenie strefy nadzoru dla uzbrojonego 

obszaru włamania  
BB Obejście włamania Obszar włamania zablokowany lub wyłączony
BC Anul. włamania  
BD Problem ruch.  
BE Przywrócenie z prob. ruch.  
BJ Przywrócenie z włamaniem  
BR Przywrócenie alarmu włamania  
BT Awaria włamania Zwarcie lub rozłączenie obszaru alarmowego 
BU Bez obejścia włamania  Usunięcie blokady/wyłączenia obszaru 
BV Włamanie potw.  2. obszar włamania został otwarty i powoduje 

uruchomienie potwierdzonego alarmu 
BX Tekst włamanie  
CD Blisko przestępca   
CF Wymusz. zamknięcie  
CG Zamknięcie obszaru Częściowa aktywacja/uzbroj. systemu 
CI Błąd zamknięcia   Błąd aktywacji systemu/obszaru w związku z 

otwartym obszarem alarmowym lub 
wymaganą usługą itp. 

CL Raport zamknięcia Pełna aktywacja/uzbroj. systemu 
CP Autom. zamknięcie  
CQ Zdalne zamknięcie  
CS Zamknięcie kluczem  
CT Późne otwarcie System nierozbrojony na czas - upłynął limit 

czasu wejścia. 
EA Alarm wyjścia  
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Kody SIA Krótki opis Szczegóły 
EJ Przywr. zabezp. antysabotaż. 

rozszerzenia 
Przywrócenie zabezpieczenia 
antysabotażowego na module rozszerzenia 

EM Brak rozszerzenia  
EN Przywr. brak. rozszerzenia  
ER Przywr. urządz. rozszerz.  
ES Zabezp. antysab. urząd. rozszerz, Aktywacja zabezpieczenia antysabotażowego 

modułu rozszerzenia 
ET Problem rozszerz.  
FA Alarm przeciwpoż. Wykryto stan pożaru 
FB Obejście przeciwpoż. Obejście obszaru przeciwpożarowego 

(blokada/wyłączenie) 
FC Anul. przeciwpoż.  
FJ Przywr. prob. przeciwpoż.  
FR Przywr. przeciwpoż.  
FT Prob. przeciwpoż.  
FU Bez obejścia przeciwpoż.  
HA Alarm rabunkowy Alarm cichy, kod przymuszenia użytkownika 

wprowadzony na klawiaturze 
HB Obejście rabunku  
HR Przywr. rabunku Przywrócono cichy alarm 
HT Prob. rabunku  
HU Bez obejścia rabunku  
JA Sabotaż kod użyt. Kod użytkownika został wprowadzony 

nieprawidłowo 7 razy 
JT Zmiana czasu Zmieniła się data/godzina systemu 
LB Lokalne progr. Początek lokalnego programowania – 

(Wysłane podczas wprowadzania kodu 
inżyniera do systemu) 

LR Przywr. modułu tel. Przywrócenie modułu telefonicznego – 
używane z rodzajem obszaru "LINE" (linia) 
(przesyłane po zamknięciu obszaru 
alarmowego) 

LT Prob. moduł tel. Problemy z modułem telefonicznym – 
używane z rodzajem obszaru "LINE" (linia) 
(przesyłane po otwarciu obszaru alarmowego)

LX Koniec progr. lokalnego Koniec lokalnego programowania - Inżynier 
poza lokalizacją  

MA Alarm med.  
MB Obejście med.  
MJ Przyw. prob. med.  
MR Przywrócenie obszaru 

medycznego 
 

MT Prob. med.  
MU Bez obejścia med.  
NL Perymetr uzbr.  
NR Przywr. poł. sieć  
NT Błąd poł. sieć  
OA Aut. otwieranie  
OG Otwarty obszar  
OP Raport z otwarcia System dezaktywowany/rozbrojony 
OS Otwarcie za pomocą klucza  
OQ Zdalne otwarcie  
OR Rozbr. alarmu  
PA Alarm antynap. Uruchomiony ręczny alarm antynapadowy - 

Prośba o interwencję służb ratunkowych 
PB Obejście antynap. Blokada/wył. obszaru antynap. 
PJ Przywr. prob. antynap.  
PR Przywróc. antynap. Alarm/problem w obszarze antynapadowym 
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Kody SIA Krótki opis Szczegóły 
został wyeliminowany (Możliwość wysyłania w 
przypadku dezaktywowanego/rozbrojonego 
systemu lub w przypadku zamknięcia obszaru 
po ustawieniu opcji “Przywrócenia alarmu 
antynapadowego” w profilach ustawień 
alarmów) 

PT Prob. antynap. Zwarcie lub rozłączenie obszaru 
antynapadowego 

PU Bez obejścia antynap. Usunięcie blokady/wyłączenia obszaru 
antynapadowego 

RC Zamk. przekaź.  
RN Zdalny reset  
RO Przekaź. otw.  
RP Test aut.  
RR Uruch.  
RS Zdalne prog. pomyślnie Nawiązanie pomyślnego połączenia z SPC za 

pomocą zdalnej aplikacji do programowania  
RT Utrata danych  
Odbiór Test ręczny Test. poł. SIA (polec. czas.) 
TA Zabezp. antysab. Alarm zabezpieczenia antysabotażowego – 

Otwarcie obudowy 
TB Obejście antysab. Alarm zabezpieczenia antysabotażowego – 

Obejście zabezpieczenia antysabotażowego 
TR Przywr. antysab. Przywracanie zabezpieczenia 

antysabotażowego – Obudowa zamknięta 
TU Bez obejścia antysab. Bez obejścia zabezpieczenia 

antysabotażowego – Zlikwidowane obejście 
zabezpieczenia antysabotażowego obudowy 

Nadaw. Poł. test.  
UA Alarm bez rodz.  
UB Obejście bez rodz.  
UJ Przywr. prob. bez rodz.  
UR Przywracanie bez rodzaju  
UT Prob. bez rodz.  
UU Bez obejścia bez rodz.  
YA Awaria sygn. dźw. Wykryto aktywację zabezpieczenia 

antysabotażowego sygnalizatora 
dźwiękowego 

XH Przywr. zagłusz. RF  
XJ Przywr. zabezp. antysab. RF  
XQ Zagł. RF   
XS Zabezp. antysab. RF  
YC Błąd łączn.  
YF Błąd sumy kontrolnej  
YH Przywr. sygn. dźw.  
YK Przywr. łączn.  
YM Brak baterii  
YP Problem zas.  
YQ Przywr. zas.  
YR Przywr. bat.  
YS Prob. łączn.   
YT Prob. bat.  
YW Reset f. Watchdog  
YX Wymagana usł.  
YZ Ukończ. usł.  

Tab. 35 Kody SIA 
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16.10 Załącznik K: Zmienne systemowe 
 

 
Zmienna Opis Domyślne 
SECURITY GRADE Klasa bezpieczeństwa (Security Grade) systemu SPC4000 jest określana przez ustawienie tej 

zmiennej. Informacje na temat wymagań klasy bezpieczeństwa znajdują się w [1]. 
Security Grade (Klasa bezpieczeństwa): Wybrać jedno z poniższych ustawień: Engineer, Grade 
2 lub Grade 3 
Security Country (Kraj systemu bezpieczeństwa): Wybrać jedno z poniższych ustawień: Ireland, 
Europe lub UK. 

Grade: 2 
Country (Kraj): 
n/a 

APPLICATION Zmienna zastosowania (Application) określa, czy system SPC został zainstalowany w biurze lub 
lokalu handlowo-usługowym, czy też w domu prywatnym.  
Wybrać ustawienie Commercial (k. komercyjna) lub Domestic (k. domowa) 

Domestic 

SYSTEM AREAS System SPC można zainstalować w budynku, który został podzielony na różne oddzielne 
obszary operacyjne. W celu spełnienia wymagań takich instalacji, system SPC obsługuje opcję 
wielu obszarów. Ustawienie zmiennej obszarów systemowych (SYSTEM AREAS) w pozycję 
włączoną (enabled) umożliwia inżynierowi określenie dwóch lub większej liczby obszarów w 
systemie. 

Disabled 

PARTSET A TIMED Zmienna PARTSET A TIMED zapewnia opcję czasu wyjścia dla trybu alarmu w aktywacji 
częściowej (PARTSET A), a zegar czasu wyjścia (EXIT TIMER) rozpocznie odliczanie 
natychmiast po aktywacji opcji PARTSET A. 

Enabled 

PARTSET B TIMED Zmienna PARTSET B TIMED zapewnia opcję czasu wyjścia dla trybu alarmu w aktywacji 
częściowej (PARTSET B), a zegar czasu wyjścia (EXIT TIMER) rozpocznie odliczanie 
natychmiast po aktywacji opcji PARTSET B. 

Enabled 

PARTSET A 
ACCESS TO E/EXIT 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów z ustawionym atrybutem 
dostępu (Access) na obszary wejścia/wyjścia przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu 
Partset A. 

 

PARTSET B 
ACCESS TO E/EXIT 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów z ustawionym atrybutem 
dostępu (Access) na obszary wejścia/wyjścia przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu 
Partset B. 

 

PARTSET A 
E/EXIT TO ALARM 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów wejścia/wyjścia na obszary 
alarmowe przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu Partset A. 

 

PARTSET B 
E/EXIT TO ALARM 

Włączenie tej zmiennej umożliwia automatyczną zmianę obszarów wejścia/wyjścia na obszary 
alarmowe przy aktywacji trybu częściowej aktywacji alarmu Partset B. 

 

PARTSET A 
RENAME 

Wprowadzanie opisu tekstowego dla trybu częściowej aktywacji alarmu Partset A.  

PARTSET B 
RENAME 

Wprowadzanie opisu tekstowego dla trybu częściowej aktywacji alarmu Partset B.  

PART A LOCAL 
 
 

Włączenie tej zmiennej umożliwia takie ustawienie systemu, gdzie aktywacja alarmu w trybie 
częściowej aktywacji systemu Partset A nie powoduje wysłania raportu o wystąpieniu takiego 
alarmu do zdalnej centrali. 

 

PART B LOCAL 
 

Włączenie tej zmiennej umożliwia takie ustawienie systemu, gdzie aktywacja alarmu w trybie 
częściowej aktywacji systemu Partset B nie powoduje wysłania raportu o wystąpieniu takiego 
alarmu do zdalnej centrali. 

 

CALL ARC MSSG 
 

Zmienna potwierdzenia (Confirmation) oznacza, że dany alarm został potwierdzony.  
Garda: Takie ustawienie podejmuje działania odpowiednie dla potwierdzonego alarmu, zgodnie 
z zaleceniami irlandzkiej policji.  
DD243: Takie ustawienie zapewnia zgodność podejmowanych działań z zaleceniami policji 
Wielkiej Brytanii, które zostały określone jako specyficzne wymagania dla instalacji 
komercyjnych w tymże kraju. 

 

KEYFOB RESTORE 
 

Zmienna przywracania zbliżeniowego (Keyfob Restore) pozwala użytkownikowi na zdalne 
przywracanie alarmów. 

 

USER DURESS 
 

Zmienna przymuszenia użytkownika (User Duress) pozwala użytkownikowi na przesłanie 
informacji o przymuszeniu użytkownika za pomocą klawiatury. Funkcja ta jest specjalnie 
przydatna w miejscach, gdzie istnieje realne zagrożenie użyciem przemocy lub zastosowaniem 
przymusu. 

 

RETRIGGER 
 

Zmienna ponownego włączenia (Retrigger) określa, czy sygnalizatory dźwiękowe/syreny 
włączają się ponownie w przypadku wykrycia aktywacji kolejnego obszaru alarmowego. 

 

BELL ON 1ST 
 

Zmienna sygnalizatora dźwiękowego po pierwszym alarmie (Bell On First) określa sposób 
aktywacji wyjść zewnętrznego i wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego. 

 

BELL ON FTS 
 

Zmienna sygnalizatora dźwiękowego po błędzie aktywacji (Bell on Fail to Set) zapewnia 
mechanizm informowania użytkownika, który przeprowadził właśnie aktywację systemu i 
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Zmienna Opis Domyślne 
wyszedł z budynku, o błędzie aktywacji systemu. 

STROBE ON FTS Zmienna sygnalizatora strobującego po błędzie aktywacji (Strobe on Fail to Set) zapewnia 
mechanizm informowania użytkownika, który przeprowadził właśnie aktywację systemu i 
wyszedł z budynku, o błędzie aktywacji systemu. 

 

CODE DIGITS Zmienna cyfr w kodzie (code digits) określa długość kodów użytkownika i inżyniera.  
OPEN ZONES 
 

Zmienna określająca, czy otwarte obszary są wyświetlane, gdy system znajduje się w stanie 
dezaktywacji i nie wystąpiły żadne zdarzenia. 

 

SHOW STATE 
 

Zmienna określająca, czy stan uzbrojenia (tryb aktywacji lub dezaktywacji) systemu jest zawsze 
wyświetlany w drugim wierszu wyświetlacza klawiatury. 

 

EOL RESISTANCE Zmienna umożliwiająca inżynierowi zaprogramowanie wartości oporu na końcu linii (EOL) dla 
wszystkich linii wejściowych podłączonych do systemu poprzez wykonanie jednej prostej 
czynności. Inżynier może wybrać konfigurację EOL jedynie dla wszystkich NOWYCH (NEW) 
obszarów albo dla WSZYSTKICH (ALL) obszarów, niezależnie od tego, czy są nowe, czy nie, 
poprzez wybranie odpowiedniej opcji. 

 

SMS AUTH MODE Zmienna określająca procedurę logowania dla funkcji SMS.  
PACE AND PIN Zmienna określająca wymagania logowania dla użytkownika.  
RESTORE ON 
UNSET 

Zmienna umożliwiająca użytkownikowi jednoczesną dezaktywację systemu i przywrócenie 
funkcji alarmu. 

 

OFFLINE TAMPER Zmienna umożliwiająca utworzenie zabezpieczenia antysabotażowego, gdy obszary są w stanie 
offline. 

 

Tab. 36 Zmienne systemowe 

16.11 Załącznik L: Rodzaje obszarów 
 

Tabela poniżej zawiera krótki opis każdego rodzaju obszaru dostępnego w 
systemie SPC. Każdy rodzaj obszaru powoduje załączenie właściwego sobie 
rodzaju wyjścia (wewnętrzna flaga lub wskaźnik), który następnie można, o ile 
zajdzie taka potrzeba, zalogować lub przypisać do fizycznego wyjścia w celu 
aktywacji odpowiedniego urządzenia. 

Rodzaj obszaru Opis 
ALARM Obszar alarmu (ALARM) to domyślne ustawienie rodzaju obszaru, które jest najczęściej używane w instalacjach 

standardowych. 
ENTRY/EXIT 
(Wejście/Wyjście) 

Wszystkie obszary znajdujące się na drodze wejścia / wyjścia (np. drzwi wejściowe lub inny sposób dostępu do 
budynku albo pomieszczeń) należy określić jako obszar wejścia / wyjścia. Obszar taki posiada opóźnienie czasu 
wejścia i wyjścia. 

EXIT TERMINATOR 
(Zakończenie wyjścia) 

Obszar zakończenia wyjścia (Exit Terminator) jest wykorzystywany w połączeniu z wciskanym przyciskiem 
znajdującym się na drodze wyjściowej, który służy jako zakończenie wyjścia; dla obszaru ustawiono nieskończony 
czas opóźnienia wyjścia, który uniemożliwia aktywację systemu bez wciśnięcia przycisku. 

FIRE 
(Przeciwpożarowy) 

Obszary przeciwpożarowe to 24-godzinne obszary do monitorowania przeciwpożarowego, których reakcja jest 
niezależna od trybu pracy panelu. Otwarcie dowolnego obszaru przeciwpożarowego powoduje uruchomienie 
pełnego alarmu i załączenie wyjścia FIRE. Jeśli dla alarmu ustawiono atrybut �Report only’ (Tylko raport), wtedy 
załączenie obszaru powoduje jedynie wysłanie raportu o aktywacji do centrali, a nie uruchomienie pełnego 
alarmu. 

FIRE EXIT (Wyjście 
przeciwpożarowe) 

Specjalny rodzaj 24-godzinnego obszaru, który obejmuje nigdy nieotwierane drzwi przeciwpożarowe. W trybie 
dezaktywacji systemu otwarcie tego obszaru spowoduje załączenie wyjścia Fire-X, a następnie wysłanie 
wiadomości alarmowych, włączenie brzęczyka klawiatury i wewnętrznego modułu nagłośnieniowego. 

LINE (Linia) Wejście monitorowania linii telemetrii. Ten rodzaj obszaru jest zazwyczaj wykorzystywany w połączeniu z linią 
telefoniczną wychodzącą z zewnętrznego cyfrowego dialera lub systemu telekomunikacji. Po otwarciu, ten rodzaj 
obszaru wywołuje lokalny alarm w trybie dezaktywacji oraz pełny alarm w innych trybach pracy. 

PANIC ALARM 
(Alarm 
antynapadowy) 

Obszary alarmu antynapadowego są włączone przez 24 godziny na dobę i są aktywowane za pomocą przycisku 
antynapadowego. Aktywacja obszaru alarmu antynapadowego powoduje wysłanie informacji o napadzie 
niezależnie od trybu uzbrojenia panelu. Po włączeniu atrybutu dziennika (Log) wszystkie aktywacje obszaru są 
zapisywane w dzienniku i raportowane. Jeśli ustawiono atrybut SILENT (Cichy), wtedy uruchomiony zostanie 
cichy alarm (odpowiedni raport zostanie wysłany do centrali alarmowej); w przeciwnym razie rozlegnie się pełny 
alarm. 

HOLD-UP ALARM 
(Alarm napadu 
rabunkowego) 

Obszary alarmu antynapadowego są włączone przez 24 godziny na dobę i są aktywowane za pomocą przycisku. 
Aktywacja obszaru alarmu antynapadowego powoduje wysłanie informacji o napadzie niezależnie od trybu 
uzbrojenia panelu. Jeśli dla alarmu ustawiono atrybut "cichy" (SILENT), wtedy rozlegnie się cichy alarm; w 
przeciwnym razie uruchomiony zostanie pełny alarm. Po włączeniu atrybutu dziennika wszystkie aktywacje 
obszaru są zapisywane w dzienniku i raportowane. 

TAMPER 
(Zabezpieczenie 

Otwarcie obszaru w trybie dezaktywacji systemu powoduje uruchomienie alarmu lokalnego (Local Alarm). W 
trybie pełnej aktywacji systemu (Full Set) uruchomiony zostanie pełny alarm. Jeśli ustawienie klasy 
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Rodzaj obszaru Opis 
antysabotażowe) bezpieczeństwa (Security Grade) systemu to "Grade 3", wtedy przywrócenie funkcji alarmu wymaga 

wprowadzenia kodu inżyniera. 
TECHNICAL 
(Techniczny) 

Obszar techniczny steruje specjalnie przeznaczonym wyjściem obszaru technicznego. Zmiana stanu obszaru 
technicznego powoduje odpowiednią zmianę wyjścia obszaru technicznego. 

MEDICAL 
(Medyczny) 

Ten rodzaj obszaru jest wykorzystywany w połączeniu z radiowymi lub okablowanymi przełącznikami 
medycznymi. Aktywacja w dowolnym trybie powoduje załączenie wyjścia medycznego komunikatora cyfrowego (o 
ile nie wybrano atrybutu "lokalny" [�Local’]), poza tym rozlegnie się brzęczyk klawiatury (o ile nie wybrano 
atrybutu "cichy" [�Silent’]) i wyświetlony zostanie na klawiaturze komunikat “MEDICAL ZONE X“ (Obszar 
medyczny X), gdzie X zostanie zastąpione odpowiednim numerem obszaru. 

KEYARM (Uzbrajanie 
za pomocą klucza) 

Obszarowi uzbrajanemu za pomocą klucza (Keyarm) zazwyczaj towarzyszy mechanizm blokady klucza. Obszar 
uzbrajany za pomocą klucza umożliwia aktywację (SET) OTWARTEGO systemu/obszaru/wspólnego obszaru 
oraz dezaktywację ZAMKNIĘTEGO systemu/obszaru/wspólnego obszaru. 

UNUSED 
(Nieużywany) 

Ten rodzaj umożliwia pozostawienie obszaru nieużywanego, bez konieczności mocowania rezystorów typu EOL. 
Wszystkie próby aktywacji obszaru zostaną zignorowane. 

SHUNT (Obieg) Otwarty obszar obiegowy spowoduje blokadę wszystkich obszarów z ustawionym atrybutem "obiegowy" (Shunt). 
Taka czynność będzie miała miejsce zarówno w trybie aktywacji (SET), jak i dezaktywacji (UNSET). Po 
zamknięciu obszaru obiegowego, wszystkie obszary opatrzone atrybutem "obiegowy" (Shunt) zostaną ponownie 
odblokowane. 

X-SHUNT (X-Obieg) Każdorazowe otwarcie obszaru zaprogramowanego jako obszar obiegowy x (x-shunt) spowoduje blokadę 
kolejnego obszaru systemu. Taka czynność będzie miała miejsce zarówno w trybie aktywacji (SET), jak i 
dezaktywacji (UNSET). Po zamknięciu obszaru obiegowego x, wszystkie obszary opatrzone atrybutem "obiegowy 
x" (X-Shunt) zostaną ponownie odblokowane. 

 

16.12 Załącznik M: Atrybuty obszarów 
 

System SPC umożliwia dodanie atrybutów obszarów, które umożliwiają określenie 
zachowania programowanych rodzajów obszarów. 

 Rodzaj 
obszaru 

Opis 

 
Access 
(Dostęp) 

Gdy dla obszaru wybrany zostanie atrybut dostępu (�Access’), wtedy otwarcie tego obszaru nie będzie 
powodować uruchomienia alarmu w przypadku uruchomienia wyłącznika czasu wejścia lub wyjścia. W 
przypadku pełnej aktywacji systemu, atrybut dostępu (Access) jest niedostępny, a otwarcie obszaru wywoła 
pełny alarm.  Atrybut dostępu (�Access’) jest najczęściej wykorzystywany dla czujek PIR zainstalowanych w 
pobliżu obszaru wejścia/wyjścia. Ten atrybut pozwala użytkownikowi na wolne poruszanie się w obrębie tego 
obszaru, podczas gdy jednocześnie wyłącznik czasowy wejścia lub wyjścia odlicza czas.  
Atrybut dostępu (�Access’) dotyczy jedynie obszarów o rodzaju Alarm. 
Załączone zostaną wszystkie podłączone urządzenia (Sygnalizatory dźwiękowe wewnętrzne i zewnętrzne, 
brzęczyki, sygnalizatory strobujące). 

   

 

 

 UWAGA 
Obszar alarmu z atrybutem dostępu (Access) pozwala na automatyczną jego zmianę na 
obszar wejścia/wyjścia w trybie aktywacji częściowej, o ile wybrano opcję dostępu przy 
częściowej aktywacji (Partset Access). 

    

 
Exclude A 
(Wyjątek A) 

Po ustawieniu atrybutu "wyjątek A" (�Exclude A’) dla danego obszaru, jego otwarcie przy panelu pracującym 
w trybie częściowej aktywacji A (Partset A) nie spowoduje załączenia alarmu. Atrybut "wyjątek A" (�Exclude 
A’) dotyczy jedynie obszarów alarmu (Alarm) lub wejścia/wyjścia (Entry/Exit). 
PEŁNY alarm uruchamia się, jeśli obszar z ustawionym atrybutem wyjątku A (EXCLUDE A) zostanie otwarty, 
gdy system pracuje w trybie pełnej (FULLSET) lub częściowej aktywacji B (PARTSET B) (Sygnalizatory 
dźwiękowe wewnętrzne i zewnętrzne, sygnalizatory strobujące). 

 
Exclude B 
(Wyjątek B) 

Po ustawieniu atrybutu "wyjątek B" (�Exclude B’) dla danego obszaru, jego otwarcie przy panelu pracującym 
w trybie częściowej aktywacji B (Partset B) nie spowoduje załączenia alarmu. Atrybut "wyjątek B" (�Exclude 
B’) dotyczy jedynie obszarów alarmu (Alarm) lub wejścia/wyjścia (Entry/Exit). 
PEŁNY alarm uruchamia się, jeśli obszar z ustawionym atrybutem wyjątku B (EXCLUDE B) zostanie otwarty, 
gdy system pracuje w trybie pełnej (FULLSET) lub częściowej aktywacji A (PARTSET A) (Sygnalizatory 
dźwiękowe wewnętrzne i zewnętrzne, sygnalizatory strobujące). 
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24 Hour (24 
godziny) 

Jeśli do obszaru przypisany zostanie atrybut "24 godziny" (�24 Hour’), wtedy taki obszar będzie zawsze 
aktywny, a jego otwarcie w dowolnym trybie spowoduje pełny alarm. Ten atrybut dotyczy jedynie obszarów 
alarmu (Alarm). Przypisanie tego atrybutu powoduje uruchomienie PEŁNEGO alarmu w trybie dezaktywacji 
(UNSET), aktywacji (SET) oraz częściowej aktywacji (PARTSET) systemu. 

  
 

 

UWAGA 
Atrybut "24 godziny" (24 Hour) pomija ustawienia pozostałych atrybutów dla danego 
obszaru alarmu. 

   

 
Local 
(Lokalny) 

Po ustawieniu atrybutu lokalny (�Local’), otwarcie danego obszaru nie spowoduje wysłania zewnętrznego 
raportu ze zdarzenia. Atrybut "lokalny" (�Local’) dotyczy jedynie obszarów alarmu (Alarm), wejścia/wyjścia 
(Entry/Exit), przeciwpożarowego (Fire), wyjścia ewakuacyjnego (Fire Exit) i medycznego (Medic). 

 
Double 
Knock 
(Podwójna 
aktywacja) 

Atrybut ten ułatwia pracę z kłopotliwymi sygnalizatorami. (Np. niektóre sygnalizatory bez uzasadnienia 
generują sygnały aktywacji i w ten sposób załączają alarmy w systemie).  
W przypadku załączenia dwóch uzbrojonych obszarów z atrybutem podwójnej aktywacji (Double Knock) lub 
powtórnego załączenia tego samego obszaru, uruchamiany jest alarm. Czas podwójnej aktywacji określany 
jest w sekundach. Dwa zdarzenia otwarcia obszaru w określonym czasie powodują uruchomienie alarmu. 
Przy uzbrojonym systemie, wszystkie otwarte obszary z atrybutem podwójnej aktywacji (Double Knock) są 
zapisywane w dzienniku. 

 
Chime 
(Dzwonek) 

Ustawienie atrybutu dzwonka (�Chime’) dla dowolnego obszaru powoduje, że otwarcie tego obszaru w trybie 
dezaktywacji (Unset) uruchomi na krótki czas wewnętrzne brzęczyki urządzenia (na ok. 2 sekundy). 
Atrybut dzwonka (Chime) dotyczy jedynie obszarów alarmu (Alarm), wejścia/wyjścia (Entry/Exit) i 
technicznego (Tech). 

 
Inhibit 
(Blokada) 

Ustawienie atrybutu blokady (�Inhibit’) pozwala użytkownikowi na zablokowanie danego obszaru. 

 
Normally 
Open 
(Normalnie 
otwarty) 

Jeśli dla obszaru wybrany zostanie atrybut "Normalnie otwarty" (�Normally Open’), wtedy system oczekuje, 
że podłączony sygnalizator/czujka to urządzenie normalnie otwarte. (tzn. czujka zostaje uruchomiona, gdy 
zestyki wspólne urządzenia zostaną zamknięte). 

 
Silent 
(Cichy) 

Wybranie atrybutu cichy (�Silent’) powoduje wyłączenie audiowizualnych sygnałów alarmu. Raport o 
uruchomieniu alarmu zostanie przesłany do centrali.  W przypadku dezaktywacji systemu, na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. 
 

 
Dziennik Wybranie tego atrybutu umożliwia zapisywanie wszystkich zmian stanu obszaru. 

 END OF 
LINE 
(Koniec 
linii) 

Atrybut końca linii (End of Line - EOL) umożliwia zastosowanie jednej z kilku konfiguracji podłączenia 
obszarów wejściowych w systemie. 

 ANALYSED 
(Analityczn
y) 

Atrybut analityczy (Analysed) należy ustawić dla obszaru wyposażonego w czujnik inercyjny. Dla każdego 
czujnika inercyjnego należy w systemie zaprogramować wartość impulsów (Pulse Count) i całkowitą wartość 
ataku (Gross Attack), zgodnie z wynikami prostej kalibracji urządzenia. 

 
Final Set 
(Ostatnia 
aktywacja) 

Atrybut ostatniej aktywacji (Final Set) dotyczy jedynie obszarów wejścia/wyjścia (Entry/Exit). Użycie tego 
atrybutu umożliwia ignorowanie standardowej operacji odliczania czasu przez wyłącznik wyjścia po każdej 
pełnej aktywacji systemu. Po zamknięciu wszystkich dróg wejściowych/wyjściowych w pomieszczeniu należy 
przeprowadzić pełną aktywację systemu i zamknąć ostatni obszar wejścia/wyjścia (exit/entry). Zaraz po 
zamknięciu drzwi rozpocznie się odliczanie czasu ostatniego wyjścia (Final Exit) pozostałego do uzbrojenia 
systemu. 

 
Shunt 
(Obieg) 

Obszar z atrybutem obiegu (Shunt) zostanie zablokowany (Inhibit) przy każdym otwarciu obszaru obiegu. W 
ten sposób można jednocześnie blokować kilka obszarów poprzez otwarcie obszaru obiegowego (Shunt). 

 
Report Only 
(Tylko 
raport) 

Ten atrybut dotyczy jedynie obszaru przeciwpożarowego (FIRE). Ustawienie tego atrybutu powoduje, że 
załączenie obszaru przeciwpożarowego powoduje jedynie wysłanie raportu o aktywacji do centrali. Na miejscu 
nie będą uruchamiane żadne alarmy. 

 
Open Only 
(Tylko 
otwarte) 

Ten atrybut dotyczy jedynie obszaru uzbrajania za pomocą klucza (KEYARM). Wybranie tego atrybutu 
spowoduje, że stan budynku będzie przełączany jedynie w przypadku otwarcia obszaru. 

 Fullset 
Enable 
(Włącznik 
pełnej 
aktywacji) 

Ten atrybut dotyczy jedynie obszaru uzbrajania za pomocą klucza (KEYARM). Wybranie tego atrybutu 
powoduje, że załączenie obszaru uruchamia pełną aktywację systemu lub tego obszaru. Zastosowanie tego 
atrybutu jest przydatne, gdy użytkownik pragnie przeprowadzać pełną aktywację (FULLSET) alarmu z obszaru 
uzbrajania za pomocą klucza (Keyarm). 

 Dezaktywac
ja (Unset) 
Enable 
(Włącznik 
dezaktywac
ji) 

Ten atrybut dotyczy jedynie obszaru uzbrajania za pomocą klucza (KEYARM). Włączenie tego atrybutu i 
załączenie obszaru spowoduje pełną dezaktywację (Unset) systemu lub obszaru. Zastosowanie tego atrybutu 
jest przydatne, gdy użytkownik winien przeprowadzać dezaktywację (UNSET) alarmu z obszaru uzbrajania 
wyłącznie za pomocą klucza (Keyarm). 
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Keyarm 
Fullset 
(Pełna 
aktywacja 
za pomocą 
klucza) 

Ten atrybut dotyczy jedynie obszaru uzbrajania za pomocą klucza (KEYARM). Włączenie tego atrybutu i 
załączenie obszaru spowoduje pełną aktywację (Fullset) systemu lub obszaru. 

 
Keyarm 
Unset 
(Pełna 
dezaktywac
ja za 
pomocą 
klucza) 

Ten atrybut dotyczy jedynie obszaru uzbrajania za pomocą klucza (KEYARM). Włączenie tego atrybutu i 
załączenie obszaru spowoduje pełną dezaktywację (Unset) systemu lub obszaru. 

 
Tech Zone 
Report 
(Raport 
obszaru 
techniczneg
o) 

Ten atrybut steruje specjalnie przeznaczonym wyjściem obszaru technicznego. Zmiana stanu obszaru 
technicznego powoduje odpowiednią zmianę wyjścia obszaru technicznego.  
Oznacza to, że otwarcie obszaru technicznego powoduje ustawienie opcji wyzwolenia dla zaprogramowanego 
wyjścia w pozycję "ON", a przy zamknięciu obszaru alarmowego - w pozycję "OFF". 

 

 

 UWAGA 
W przypadku skonfigurowania więcej niż jednego takiego obszaru alarmowego do danego 
obszaru lub całości systemu, linia wyjściowa obszaru technicznego pozostanie załączona aż 
do zamknięcia wszystkich obszarów technicznych.  

 
Tech Zone 
Display 
(Wyświetlan
ie obszaru 
techniczneg
o) 

Ten atrybut powoduje wyświetlenie alarmu na klawiaturze oraz zapalenie się diody DEL System Alert (Alarm 
systemowy). Alarm jest wyświetlany jedynie dla dezaktywowanego systemu (tryb "unset"). 

 

 

 UWAGA 
Klawiaturę należy przypisać do tego samego obszaru systemu, co obszar techniczny; w 
przeciwnym razie alarm nie będzie wyświetlany.  

 
Tech Zone 
Audible 
(Dźwięki 
obszaru 
techniczneg
o) 

Atrybut powoduje włączenie brzęczyka klawiatury. Brzęczyk należy włączyć na klawiaturze, a dany obszar 
systemu musi być dezaktywowany (tryb "unset"). 

 

 

 UWAGA 
Klawiaturę należy przypisać do tego samego obszaru systemu, co obszar techniczny; w 
przeciwnym razie brzęczyk nie zostanie załączony.  

 
Tech Zone 
Delay 
(Opóźnienie 
obszaru 
techniczneg
o) 

Atrybut opóźnienia wszystkich obszarów technicznych (raport/wyświetlanie/dźwięki - Report/Display/Audible) 
dla specjalnie przeznaczonego obszaru. Po upływie konfigurowalnego czasu opóźnienia (od 0 do 9999 
sekund), dokona się aktywacja określona innymi atrybutami obszaru technicznego 
(raport/wyświetlanie/dźwięki - Report/Display/Audible). 

 

 

 UWAGA 
Czas opóźnienia obszaru powoduje również opóźnienie wysyłania alarmu do centrali 
alarmowej.  

16.13 Załącznik N: Rodzaje i atrybuty obszarów 
 

Poniższa tabela przedstawia atrybuty dostępne dla każdego rodzaju obszaru: 
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Atrybut 

Rodzaj 

 
Access 

(Dostęp) 

 
Exclude 

A 
(Wyjątek 

A) 

 
Exclude 

B 
(Wyjątek 

B) 

 
24 Hour 

(24 
godziny) 

 
Local 

(Lokalny) 

 
Double 
 Knock 

(Podwójna 
aktywacja) 

 
Chime 

(Dzwonek)

 
Inhibit 

(Blokada)
NO Silent 

(Cichy)
Dziennik

EOL Analyse 
(Analizowany)  

Final
 Exit 

(Ostatnie 
wyjście)

 
Shunt 

(Obieg)
Report 
Only

 (Tylko 
raport) 

 
Open 
Only 

(Tylko 
otwarte)

Fullset 
Enable 

(Włącznik 
pełnej 

aktywacji) 

 
Keyarm 
Fullset 
(Pełna 

aktywacja 
za 

pomocą 
klucza) 

 
Keyarm 
 Unset 
(Pełna 

dezaktywacja 
za pomocą 

klucza) 

 
Tech Zone 

 Report 
(Raport 
obszaru 

technicznego) 

 
Tech Zone 

Display 
(Wyświetlanie 

obszaru 
technicznego)

 
Tech Zone 

Audible 
(Dźwięki 
obszaru 

technicznego)

 
Tech Zone 

Delay 
(Opóźnienie 

obszaru 
technicznego)

Alarm                         

E/Exit 
(Wejście/Wyjście) 

                        

Ex/Term 
(Zakończenie 
wyjścia) 

                        

Fire 
(Przeciwpożarowy) 

                        

Firex 
(Przeciwpożarowy 
x) 

                        

Line (Linia)                         

Panic 
(Antynapadowy) 

                        

Holdup 
(Rabunkowy) 

                        

Tamper 
(Zabezpieczenie 
antysabotażowe) 

                        

Tech (Techniczny)                         

Medic (Medyczny)                         

Keyarm 
(Uzbrajanie za 
pomocą klucza) 

                        

Unused 
(Nieużywany) 

                        

Shunt (Obieg)                         

X-Shunt (X-Obieg)                         

 Atrybut niedostępny dla tego rodzaju obszaru. Atrybut dostępny dla tego rodzaju obszaru. 
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16.14 Załącznik O: Podłączanie przewodu zasilania do kontrolera 
SPC 

 

Wymagania: 

Instalacja elektryczna danego budynku powinna być wyposażona w łatwo 
dostępne i zatwierdzone urządzenie rozłączające. Takie urządzenie musi 
umożliwiać jednoczesne rozłączanie obu faz. Dopuszczalne urządzenia tego typu 
to przełączniki, wyłączniki bezpieczeństwa itp. 

 Minimalny przekrój przewodu używanego do podłączenia zasilania sieciowego 
powinien wynosić 1,5 mm kw. 

 Maksymalne natężenie bezpieczników nie może przekroczyć 16 A 

Zainstalowany przewód zasilania powinien zostać zabezpieczony zgodnie z 
ilustracją poniżej 

 

Przewód zasilania sieciowego jest zamocowany do metalowego wgięcia w płytce w 
kształcie litery "V" za pomocą ściągu, który wciska wgięcie metalu pomiędzy kabel 
a ściąg. Ściąg do kabli należy maksymalnie zacisnąć tak, aby pociągnięcie za 
kabel nie powodowało jego przesunięcia w mocowaniu.  

Podłączać jedynie zatwierdzone rodzaje kabla zasilania, które zostały oznakowane 
HO5 VV-F lub HO5 VVH2-F2. 

Plastikowy ściąg musi mieścić się w klasie palności V-1. 

 

Rys. 21 Użycie ściągu do zamocowania przewodu do metalowego wgłębienia w 
płytce szafki 
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17 Indeks słów kluczowych 
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