8 - 32 zónov˘ hybridn˘ drôtov˘ a bezdrôtov˘ systém

Viac klávesníc
• 4 typy ovládacej klávesnice
• MoÏnosÈ pripojenia aÏ 8 klávesníc súãasne
• PC5508 ‰tandardná 8-zónová LED klávesnica
• PC5516 ‰tandardná 16-zónová LED klávesnica
• PC5532 ‰tandardná 32-zónová LED klávesnica
• LCD5500 alfanumerická klávesnica

Roz‰írenie zón
• Roz‰íriteºn˘ z 8 zón aÏ na 32 zón
• 2 samostatné bloky

Drátové
• PC5108 - 8- zónov˘ roz‰irovací modul
• PC5108D - 16-zónov˘ roz‰irovací modul dvojit˘ch zón

Bezdrôtové
• PC5132-433 bezdrôtov˘ roz‰irovací modul
• AÏ 32 bezdrôtov˘ch zón

MoÏnosti v˘stupov
4 v˘konové v˘stupy
• PC5204 - modul 4 v˘konov˘ch v˘stupov
- 1 kontrolovan˘ v˘stup pre sirénu
8 tranzistorov˘ch v˘stupov
• PC5208 - modul 8 tranzistorov˘ch v˘stupov: (50 mA)

Komunikácia
• Podporuje beÏné komunikaãné formáty vrátane SIA
a Contact ID
• Celulárna komunikácia pomocou modulu LINKS
• Formát pre osobn˘ paging ovládan˘ nastavenou
udalosÈou
• 3 telefónne ãísla, 2 identifikaãné kódy

Audio modul
• VyuÏívan˘ pre obojsmernú hlasovú komunikáciu
s PCO a pre funkciu interkomu v stráÏenom objekte

Jednoduchá in‰talácia
4-drôtová komunikaãná zbernica Keybus
• Pripojenie modulov na Keybus aÏ 330 m od ústredne
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• 1,5 A napájací zdroj
• PC5204 - 4-v˘stupov˘ modul /pomocn˘ napájací zdroj
pridáva 1 A pre napájanie systému
• Zdroj ústredne poskytuje 500 mA/ 12VDC pre napájanie
extern˘ch zariadení

Hlavná doska ústredne
AÏ 32 plne programovateºn˘ch zón
• 8 zón na hlavnej doske (16 pri pouÏití zdvojovaãa)
• Drôtové zóny a bezdrôtové expandery
• V‰etky zóny programovateºné ako zóny bezpeãnostné
alebo poÏiarne
• Priradenie zón do jedného alebo oboch blokov
• Ochrana zón: Zakonãovací odpor (EOL), dvojit˘
zakonãovací odpor (DEOL), NC zóna alebo zónov˘
zdvojovaã.
• 24 rôznych typov zón
2 samostatné bloky
• Funkcie programovateºné pre kaÏd˘ blok samostatne
• 32 -4 alebo 6 miestnych prístupov˘ch kódov priraditeºn˘ch jednému alebo obom blokom
• 1 Master kód systému, 2 Master kódy blokov, dva nátlakové kódy
PamäÈ 128 udalostí
• V‰etky udalosti sú uloÏené do pamäti s ãasom
a dátumom
• Udalosti môÏu byÈ vytlaãené On-Line, môÏu byÈ prehliadané na LCD klávesnici alebo pomocou DLS.
Alarmov˘ v˘stup
• Sirénov˘ v˘stup -700 mA/ 12 VDC, PTC istenie
• Prídavn˘ sirénov˘ v˘stup na modul PC 5204
1A /12V PTC istenie
Programovateºné tranzistorové v˘stupy
• PGM2 na hlavnej doske - v˘konov˘, zopína k zemi,
(môÏe byÈ vyuÏit˘ na ovládanie dymov˘ch detektorov).
• PGM1 na hlavnej doske - tranzistorov˘, 50mA/12V
• ëal‰ie v˘stupy na module PC 5208, 50mA/12V
• ëal‰ie v˘konové v˘stupy na module PC 5204, 1,0A/12V
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Displej s nápovedou pre ovládanie

VyuÏitie Up/Downloadu
• Programovanie systému pomocou software DLS
• Zobrazenie stavu a porúch systému
• Zobrazenie pamäti 128 udalostí

Klávesnica LCD 5500

Napájací zdroj
• 500 mA/12,5V pre napájanie extern˘ch zariadení
• Oddelenie poistky pre obvod baterky a sirény
• PTC istenie zdroja a sirénového obvodu
• Elektronická ochrana zbernice KEYBUS
• Kontrola straty striedavého napätia, nízkeho napätia baterky, poruchy
zdroja
PoÏiadavky na batériu
• 12V, min 4 Ah
PoÏiadavky na transformátor
• 16,5VAC, 40VA

Funkcia systému

Systém Power 832 je plne programovateºn˘ z LCD klávesnice:

2 samostatné bloky
• KaÏd˘ z blokov vystupuje ako samostatn˘ systém so samostatn˘mi
zónami, uÏivateºsk˘mi kódmi, klávesnicami a samostatne programovateºn˘mi funkciami.

Viac jazykov
• MoÏnosÈ voºby jazyka pre komunikáciu jednoduch˘m stlaãením
klávesy

32 Prístupov˘ch kódov
• KaÏd˘ z blokov môÏe maÈ urãit˘ poãet prístupov˘ch kódov, ktoré
môÏu maÈ platnosÈ pre jeden alebo pre oba bloky.
• Nastaviteºné úrovne jednotliv˘ch kódov
• Samostatné kódy pre Zapnutie/Vypnutie jednotliv˘mi uÏivateºmi
Automatická aktivácia blokov
• KaÏd˘ blok môÏe byÈ naprogramovan˘ na in˘ ãas automatickej aktivácie.
R˘chla aktivácia a R˘chly odchod
• UmoÏÀuje uÏivateºovi jednoduchú aktiváciu a odchod
Zóny Doma-Obchod a aktivácia Doma
• Bezpeãná aktivácia plá‰Èa s uÏivateºmi vo vnútri objektu

Veºk˘ 32 znakov˘ displej
• Identifikácia zón
• In‰trukcie k ovládanie systému
• Stav systému
• PamäÈ 128 posledn˘ch udalostí
• Poruchové stavy
Zrozumiteºné in‰trukcie pre obsluhu
• Menu pre uÏivateºské funcie
• Nápoveda pre ovládaniePostup programovania funkcií
• 5 programovateºn˘ch funãn˘ch tlaãítok s 18 funkciami, ako sú
aktivácia doma, Aktivácia odchod, R˘chly odchod a podobne
• MoÏnosÈ pripojenia aÏ 8 LED a LCD klávesníc
• Klávesnica môÏe byÈ priradená ako spoloãná alebo ako klávesnica
jednotliv˘ch blokov.
3 kontrolky Pripravené , Zapnuté a Porucha
• Zreteºne signalizujúce stav systému

Dverová zvonkohra
• Programovateºná pre kaÏdú zónu
• Akusticky signalizuje kaÏdé otvorenie a zatvorenie dverí

Ochrana proti falo‰n˘m poplachom

4 alarmy aktivovateºné z klávesnice
• TieseÀ, PoÏiar, Núdza a Nátlak

• âas pre príchod a odchod je akusticky signalizovan˘
• Programovateºn˘ maximálny poãet prenosov alarmov˘ch kódov z jednej zóny
• Programovateºné oneskorenie prenosu kódu alarmu z jednej zóny
• Prenos signálu o vypnutí systému po predchádzajúcom poplachu

Podsvieten˘ displej
• Podsvietené klávesy a displej sú viditeºné i pri nízkej hladine
osvetlenia

Systémová kontrola

Piezo elektrick˘ bzuãiak
• Akusticky potvdzuje správne stlaãenie klávesy, upozorní na alarm
alebo na poruchu

Nasledujúce poruchy sú zobrazené na v‰etk˘ch klávesniciach systému
a môÏu byÈ prenesené na PCO
• Nízke napätie baterky
• V˘padok AC napájania
• Porucha zdroja systému
• Porucha telefónnej linky
• Porucha obvodu sirény
• Porucha poÏiarnej zóny
• Poru‰enie ochrany zón
• PamäÈ udalostí takmer plná
• Porucha komunikácie na KEYBUS
• Porucha komunikácie s PCO
• Nízke napätie baterky na module PC 5204
• V˘padok striedavého napätia na module PC 5204
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·pecifikácia
• Prúdov˘ odber 50 mA
• Rozmery 144mm x 114mm x 25mm

LED klávesnica
Systém Power 832 je plne programovateºn˘ z LED klávesnice:
• MôÏeme pripojiÈ 8 zónovú, 16 zónovú, 32 zónovú klávesnicu.
• Klávesnica má 5 programovateºn˘ch funãn˘ch tlaãítok s 18 funkciami, ako sú aktivácia doma, Aktivácia odchod, R˘chly odchod
a pod.
• MoÏnosÈ kombinovaného pripojenia aÏ 8 klávesníc LED
a LCD

Bezpeãnostn˘
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• Klávesnice môÏu byÈ priradené ako spoloãné alebo ako klávesnice
jednotliv˘ch blokov
• 3 kontrolky Pripravené , Zapnuté a Porucha
- prehladne zobrazujú stav systému
• 4 alarmy aktivovateºné z klávesnice: TieseÀ, PoÏiar, Núdza a Nátlak
• Podsvietené klávesy a displej sú viditeºné i pri nízkej hladine
osvetlenia
• Piezo elektrick˘ bzuãiak
- potvdzuje správne stlaãenie klávesy, upozorní na alarm alebo
na poruchu
Prúdov˘ odber 50 mA

Escort PC 5580
Hlasov˘ modul s funkciami pre riadenie
osvetlenia a automatiky domácnosti
• Zmení ak˘koºvek telefón s tónovou voºbou na plne funkãnú
klávesnicu
• Zabudovan˘ interface pre pripojenie ovládan˘ch zariadení X-10
• Pripojenie aÏ 32 X-10 zariadení
• MoÏnosÈ simulovania spoloãnej aj individuálnej klávesnice
• 16 programov˘ch tabuliek, 8reÏimov
• Upraviteºné hlasové správy
• Modul obsahuje roz‰iriteºnú knihovÀu slov
- Programovateln˘ch 6 slov pre jeden názov zóny
- 180 predprogramovan˘ch systémov˘ch slov
- 241 predprogramovan˘ch slov v knihovni

PC 5400 - Sériov˘ tlaãov˘ interface
RS 232

• UmoÏÀuje pripojenie sériovej tlaãiarne pre v˘pis udalostí
• Podporuje akúkoºvek sériovú tlaãiareÀ 300, 1200, 2400 a 4800
Baud
• MoÏnosÈ v˘beru jazyka
• Modul je moÏné pripojiÈ aÏ 330 m od ústredne 4 drôtovú zbernicu
Keybus
• Kábel s konektormi pre ºahkú in‰taláciu
• Prúdov˘ odber 30mA
• Maximálne jeden modul v systéme

Zónové expandery
Drôtové

PC 5108 - 8 zónov˘
PC 5108D - 16 zónov˘

pouÏitá funkcia zdvojovaãa zón
• Pripojenie modulu aÏ 330 m od ústredne na zbernicu Keybus
• Priradenie zón buì jednému alebo obom blokom
• 25 typov zón

Bezdrôtov˘ PC 5132-433 -32 zónov˘

PC 5908 Audio Modul
PC 5901 Interkomové stanice

PC 5901 Vnútorná interkomová stanica
k dispozícii tieÏ:
PC 5901EXT… extern˘ interkom
PC 5901EXT/R-externá stanica s relé pre
ovládanie domového zámku

• PC 5908 Modul Audio interface …7v˘stupov pre pripojenie staníc
• PC 5901 Lokáln˘ interkom
- obojsmern˘ paging
- funkcia “Neru‰iÈ”
- funkcia dverového zvonku
• Vyvolávacia stanica …ktorákoºvek stanica môÏe byÈ pouÏitá ku
globálnemu vyvolávaniu, tj. bude ju poãuÈ vo v‰etk˘ch ostatn˘ch
staniciach
• PouÏitie pre signalizáciu v‰etk˘ch typov alarmov
• PouÏitie pre hovory prichádzajúce po beÏnej telefonnej linke
- funkcia call waiting
- prepínanie hovorov na ìal‰ie domáce telefony
• Hlasová nápoveda
- ak je in‰talovan˘ modul ESCORT 5580,umoÏÀuje audio modul
hlasovú nápovedu pre programovanie v prevádzke a uÏívaní
• Obojsmerná hlasová komunikácia s PCO:
• Programovateºné riadiace tóny monitorovacej stanice
• Funkcie Vyber zónu, Poãúvaj/hovor, PredæÏ ãas pripojenia,
Zaves linku
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• Pripojenie modulu aÏ 330 m od ústredne na zbernicu Keybus
• Pripojenie aÏ 32 bezdrôtov˘ch prvkov Marquis
• 433 MHz, rozprestrené pásmo s kontrolou spojenia
• 12 minutov˘ kontroln˘ interval
• Jednoduché priradenie detektorov
• ·tandartné AA/AAA alkalické baterky so ÏivotnosÈou 24 aÏ 36
mesiacov

Napájacie/v˘stupové moduly
PC 5204 Modul zdroja
a 4 v˘konov˘ch v˘stupov
• Pridáva 1A pﬁi 12,5 V pre ìal‰ie moduly, zariadenia alebo
sirénové v˘stupy
• Obsahuje 4 plne programovateºné v˘konové v˘stupy -1A/12V,
PTC ochrana
• KaÏd˘ v˘stup môÏe byÈ aktivizovan˘ podºa jednej z 18 funkcií
• Jeden v˘stup pre sirénu so signalizáciou poruchy.
• Kontrola stavu baterky a sieÈového napájania
• Pripojenie modulu aÏ 330 m od ústredne na zbernicu KEYBUS
• Maximálne jeden modul v systéme

PC 5208 Modul tranzistorov˘ch v˘stupov
• 8 tranzistorov˘ch v˘stupov na module -50mA/12,5VDC
• KaÏd˘ v˘stup môÏe byÈ aktivizovan˘ podºa jednej z 18 funkcií
• Pripojenie modulu aÏ 330 m od ústredne na zbernicu KEYBUS
• Kontrola stavu baterky a sieÈového napájania
• Maximálne jeden modul v systéme

Bezpeãnostn˘
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Popis kon‰trukcie
Kon‰trukcia tohoto systému umoÏÀuje plnú elektickú kontrolu
poplachov˘ch a poÏiarnych sluãiek, cel˘ systém je zálohovan˘ batériou. Tento systém je myslen˘ ako viac zónov˘ a môÏe byÈ
roz‰íren˘ aÏ na 32 zón bezpeãnostn˘ch, alebo poÏiarnych. V‰etk˘ch
32 zón môÏe byÈ bezdrôtov˘ch. V‰etky tieto zóny sú vyváÏené a sú
schopné pracovaÈ so schválen˘mi dymov˘mi, tepeln˘mi detektormi,
magnetick˘mi kontaktmi, pohybov˘mi snímaãmi, otrasov˘mi
snímaãmi a ìal‰ími zariadeniami. Systém môÏe byÈ roz‰íren˘ o 8
tranzistorov˘ch v˘stupov a o 4 v˘konové v˘stupy, jeden je
nepretrÏite sledovan˘ a je urãen˘ pre ovládanie sirény. V‰etky tieto
v˘stupy môÏu byÈ naprogramované na jednu z 18 funkcii.
Cel˘ systém je prepojen˘ drôtovou zbernicou, ktorá umoÏÀuje
pripojenie modulov do 330m od ústredne.
Systém je schopn˘ napájaÈ 12,5V detektory s celkov˘m prúdov˘m
odberom 1,5A
Systém je vybaven˘ interface pre 32 zariadení X-10
ÚstredÀa je vybavená digitálnym komunikátorom, ktor˘ môÏe byÈ
naprogramovan˘ pre prenos na 3 telefónne ãísla PCO z dvomi
idenfikaãn˘mi kódmi. Komunikátor je schopn˘ kontrolovaÈ linku,
podporuje spoluprácu s modulom LINKS pre celulárne spojenie
s tromi telefónnymi ãíslami pre záloÏné a základné spojenie s PCO
A UP/DOWNLOADING. Tento komunikátor komunikuje vo viacer˘ch formátoch vrátane formátu SIA a Contakt ID. MoÏné
programovateºné prená‰ané udalosti zahrÀujú: PoÏiar, Alarm,
Poruchy, Obnovenie pohotovosti, Zapnutie, Vypnutie systému.
Systém je schopn˘ vyhladaÈ osobn˘m pagerom osobu pri v˘skyte
akejkoºvek z uveden˘ch udalostí podºa v˘beru uÏivateºa. Systém
umoÏÀuje vykonávaÈ testy prenosu na monitorovaciu stanicu denne,
t˘Ïdenne alebo mesaãne v stanoven˘ ãas.
Systém umoÏÀuje pripojenie siedmych audiomodulov, ktoré tvoria
vnútorn˘ intercom pre paging osôb, hlasit˘ príposluch telefónu,
hlasitú nápovedu uÏivateºovi a obojstrannú komunikáciu
s monitorovacou stanicou.
Sirénov˘ v˘stup je kon‰truovan˘ na zaÈaÏenie 700 mA a je isten˘
systémom PTC. Tento v˘stup môÏe byÈ naprogramovan˘ ako
monotónny alebo kolísav˘ pre kaÏdú sluãku samostatne.
ÚstredÀa je osadená pamätou EEPROM pre uchovanie v‰etk˘ch
informácií i v prípade v˘padku celkového napájania, a má obvody
ochrany voãi statickej elektrine.
ÚstredÀa má funkcie ktoré zvy‰ujú odolnosÈ voãi falo‰n˘m
poplachom: programovateºn˘ limit prenosu pre kaÏdú zónu,
oneskorenie prenosu pre kaÏdú zónu, akusticky signalizované

v˘stupné oneskorenie a chyby pri odchode, signalizáciu vypnutia po
predchádzajúcom poplachu, a funkciu R˘chly odchod. Systém môÏe
byÈ rozdelen˘ na dva samostatné bloky zón, ktoré sa môÏu chovaÈ
ako oddelené systémy s vlastn˘mi zónami, sirénov˘m v˘stupom,
uÏivateºsk˘mi kódmi a klávesnicami pre programovanie
a ovládanie. KaÏd˘ z blokov môÏe byÈ naprogramovan˘ na
automatické zapnutie v inom ãase vo vybranom dni v t˘Ïdni.
Systém umoÏÀuje aktiváciu Doma-Odchod a Doma , ktoré
uÏivateºovi poskytujú moÏnosÈ zostaÈ vo vnútri chráneného objektu.
R˘chla aktivácia umoÏÀuje uÏivateºovi zapnúÈ systém bez
prístupového kódu. Funkcia zvonkohra akusticky signalizuje
otvorenie a zatvorenie vybrat˘ch dverí.
Do systému je moÏné pripojiÈ lubovoºnú kombináciu aÏ 8 LED
a LCD klávesnic. LCD klávesnice komunikujú v ãeskom alebo
anglickom jazyku. Klávesnice sú urãené pre programovanie
a ovládanie systému. KaÏdú s nich je moÏné priradiÈ celému
systému, alebo jednotliv˘m blokom. LCD klávesnice zobrazujú na
svojom 32 znakovom displeji správy, ktoré uºahãujú ovládanie
i programovanie. LED klávesnice majú 8, 16 , 32 kontroliek , podºa
veºkosti systému. KaÏdá s klávesníc má zvlá‰tne klávesy pre
aktiváciu rôznych núdzov˘ch alarmov, kontrolky Pripravené,
Zapnuté, Porucha a Stav. V kaÏdej je zabudovan˘ aj bzuãiak, ktor˘
uºahãuje manipuláciu s klávesnicami a signalizuje poruchové
a alarmové stavy.
Systém je moÏné diaºkovo ovládaÈ pomocou ºubovoºného telefónu
s tónovou voºbou, priãom sa jeho ãíselník zmení na ovládaciu
klávesnicu s programovateºnou hlasovou nápovedou príkazov,
funkcií a pomenovaní zón.
Systém pracuje s 32 prístupov˘mi kôdmi o 4 alebo 6 ãísliciach,
ktoré môÏu byÈ priradené buì jednému alebo obidvom blokom.
ëalej systém pracuje s jedn˘m systémov˘m Master kódom, dvomi
Master kódmi blokov a dvomi tiesÀov˘mi kódmi.
Systém je moÏné programovaÈ i ovládaÈ pomocou poãítaãa PC
prostredníctvom telefónnej linky, alebo celulárnym systémom
LINKS. Prístup poãítaãa do ústredne môÏe byÈ riaden˘
a povolovan˘ uÏívaleºom.
K Power 832 je moÏné pripojiÈ 300, 1200, 2400 a 4800 Baudovú sériovú tlaãiareÀ na komunikaãnú zbernicu aÏ 330 m od ústredne.
TlaãiareÀ zaznamená v‰etky udalosti a pohyby v systéme a oznaãí ich
dátumom a ãasom. Tieto sú uchovávané v pamäti pre 128 posledn˘ch
udalostí, ktoré je moÏné prezeraÈ na LCD klávesnici, tlaãiÈ na
pripojenú tlaãiareÀ alebo naãítaÈ do PC pomocou softwaru DLS.
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