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MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Mi, a magyarországi forgalmazó, az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. deklaráljuk felelősségünk teljes tudatában,
hogy jelen termék az Európai Parlament és Tanács 1999. március 9-én kelt, 1999/5/EC direktívája minden
követelményének megfelel. A „Megfelelési nyilatkozat másolata megtalálható a következő elérhetőségen.
Az áthúzott kuka azt szimbolizálja, hogy a terméket, miután nem használható tovább, az Európai Unió területén
csak az e célra kijelölt gyűjtőhelyekre szabad kihelyezni. Ez mind a termékre, mind az ezzel a szimbólummal
ellátott tartozékokra vonatkozik. Egyik sem helyezhető háztartási hulladék közé.
A (jelen) dokumentum tartalma nem bír mögöttes tartalommal, jelentéssel (úgy érvényes, ahogy van). Jelen
dokumentum nem tekinthető jótállásnak, nem terjed ki, illetve nem érthető bele semmilyen burkolt (rejtett)
garancia kereskedelmi, illetve adott célra való felhasználhatóság tekintetében, kivéve, ha a törvény úgy
rendelkezik.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy kiegészítse, vagy visszavonja jelen dokumentumot, minden külön értesítés
nélkül. A gyártó a fenntartható fejlődés elkötelezettje. Fenntartja a jogot, hogy módosítsa, illetve tökéletesítse a
termék leírt funkcióit, előzetes értesítés nélkül.
A meghatározott funkciók elérhetősége a berendezés szoftver verziójától függ. A részletek hozzáférhetők a
berendezés legközelebbi értékesítőjénél. A gyártó semmilyen esetben nem vonható felelősségre bármilyen
adatvesztés, elmaradt nyereség, illetve bármilyen specifikus, esetleges vagy közvetett módon okozott kárért.
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1. BEVEZETŐ
Köszönjük, hogy az iQAlarm riasztóközpontot választotta. Az iQAlarm egyszerű, funkcionális riasztó, kis-,
és közepes méretű rendszerek kiépítéséhez GSM/GPRS/SMS adóval integrálva. A központi egységnek
van három kimenete, 7 vezetékes és 9 vezeték nélküli zónája, amelyekből két partíció alakítható ki. Az
ajánlott KP16 LED billentyűzet diszkrét, modern stílusban lett tervezve. A hordozható méret, a nagy,
kényelmesen használható nyomógombok és az egyszerű telepíthetőség kétségbevonhatatlan előnyöket
biztosít a rendszerünknek. A termék a PN-EN 50131 szabványnak megfelelően lett kialakítva, Grade 2,
Környezeti besorolás II. osztály.

2.

A KÖZPONT FUNKCIÓI

2.1 FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐK
ZÓNÁK
• 7 zóna NC; NO; EOL-NC; EOL-NO; DEOL-NC; DEOL-NO konfigurációs lehetőséggel
• Akár 16 vezeték nélküli zóna
• A zónák lehetnek: azonnali, késleltetett, 24-órás betörés elleni, élesítés / hatástalanítás, 24-órás
szabotázsfigyelő, belső késleltetett, 24-órás tűzjelzés
PROGRAMOZHATÓ KIMENETEK
• 1 nagyáramú (max. 1.1A) felügyelt riasztó kimenet
• 2 kisáramú (max. 50mA) felügyelt riasztó kimenet)

TÁPKIMENETEK
• 1 jelzőberendezés kimenet (max. 350mA erősségű áram)
• 1 érzékelő kimenet (max. 350mA erősségű áram)
• 1 billentyűzet kimenetel (max. 100mA erősségű áram)

PARTÍCIÓK
• 2 partíció tetszőleges zóna elosztással

BILLENTYŰZET
• Kezelés a KP16 LED billentyűzettel
• Lehetőség további, akár összesen három billentyűzet csatlakoztatására

ADÁS (JELTOVÁBBÍTÁS)
• Jeltovábbítás GPRS / SMS csatornán keresztül
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• AES szabvány szerint titkosított adatátvitel
• Kapcsolattartás a felügyeleti állomással OSM.2007 típusú ajánlott szerverrel, ami biztosítja a megbízható
adattovábbítást - a redundancia funkciónak köszönhetően
• A GSM / GPRS összeköttetés felügyelete – a felügyelő állomással tartott kapcsolat automatikus visszaállítása,
vagy átkapcsolása a másodlagos szerverre

KONFIGURÁLÁS
• Helyszíni (lokális): KP16 billentyűzettel, vagy számítógép használatával
• Távprogramozás: GPRS, SMS vagy CSD csatornák használatával

FELHASZNÁLÓK
• 1 mesterkód
• 8 felhasználói kód
• Lehetőség mindössze néhány kódra korlátozni a hatáskört

RENDSZER OPCIÓK
• A Rendszer alapkomponenseinek automatikus diagnosztizálása
• Lehetőség a hibák, riasztás memória, eseménynapló visszanézésére
• Az eseménynapló – legalább 5000 eseményt tartalmaz
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2.2 SPECIFIKÁCIÓK

Tápfeszültség:
Kívánt transzformátor teljesítmény:
Átlagos / maximális áramfogyasztás:
(átlagmérés: teljesen feltöltött akkumulátorral,
szerverösszeköttetéssel, csatlakoztatott
billentyűzettel, csatlakoztatott szenzorok nélkül)

18VAC (16-20VAC)
min. 20VA
120mA / 1100mA @18VAC

Átlagos áramfogyasztás:
külső táp nélkül (billentyűzet nélkül, billentyűzettel)
(teljesen feltöltött akkumulátorral, csatlakoztatott
szenzorok nélkül, szerverösszeköttetéssel)
Töltőáram:
(mérés teljesen lemerült akkumulátorral)

60mA / 80mA

Töltő feszültség:
Támogatott akkumulátor típus:
Alacsony feszültség:
Akkumulátor leválasztásának feszültségszintje (hogy
ne merüljön le teljesen):
Üzemi hőmérséklet:

13.8V
zárt, gondozásmentes ólomakkumulátor 12V
eseményküszöb: 11V
9V alatt

Üzemi páratartalom:
Nyomtatott áramkör méretei:

5% — 93%
152mm x 78mm x 30mm

max. 350mA

-10C° — +55C°
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3. BILLENTYŰZET SPECIFIKÁCIÓ
Billentyűzet típusa: LED, 16 státusz LED, 4 üzemmód LED (RIASZTÁS, ÉLES,
RENDSZER, PROGRAM)
Nyomógombok kialakítása: standard telefon billentyűzet 3x4 nyomógomb

Rajz 1. iOA-KP16LED Billentyűzet

1. Billentyűzet nyomógombjai
A 0-tól 9-ig számozott nyomógombok, valamint a * és a # gombok a riasztó billentyűzettel való működtetését
szolgálják. Bármelyik gomb első megnyomásakor kigyullad a billentyűzet háttérvilágítása. Ha néhány
másodpercig nem történik semmi, a háttérfény kialszik. A könnyebb megjegyezhetőség érdekében a
nyomógombokon az ábécé betűi is fel vannak tüntetve.
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2. RIASZTÓ LED (piros)
Villogó fény – azt jelenti, hogy a rendszer riasztott (riasztásmemória).
Folyamatosan világító fény – azt jelenti, a rendszer a riasztás állapotában van.
Nincs világítás – normál üzemmód (a rendszer előírásszerűen működik).
3. ÉLESÍTETT LED (piros):
Villogó fény – megindult a visszaszámlálás, ami alatt a partíciót el kell hagyni.
Folyamatos fény – legalább az egyik partíció élesített
Nincs fény – a partíciók kiiktatott állapotban
4. RENDSZER LED (sárga)
Villogó fény – azt jelenti, hogy a riasztó memóriájában olyan meghibásodások szerepelnek, amelyek elhárultak
(áramszünet volt, de helyreállt a szolgáltatás).
Folyamatos fény – olyan meghibásodást jelez, amely még fennáll
Nincs fény – nincs meghibásodás a rendszerben.
5. PROGRAM LED (kék)
Lassú villogás – a szerviz funkció aktiválva, ebben az esetben valamelyik felhasználói funkció aktív
Villogó fény – adatot vár
Folyamatos fény – telepítői szerviz funkció aktiválva
6. LEDek 1-16 (piros)
Ha a LED kigyullad normál üzemmódban, azt jelenti, a hozzájuk rendelt zónát megsértették. A villogó LED azt
jelenti, az adott zóna ideiglenesen ki van iktatva a rendszerből. A szerviz funkció aktiválásakor a LEDek mutatják
az adatokat.
7. Csavaros csatlakozók
A kábelek bekötési pontjai, amelyek összekapcsolják a billentyűzetet a riasztóközponttal.
8. Kábel bemenet
Ez az összekötő kábel bemeneti helye.
9. Szerelési lyukak
A billentyűzeten négy kerek szerelési lyuk található a pontos rögzítés érdekében.
10. A Billentyűzet házának nyitása-zárása
A ház kinyitásához célszerű lapos, 2,5-5mm-es csavarhúzót használni. Helyezzük a megfelelő nyílásba és
tegyünk enyhe emelő mozdulatot a hátlap hátsó oldalának irányába.
11. A szabotázs kapcsoló
A billentyűzet összeszerelését követően a kapcsoló zárt. A billentyűzet illetéktelen szétszerelése szabotázs
eseményt vált ki. A felszíni egyenetlenségek kiküszöbölésére egy rugó helyezkedik el a kapcsoló csúcsán.
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12.-14. VÉSZHELYZET NYOMÓGOMBOK

-

Tűz riasztás

-

Orvosi segélykérés

-

Betörés riasztás

Lásd a 8.12 VÉSZHELYZET NYOMÓGOMBOK részt

4. TÁVIRÁNYITÓ SPECIFIKÁCIÓ
Frekvencia: 433.92MHz
Kódolás: ugrókódos
Nyomógombok száma: 4
Elem: Varta Li-Mn3V CR2032

– ÉLESÍT gomb
– KIKAPCSOL gomb
– NÉMA RIASZTÁS gomb
– RIASZTÁS gomb
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5. A RENDSZER ÉLESÍTÉSE

5.1. ÉLESÍTÉSI MÓDOZATOK
Minden partíció élesíthető a következő módok egyikével:
• Otthon tartózkodás – Stay (területhatár)- a partíció élesítve, de csak az adott területhatár és a kijárati zónák
megsértése vált ki riasztást
• Távollét - Away (teljes) – a partíció élesítve és erőszakos behatolás bármelyik zónába kiváltja a riasztást
A felhasználó kiválaszthatja az élesítési módot, vagy a rendszer automatikusan kiválasztja.

5.2 A RENDSZER ÉLESÍTÉSE

Megjegyzés: ha a partícióhoz egyetlen zóna és/vagy kimenet sincs rendelve, a partíció nem élesíthető.

Megjegyzés: ha érvénytelen kódot ütünk be, a billentyűzet hosszú hangjelzést bocsát ki. Ismételjük meg
az élesítést, a megfelelő kódot beütve.

5.2.1 ÉLESÍTÉS BILLENTYŰZET SEGÍTSÉGÉVEL
Az Otthon tartózkodás – Stay mód ténylegesen a Távollét – Away mód része. Minden alkalommal, amikor helyes
kódot ütnek be, a rendszer haladéktalanul élesedik Otthon tartózkodás – Stay módban (amennyiben rendelkezik
területhatár zónákkal). Később a rendszer automatikusan átvált távollét módra, ha ennek megfelelő feltételek
biztosítottak.
5.2.1.1. Otthon tartózkodás – Stay mód
A partíciók élesítése Otthon tartózkodás – Stay módban csak akkor lehetséges, ha rendelkezésre állnak
területhatár zónák
A partíció a következő esetekben élesíthető Otthon tartózkodás – Stay módban:
1. Üssük be a felhasználói kódot, majd nyomjuk le és tartsuk lenyomva a

gombot 3 mp-ig.
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2. Üssük be a felhasználói kódot és nyomjuk meg a
gombot. Ha a héjvédelmi zónák közül legalább egy
aktív a kilépési késletetés alatt (pl: a bejárati ajtó kinyílik), a partíció Távollét – Away módban élesedik. Ha nem
történik zónasértés ( pl: a bejárati ajtó zárva maradt), a partíció Otthon tartózkodás – Stay módban élesedik.

5.2.1.2 Távollét – Away mód
A partíció Távollét – AWAY módban történő élesítéséhez a felhasználónak be kell ütnie a kódot és meg kell
nyomnia a
1.
2.

gombot. Megkezdődik a kilépési visszaszámlálás. A partíció a következő esetekben élesedik:

A partíció rendelkezik héjvédelmi zónákkal és legalább az egyik aktív a visszaszámlálás alatt.
A partíciónak nincsenek héjvédelmi zónái. Az érvényes kód bevitelét három csippanás igazolja vissza.
Hagyjuk el a létesítményt, mielőtt a késleltetési idő letelik. Ezt az állapotot szaggatott hangjelzés jelzi és
az ÉLESÍTETT LED villog a billentyűzeten, amíg a rendszer teljesen élesítetté válik. Ha a csippantás
engedélyezett, akkor az élesedést követően egy rövid csippanás hallható a hangjelzőn. Az élesített
állapot megerősítésére.

5.2.2 ÉLESÍTÉS TÁVIRÁNYÍTÓRÓL

Nyomjuk meg a lezárt lakattal jelölt
élesítő gombot. A billentyűzet úgy igazolja vissza az élesítést, hogy
bekapcsol az ÉLESÍTETT LED. Ezen felül, ha aktív a csippantás funkció, egy csippanás a szirénán erősíti meg,
hogy az élesítés megtörtént.
A partíció távirányításos élesítése minden esetben Távollét – Away mód, még akkor is, ha a partíciónak vannak
területhatár zónái.

Megjegyzés: A riasztóközpont lehetőséget biztosít a távirányitó gombjainak különböző funkciókkal való
összepárosítására. Lehetséges egy másik billentyűt konfigurálni élesítésre.

5.3. HIBÁS RENDSZER ÉLESÍTÉSE
Amennyiben élesítés közben bármilyen rendellenesség fennáll a rendszerben, a billentyűzet felvillantja az
ÉLESÍTETT és a RENDSZER LED-et és hosszú, folyamatos hangjelzést bocsát ki. Az 1-től 8-ig terjedő LEDek
megmutatják, milyen rendszerhibáról van szó. Ez az állapot mintegy 10 másodpercig tart. Ha nincs lehetőség a
gyors hibaelhárításra, nyomjuk meg a rendszerélesítő
az élesítést.

gombot. A

Megjegyzés: Hárítsuk el a hibát, amilyen hamar lehetséges!
Hiba kódok:
1 – Az érzékelő sérülése vagy ideiglenes leszakadása a rendszerről
2 – A jelzőberendezés sérült, illetve a jelzőberendezés aktív
3 – A belső csatlakozás sérült, vagy szabotázs történt
4 – Hálózati táp hibája

gomb megnyomása visszavonja
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5 – Akkumulátor hiba
6 – ATS (Riasztás Átviteli Rendszer) hiba -vagyis, ha nincs kommunikáció a szerverrel
7 – Egyéb hiba
Megjegyzés: A rendellenességek megléte nem akadálya a táviránytóval, illetve szöveges üzenettel (SMS)
történő élesítésnek.

6. A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

6.1. A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

6.1.1 KIKAPCSOLÁS BILLENTYŰZETRŐL
1. Lépjünk be a létesítménybe a bejárati ajtón. A szaggatott hangjelzés, az ÉLESÍTETT LED lassú villogása a
billentyűzeten emlékeztetni fog arra, hogy ki kell kapcsolni a rendszert, mielőtt a belépési idő letelik.
2. Vigyük be a kódot és nyomjuk meg a
gombot. A billentyűzet 3-as hangjelzéssel igazolja vissza a kód
érvényességét. A partíció, amihez a felhasználónak hozzáférése van, kikapcsol. Két rövid csippanás jelzi, hogy a
kikapcsolás megtörtént. Ha a felhasználónak minden partícióhoz hozzáférése van, mindegyik kikapcsolódik.
Amint nincs élesített partíció a rendszerben, az ÉLESÍTETT LED kialszik.
3. A rendszer kikapcsolása egyéb módon is történhet – a partíció állapotának megváltoztatásával. Lásd 6. A
PARTÍCIÓ KEZELÉSE
4. A rendszer kikapcsolásával a szirénát is némítjuk.
Megjegyzés: Az érvénytelen kód hosszú, folyamatos hangjelzést vált ki. Haladéktalanul vigyük be az
érvényes kódot és nyomjuk meg a

gombot.

6.1 A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA
6.1.1 KIKAPCSOLÁS BILLENTYŰZET SEGÍTSÉGÉVEL
1. Lépjünk be a létesítménybe a bejárati ajtón. Szaggatott hangjelzés és az ÉLESÍTETT LED lassú villogása a
billentyűzeten emlékezet arra, hogy ki kell kapcsolni a rendszert, mialatt a belépéshez adott késleltetési idő lejár.
2. Vigyük be a kódot és nyomjunk meg a
gombot. A 3-as hangjelzés igazolja vissza, hogy a kód
érvényes. A partíció, amihez a felhasználó hozzáféréssel rendelkezik, ezzel ki van kapcsolva. Két csippanás
erősíti meg a kikapcsolt állapotot. Ha a felhasználó minden partícióhoz hozzáfér, úgy minden partíció ki lesz
kapcsolva. Ha már nincs élesített partíció a rendszerben, az ÉLESÍTETT LED kialszik.
3. A rendszer ugyancsak kikapcsolható más módon – a partíciók állapotának megváltoztatásával Lásd 6.
PARTÍCIÓK KEZELÉSE.
4. Ha a rendszert kikapcsoltuk, a sziréna sem tud megszólalni.
MEGJEGYZÉS: Az érvénytelen kód hosszú, folyamatos hangjelzést vált ki. Haladéktalanul vigyük be a helyes
kódot és nyomjunk meg a

gombot.
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6.1.2 A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Nyomjuk meg a távirányító nyitott lakattal jelölt
gombját, amely a kikapcsolási funkcióhoz tartozik. A
billentyűzet azzal igazolja vissza a kikapcsolást, hogy az ÉLESÍTETT LED kialszik. Ugyancsak megerősíti a
kikapcsolást, hogy két csippanás hallható a szirénán (ha aktív a csippanás funkció).
MEGJEGYZÉS: A riasztó lehetővé teszi a távirányító gombjainak tetszés szerinti hozzárendelését funkciókhoz.
Más gombot is beállíthatunk kikapcsoláshoz.

6.2 RIASZTÁS KIJELZÉSE
Ha a rendszer élesítve van és a LED pirosan villog, akkor a távollétünkben riasztás(ok) történt(ek), melyek
időközben megszűntek. Ha a LED folyamatosan világít, a rendszer még mindig riasztási állapotban van. Legyen
óvatos! Amennyiben betolakodók lehetnek a létesítményben, hagyjuk el azt azonnal, és hívjuk a biztonsági
őröket!

6.3 A RIASZTÓ KIKAPCSOLÁSA, NÉMÍTÁSA
1. A riasztás némításához üssük be a kódot és nyomjuk meg a
csippanás jelezni. A rendszer ekkor ki van kapcsolva.

gombot, az elfogadását három

2. A riasztás típusának megállapításáról a jelen kézikönyv RIASZTÁSI MEMÓRIA fejezetében olvashat.

7. A PARTÍCIÓK KEZELÉSE

7.1 A KIVÁLASZTOTT PARTÍCIÓK ÉLESÍTÉSE / KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomjuk meg a

funkció gombot és erősítsük meg a szándékot a

üssük be a felhasználói kódot és újra nyomjuk meg a
elfogadását.

gomb megnyomásával, majd

gombot! Három csippanás jelzi majd a kód

Megjegyzés: helytelen kód beütése esetén hosszú sípolást fog hallani. Ekkor üsse be újból a helyes
kódot!
2. Az 1-es és 2-es LED mutatja a partíció aktuális helyzetét. Bekapcsolt LED – élesített partíció, kikapcsolt LED –
kikapcsolt partíció. Csak azon egységekhez tartozó LEDek kapcsolnak be, melyek kezelésére a felhasználónak
jogosultsága van. Ezt a funkciót a telepítő engedélyezheti vagy kikapcsolhatja.
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3. A partíció állapotának megváltoztatásához nyomjuk meg a partíciók számának megfelelő gombokat! A
hozzátartozó LED ekkor be-, vagy kikapcsol. A változtatási szándékát a

gomb megnyomásával tudjuk

megerősíteni, ezt három csippanás követi. A változtatások visszavonása a
történik.

gomb megnyomásával

4. Ha élesítést állítottunk be, a kijelző mutatja a hátralévő időt, mely alatt el kell hagyni a létesítményt. Miután
beélesített, a riasztó LED folyamatosan bekapcsolt állapotban lesz.
5. Ha a kikapcsolást választottuk, a megfelelő partíció azonnal kikapcsol.

7.2 AZ EGYSÉGEK GYORS ÉLESÍTÉSE/KIKAPCSOLÁSA
1.

Üssük be a funkció számát (
erősítsük meg a használatot a

az első, illetve

második partíció számára) és

gomb megnyomásával. Vigyük be a felhasználói kódot és újra

gombot. 3 csippanás igazolja vissza a kód érvényességét.

nyomjuk meg a

Megjegyzés: Az érvénytelen kód hosszú, folyamatos hangjelzést vált ki. Vigyük be újra, immár a
helyes kódot.
2. Ha megtörtént a partíció kiválasztása az élesítéshez, a billentyűzet időt hagy a létesítmény
elhagyására. Hagyjuk el a létesítményt, mielőtt ez az idő lejár. Miután az élesítés megtörténik, az
ARMED LED folyamatosan világít.
3. Ha kikapcsoláshoz történik meg a partíció kiválasztása, a megfelelő partíció azonnal kikapcsolódik.

8. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK

8.1 RIASZTÁSI MEMÓRIA
riasztási memória kijelző

-

Ez a funkció kijelzi a rendszerben megtörtént riasztások naplóját. Amikor a funkció élesített, a RIASZTÁS és a
PROGRAM LEDek villognak lassan és az élesítés óta bekövetkezett összes riasztás megjelenik a kijelzőn. Az 1
és 16 közötti LEDek mutatják, milyen zónákban történt riasztás. A
riasztási memóriát. A

gomb megnyomásával tudjuk törölni a

gomb megnyomásával kiléphetünk a riasztási memória meghagyásával.

Riasztási fajták:
LEDek 1 és 16 között – szabotázs az 1 és 16 közötti vonalakon.
Ha egyik LED sem világít, de a RIASZTÁS LED villog, akkor olyan riasztásokról van szó, amelyek nem az
érzékelő zónákban keletkeztek. Az egyéb riasztások történetét akkor láthatjuk, ha kiválasztjuk a
kódot a főmenüből: az aktív LEDhez kötött nyomógomb megnyomásával megjelenik a kijelzőn, mi váltotta
ki az adott helyen a riasztást. .
Újabb

gombnyomással visszatérhetünk a főmenübe.
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Egyéb riasztási okok
2- Billentyűzet szabotázs
3- A vésznyomógombot használták
4- Távirányitó riasztott
Egyéb riasztási okok – Billentyűzet meghibásodása
123-

Billentyűzet szabotázs1
Billentyűzet szabotázs2
Billentyűzet szabotázs3

Egyéb riasztási okok – Vésznyomógombot használták
12-

Tűzriasztás gombot megnyomták
Orvosi segélykérés gombot megnyomták

Egyéb riasztási okok – Távirányitó riasztott
5-

Távirányító riasztott

Megjegyzés: a memória törlődik a rendszer élesítésekor.

8.2 HIBA MEMÓRIA
A meghibásodási memória kijelzése

-

A funkció a rendszerben fennálló meghibásodásokat mutatja. Ha a funkció éles, a RENDSZER és a
PROGRAM LEDek lassan villognak és minden fennálló rendellenesség megjelenik a kijelzőn. 1 és 8
közötti LEDek a meghibásodás (ok) oka(i)t jelzik ki. A memóriát

gombnyomással törölhetjük. A

gomb megnyomásával kiléphetünk a meghibásodási memória törlése nélkül.
Hiba oka
1 – Szabotázs valamely zónában
gomb megnyomásával megjelenik a kijelzőn a zóná(k)ban történt szabotázsok részletes leírása.
Szabotázs az 1-es zónában
Szabotázs a 2-es zónában
.
.
.
16- Szabotázs a 16-os zónában.
12-

gomb megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe.
2 - 1 és 3 közötti kimenetek meghibásodása
gomb megnyomásával részletesebb információ jelenik meg a kijelzőn a kimenetek
meghibásodásáról.
123-

Az 1-es kimenet meghibásodása
a 2-es kimenet meghibásodása
a 3-as kimenet meghibásodása
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gomb megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe.

3-A tápkimenetek meghibásodása
gomb megnyomásával részletesebb információ jelenik meg a kijelzőn a tápkimenetek
meghibásodásáról.
123-

A +KP tápkimenet meghibásodása
A +AUX1 tápkimenet meghibásodása
A +AUX2 tápkimenet meghibásodása

gomb megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe.
4567-

Hálózati táp hibája
Akkumulátor meghibásodás
ATS probléma (nem tud a központ kommunikálni a szerverrel)
Egyéb hibák

gomb megnyomásával részletesebb információ jelenik meg az egyéb hibákról
123-

Időalap (óra) hiba
Hiba a központi egység beállításainál
Billentyűzet szabotázs
gomb megnyomásával részletesebb leírás jelenik meg a billentyűzet szabotázsaiból

123-

Billentyűzet szabotázs1
Billentyűzet szabotázs2
Billentyűzet szabotázs3

gomb megnyomásával visszatérhetünk az Egyéb hibák menübe
4-

A vezeték nélküli érzékelők alacsony elem töltöttség szintje (8 és 16 közötti zónák)
gomb megnyomásával megjelenik a kijelzőn, melyik érzékelőben kell elemet cserélni.

5-

gomb megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe.
Kapcsolat elvesztése a vezeték nélküli érzékelőkkel
Nyomjuk meg a

gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen: hány érzékelővel nincs kapcsolat.

nyomógombbal tudunk visszamenni a főmenübe
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8.3 ZÓNA KIIKTATÁSA
A zóna kiiktatási funkció lehetővé teszi bármely zóna készenléti üzemmódjának kiiktatását, vagy akár a sérült
zónák kiiktatását. Azok a zónák is kiiktathatóak melyek nincsenek standby módban, de a felhasználó hozzájuk
fér. A zónák a rendszer kikapcsolásáig vannak kiiktatva. A rendszer jelez a felhasználónak, ha egy zóna ki van
iktatva. Az adott zóna száma gyorsan villog.
Zóna kiiktatás
1.

Vigyük be a funkció számát

és erősítsük meg a

be a felhasználói kódot és nyomjuk meg a
érvényességét.

billentyű megnyomásával. Vigyük

gombot. 3-as hangjelzés igazolja vissza a kód

Megjegyzés: a helytelen kód hosszú, folyamatos hangjelzést vált ki. Vigyük be ismét, immár a
helyes kódot
2.

3.

Használjuk a nyomógombokat 1 és 9 között a kiiktatni kívánt zóna kiválasztásához. A 10 és 16 közötti
kiválasztás úgy történik, hogy a 0 és 6 közötti gombokat nyomjuk úgy 2 másodpercig (0 majd 0= 10,
1=11,…. 6=16 )
A zónák kiiktatott állapotát meg tudjuk változtatni a számozott gombok megnyomásával (a zónával
megegyező számú LEDek kezdenek világítani / alszanak ki).
gomb megnyomása erősíti meg a
kiválasztott zónák kiiktatását. 3 csippanás igazolja vissza a változtatást. Ugyancsak gombnyomással
tudjuk törölni a beírt változtatásokat.

8.4 ÚJ FELHASZNÁLÓ HOZÁADÁSA
Itt lehet megadni új felhasználó kódját. Csak az adminisztrátor teheti ezt meg. 3 csippanás igazolja vissza a
sikeres bevitelt. Az alapértelmezett mesterkód: 1111.

Megjegyzés: nem lehet két megegyező kód; ha olyan kódot próbálnak bevinni, amely megegyezik a
másikkal, a rendszer nem regisztrálja.
Új felhasználó hozzáadása:
1. Üssük be a funkció kódját

és erősítsük meg a

2. Vigyük be a mesterkódot és erősítsük meg a
helyességét.
3. Megjelenik a már regisztrált felhasználók száma.

gomb megnyomásával.

gomb megnyomásával. 3 csippanás igazolja vissza a kód
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4. Adjuk meg az új felhasználó egyedi azonosítóját (1 és 8 között), ami nem lehet azonos a már meglévőkkel és
erősítsük meg a
gomb megnyomásával Megjelenik a kijelzőn azon partíciók száma, amelyekhez az új
felhasználó hozzáférhet.
5. A megfelelő partíció LEDjének engedélyezéséhez/tiltásához nyomjunk meg az 1-es, illetve 2-es gombot.
Megerősítés a

gombbal. Tiltáskor minden partíció LED üzemen kívül van.

6. Vigyük be az új felhasználó kódját 4 és 7 számjegy között és erősítsük meg

megnyomásával.

7. Vigyük be az új felhasználó kódját újfent és nyomjunk

gombot a hozzáadás befejezéséhez, vagy a

változtatások mentése nélküli kilépéshez nyomjuk meg a

gombot.

8. A sikeres bevitelt 3 csippanás erősíti meg, a sikertelent hosszú, folyamatos hang jelzi.

8.5 FELHASZNÁLÓ TÖRLÉSE
Itt lehet eltávolítani felhasználókat. A kódokat csak az adminisztrátor (Mester) törölheti. 3 csippanás jelzi a
sikeresen bevitt funkciót. Alapértelmezett mesterkód: 1111

Megjegyzés: Nem tudjuk törölni a mesterkódot (9. felhasználó), sem a telepítőét (0. felhasználó).
Felhasználó törlése
1. Vigyük be a funkció kódját

és nyomjunk megerősítést

2. Vigyük be a mesterkódot és erősítsük meg

.

. A sikeres bevitelt 3 csippanás jelzi vissza.

3. Megjelenik a felhasználó száma a kijelzőn.
4. Adjuk meg az eltávolítandó személy azonosítókódját és erősítsük meg
mentése nélkül

, vagy lépjünk ki a változtatások

megnyomásával.

5. A felhasználó sikeres eltávolítását 3 csippanás jelzi. A sikertelent hosszú, folyamatos hangjelzés kíséri.

8.6 FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA
Itt lehet megváltoztatni a felhasználói kódot. 3 csippanás igazolja vissza a funkció sikeres bevitelét.
<felhasználói kód>

<kód>

ahol:
felhasználói kód – A jelszavát megváltoztató felhasználó kódja.

<kód>
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kód – Új hozzáférés (4 és 7 számjegy között)
Bármikor kiléphetünk

megnyomásával a változtatások mentése nélkül.

8.7 A RENDSZER ÓRÁJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Itt lehet megváltoztatni a rendszer időbeállítását. Ezt is csak a mesterkód jogosult elvégezni.
3 csippanás jelzi a sikeres funkcióválasztást. Alapértelmezett mesterkód: 1111

<mesterkód>

<hh> <mm>

ahol:
hh – óra
mm – perc
Bármikor kiléphetünk

megnyomásával a változtatások mentése nélkül.

8.8 DÁTUM BEÁLLÍTÁS
Itt lehet megváltoztatni a rendszer dátumbeállítását. Csak a mesterkóddal lehet elvégezni. 3 csippanás igazolja
vissza a funkció sikeres bevitelét. Alapértelmezett mesterkód: 1111
<mesterkód>

<YY> <MM> DD>

ahol:
YY – év
MM – hónap
DD – nap
Bármikor kiléphetünk

megnyomásával a változtatások mentése nélkül.

8.9 ZÓNÁK TESZTELÉSE
A funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tesztelje a zónákat és a zóna bemenetek érzékelőit.
<felhasználói kód>

<teszt időtartama>

A teszt időtartama az az idő, másodpercben kifejezve, ami után a teszt befejeződik és a rendszer
visszatér a normál üzemmódba. E funkció bekapcsolásával a LEDek 1 és 16 között kijelzik a rendszer
zónáit. Csak a felhasználó partícióiba tartozó zónák szerepelnek. A megfelelő LEDek, az adott zóna
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sértése után kialszanak. Alkalmazási példa: sétáljunk körbe a védett objektumban és aktiváljuk az
érzékelőket. Ezután a megfelelő LEDek kialszanak. A még világító LEDek kiiktatott, illetve hibás
érzékelőket jeleznek. A teszt funkcióból való kilépéshez nyomjuk meg a

, vagy a

gombot.

8.10 KIMENETEK TESZTELÉSE
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tesztelje a kimeneteket, valamint a kimenetekhez csatlakoztatott
szirénát.
<felhasználói kód>
A funkció bekapcsolásával a LEDek 1-és 3 között jelzik, hány kimenetet használ a rendszer.
Csak a felhasználó partícióihoz tartozó, riasztás típusú kimenetek szerepelnek itt.
Az 1,2,3 billentyű megnyomása aktiválja (mint egy riasztás), ismételt megnyomása kikapcsolja a
kiválasztott kimenetet, de nem küld jelzést a távfelügyeletnek. Így tesztelhetők a sziréna és más
jelzőberendezések. A funkcióból való kilépéshez nyomjuk meg a

, vagy a

gombot.

8.11 KÉNYSZERNYITÁS KÓD
A kényszernyitás kód (csapdakód) arra szolgál, hogy informálja a távfelügyeletet arról, hogy a felhasználót
kényszerítették a rendszer kikapcsolására. Minden felhasználónak saját kényszernyitó kódja van. A kényszernyitó
kód minden esetben a felhasználó kódja, melyben az utolsó számjegy eggyel emelkedik. Ha ez 9, az eredmény
0. Példa:
Felhasználói kód: 3446, a hozzá tartozó kényszernyitó kód: 3447
Felhasználó kód: 3449, a hozzá tartozó kényszernyitó kód: 3440
Amikor beütik a kényszernyitás kódot és azt a
gomb megnyomásával megerősítik, az eseményről jelzést
küld a rendszer. Ugyanez alkalmazható minden olyan utasítás esetében, amelyhez szükséges a felhasználó
felhatalmazása, úgymint élesítés/hatástalanítás és minden olyan rendszeropciónál, amelyhez felhasználói kód
szükséges, mint például a partíció állapotának ellenőrzése.
A kényszernyitás alapértelmezésben nem aktív. A telepítő tudja aktiválni.

8.12 VÉSZKAPCSOLÓK
Az iQAlarm billentyűzete három funkcionális billentyűvel rendelkezik. Megnyomásuk és 3 másodpercig nyomva
tartásuk riasztást generál a billentyűnek megfelelően:
– Tűzriasztás
– Orvosi segélykérés
– Betörés riasztás
Megjegyzés: Ahhoz, hogy a vésznyomógombokat használni lehessen, legalább 10 másodpercnek kell eltelnie
azóta, hogy a 0 és 9 közötti billentyűket használták volna a rendszer élesítésére/kikapcsolására. A másik
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megoldás, ha röviden megnyomjuk a
használhatóak.

jelű gombot és ez esetben a vésznyomógombok késedelem nélkül

Tűzriasztás – aktiválva a billentyűzeten úgy jelenik meg, hogy minden számjegy villog, (az első
sor) lassan és (a második sor) gyorsan. Bármilyen érvényes felhasználói kód bevitelével és
megerősítésével kikapcsolható.
Orvosi segélykérés – Aktiválva a billentyűzeten a RIASZTÁS LED villog.
Pánik riasztás – nem jelez a billentyűzeten.
Minden vészriasztás eseményt generál, amelyről értesítés megy a felügyeleti központnak. Az esemény
konfigurálását a telepítő végzi.

8.13 RIASZTÁS TÁVIRÁNYÍTÓRÓL
A távirányítónak két riasztás gombja van.
Nyomjuk meg a

szimbólummal jelzett gombot a hangos riasztás elindítására.

Nyomjuk meg a

szimbólummal jelzett gombot a néma riasztás kezdeményezésére.

A távirányitóról riasztást lehet generálni, tekintet nélkül arra, van-e élesített partíció.
A normál és néma riasztásról mehet jelentés a megfigyelő állomásra, a riasztóközpont konfigurálásától függően.
Megjegyzés: A riasztóközpont lehetőséget biztosít a nyomógombok különböző funkciókhoz rendelésére. Más
gombot is be lehet állítani riasztásra.

8.14 SZÖVEGES ÜZENETEK
Az iQAlarm riasztóközpont vezérelhető szöveges üzenetekkel. A felhasználó a legkülönbözőbb szövegek közül
válogathat, amellyel konfigurálhatja a berendezést, vagy változtathat az állapotán.
Az SMS utasítás végrehajtásához a küldő telefonnak szerepelnie kell az engedélyezett számok listáján. Az
iQAlarm riasztóközpont akár 10 telefonszámot és 32 SMS-üzenetet tud tárolni.
Amennyiben bármilyen okból az SMS –t nem lehetett elküldeni az adott pillanatban, azonnal elmegy, amint
helyreáll a GSM hálózati kapcsolat, de semmiképpen nem később, mint egy nappal az SMS-t kiváltó esemény
után (a szöveges üzenetek veszítenek aktualitásukból ezért törlődnek). Az üzenetekben csak az angol ábécé
betűi szerepelhetnek.
Mi több, ha a szövegben van elválasztás, akkor a tartalmi résznek, kezdve az egyenlőség jeltől (=) egészen az
üzenet végéig idézőjelben kell szerepelnie („”).
Az üzenet szövegében ékezetes betű és kis betű nem lehet, az utasítást a táblázat szerint nagy betűkkel kell
kiadni a központnak.
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A központ által kezelt szöveges üzenetek felsorolása:
Partíciók állapotának lekérdezése
Utasítás sorrendje

XXXX GETARMED

Utasítás jellege

Partíciók állapotának (ÉLES / KIKAPCSOLT) lekérdezése
XXXX – Felhasználó kód
Például: 1234 GETARMED

Visszajelzés

PARTITION1:X, PARTITION2:Y
vagy
GETARMED:ERROR

Visszajelzés jelentése

PARTITION1:X, PARTITION2:Y – Tájékoztatás partíciók állapotáról
PARTITION1,PARTITION2 – alapértelmezett elnevezések, a
SETNAME utasítással megváltoztathatóak.
X,Y – partíció állapotok, lehetséges értékek:
0 – kikapcsolt
1 – élesített
GETARMED:ERROR - az utasítást a rendszer visszadobta

Partíció(k) nevének beállítása
Utasítás sorrendje

XXXX SETNAME=PARTITION,NR,VALUE

Utasítás jellege

A partíció(k) nevének beállítása.
XXXX – Felhasználó kód
NR – partíciók száma, lehetséges érték: 1, ill. 2
VALUE – a partíció új neve

iQA-7161WLP Vezeték nélküli riasztóközpont felhasználói leírás
SATALARM
Példa 1:
1234 SETNAME=PARTITION,1,Pince
Példa 2:
1234 SETNAME="PARTITION,2,Gyerekek szobája"
Visszajelzés

SETNAME:OK vagy SETNAME:ERROR

Visszajelzés jelentése

SETNAME:OK – az utasítást a rendszer végrehajtotta
SETNAME:ERROR – az utasítást a rendszer visszadobta

Partíció(k) nevének lekérdezése
Utasítás sorrendje

XXXX GETNAME=PARTITION,NR

Utasítás jellege

Partíció(k) nevének lekérdezése
XXXX – Felhasználó kód
NR – partíciók száma, lehetséges értékek: 1, ill. 2
Példa: 1234 GETNAME=PARTITION,1

Visszajelzés

GETNAME=PARTITION,NR,VALUE
vagy
GETNAME:ERROR

Visszajelzés jelentése

GETNAME=PARTITION,NR,VALUE – a partíció neve
GETNAME:ERROR – az utasítást a rendszer visszadobta

Telefonszám beállítása
Utasítás sorrendje

XXXX SETTELNUM=ID,NUMBER

Utasítás jellege

Beállítani a telefonszámot a sorszámozott listán
XXXX – Felhasználó kód
ID – a telefonlista sorszáma, lehetséges értékek: 1-től 10-ig
NUMBER – telefonszám, amelyre az üzenetet küldik
Példa: 1234 SETTELNUM=3,800123456

Visszajelzés

SETTELNUM:OK
vagy
SETTELNUM:ERROR

Visszajelzés jelentése

SETTELNUM:OK – Az utasítást a rendszer végrehajtotta
SETTELNUM:ERROR – Az utasítást a rendszer visszadobta

Telefonszám lekérdezése
Utasítás sorrendje

XXXX GETTELNUM=ID

Utasítás jellege

A sorszámozott listán szereplő telefonszám lekérdezése
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XXXX – Felhasználó kód
ID – a sorszámozott lista sorszáma, lehetséges értékek: 1-től 10-ig
Példa: 1234 GETTELNUM=2
Visszajelzés

GETTELNUM=ID,NUMBER
vagy
GETTELNUM:ERROR

Visszajelzés jelentése

GETTELNUM=ID,NUMBER – a kért telefonszám
GETTELNUM:ERROR – az utasítást a rendszer visszadobta

Szöveges üzenet tartalmának beállítása
Utasítás

XXXX SETMESSAGE=ID,MESSAGE

Utasítás jellege

A szöveges üzenet tartalmának beállítása a sorszámozott listáról
választva
XXXX – Felhasználó kód
ID – a szöveges üzenet sorszáma, lehetséges érték: 1-tól 32-ig
MESSAGE – a szöveges üzenet tartalma
Példa: 1234 SETMESSAGE=4,Robbery (Betörés)

Visszajelzés

SETMESSAGE:OK vagy SETMESSAGE:ERROR

Visszajelzés jelentése

SETMESSAGE:OK – az utasítást a rendszer végrehajtotta
SETMESSAGE:ERROR – az utasítást a rendszer visszadobta

Szöveges üzenet tartalmának lekérdezése
Utasítás sorrendje

XXXX GETMESSAGE=ID

Utasítás jellege

A sorszámozott listából kiválasztható üzenet lekérdezése
XXXX – Felhasználó kód
ID – a szöveges üzenet sorszáma, lehetséges értékek: 1-től 32-ig
Példa: 1234 GETMESSAGE=30

Visszajelzés

GETMESSAGE=ID,MESSAGE
vagy
GETMESSAGE:ERROR

Visszajelzés jelentése

GETMESSAGE=ID,MESSAGE – a lekérdezett üzenet
GETMESSAGE:ERROR – az utasítást a rendszer visszadobta

iQA-7161WLP Vezeték nélküli riasztóközpont felhasználói leírás
SATALARM

Szöveges üzenet és telefonszám hozzárendelése eseményhez
Utasítás sorrendje

XXXX SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID

Utasítás jellege

Szöveges üzenet és telefonszám hozzárendelése eseményhez. Az
esemény bekövetkezte után a meghatározott telefonszámra küldi az
adott üzenetet
XXXX – Felhasználó kód
EVENT – az esemény rövid elnevezése, a lehetséges elnevezések
felsorolása a fejezet végén
TELNUM – nullák és egyesek tízszámjegyű láncolata, minden
számjegy (balról számolva) a telefonszám sorszámát jelzi- az első
számjegy a listán elsőként feltüntetettét, a második számjegy a listán
másodikét és így tovább
0 – erre a számra nem megy ki az üzenet
1 – erre a számra menjen ki az üzenet
Példa:
1234 SETUSERSMS=ARM1,1000000110,6
Ha bekövetkezik ARM1 esemény (1. partíció élesített), a 6-os
sorszámú szöveges üzenet kimegy az 1-es, 8-as és 9-es sorszámú
telefonszámokra

Visszajelzés

SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID:OK
vagy
SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID:ERROR

Visszajelzés jelentése

SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID:OK – az utasítást a
rendszer elfogadta
SETUSERSMS=EVENT,TELNUM,MSG_ID:ERROR – az utasítást a
rendszer visszadobta
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Adott eseményhez rendelt szöveges üzenet és telefonszám(ok) lekérdezése
Utasítás sorrendje

XXXX GETUSERSMS=EVENT

Utasítás jellege

Adott eseményhez rendelt szöveges üzenet és telefonszám(ok)
lekérdezése.
XXXX – Felhasználó kód
EVENT – az esemény rövid elnevezése, a lehetséges elnevezések
felsorolása a fejezet végén
Példa: 1234 GETUSERSMS=ARM1

Visszajelzés

GETUSERSMS=EVENT:TELNUM,MSG_ID
vagy
GETUSERSMS=EVENT:ERROR

Visszajelzés jelentése

GETUSERSMS=EVENT:TELNUM,MSG_ID – az eseményhez rendelt
szöveges üzenetre és telefonszám(ok)ra vonatkozó információ
GETUSERSMS=EVENT:ERROR – az utasítást a rendszer visszadobta
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iQA-7161WLP Vezeték nélküli riasztóközpont felhasználói leírás
a SETUSERS és GETUSERS utasításokkal kezelhető események listája
Elnevezés

Jelentés

ARM1

Partíció 1 élesítve

ARMSTAY1

Partíció 1 otthonmaradó módban élesítve

ARM2

Partíció 2 élesítve

ARMSTAY2

Partíció 2 otthonmaradó módban élesítve

DISARM1

Partíció 1 kikapcsol

DISARM2

Partíció 2 kikapcsol

INPUT1

Zónasértés 1…16

(to INPUT16)
INPUT1-OFF

Zónasértés 1…16 vége

(to INPUT16-OFF)
INPUT1-TAMPER

Szabotázs 1…16

(to INPUT16-TAMPER)
INPUT1-TAMPEREND

Szabotázs 1…16 vége

(to INPUT16-TAMPEREND)
INPUT1-LOCK

Zóna kiktatása 1…16

(to INPUT16-LOCK)
INPUT1-UNLOCK

Zóna kiiktatás 1…16 vége

(to INPUT16-UNLOCK)
OUTPUT1-ON

Kimenet 1…3 indítójelet kapott

(to OUTPUT3-ON)
OUTPUT1-OFF

Kiement 1…3 indítójel megszűnt

(to OUTPUT3-OFF)
OUTPUT1-TAMPER

Kimenet szabotázs 1…3

(to OUTPUT3-TAMPER)
OUTPUT1-TAMPEREND

Kimenet szabotázs vége 1…3

(to OUTPUT3-TAMPEREND)
POWER-FAIL

Zavar az energiaellátásban

POWER-OK

Energiaellátás zavar megszűnt

BATTERY-FAIL

Akkumulátorszint alacsony

BATTERY-OK

Akkumulátorszint megfelelő

AUX1-FAIL

Kiegészítő kimenet 1 zavar

AUX2-FAIL

Kiegészítő kimenet 2 zavar

AUX1-OK

Kiegészítő kimenet 1 zavar vége

AUX2-OK

Kiegészítő kimenet 2 zavar vége

KEYPAD1-LOST

Kezelő 1...3 elveszett

(to KEYPAD3-LOST)
KEYPAD1-OK

Kezelő 1...3 helyreállt

(to KEYPAD3-OK)
KEYPAD1-TAMPER
(to KEYPAD3-TAMPER)

Kezelő 1…3 szabotázs

SATALARM
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Kezelő 1…3 szabotázs vége

KEYPAD1-TAMPEREND
(to KEYPAD3-TAMPEREND)
KEYPAD-FIRE-BEGIN

‘Tűz’ riasztás beindult

KEYPAD-HELP-BEGIN

‘Orvosi segélykérés’ riasztás beindult

KEYPAD-SILENTALARM-BEGIN

‘Pánik’ riasztás beindult

KEYPAD-FIRE-END

‘Tűz’ riasztás vége

JAMMING-BEGIN

GSM kapcsolati zavar

JAMMING-END

GSM kapcsolati zavar vége

DETECTOR1-LOST

Érzékelő 1…16 elveszett

(to DETECTOR16-LOST)
Érzékelő 1…16 jelzőképesség visszaállt

DETECTOR1-OK
(to DETECTOR16-OK)

Érzékelő 1…16 alacsony akkumulátorszint

DETECTOR1-PWR
(to DETECTOR16-PWR)

Érzékelő 1…16 akkumulátor töltöttsége újra megfelelő

DETECTOR1-PWROK
(to DETECTOR16-PWROK)

Hibák felsorolása (visszajelző üzenet)
Elnevezés

Jelentés

ERROR-PERMISSION

Adott utasítás elfogadása nem engedélyezett

ERROR-FORMAT

Utasítás rossz formátumban

ERROR-VALUE

Rossz megadott érték(ek)

ERROR-EMPTY

(Érték) hiányos utasítás

ERROR

Egyéb hiba

9. A RENDSZER VISELKEDÉSE A GRADE 2 SZINTNEK MEGFELELŐ KOMPATIBILIS FOKOZATBAN

A rendszer a GRADE 2-es szint követelményeit rögzítő MSZ EN50131-es szabvánnyal összhangban működik:
• a zónák állapotát csak azután lehet módosítani, ha sikerült bevinni a felhasználói kódot
• a riasztásokra vonatkozó információ csak azután hozzáférhető, ha sikerült bevinni a felhasználói kódot
• a riasztási memória csak azután érhető el, hogy bevittük a felhasználói kódot.
• a meghibásodások leírása csak a felhasználói kód bevitele után lehetséges
• a meghibásodások memória csak a felhasználói kód bevitele után válik hozzáférhetővé
• az élesítéshez jogosultság szükséges
• mielőtt az élesítés megtörténne, a riasztóközpont ellenőrzi azokat a körülményeket, amelyek akadályozhatják az
élesítést
• a kódok legalább öt számjegyből álljanak a rendszerben
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• amennyiben háromszor érvénytelen kódot ütünk be, a rendszer minden billentyűzete 90 másodperces zár alá
kerül.

10. AZ AVA ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE, HASZNÁLATA

10.1 AZ AVA ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az Androidos AVA alkalmazást innen lehet letölteni:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ebs.ava

az iPhone-hoz innen:
https://itunes.apple.com/us/app/ebs-ava/id1090939066?mt=8
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Letöltés és telepítés után az alábbi kép fogad minket:

Ahhoz, hogy használni tudjuk az alkalmazást, először regisztrálnunk kell magunkat. Az alábbi oldalon kell kitölteni
a mezőket:

Szerver címe:

ava.iqalarm.hu/ava

Központ panel gyári száma:

pl.:

567123 (a panelről leolvasható)

Riasztó kódja:

pl.:

1234

(amivel működtetjük a riasztót)

E-mail:
pl.: akarmi@gmail.com (lásd a megjegyzést)
Applikáció kódja
pl.: 4321
(amivel belépünk ebbe az alkalmazásba). Megegyezhet a riasztó kódjával is;
gyárilag ezt ajánlja fel az alkalmazás.
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Megjegyzés: az alkalmazás újratelepítése vagy másik készülékre történő
telepítésekor, ha ugyanazt a regisztrált e-mail címet (valamint az oldalon a többi
adatot ugyanígy) adjuk meg, akkor az alkalmazás a szerverről betölti az
objektum összes adatát, tehát azokat már nem kell újra megadni a
későbbiekben.

Regisztráció után beléphetünk az alkalmazásba a jelszó megadása után.
Ha kiléptünk az alkalmazásból (pl. újraindítjuk az okos készüléket) akkor a szerver címet, e-mail
címünket és a belépő kódot ismét meg kell adni. Ezután ilyenkor is a szerverről letölti készülékünkre
az objektumok adatait az alkalmazás.

10.2. AZ AVA ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Sikeres belépés után ilyen kép fogad bennünket:

Több objektumot, rendszert is tudunk kezelni a programmal.
Ezek összegző adatait, állapotát ezen az oldalon is megtaláljuk
(objektum képe, neve, partíciók nevei, állapota, tápellátás).
Innen egyből be tudunk lépni a kívánt objektumba.
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Ha belépünk, három legördülő menüt kapunk amik a két
partíció zónáit valamint a kimeneteket takarják.

Ha legördítjük ezeket a részeket, akkor a részleteket is látjuk
(pl. zónák állapota) valamint kezelhetjük is a rendszert
(élesítés, hatástalanítás, kimenetek vezérlése). A partíció
élesítését, hatástalanítását a stilizált lakat ikonokra történő
rábökéssel tehetjük meg. Ha az egyik zóna nevére hosszabb
ideig bökünk, akkor azt kiiktathatjuk.
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A kimenetek vezérlése a megfelelő kapcsoló elhúzásával
történik.

Minden beavatkozás, kapcsolás időbe telik, tehát ne lepődjünk meg, hogy például nem egyből
kapcsolódik be a rendszer Az alkalmazás elküldi a kérést a szervernek, ami GPRS útján utasítja a
riasztó központot. A sikeres végrehajtásról a központ GPRS útján értesíti a szervert, ami az interneten
keresztül eléri az applikációt. Így akár 8-25 másodperc (esetleg több idő) is eltelhet, míg értesülünk a
végrehajtásról). Hasonlóképpen egy riasztás sem egyből jelenik meg az applikációban, hanem
tipikusan 5-15 másodpercen belül.

Igény szerint az események lekérdezhetők, visszanézhetők.
Bökjünk az alsó részen található „Események” ikonra vagy a
középső zöld stilizált láncra (ami váltja a két lapot) és az
alkalmazás megmutatja az eseményeket.
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Van lehetőség arra is, hogy pár dolgot beállítsunk az
alkalmazásban. Ehhez bökjünk a jobb felső sarokban látható kis
fogaskerékre. Beállíthatjuk az objektum adatait,
változtathatunk kódot illetve másik nyelvet.

Az objektumnál érdemes fényképet készíteni, mert gyorsabb
azonosítást biztosít, mint a neve avagy a száma. Az alkalmazás
meghívja a fényképező programot és az elkészült képet
beilleszti.
Az elnevezések segítik a partíciók, zónák, kimenetek
azonosítását.
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Ha elakadunk, a „Beállítások” menüben találunk Segítséget is,
ahol az alkalmazás egyes elemeinek leírása, magyarázata
található.

A rendszer push üzenetek küld az eseményekről, ami rövid egy
soros formában, illetve kibontva, részletesebben is
megmutatja, hogy mi történt.

