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Символи на дисплеите на клавиатурите

1

Цифри на часовника 1, 2 - Тези две 7-сегментни цифри на часовника показват цифрите на часа, когато е активен локалният
часовник и идентифицират зоната, когато са активни иконите OPEN и ALARM. Тези две цифри се превъртат със скорост една
зона в секунда от най-ниския номер на зона до най-високия, когато се скролират зоните.
2
: (Двоеточие) - Тази икона е разделител часове/минути и ще мега по един път в секунда, когато е активен локалният
часовник.
3
Цифри на часовника 3, 4 - Тези две 7-сегментни цифри на часовника показват цифрите на минутите, когато е активен локалният
часовник.
4
1 до 8 - Тези цифри идентифицират проблема, когато бъде натиснато [][2].
5
Memory (Памет) - показва, че има аларми в паметта.
6
Bypass (Прескачане) - показва, че има зони, които са прескочени автоматично, или ръчно.
7
Program (Програмиране) - показва, че системата е в режим на програмиране от инсталатора, или клавиатурата е заета.
8
Away (Излизане) - показва, че панелът е активиран в режим с излизане. Този индикатор ще се появи в началото на времето за
излизане.
9
Fire (Пожар) - показва, че в паметта има пожарни аларми.
10
Stay (Оставане) - показва, че панелът е активиран в режим с оставане. Този индикатор ще се появи в началото на времето за
излизане.
11
Chime (Звънче) - Тази икона се появява, когато функционалния бутон Chime е натиснат, за да разреши звънчето за врата в
системата. Тя ще изчезне, когато функционалния бутон Chime бъде натиснат отново, за да забрани звънчето за врата.
12
АМ, РМ - Тази икона показва, че локалният часовник показва 12-часово време. Тези икони няма да се виждат, ако системата е
програмирана за 24-часово показване на времето.
13
ALARM (Аларма) - Тази икона се използва с цифрите 1 и 2 на часовника, за да покаже зоните, които са в аларма в системата.
Когато някоя зона е в аларма, тази икона ще се покаже и 7-сегментните индикатори 1 и 2 ще показват последователно зоните
в аларма.
14
OPEN (Отворен) - Тази икона се използва с цифрите 1 и 2 на часовника, за да покаже зоните, които са отворени (не в аларма) в
системата. Когато има отворени зони, ще се покаже иконата OPEN и 7-сегментните индикатори 1 и 2 ще показват последователно
отворените зони.
15
АС (220 V~) - Показва, че в главния панел има мрежово захранване.
16
System Trouble (Системен проблем) - Показва, че в системата има някакъв проблем.
17
Night (Нощ) - Показва, че панелът е активиран в нощен режим.
18
System (Система) - показва едно, или повече от следните:
		 Memory (Памет) - показва, че има аларми в паметта.
		 Bypass (Прескачане) - показва, че има зони, които са прескочени автоматично, или ръчно.
		 System Trouble (Системен проблем) - Показва, че в системата има някакъв проблем.
19
Светодиод Ready (зелен) - Ако светодиодът Ready свети, значи системата е готова за активиране.
20
Светодиод Armed (червен) - Ако светодиодът Armed свети, значи системата е била активирана успешно.


Таблици за справка
Попълнете следващата информация за бъдещи справки и запазете това ръководство но сигурно място.

Кодове за достъп

Главен (мастер код) [40]:_________________________________________

Код

Код за достъп

Код

Код за достъп

Код

Код за достъп

Код

01

10
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28

02

11

20

29
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12
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13

22

31
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33 (Принуда)

07
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34 (Принуда)
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Код за достъп

Информация за системата
Разрешен?
		

 [F] FIRE				  [A] AUXILIARY				  [P] PANIC
Времето за излизане е _ ______________ секунди.

Времето за влизане е _______________ секунди.

За сервиз
Информация за централната станция:
Номер на обекта:_____________________ Телефон:_______________________
Информация за инсталатора:
Компания:___________________________ Телефон:

Ако подозирате, че на централната наблюдаваща станция е била изпратена фалшива аларма, обадете се на станцията, за да
избегнете излишна отговорност.



Информация за датчици/зони
Датчик
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Тип на датчика
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Защитена област

Тип на датчика

Сведения за вашата охранителна система

Вашата охранителна екипировка от DSC е проектирана да ви осигури възможно най-голямата гъвкавост и удобство. Прочетете
внимателно това ръководство и изискайте вашият инсталатор да ви инструктира за работата на системата, за да се запознаете с
характеристиките, които са осъществени във вашата система. Всички потребители на системата трябва да бъдат еднакво запознати
с нейното използване. Попълнете страницата "Информация за системата" с данни за всичките свои зони и кодове за достъп и
съхранете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.
БЕЛЕЖКА: Охранителната система от серията PowerSeries
������������ �����������������������������������������������������
включва специфични характеристики за предотвратяване
на фалшиви аларми и е квалифицирана с ANSI / SIA CP-01-2000. За да удовлетворява тази спецификация, вашата
инсталация трябва да има минимум две клавиатури. Молим, консултирайте се със своя инсталатор за повече
информация относно характеристиките за предотвратяване на фалшиви аларми, вградени във вашата система, тъй
като не всички от тях са обяснени в това Ръководство.

Детектиране на пожар

Тази система има възможност да наблюдава устройства за откриване на пожар - такива като датчици за дим и да дава предупреждение
при откриване на условия за пожар. Сигурното откриване на пожар зависи от достатъчния брой датчици, монтирани на подходящи
места. Това устройство трябва да бъде инсталирано в съответствие със стандарта N.F.P.A. 72 (N.F.P.A. Batterymarch Park, Quincey MA
02269). Внимателно прегледайте в този наръчник указанията “Планиране на спасяването при пожар”.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият инсталатор трябва да разреши частта за откриване на пожар в това устройство, за да може
тя да функционира.

Тестване (проверка)

Като гаранция, че вашата система продължава да функционира както трябва, вие трябва ежеседмично да тествате системата си.
Молим, вижте секцията "Тестване на вашата система" в това Ръководство.

Наблюдение

Тази система има възможности да изпраща аларми, проблеми и информация за непредвидени обстоятелства чрез телефонни линии
към наблюдаващата станция. Ако по невнимание задействате някоя аларма, незабавно се обадете на наблюдаващата станция, за
да избегнете нежелателна отговорност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията наблюдение трябва да бъде разрешена от инсталатора, за да работи.
БЕЛЕЖКА относно SIA: В този контролен панел има закъснение на комуникатора от 30 секунди. Това закъснение може
да бъде премахнато, или може да бъде увеличено до 45 секунди, по мнението на крайния потребител след консултация
с инсталатора.

Поддръжка

При нормална употреба системата изисква минимална поддръжка. Отбележете следните точки:
• Не мийте клавиатурата с мокър плат, тъй като водата може да повреди схемите на клавиатурата. Лекото изтриване със
слабо навлажнен плат трябва да премахне нормалните наслоявания от прах.
• Използвайте системния тест, описан в "Тестване на вашата система", за да проверите състоянието на акумулатора. Все пак
ние препоръчваме акумулаторите да бъдат заменяни на всеки 3-5 години.
• За другите системни устройства като датчици за дим, пасивни инфрачервени, ултразвукови, или микровълнови датчици на
движение и датчици за трошене на стъкло, се консултирайте с литературата на производителя за инструкции за проверка
и поддръжка.

Обща работа на системата

Вашата охранителна система се състои от контролен панел на DSC, една или повече клавиатури и различни детектори и датчици.
Контролния панел трябва да бъде монтиран в стая за обща употреба, или в сутерен. Металната кутия съдържа електрониката,
предпазителите и акумулатора.
БЕЛЕЖКА: Само инсталаторът, или обслужващият персонал трябва да имат достъп до контролния панел.
Всички клавиатури имат звуков индикатор (зумер) и бутони за въвеждане на командите. Светодиодните (LED) клавиатури имат група
от светлинни индикатори за зоните и светлинни индикатори за състоянието на системата. LCD клавиатурите имат буквено-цифрен
дисплей на течни кристали (LCD). Клавиатурата се използва за изпращане на команди към системата и за показване на текущото
състояние на системата. Всички клавиатури трябва да бъдат монтирани на удобни места в защитавания дом близо до входноизходните врати.
Охранителната система има няколко зони за защита на определена област и всяка от тези зони ще бъде свързана с един, или повече
датчици (датчици на движение, на чупене на стъкло, контакти за врати и т.н.). Датчик, който е в аларма, ще бъде показан чрез мигащ
светлинен индикатор на съответната зона на светодиодните клавиатури, или чрез буквени съобщения на LCD клавиатури.


Допълнителни характеристики на охранителните системи РС1616/РС1832/РС1864 са автоматична забрана на (изключване от
нестабилни данни) сигналите за аларма, тампер и проблеми след 3 появи в определен програмиран период (вижте Секция 5.6 опция
[377] в Ръководството за инсталиране). Има също и опция за блокиране на програмируеми клавиатури (вижте Секция 5.3 опция [012]
в Ръководството за инсталиране).
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Охранителната система не може да предотврати опасностите. Тя е предназначена само да ви предупреди и ако е включено - да
предупреди и вашата централна станция за извънредна ситуация. Охранителните системи общо взето са много надеждни, но те
не могат да работят при всички условия и не могат да заменят разумните методи за гаранция на живота и имуществото. Вашата
охранителна система трябва да бъде инсталирана и обслужвана от квалифицирани професионалисти по охранителните системи,
които трябва да ви инструктират за степента на защита, която е предвидена, както и за системните операции.

Избор на език за РК5500

Вашата клавиатура може да има възможност да показва съобщенията на различни езици.
1. Натиснете и задръжте едновременно и двата бутона-стрелки
.
2. Като използвате бутоните
, превъртете на дисплея достъпните езици.
3. Натиснете
, за да изберете необходимия ви език.

Активиране и дезактивиране на системата
Активиране (Включване)

Затворете всички датчици (т.е. прекратете движението и затворете вратите.
За да активирате системата, натиснете и задръжте за две секунди бутона Away и/или въведете своя код за достъп, или натиснете
за бързо активиране. По време на състоянието на изчакване (време за излизане) ще светнат индикаторите Armed ( ) и Ready
() и клавиатурата ще бипка по един път в секунда. Сега вие имате _________ секунди да напуснете дома (молим, проверете как
вашият инсталатор е програмирал това време). За да отмените последователността на активиране, въведете своя код за достъп.

Активиране с излизане (Включена система)

Когато изтече времето за излизане, алармената система е активирана (включена) и това се индикира чрез клавиатурата както
следва: Индикаторът Ready () ще изгасне, индикаторът Armed ( ) ще остане да свети и клавиатурата ще престане да звучи.

Бързо излизане

Ако системата е активирана и вие трябва да излезете, използвайте функцията Бързо излизане, за да избегнете дезактивиране
и повторно активиране на системата. Натиснете и задръжте за две секунди бутона Exit, или натиснете
. Сега вие имате
две минути, за да напуснете дома през вашата изходна врата. Когато вратата бъде затворена, останалото време за излизане се
отменя.

След активиране с излизане звучи сирената

Озвучаване при неправилно излизане
Като опит да се намалят фалшивите аларми, Озвучаването при неправилно излизане и проектирано, за да ви предупреди за
неправилно излизане, когато активирате системата си в режим С излизане. В случай, че не успеете да излезете от дома през
определеното време за излизане, или не сте затворили надеждно Изходно/Входната врата, системата ще ви уведоми по два начина,
че е била неправилно активирана: клавиатурата ще издаде едно продължително бипкане и сирената ще свирне.
Вашият инсталатор ще ви каже дали тази характеристика е била разрешена във вашата система. Ако се случи това:
1. Влезте отново в дома.
2. Въведете своя [код за достъп], за да дезактивирате системата. Трябва да направите това преди да изтече времето за влизане.
3. Повторете отново процедурата на активиране с излизане, като се уверите, че добре сте затворили входно/изходната врата.
(Вижте "Активиране с излизане (Включена система)").
Грешка при активиране
Ако системата не може да се активира, ще прозвучи тон за грешка. Това ще се случи, ако системата не е готова за активиране
(например има отворени зони), или ако е бил въведен неправилен код за достъп. Ако се случи това, уверете се, че всички зони са
сигурни, натиснете
и опитайте отново.



Дезактивиране (Изключване)

Въведете своя код за достъп по всяко време, когато системата е активирана (т.е. индикаторът Armed ( ) свети. Клавиатурата ще
бипне, ако минете през входната врата. Въведете своя код в рамките на __________ секунди, за да избегнете алармено състояние.
(Молим, поискайте вашият инсталатор да ви каже дали е програмирал това време).
Грешка при дезактивиране
Ако вашият код е невалиден, системата няма да се дезактивира и ще прозвучи 2-секунден тон за грешка. Ако се случи това, натиснете
и опитайте отново.

Активиране с оставане (Частично включване)

Активирането с оставане ще прескочи (пренебрегне) вътрешната защита (т.е. датчиците за движение) и ще активира периметъра
на системата (т.е. вратите и прозорците). Затворете всички датчици (т.е. прекратете движението и затворете вратите). Индикаторът
Ready () трябва да светне. Попитайте своята алармена компания дали тази функция е достъпна във вашата система.
Натиснете и задръжте за две секунди бутона Stay и/или въведете своя код за достъп и не напускайте дома (ако вашият инсталатор
е програмирал този бутон). Докато тече времето за излизане, ще светнат индикаторите Armed ( ) и Ready () и клавиатурата ще
бипка по един път на три секунди.
Когато изтече времето за излизане, алармената система е активирана (включена) и това се индикира чрез клавиатурата както
следва: Индикаторът Ready () ще изгасне, индикаторът Armed ( ) ще остане да свети и клавиатурата ще престане да звучи.
Индикаторът Armed ( ) ще свети, ще светне и индикаторът Bypass, или System. Системата автоматично ще прескочи (пренебрегне)
определени вътрешни зони (т.е. датчиците за движение).
БЕЛЕЖКА: За изброените в SIA FAR панели времето за излизане при активиране с оставане ще бъде два пъти по-дълго
от времето за излизане при активиране с излизане.

Нощно активиране

За да активирате напълно системата, когато тя е била активирана в режим с оставане, натиснете [][1] от коя да е клавиатура. Сега
всички вътрешни зони ще бъдат активирани, с изключение на тези, програмирани като нощни зони.
Нощните зони се активират само в режим с излизане, това позволява ограничено движение в дома, когато системата е напълно
активирана. Уверете се, че вашият инсталатор ви е снабдил със списък, който идентифицира зоните, програмирани като нощни
зони.
Когато вътрешните зони са били активирани (т.е. чрез [][1]), вие ще трябва да въведете своя код за достъп, за да дезактивирате
системата и да имате достъп до вътрешните области, които не са били програмирани като нощни зони.

Беззвучно време за излизане

Ако системата е активирана с използването на бутона STAY (Оставане) (програмируем функционален бутон), или чрез използването
на метода "Без влизане" (
[код за достъп]), звуковото известяване (бипкане на клавиатурата) ще бъде спряно и времето за
излизане ще бъде удвоено само за този период на времето за излизане.

Дистанционно активиране и дезактивиране

Системата може да бъде активирана и/или дезактивирана с помощта на дистанционно управляващо устройство (безжичен ключ)
модел DSC WS4939. Когато активирате системата чрез бутона Arm (активиране) на безжичния ключ, системата ще потвърди
командата с кратко свирване на сирената, а когато дезактивирате системата чрез бутона Disarm (дезактивиране) на безжичния ключ,
системата ще потвърди командата с две кратки свирвания на сирената, които могат да бъдат чути извън дома.

Аварийни бутони

Натиснете за две секунди (F),
(A), или
(P) за да генерирате Пожарна, Допълнителна, или Паник аларма. Клавиатурата ще
бипка като индикация, че алармата е приета и е изпратена на централната станция. Попитайте своята алармена компания дали
аварийните бутони във вашата система са достъпни.
БЕЛЕЖКА: Пожарните бутони могат да бъдат забранени от инсталатора.

Клавиатури LED5511/LCD5511
Натиснете и задръжте за две секунди едновременно двата бутона, за да изпратите следното съобщение:
Fire (Пожарна аларма),		

Auxiliary (Допълнителна аларма),



Panic (Паник аларма)

Когато прозвучи аларма

Системата може да генерира два различни алармени звука:
Непрекъснат звук на сирената = Охранителна аларма
Временен / Прекъсващ звук на сирената = Пожарна аларма

Непрекъсната сирена за охранителна аларма

Ако не сте сигурни за източника на алармата, подхождайте внимателно! Ако алармата е била случайна, въведете своя код за
достъп, за да спрете звука на алармата. Обадете се на централната станция, за да избегнете излишна отговорност.

Прекъсваща сирена за пожарна аларма
Незабавно следвайте своя авариен евакуационен план !
Ако алармата е била случайна (напр. прегоряла печена филия, пара от банята и т.н.), въведете своя код за достъп, за да спрете звука
на алармата. Обадете се на централната станция, за да избегнете излишна отговорност. Попитайте своята алармена компания дали
вашата система е екипирана с пожарни датчици.
За да извършите ресет на датчиците, вижте секцията "Ресет на датчиците".

Програмиране на час и дата

Натиснете  1 плюс главния (мастер) код, или натиснете функционалния бутон за програмиране на времето (програмиран от
вашия инсталатор).
Натиснете 1 , за да изберете час и дата.
Когато използвате PK5500/LCD5500, използвайте бутоните-стрелки
за да намерите опцията от менюто и натиснете  , за
да я изберете. Въвеждайте часа в 24-часов формат (ЧЧ:ММ), следван от датата (ММ:ДД:ГГ). Натиснете # , за да излезете от режима
на програмиране.
БЕЛЕЖКА: Ако имате LCD клавиатура, вашият инсталатор може да е програмирал системата ви да показва часа и
датата, когато клавиатурата не е заета. Ако това е вашият случай, то вие можете да натиснете бутона # , за да
изчистите показването на датата и часа.

Прескачане на зони

Използвайте прескачането на зони, когато имате нужда от достъп до защитена област докато системата е активирана, или когато
някоя зона временно е извън строя, но вие все пак трябва да активирате системата. Прескочените зони няма да задействат аларма.
Прескочените зони намаляват нивото на сигурност. Ако сте прескочили някоя зона защото не работи, повикайте незабавно сервизен
техник, за да бъде решен проблема и системата ви да се върне в нормално работно състояние. Когато активирате системата, се
уверете, че няма случайно прескочени зони.
Зоните не могат да бъдат прескачани след като системата е активирана. Прескачането на зони се отменя автоматично всеки път, когато
системата бъде дезактивирана и тези зони трябва да бъдат прескачани отново, ако е необходимо, преди следващото активиране.
БЕЛЕЖКА: По причини за сигурност вашият инсталатор може да е програмирал системата да не ви позволява
прескачането на определени зони (например датчици на дим).

Прескачане на зони от клавиатура PK5500 / LCD5500
Започнете с дезактивиране на системата.
1. Натиснете  , за да влезете в менюто на функциите. На дисплея на клавиатурата ще се покаже съобщението " Press  for < >
Zone Bypass” (Натиснете  за < > прескачане на зона).
2. Натиснете 1 , или  , след това въведете своя [код за достъп] (ако се изисква). Клавиатурата ще покаже "Zone Search < > Zone
Name” (Търсене на зона < > Име на зона).
3. Въведете двуцифрения номер на зоната, която ще бъде прескачана (01 - 64).
Можете също така да използвате бутоните-стрелки
натиснете  , за да изберете тази зона.

, за да намерите зоната, която ще бъде прескачана и след това да

Клавиатурата ще покаже "Zone Search < > Zone Name”. На дисплея ще се появи "в", за да покаже, че зоната е прескочена. Ако
зоната е отворена (например отворен контакт на врата), клавиатурата ще покаже на дисплея "Zone Search < > Zone Name” "О". Ако
прескочите отворената зона, то "О" ще бъде заменено от "В".



4. За да отмените прескачането на зона, въведете двуцифрения номер на прескочената зона (01 - 64). Можете също така да
използвате бутоните-стрелки
, за да намерите зоната, която ще бъде прескачана и след това да натиснете  , за да
изберете тази зона. Символът "В" ще изчезне от дисплея като индикация, че зоната вече не е прескочена.
5. За да излезете от режима на прескачане и да се върнете в състояние на готовност (Ready), натиснете # .

Прескачане на зони от клавиатура PK5508 / РК5516 / РС55ХХZ, или РК5501 / LCD5501Z
Започнете с дезактивиране на системата.
1. Натиснете  1 , след това въведете своя [код за достъп] (ако се изисква).
2. Въведете двуцифрения номер на зоната, която ще бъде прескачана (01 - 64). На клавиатурите РК5508/РК5516/РС55XXZ ще
светне индикаторът на зоната, за да покаже, че зоната е прескочена.
3. За да отмените прескачането на зона, въведете двуцифрения номер на прескочената зона (01 - 64). На клавиатурите РК5508/
РК5516/РС55XXZ индикаторът на зоната ще изгасне като индикация, че зоната е не прескочена.
4. За да излезете от режима на прескачане и да се върнете в състояние на готовност (Ready), натиснете # .

Активиране на всички прескочени зони
За да активирате всички прескочени зони:
1. Натиснете  1 , след това въведете своя [код за достъп] (ако се изисква).
2. Натиснете 0 0 .
3. За да излезете от режима на прескачане и да се върнете в състояние на готовност (Ready), натиснете # .

Извикване на всички прескочени зони
За да извикате последния набор от прескочени зони:
1. Натиснете  1 , след това въведете своя [код за достъп] (ако се изисква).
2. Натиснете 9 9 .
3. За да излезете от режима на прескачане и да се върнете в състояние на готовност (Ready), натиснете # .

Прескачане на групи от зони
Прескочена група е избор от зони, програмирани в системата. Ако редовно прескачате група зони, то вие можете да ги програмирате
като Bypass Group (група за прескачане), така че да не се налага всеки път да прескачате всяка зона поотделно. Във всяко
разпределение може да бъде програмирана по една група за прескачане.

За да програмирате група от зони за прескачане:
1. Натиснете  1 , след това въведете своя [код за достъп] (ако се изисква).
2. Въведете двуцифрените номера (0 - 64) на зоните, които ще бъдат включени в групата за прескачане. На клавиатурите РК5500/
LCD5500 можете също да използвате бутоните-стрелки
, за да намерите зоната, която да бъде включена в групата за
прескачане и след това да натиснете  , за да изберете тази зона.
3. За да запишете избраната зона в групата, натиснете 9 5 .
4. За да излезете от режима на прескачане и да се върнете в състояние на готовност (Ready), натиснете # .

За да изберете група от прескочени зони, когато активирате системата:
1. Натиснете  1 , след това въведете своя [код за достъп] (ако се изисква).
2. Натиснете 9 1 . Следващият път, когато системата бъде активирана, зоните от тази група ще бъдат прескочени.
3. За да излезете от режима на прескачане и да се върнете в състояние на готовност (Ready), натиснете # .
БЕЛЕЖКА: Групите на прескочени зони могат да бъдат извикани само ако системата е активирана/ дезактивирана след
програмирането на група от зони за прескачане.
БЕЛЕЖКА: Тази характеристика не трябва да се използва в UL-изброените инсталации.
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Условия за проблеми

Когато бъде детектирано условие за (състояние на) проблем, ще светне индикаторът Trouble ( ), или индикаторът System и
клавиатурата ще бипка на всеки 10 секунди. Натиснете бутона # , за да спрете бипкането. Натиснете  2 , за да видите условието
на проблем. Индикаторът Trouble ( ), или индикаторът System ще мига. Проблемът ще бъде показан чрез цифрите 1 до 8.
Светодиод
/цифра
1
2
3
4
5
6
7
8

Условие за проблем
Необходим е ремонт.
(Натиснете [1] за повече
информация.
Липса на мрежово
захранване
Повреда в телефонна
линия
Неуспешна комуникация
Неизправен датчик (или
зона)
Тампер на датчик (или
зона)
Слаба батерия на датчик
(или зона)
Неточни време и дата

Коментари

Действие

(1) Слаб акумулатор (2) Верига на сирената (3) Проблем в системата (4) Системен тампер
(5) Наблюдение на модул (6) Детектирано е радио заглушаване (7) Слаба батерия на Повикайте за ремонт.
РС5204 (8) Липса на мрежово захранване на РС5204.
Ако сградата и/или съседите нямат електрозахранване, системата ще продължи да работи
Повикайте за ремонт.
няколко часа от акумулатора.
Системата е детектирала, че телефонната линия е прерязана.
Повикайте за ремонт.
Системата е направила опит да комуникира с наблюдаващата станция, който е бил
неуспешен. Това може да се дължи на проблем №3.
Системата е изпитала трудности с един, или повече от системните датчици.
Системата е детектирала състояние на тампер в един, или повече от системните датчици.
Ако системата е била екипирана с безжични датчици, то един, или повече датчика са
съобщили за слаба батерия.
Ако е било изгубено цялото захранване (мрежа и акумулатор), то часът и датата трябва да
бъдат сверени.

Повикайте за ремонт.
Повикайте за ремонт.
Повикайте за ремонт.
Повикайте за ремонт.
Сверете часа и
датата (стр. 9).

Меню за потвърждаване на проблемите

Ако е разрешена характеристиката Забрана на активирането за всички проблеми, може да бъде използвано менюто за потвърждаване
на проблемите. За да използвате тази характеристика, докато сте в менюто на проблемите (  2 ), натиснете 9 за потвърждение
и преодоляване на съществуващите проблеми, така че системата да може да бъде активирана. Ще бъде генерирано и записано
събитие за преодоляване на проблемите, с което се идентифицира потребителят. За да преодолеете отворени зони, използвайте
прескачането им (  1 ).

Памет за аларми

Когато се появи аларма, ще светне индикаторът Memory, или System (също и индикаторът Fire, ако е приложимо).
За да видите кои датчици са генерирали аларма, натиснете  3 . Индикаторът Memory, или System и съответният номер на датчик
ще мигат (например датчик 3).
За клавиатурата PK5500 / LCD5500 използвайте бутоните-стрелки
, за да видите датчиците в паметта за аларми.
Натиснете # , за да излезете от прегледа на паметта за аларми. За да изчистите паметта, активирайте и дезактивирайте
системата.
Ако алармата е прозвучала, докато системата е била активирана, клавиатурата автоматично ще влезе в паметта за аларми, когато
дезактивирате системата. В такъв случай вие трябва да подходите с внимание, тъй като крадецът може все още да е в сградата/
дома.

Звънче за вратата (Бипкане при влизане/излизане)

За да включите, или изключите звънчето, натиснете и задръжте за две секунди бутона Chime, или натиснете  8 .

Програмиране на код за достъп

В допълнение към Главния код за достъп, вие можете да програмирате 32 допълнителни потребителски кода за достъп. Натиснете
 5 плюс вашия Главен код за достъп. Индикаторът Program, или System ще започне да мига и индикаторът Armed ( ) ще
изчезне.
Въведете двуцифрения номер на кода, който ще бъде програмиран (т.е. 06 за потребителски код за достъп 6; или въведете 40 за
Главния код за достъп).
Когато използвате клавиатури PK5500 / LCD5500 използвайте бутоните-стрелки
, за да намерите конкретен код и натиснете
 , за да го изберете. Въведете новия 4-цифрен код за достъп, или натиснете  , за да го изтриете. Когато програмирането е готово,
въведете двуцифрения номер на друг код, за да го програмирате, или натиснете # за да излезете от програмирането на кодове.
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За системи, използващи повече разпределения/области, кодовете за достъп могат да бъдат назначени към конкретно разпределение,
или към повече разпределения/области. За подробности се свържете със своята алармена компания.
Минималният брой вариации на кодовете за достъп е 27027, когато са използвани 37 на брой 6-цифрени кодове за достъп. За SIA
инсталации дублирането на кодовете за принуда, дадени от потребителя ± 1 цифра не се разрешава.
Кодовете за достъп имат програмируеми атрибути, които позволяват прескачане на зони, дистанционен достъп с използването на
ESCORT5580TC, или активация за еднократна употреба.

Кодове за достъп
[][5][Главен код] при дезактивирана система
Командата [][5] за програмиране от потребителя на допълнителни кодове за достъп.
Потребителски кодове (Кодове за достъп 1-32)
Главен код (Код за достъп 40) - Главния код може да бъде променян само от инсталатора, ако е програмирано така.
Супервайзерски кодове (Кодове за достъп 41 и 42) - Тези кодове са валидни винаги, когато се въведе  5 Потребителски код
Програмна секция. Обаче тези кодове могат само да програмират допълнителни кодове, които имат равни, или по-малко атрибути.
След кто бъде програмиран, Супервайзерският код приема атрибутите на Главния код. Тези атрибути могат да бъдат променяни.
Кодове за принуда (Кодове за достъп 33 и 34) - Кодовете за принуда, 33 и 34 са стандартни потребителски кодове, които ще
изпратят съобщение за принуда, когато такъв ков бъде въведен, за да изпълни някоя функция на системата.
БЕЛЕЖКА: Кодовете за принуда не са валин.дни, когато въвеждат секции [][5], [][6], или [][8].
БЕЛЕЖКА: Никой код не може да бъде програмиран като дубликат на друг код.
БЕЛЕЖКА: Кодовете за принуда не могат да бъдат програмирани като дубликат, или като "Код + 1".

Атрибути на потребителските кодове

1. Подразбиращите се атрибути на нов код ще бъдат атрибутите на кода, използван за въвеждането на [][5], независимо от това
дали се програмира нов код, или вече съществуващ такъв.
2. Главният системен код (код 40) по подразбиране има достъп до всички разпределения, както и атрибути 3 и 4, програмирани
като ON.
БЕЛЕЖКА: Тези атрибути не могат да бъдат променяни.
Присъщи атрибути (всички кодове с изключение на инсталаторския и този по поддръжката)
Активиране/Дезактивиране - Всеки код за достъп с разрешен достъп в разпределение ще бъде валиден за активиране и
дезактивиране на това разпределение.
Командни изходи ([][7][1], [][7][2], [][7][3] и [][7][4]) - ако тези изходи изискват въвеждането на код за достъп, то всеки код с
достъп в разпределение ще бъде валиден да изпълни [][7][1-4] [Код за достъп] функциите в това разпределение.
Програмируеми атрибути ([][5] [Главен/Супервайзерски код] [9] [Код])
1. За бъдеща употреба
2. За бъдеща употреба
3. Разрешено е прескачане на зони
4. ESCORT достъп
5. Дистанционно управление на Downlook с телефонен номер 1
6. Дистанционно управление на Downlook с телефонен номер 2
7. Кратко свирване на сирената при активиране/дезактивиране
8. Код за еднократна употреба
БЕЛЕЖКА: Атрибути 5 и 6 не могат да бъдат разрешени в един и същ код за достъп.
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Атрибут за кратко свирване на сирената

Този атрибут се използва, за да се определи дали някой код за достъп ще генерира кратко свирване на сирената при активиране/
дезактивиране при въвеждане на кода за активиране с излизане. Безжичните ключове с кодове за достъп, асоциирани към тях, могат
да генерират кратко свирване на сирената при активиране/дезактивиране. Ако е необходимо, тази опция може да бъде използвана и
с кодове, които са ръчно въведени. Свържете се с инсталатора, за да програмира това.
БЕЛЕЖКА: Главният код не може да използва атрибута за кратко свирване на сирената, но е необходим, за да го разреши
за другите кодове.
БЕЛЕЖКА: Тази характеристика не може да предотврати краткото свирване на сирената при активиране/дезактивиране,
ако един код за достъп, назначен към безжичен ключ бъде ръчно въведен от клавиатура.

Маска за назначаване към разпределение

За да се даде на код за достъп назначение към разпределение за няколкото разпределения на този продукт, потребителят трябва да
въведе [][5] [Главен код] [8] [Номер на кода, който ще бъде променян] (например [][5] [1234] [8] [Код 03]). В тази секция всеки бит
представя достъпа до съответното разпределение (т.е. бит 4 представя достъпа до Разпределение 4).
Главният код има достъп до всички разпределения и не може да бъде променян.
Маска за назначаване към разпределение ([][5] [Главен/Супервайзерски код] [8] [Код])
1. Достъп до Разпределение 1
2. Достъп до Разпределение 2
3. Достъп до Разпределение 3
4. Достъп до Разпределение 4
5. Достъп до Разпределение 5
6. Достъп до Разпределение 6
7. Достъп до Разпределение 7
8. Достъп до Разпределение 8
Бележки относно кодовете за достъп и програмирането им
1. Все още ще има 37 кода, ако е избрана опция за 6-цифрени кодове за достъп.
	- [][5] [Главен код] [01 до 32, 33, 34, 40, 41, 42] за програмиране на кодове за достъп
	- [][5] [Главен код] [8] влиза в режим на назначаване към разпределение [01 до 32, 33, 34, 41, 42] за редактиране на назначението
към разпределение на кодовете за достъп
	- [][5] [Главен код] [9] влиза в режим на програмиране на атрибути [01 до 32, 33, 34, 41, 42] за редактиране на атрибутите на
кодовете за достъп
2. Атрибутите на главния код не могат да бъдат променяни.
3. Когато се програмира нов код в  5 , той ще бъде сверен с всички други кодове в системата. Ако бъде намерен дублиращ се
код, ще прозвучи тон за грешка и кодът ще се върне както е бил преди да бъде променен. Това се прилага и за 4-цифрените, и за 6цифрените кодове.

Изтриване на код за достъп

За да изтриете някой код за достъп, изберете този код и въведете  като първа цифра. Ако бъде въведено  , системата ще изтрие
незабавно кода и потребителя ще бъде върнат да избере друг код.

Потребителски команди

Първо дезактивирайте системата, след това натиснете  6 [Главен код].
Командата  6 се използва за достъп до следния списък от главни функции на системата.
[1] Час и дата
Въведете 4 цифри за 24-часова система (ЧЧ-ММ). Валидни въвеждания са 00-23 за часа и 00-59 за минутите.
Въведете 6 цифри за Месец, Ден и Година (ММ-ДД-ГГ).
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[2] Контрол на автоматичното активиране
Натискането на [2] докато сте в менюто на потребителските функции ще разреши (3 бипкания), или забрани (1 продължително
бипкане) автоматичното активиране на разпределението. Когато тази характеристика е разрешена, панелът автоматично ще се
активира в режим с излизане (�������������������������������������������������������������������������������������������
Away) (зоните Stay Away са активни) по едно и също време всеки ден. Времето за автоматично
активиране е програмирано с командата [�][6] [Главен код] [3].
[3] �������������������������������
Време на автоматично активиране
Системата може да бъде програмирана да се активира автоматично всеки ден в програмираното време, според разпределенията.
При влизане в тази секция въведете 4 цифри за 24-часово време за активиране през всеки ден от седмицата.
В програмираното за автоматично активиране време клавиатурите ще звучат в продължение на програмираното време (програмируемо
само от инсталатора), за да предупредят, че тече автоматично активиране. Сирената също може да бъде програмирана да издава
кратки свирвания по един път на всеки 10 секунди през този период на предупреждаване. Когато изтече периодът на предупреждаване,
системата ще се активира без време за излизане и в режим с излизане.
Автоматичното активиране може да бъде отменено, или отложено само чрез въвеждането на валиден код за достъп, по времето на
предупредителния период. В същия час на следващия ден ще бъде направен опит за автоматично активиране. Когато процеса на
автоматично активиране е отменен, или отложен, ще бъде изпратен код за съобщаване на отмяна на автоматичното активиране (ако
е програмирано).
Ако активирането е било забранено от едно от следните събития, ще бъде изпратено съобщение за отмяна на автоматичното
активиране.
- Забрана на активирането поради липса на променливотоково/ акумулаторно захранване
- Запомнящи системни тампери
- Повреда в наблюдението на зонов разширител
[4] Тест на системата
Тестват се изхода на сирената (2 секунди), светлинните индикатори на клавиатурата и комуникатора. Този тест също така ще измери
акумулатора на панела.
[5] Разрешаване на DLS (връзка с компютъра на централната станция) / Разрешаване на сервиз на системата
Ако е разрешено, инсталаторът ще може да има връзка до Програмиране от инсталатора чрез DLS (връзка с компютъра на
централната станция). В случай на дистанционен достъп (DLS) това осигурява прозорец, когато от панела ще бъдат детектирани
позвънявания. DLS прозорецът ще остане отворен в продължение на 6 часа, през което време инсталаторът ще може да влезе
в дистанционното програмиране на панела неограничен брой пъти. След като изтече 6-часовият прозорец, дистанционното
програмиране от инсталатора ще бъде недостъпно, докато прозорецът не се отвори отново.
[6] Повикване от потребителя
Ако това е разрешено от инсталатора, панелът ще направи един опит да повика компютъра на централната станция. Този компютър
трябва да очаква повикване от панела, преди да може да бъде изпълнено прехвърлянето на данни.
[7] Включване/Изключване на музикален вход
Ако е разрешено в звуковия интерфейсен модул, потребителят може да включи, или да изключи фоновата музика.
[8] Потребителски тест с ходене
Този тест позволява на потребителя да провери работата на датчиците на системата и уведомява централната станция, че се
изпълнява тест с ходене.
Бележка: Пожарните зони, бутона "F" и двупроводните датчици на дим са изключени от този тест. Нарушаването на
тези зони ще предизвика системата да излезе от теста с ходене и след това да тенерира и съобщи на централната
станция състояние на аларма.
1. Натиснете�  6 8 , за да разрешите теста с ходене. Системата ще уведоми централната станция, че започва тест с ходене.
2. Нарушете всеки датчик (зона) последователно. Клавиатурата ще издава кратко бипкане и нарушението ще бъде записано в
буфера за събития.
3. Възстановете зоните. Натиснете  6 8 , за да завършите теста с ходене. Системата ще уведоми централната станция, че
тестът с ходене е бил прекратен.
Бележка: Ако в рамките на 15 минути от активирането на теста с ходене не бъде нарушена зона, системата
автоматично ще излезе от теста с ходене и ще продължи нормалната си работа.
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Регулиране на яркост/контраст
Клавиатури РК5500/LCD5500
Когато е избрана тази опция, клавиатурата ще ви позволи да минете през 10 различни нива на яркост/контраст.
1. Въведете  6 [Главен код].
2. Използвайте бутоните
, за да минете през нивата на яркост, или контраст.
3. Натиснете  , за да изберете регулировката, която желаете.
4. а) "Brightness Control" (Регулиране на яркостта): Има няколко нива на задното осветление. Използвайте бутоните
изберете необходимото ниво.

, за да

b) "Contrast Control" (Регулиране на контраста): Има 10 нива на контраста на дисплея. Използвайте бутоните
изберете необходимото ниво на контраст.
5. За да излезете от тези регулировки, натиснете # .

, за да

Клавиатури РК5501/РК5508/РК5516
Когато е избрана тази опция, клавиатурата ще ви позволи да минете през 4 различни нива на задното осветление. Ниво 0 забранява
осветлението но клавиатурата.
1. Въведете  6 [Главен код].
2. Използвайте бутона
, за да минете през четирите различни нива на яркост.
3. Нивото се избира автоматично, когато натиснете бутона # , за да излезете от този режим.

Промяна на силата на бипкане
Клавиатури РК5500/LCD5500
Когато е избрана тази опция, клавиатурата ще ви позволи да минете през 21 различни нива на силата на бипкане. Ниво 00 забранява
бипкането.
1. Въведете  6 [Главен код].
2. Използвайте бутоните

, за да достигнете до "Buzzer Control".

3. Има 21 различни нива, използвайте бутоните

, за да изберете необходимото ниво.

Клавиатури РК5501/РК5508/РК5516
1. Въведете  6 [Главен код].
2. Използвайте бутона
, за да минете през 21 различни нива на силата на бипкане.
3. Нивото се избира автоматично, когато натиснете бутона # , за да излезете от този режим.

Програмиране на етикет
Клавиатури РК5500/LCD5500
Когато е избрана тази опция, клавиатурата ще ви позволи да програмирате етикети, представящи зоните, разпределенията и
командните изходи. Освен това може да бъдат добавени специални етикети, които да показват кога системата не е успяла да се
активира, или когато я дезактивирате след като е имало аларма.
1. Въведете  6 [Главен код].
2. Използвайте бутоните

, за да достигнете до "Edit Labels" (Редактиране на етикети).

3.

, за да изберете типа етикет, който желаете да редактирате.

Използвайте бутоните

4. Използвайте бутоните

, за да изберете конкретния етикет, който желаете да редактирате.

5. Използвайте бутоните

, за да премествате подчертаващата чертичка под буквата, която ще бъде променена.

6. Натискайте цифровите бутони [1] до [9], съответстващи на знака, който ви е необходим. При първото натискане на цифрата ще
се появи първата буква. Следващите натискания ще покажат следващите букви.
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Вижте следващата таблица:
[1] - A, B, C, 1 		

[6] - P, Q, R, 6

[2] - D, E, F, 2 		

[7] - S, T, U, 7

[3] - G, H, I, 3 		

[8] - V, W, X, 8

[4] - J, K, L, 4 		

[9] - Y, Z, 9,0

[5] - M, N, O, 5 		

[0] - Интервал

7. Когато се появи необходимата буква, или цифра, използвайте бутоните

, за да достигнете до следващата буква.

8. Когато приключите с програмирането на етикета на зоната, натиснете бутона  , превъртете до "Save" (Запис) и отново натиснете
.
9. Продължете от стъпка 2, докато програмирате всички етикети.

Преглед на буфера за събития от клавиатури PK5500/LCD5500

Буферът за събития ще ви покаже списък от последните 500 събития, които са се случили във вашата система. За да видите буфера
за събития, трябва да използвате LCD клавиатура.
1. Въведете  6 [Главен код].
2. За да изберете преглед на буфера за събития, натиснете  .
3. Клавиатурата ще покаже номера на събитието, разпределение, или област, час и дата. Натискайте  , за да превключвате между
тази информация и подробностите за събитието.
4. Използвайте бутоните
, за да превъртите на дисплея събитията от буфера.
5. За да излезете от прегледа на буфера за събития, натиснете # .

Екран на глобалното състояние на РК5500

Когато клавиатурата е заета в глобален режим (натискане и задържане на бутона), вие ще видите екрана на състоянието на
глобалното разпределение. Той показва основното състояние на до 8 разпределения в зависимост от конфигурацията на вашата
система. Екранът изглежда подобно на показания по-долу пример.
12345678
AR!N---Всяко разпределение е идентифицирано от номер. По-долу всеки номер е текущото състояние на това разпределение.
А - Разпределението е активирано
N - Разпределението не е готово за активиране
R- Разпределението е готово за активиране
! - Разпределението е в аларма
- - Разпределението не е разрешено.

Ресет на датчиците

Определени датчици, след като са детектирали алармено състояние, изискват Ресет, за да излязат от състоянието на аларма (т.е.
датчици за чупене на стъкло, датчици на дим и т.н.). Направете справка в своята алармена компания дали тази функция се изисква
за вашата система.
За да извършите ресет на датчиците, натиснете и задръжте за две секунди бутона Reset, или натиснете  7 2 .
Ако някой датчик не може да се нулира (ресетва), то той може да е все още в алармено състояние. Ако ресетът на датчиците е
успешен, алармата ще бъде отменена. Ако ресетът не е успешен, алармата ще се реактивира, или ще продължи.
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Тестване на системата
БЕЛЕЖКА: Ако ще изпълнявате тест на системата си, обадете се на наблюдаващата станция, за да ги информирате,
че започвате теста, а също се обадете и като приключите теста.

Проверка на звученето на клавиатурите и сирената

Тестът на системата включва няколко проверки на системата и проверка за две секунди на звученето на клавиатурите и сирената.
1. Натиснете  6 [Главен код] 4 .
2. Ще се случи следното:
	- Системата активира за две секунди източниците на звук на всички клавиатури и сирената. Всички светлинни индикатори на 		
клавиатурите светват.
	- Клавиатурите РК5500/LCD5500 ще покажат всичките пиксели на дисплеите си.
	- Светодиодите Ready, Armed и Trouble ще мигат по време на теста.
3. За да излезете от менюто на функциите, натиснете # .

Тест на цялата система

Всички датчици на дим в тази инсталация трябва да бъдат тествани от вашия инсталатор на датчиците на дим, или от дилъра по
един път на година, за да се уверите, че те функционират правилно. Отговорност на потребителя е да тества системата ежеседмично
(с изключение на датчиците на дим). Следвайте всички стъпки в секцията "Тестване на системата".
БЕЛЕЖКА: Ако системата не функционира правилно, незабавно повикайте своята инсталаторска компания за
ремонт.
1. Преди проверките, уверете се, че цялата система е дезактивирана и индикаторите Ready светят.
2. Натиснете # и затворете всички зони, за да върнете системата в състояние на готовност (Ready).
3. Изпълнете проверка на системата, като следвате стъпките в предишната секция.
4. За да тествате зоните, активирайте последователно всеки датчик (например отворете всяка врата/прозорец и се разходете в
областта на датчиците на движение).
Клавиатурите PK5500/LCD5500 ще покажат следното съобщение когато бъде активирана всяка зона (датчик):
“Secure System Before Arming < >”, “Secure System or Enter Code”, или “Secure or Arm System”. Използвайте бутоните
, за
да видите кои зони са отворени. Съобщението ще изчезне, когато всички зони са затворени.
На клавиатурите PK5501/LCD5501Z дисплеят показва “Open”, когато някоя зона (датчик) е активирана. За да видите кои зони са
отворени, натиснете # . Клавиатурата ще показва последователно номерата на отворените зони.
На клавиатурите PK5508/PK5516/PC55XXZ индикаторът на зоната светва, когато зоната (датчика) е активиран. Индикаторът
изгасва, когато зоната бъде затворена (например, затваряне на врата, или прозорец).
БЕЛЕЖКА: някои характеристики, описани по-горе, няма да работят, ако не са били разрешени от вашия инстлатор.
Попитайте инсталатора кои характеристики са функционални във вашата система.

Режим на тест с ходене

Инсталаторът може да инициира тест с ходене за системата. Докато системата е в режим на тест с ходене светлинните индикатори
Ready, Armed и Trouble ще мигат като индикация, че е активен тест с ходене. Когато системата автоматично прекрати теста с ходене,
тя ще го обяви чрез звуково известяване (5 бипкания на всеки 10 секунди), започвайки пет минути преди прекратяването на теста.

Разрешаване на достъп на компютър до вашата система

От време на време вашият инсталатор може да има нужда да изпрати информмация до, или да приеме информация от вашата
охранителна система. Вашият инсталатор ще направи това, като даде команда на компютъра да повика вашата система по
телефонната линия. Може да трябва вие да подготвите своята система да приеме това повикване за обмен на данни. За да направите
това:
1. Натиснете от някоя клавиатура  6 [Главен код] 5 . Това позволява обмен на данни за ограничен период от време. През това
време системата ще отговори на идващите повиквания за обмен на данни.
За повече информация относно тази характеристика попитайте своя инсталатор.
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Указания за разполагане на датчиците за дим

Изследванията са показали, че всички опасни пожари в жилищни единици произвеждат дим в по-голяма, или по-малка степен.
Експериментите с използване на типични пожари в жилища показват, че в повечето случаи откриваеми количества от дим предшестват
откриваемите количества от топлина. По тази причина датчиците за дим трябва да бъдат инсталирани пред всяка спалня и на всички
допълнителни етажи на семейното жилище.
Следващата информация е само за общи указания и се препоръчва да се консултирате с местните противопожарни закони и правила,
когато разполагате и монтирате пожарни аларми.
За по-голяма защита е препоръчително да се инсталират допълнителни датчици за дим освен тези, които се изискват. Допълнителните
области включват: сутерена, спалните, столовите, кухнята, дневните и коридорите, които не са защитени от изискваните датчици.
На гладки тавани датчиците може да са на разстояние 9.1 метра един от друг като указание. В зависимост от височината на таваните,
движението на въздуха, наличието на напречни греди, неизолирани тавани и др. може да се изискват други разстояние. Вижте National
Fire Alarm Code NFPA 72, CAN/ULC-S553-M86, или други подходящи национални стандарти за препоръки по инсталирането.
 Не разполагайте датчиците на дим на върха на островърхи, или наклонени тавани; мъртвото въздушно пространство може да
предотврати детектирането на дим от устройството.
 Избягвайте области с турбулентно движение на въздуха като близо до врати, вентилатори, или прозорци. Бързото движение на
въздуха около датчика може да предотврати навлизането на дим в него.
 Не разполагайте датчиците на места с висока влажност.
 Не разполагайте датчиците на места, където температурата се повишава над 38°С, или спада под 5°С.
 Датчиците на дим трябва винаги да бъдат инсталирани в съответствие с NFPA 72, the National Fire Alarm Code. Датчиците на дим
трябва винаги да бъдат разположени в съответствие с:
"Датчиците на дим трябва да бъдат инсталирани извън всяка отделна спалня в непосредствена близост до спалните и на
всички допълнителни етажи на фамилното жилище, включително сутерените и изключвайки островърхите места на таваните
и недовършените тавански помещения. В нова конструкция също така трябва да бъде монтиран датчик на дим във всяка
спалня".
"Сгради с разнесени нива: Изисква се датчик на дим, където е показано. Датчиците на дим са опционални там, където между
между дневната и стаята за забавления няма врата".

Спалня

Спалня

Семейна стая

Спалня
Спалня

Спалня

Спалня

Столова
Дневна

Фигура 1

Дневна

Столова

 Опционално

Спалня

Сутерен

Архитектура с разнесени нива

 Датчици на дим за по-добра защита
 Датчици на дим за минимална защита

Сутерен

Дневна
Спалня

Дневна

Спалня

Стая за забавления

Кухня
Кухня

Спалня

Фигура 3

Таван

Фигура 2

Тук е допустимо
НИКОГА ТУК
Горна част на датчика.
Тук е допустимо
БЕЛЕЖКА: Показаните измервания
са до най-близкия ръб на датчика.

Фигура 4
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Проверка на противопожарната безопасност в домакинствата

Прочетете внимателно тази секция за важна информация относно противопожарната сигурност.
Най-много пожари се случват в дома. За да се минимизира тази опасност се препоръчва да се направи проверка на противопожарната
сигурност и да бъде разработен план за спасяване на семейството.
1. В сигурно състояние ли са всички електрически уреди и контакти? Проверете за оръфани шнурове, претоварени осветителни
линии и др. Ако не сте сигурни за състоянието на своите електрически уреди, или домашното обслужване, потърсете оценка от
професионалисти.
2. Дали всички горими течности са съхранени сигурно в затворени съдове на проветриво и хладно място? Трябва да бъде избягвано
почистването с горими течности.
3. Запазени ли са опасните материали (кибрит) от достъп на деца?
4. Правилно ли са инсталирани печките и уредите, работещи с изгаряне на дърва, изчистени ли са и работят ли добре? Потърсете
оценка от професионалисти.

Планиране на спасяването от пожар

Често има много малко време между откриването на пожар и времето, когато той става смъртоносен. Така че много важно е да бъде
разработен и отрепетиран план за спасяване на семейството.
1. Всеки член на семейството трябва да участва в съставянето на плана.
2. Разучете възможните пътища за спасяване от всяко място в дома. Тъй като много пожари се случват през нощта обърнете особено
внимание на пътищата за спасяване от спалните.
3. Важно е спасяването от спалните да бъде възможно без отваряне на вътрешната врата.
Обсъдете следното, когато съставяте плановете за спасяване:
•

Уверете се, че всички външни врати и прозорци, които се отварят навън, се отварят лесно. Осигурете те да не са залостени и
техните заключващи механизми да работят гладко.

•

Ако отварянето, или ползването на изхода е много трудно за деца, възрастни, или затруднени в движението, трябва да бъдат
разработени планове за спасяването им. Това включва увереността, че тези, които трябва да ги спасяват, ще чуят предупрежда
ващия сигнал.

•

Ако изходът е високо над земята, трябва да бъде предвидена подходяща пожарна стълба, или въже и да бъдат проведени
тренировки в тяхното използване.

•

Изходите на земята трябва да се поддържат чисти. Изчиствайте снега през зимата; мебели, или друга екипировка не трябва да
блокират пътя за излизане.

•

Семейството трябва да има предварително определено място за събиране, където може да се види липсва ли някой: например
на отсрещната страна на улицата, или при къщата на съседите. Щом всички са извън сградата, повикайте пожарната служба.

•

Добрият план набляга на бързото спасяване. Не изследвайте пожара, и не се опитвайте да се борите с огъня и не опитвайте да
спасявате принадлежности, или домашни животни, тъй като това ще отнеме ценно време. Който веднъж е излязъл, не трябва да
влиза отново в къщата. Изчакайте пожарната служба.

•

Напишете плана и го преповтаряйте често, така че при опасност всеки да знае какво да прави. Променете плана, ако се променят
условията; например, когато членовете на семейството се увеличат, или намалят, или има промени в сградата.

•

Убедете се, че вашата известяваща система за пожар е работоспособна чрез изпълняването на ежеседмични проверки. Ако не
сте сигурни за работата на системата, обърнете се към своя инсталатор.

•

Препоръчва се да се свържете с местната противопожарна служба и да изискате подробна информация за противопожарната
сигурност на дома и планирането на спасяването. Ако е възможно, осигурете местен офицер от противопожарната служба да
направи инспекция в дома ви.
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Телекомуникационна мрежа на Нова Зеландия
Следва списък от предупреждения, приложими, когато тази апаратура е свързана с телекомуникационната мрежа на
Нова Зеландия.
Общо предупреждение
Даването на разрешение за телефонно устройство за всяка част от терминалната екипировка показва само, че Telecom е приел,
че тази част удовлетворява минималните условия за свързване към неговата мрежа. Това не означава одобрение на продукта от
Telecom, нито му дава някакъв вид гаранция. Преди всичко то не осигурява гаранция, че всяка част ще работи коректно във всички
отношения с друга одобрена част с различна изработка, или модел, нито означава, че всеки продукт е съвместим с услугите на
мрежата на Telecom.
Обратно номериране (импулсно сигнализиране)
Импулсното сигнализиране не трябва да бъде използвано, тъй като то прогресивно се изтегля от употреба в мрежата. DTMF
номеронабирането е 100% достъпно и трябва винаги да бъде използвано.
Апаратура за свързване с линията
Това устройство е програмирано да провежда тестови повиквания в предварително програмирани времена. Такива тестови повиквания
ще прекъснат всички други връзки, които може да се провеждат по линията в същото време. Програмирането на времето за такива
тестове трябва да бъде обсъдено с инсталатора.
Програмирането на времето за тестови повиквания от това устройство може да бъде субект на "отклонение". Ако това покаже, че е
неудобно и вашите разговори си прекъсват, тогава проблемът за времето трябва да бъде обсъден с инсталатора на устройството.
Проблемът не трябва да бъде съобщаван като неизправност на службата за телефонни повреди.
Постояннотоково захранване на линията към други устройства
During dialling, this device unit does not provide DC voltage to the series port connection and this may cause
loss of memory functions for the terminal devices (local telephone) connected to T-1, R-1.
По време на номеронабиране това устройство не осигурява постояннотоково напрежение за връзките към сериен порт и може да
предизвика загуба на функциите на паметта за терминални устройства (локален телефон), свързани към T-1, R-1.
Обща работа (Чувствителност на звънеца и натоварване)
Това устройство отговаря само DA1 и DA2.
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Бележки
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Молим, прочетете внимателно

n Датчици за дим

Датчиците за дим, които са част от тази система може да не предупредят присъстващите
за пожар по ред причини, някои от които са изброени нататък. Датчиците за дим може
да са инсталирани, или позиционирани неправилно. Димът може да не достигне до
датчиците за дим, както е при пожар в комина, стените, покрива, или от другата страна на
затворени врати. Датчиците за дим може да не детектират дим от пожар на друг етаж на
къщата, или сградата.
Всеки пожар произвежда различно количество дим и обем на изгарянията. Датчиците
за дим не усещат еднакво добре всички типове пожари. Датчиците за дим може да не
обезпечат навременно предупреждение за пожара, което може да е предизвикано от
безгрижни рискове с безопасността, като пушене в леглото, силни експлозиви, изпускане
на газ, неправилно съхранение на горими вещества, претоварена електрическа мрежа,
игра на деца с кибрит, или запалителни материали.
Дори ако датчиците за дим работят както е очаквано, може да има обстоятелства за
недостатъчно предупреждаване на всички присъстващи за да се спасят навреме и да
избягнат нараняване, или смърт.

Бележка към инсталаторите

Това предупреждение съдържа жизнено важна информация. Като единствени
представители в контакт с потребителите на системата, ваша е отговорността да
привлечете вниманието на потребителите на тази система към всяка точка от това
предупреждение.

Откази на системата

Тази система беше внимателно проектирана, за да бъде колкото е възможно по-ефективна.
Все пак има обстоятелства, включително пожар, кражба, или друг тип непредвидени
обстоятелства, когато тя не може да осигури защита. Всяка алармена система от всеки
тип може да бъде умишлено компрометирана, или да престане да работи както е очаквано
по ред причини. Някои, но не всички от тези причини могат да бъдат:

n Неправилно инсталиране

Системата за сигурност трябва да бъде правилно инсталирана, за да обезпечи адекватна
защита. Всяко инсталиране трябва да бъде оценено от професионалист по сигурността като
гаранция, че са обхванати всички точки за достъп и области. Ключалките и блокировките
на прозорците и вратите трябва да са сигурни и да работят както е очаквано. Прозорците,
вратите, стените, таваните и други строителни материали трябва да бъдат достатъчно
здрави и конструирани да обезпечат очакваното ниво на защита. Силно се препоръчва
оценка от пожарната и/или полицейската служба, ако тази услуга е възможна.

n Датчици за движение

Датчиците за движение могат да детектират движение само в назначените области,
както е показано в техните инструкции за инсталиране. Те не могат да правят разлика
между нарушител и собственик. Датчиците за движение не обезпечават обемна защита
на областта. Те имат отделни лъчи за детекция и движението може да бъде детектирано
в областите, които са покрити без препятствия от тези лъчи. Те не могат да детектират
движение зад стени, тавани, подове, затворени врати, стъклени отделения, стъклени
врати, или прозорци. Всеки тип на опит да им се попречи, независимо дали е преднамерен,
или непреднамерен, като маскиране, зацапване, или напръскване със спрей на лещите,
огледалата, прозорците, или някоя друга част от системата на датчика ще попречи на
правилното му действие.
Пасивните инфрачервени датчици за движение работят чрез усещане на промените в
температурата. Все пак тяхната ефективност може да бъде намалена ако околната
температура се повиши до, или над телесната температура, или ако в близост до областта
на детекция има преднамерено, или непреднамерено поставени източници на топлина.
Някои от тези източници на топлина могат да бъдат отоплителни тела, радиатори,
готварски печки, скари, камини, слънчева светлина, отдушници за пара, осветителни тела
и др.

n Криминални познания

Тази система включва характеристики за сигурност, които са били известни по време на
производството. Възможно е лица с криминални намерения да разработят техники, които
намаляват ефективността от тези характеристики. Важно е системата за сигурност да
бъде периодично преглеждана за да се убедите, че характеристиките остават ефективни
и системата да се промени, или замени, ако се установи, че тя не обезпечава очакваната
защита.

n Проникване на нарушители

Нарушителите могат да влязат през незащитена точка на достъп, да заобиколят някой
датчик, да се отклонят от засичане, движейки се в област с недостатъчно обхващане, да
откачат известяващо устройство, да попречат, или предотвратят правилната работа на
системата.

n Прекъсване на захранването

n Известяващи устройства

Контролните устройства, датчиците за движение, датчиците за дим и много други устройства
за сигурност изискват адекватно захранване за правилната си работа. Ако устройството
се захранва от батерии, или акумулатори, възможно е те да се изтощят. Дори и ако
акумулаторите още не са изтощени, те трябва да бъдат зареждани, в добро състояние и
правилно инсталирани. Ако устройството се захранва от мрежата, всяко прекъсване, дори
и кратко, ще наруши работата на устройството докато няма захранване. Прекъсванията на
мрежовото захранване с всякаква продължителност са често съпроводени с флуктуации
на напрежението, които могат да повредят електронни устройства като системата за
сигурност. След прекъсване на мрежовото захранване изпълнете пълна проверка на
системата, за да се уверите, че системата работи както е очаквано.

Известяващите устройства като сирени, звънци, клаксони, или мигащи светлини може
да не предупредят хората, или да събудят някой спящ, ако има някоя пречеща стена,
или врата. Ако известяващите устройства са разположени на други етажи на сградата,
или дома е по-малко вероятно обитателите да бъдат известени, или събудени. На
звуковите известяващи устройства може да попречат други източници на шум като
стереоуредби, радиоприемници, телевизори, климатици, други уредби, или външния шум
от автомобилното движение. Звуковите известяващи устройства, въпреки че звучат силно
може да не бъдат чути от човек със слаб слух.

nТелефонни линии

Ако телефонните линии се използват за предаване на аларми, те може да бъдат
повредени, или заети в определени периоди от време. Също така някой нарушител може
да среже телефонната линия, или да осуети нейната работа чрез по-изтънчени методи,
които може да са трудни за откриване.

n Изтощаване на сменяеми батерии

Безжичните предаватели на системата са проектирани да осигурят няколко години живот
на батерията при нормални условия. Очакваният живот на батерията зависи от околната
среда, начин на използване и нейния тип. Окръжаващите условия като висока влажност,
високи, или ниски температури, или големи колебания на температурата могат да
намалят очаквания живот на батерията. Независимо, че всяко предавателно устройство
има наблюдение за изтощена батерия, това наблюдение може да престане да работи
както трябва. Редовната проверка и поддръжка ще поддържат системата в добро работно
състояние.

n Недостиг на време

Може да се появят обстоятелства, когато системата ще работи правилно, обаче
обитателите няма да бъдат защитени от опасността вследствие на тяхната невъзможност
да реагират на предупреждението заради липса на време. Ако системата е наблюдавана,
реакцията може да не бъде осъществена навреме, за да защити обитателите, или тяхното
имущество.

n Компрометиране на безжичните (радио) устройства

n Повреда на компонент

Сигналите може да не достигнат до приемника при всички обстоятелства, които могат да
включват метални обекти, поставени върху, или близо до радиолъча, или целенасочено
радиозаглушаване, или случайно радиосмущение.

Въпреки че бяха направени всички усилия тази система да бъде колкото е възможно понадеждна, тя може да откаже поради повреда на някой компонент.

n Недостатъчна проверка

n Потребители на системата

Повечето проблеми, които могат да попречат на правилната работа на една алармена
система могат да бъдат открити чрез редовни проверки и поддръжка. Цялата система
трябва да бъде проверявана ежеседмично и веднага след повреда, или опит за повреда,
пожар, буря, земетресение, авария, или някакъв вид строителна активност вътре,
или извън дома. Проверката трябва да включва всички датчици, клавиатури, конзоли,
устройства за съобщаване на аларма, както и останалите работни устройства, които са
част от системата.

Потребителят може да няма възможност да включи бутона за паника, или опасност
вследствие на постоянна, или временна физическа невъзможност, невъзможност да
стигне навреме до устройството, или заради непознаване на правилните действия. Важно
е всички потребители на системата да бъдат тренирани в правилната работа с алармената
система и да знаят как да действат, когато системата задейства алармата.

n Безопасност и застраховане

Независимо от възможностите си една алармена система не може да замени
застраховките за имущество, или живот. Една алармена система също така не е замяна
разумните действия на собствениците на имущество, арендаторите, или други обитатели
за запазване, или минимизиране на щетите от извънредна ситуация.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това ръководство съдържа информация за ограниченията относно използването на продукта
и функционирането му, както и информация за ограниченията, отнасящи се до отговорността на производителя. Цялото
ръководство трябва да бъде прочетено внимателно.

PC1616/ PC1832/ PC1864
Ръководство за потребителя

24

Съдържание

Системни клавиатури PowerSeries................................................................................................ 1
Символи на дисплеите на клавиатурите...................................................................................... 3
Таблици за справка........................................................................................................................ 4
Кодове за достъп......................................................................................................................................................................4
Информация за системата......................................................................................................................................................4
Информация за датчици/зони................................................................................................................................................5

Сведения за вашата охранителна система.................................................................................. 6
Детектиране на пожар................................................................................................................................................................6
Тестване (проверка)...................................................................................................................................................................6
Наблюдение.................................................................................................................................................................................6
Поддръжка...................................................................................................................................................................................6
Обща работа на системата........................................................................................................................................................6

Избор на език за РК5500............................................................................................................... 7
Активиране и дезактивиране на системата................................................................................. 7
Активиране (Включване)...........................................................................................................................................................7
Активиране с излизане (Включена система).........................................................................................................................7
Бързо излизане...........................................................................................................................................................................7
След активиране с излизане звучи сирената........................................................................................................................7
Дезактивиране (Изключване)...................................................................................................................................................8
Активиране с оставане (Частично включване).....................................................................................................................8
Нощно активиране......................................................................................................................................................................8
Беззвучно време за излизане...................................................................................................................................................8
Дистанционно активиране и дезактивиране.........................................................................................................................8

Аварийни бутони............................................................................................................................. 8
Когато прозвучи аларма............................................................................................................................................................9
Непрекъсната сирена за охранителна аларма......................................................................................................................9

Прекъсваща сирена за пожарна аларма..................................................................................... 9
Програмиране на час и дата.......................................................................................................... 9
Прескачане на зони....................................................................................................................... 9
Условия за проблеми.................................................................................................................... 11
Меню за потвърждаване на проблемите.................................................................................... 11
Памет за аларми........................................................................................................................... 11
Звънче за вратата (Бипкане при влизане/излизане)............................................................... 11
Програмиране на код за достъп.................................................................................................. 11
Кодове за достъп........................................................................................................................... 12
Атрибути на потребителските кодове......................................................................................... 12
Атрибут за кратко свирване на сирената................................................................................... 13
Маска за назначаване към разпределение.............................................................................. 13
Изтриване на код за достъп........................................................................................................ 13

i
25

Потребителски команди............................................................................................................... 13
Регулиране на яркост/контраст................................................................................................... 15
Промяна на силата на бипкане................................................................................................... 15
Програмиране на етикет.............................................................................................................. 15
Преглед на буфера за събития от клавиатури PK5500/LCD5500............................................. 16
Екран на глобалното състояние на РК5500............................................................................... 16
Ресет на датчиците....................................................................................................................... 16
Тестване на системата................................................................................................................. 17
Проверка на звученето на клавиатурите и сирената.......................................................................................................17
Тест на цялата система..........................................................................................................................................................17
Режим на тест с ходене..........................................................................................................................................................17
Разрешаване на достъп на компютър до вашата система.............................................................................................17

Указания за разполагане на датчиците за дим........................................................................ 18
Проверка на противопожарната безопасност в домакинствата.............................................. 19
Планиране на спасяването от пожар.......................................................................................... 19
Телекомуникационна мрежа на Нова Зеландия....................................................................... 20

26
ii

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА FCC

Услуги за поддръжка на апаратурата

Ако с това устройство ( PC1616, PC1832, PC1864) възникне проблем, за информация
относно поправката, или гаранционна информация, се свържете с показаната по-долу
служба. Ако устройството предизвиква повреда на телефонната мрежа, то телефонната
компания може да изиска да откачите устройството, докато проблемът бъде решен. Това
устройство е от тип, който не е предназначен да бъде поправян от крайния потребител.
DSC c/o APL Logistics 757 Douglas Hill Rd, Lithia Springs, GA 30122

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Промени, или модификации, които не са изрично одобрени от
Digital Security Controls, могат да лишат потребителите от правото да използват това
устройство.
Устройството беше тествано и беше потвърдено, че то удовлетворява ограниченията за
цифрови устройства от клас "В" съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези граници са
проектирани да обезпечат приемлива защита срещу вредните смущения в домашните
инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия
и ако не е инсталирано и използвано правилно, в стриктно съответствие с инструкциите
на производителя, може да причини вредни смущения в радио и комуникациите. Все пак
няма гаранция, че такива смущения няма да се явят в някоя конкретна инсталация. Ако
това устройство предизвиква вредни смущения в радио или телевизионното приемане,
което може да бъде определено чрез включването и изключването на устройството,
потребителят е насърчен да опита да коригира смущенията чрез една, или повече от
следващите мерки:
• Преориентиране на приемната антена.
• Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
• Свързване на контролния панел в контакт на мрежа, различна от тази, в която е
включен приемника.
• Консултация с дилъра, или опитен радио-телевизионен техник за помощ.
Потребителят може да намери за полезна следващата книжка, изготвена от FCC: "How to
Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". Тази книжка е достъпна чрез
U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.
Клавиатурите, представени в това Ръководство, могат да бъдат използвани със следните
контролни панели:

Допълнителна информация

Свързването към частна линия е субект на държавни тарифи. Свържете се с държавната
комисия за публични услуги, комисия за публично обслужване, или корпоративна комисия
за информация.
Аларменото номеронабиращо устройство трябва да може да се свърже с телефонната
линия и да направи повикване в извънредна ситуация. То трябва да може да направи това
дори и ако останалата апаратура (телефон, телефонен секретар, компютърен модем и
т.н) вече използва телефонната линия. За да направи това, аларменото номеронабиращо
устройство трябва да бъде свързано към правилно инсталиран съединител RJ-31X,
който е електрически в серия с и преди всички други устройства, свързани към същата
телефонна линия. Правилната инсталация е показана на фигурата по-долу. Ако имате
някакви въпроси, засягащи тези инструкции, трябва да се консултирате със своята
телефонна компания, или с квалифициран инсталатор относно инсталирането на
съединител RJ-31X и аларменото номеронабиращо устройство.
Алармено
устройство
Неизползван
съединител
RJ-31X

Съединител
RJ-31X

РС1616, РС1832, РС1864.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Това устройство отговаря на част 68 от правилата на FCC и ако продуктът е бил одобрен
след 23 юли 2001 г. - на изискванията, приети от АСТА. Отстрани на това устройство има
етикет, съдържащ покрай другата информация, идентификатор на това устройство. Ако
бъде изискан, този номер трябва да бъде предоставен на телефонната компания.
Идентификатор на продукта на РС1616
US: F53AL01BPC1614
Идентификатор на продукта на РС1832
US: F53AL01BPC1832
Идентификатор на продукта на РС1864
US: F53AL01BPC1864

Телефон

Телефонна
линия
Гранична точка
на мрежата

Компютър

Телефонен
секретар

Факс
Неизползван
съединител
RJ-31X

Телефон
Телефон

Съединител USOC: RJ-31X

Изисквания към телефонната връзка

С настоящето DSC декларира, че това устройство е в съответствие с основните
изисквания и други важни условия на Директива 1999/5/ЕС.

Съединителите, използвани за свързване на това устройство към домашните връзки и
телефонната мрежа, трябва да съответстват на приложимите изисквания на Правилата на FCC
Част 68 и ����������������������������������������������������������������������������������
на изискванията, приети от АСТА. Към този продукт са приложени подходящ телефонен
кабел и модулен съединител. Те са предназначени за свързване към съвместим модулен
съединител, който също е подходящ. Вижте инструкциите за инсталиране за подробности.

Пълна Декларация за R & TTE съответствие може да бъде намерена на www.dsc.
com/intl/rttedirect.htm.

Еквивалентно число на звънеца (REN)

REN се използва за определяне на броя устройства, които могат да бъдат свързани към
телефонната линия. Големи REN числа може да доведат до отказ на устройствата да
отговарят на приетото повикване. В повечето, но не всички райони сумата от REN числата
не трябва да превишава пет (5.0). За да сте сигурни за броя на устройствата, които
могат да бъдат свързани към телефонната линия, се свържете с местната телефонна
компания. За продуктите, одобрени след 23-ти юли 2001 г., числото REN за този продукт е
част от идентификатора на продукта, който има формат: US: AAAEQ##TXXXX. Цифрите,
представени от символите ##, са числото REN без десетична точка (например 03 е REN
0.3). За по-ранните продукти числото REN е отделно показано на етикета.

Разпространение на вредата

Ако това устройство (PC1616, PC1832, PC1864) причини вреда на телефонната мрежа,
телефонната компания ще ви уведоми предварително, че може да се наложи временно
прекъсване на обслужването. Обаче ако предварителното уведомяване не е възможно,
телефонната компания ще уведоми клиента веднага, когато е възможно. Също така вие ще
бъдете уведомени за правата си да изпратите оплакване на FCC, ако вярвате, че това е
необходимо.

Промени в екипировката, или услугите на телефонната компания

Телефонната компания може да прави промени в своите устройства, апаратура,
операции, или процедури, които могат да повлияят върху работата на устройството.
Ако се случи това, телефонната компания ще ви изпрати предварително уведомление,
за да направите необходимите модификации за поддържането на непрекъсваемо
обслужване.

Този продукт е в съответствие с директивата за електроматнитна съвместимост EMC
����
Directive 89/336/EEC, базирана на резултати, използващи хармонизирани стандарти в
съответствие с член 10(5), R&TTE Directive 1999/5/EC, базиран на следното Приложение III
на дирактивата и LVD Directive 73/23/EEC, както е коригирано чрез 93/68/ЕЕС, базирано на
резултатите, използващи хармонизирани стандарти.
Този продукт отговаря на изискванията за апаратура клас II, вид 2 според стандарта EN
���
50131-1:2004. ���������������������������������������������������������������������
Този продукт е подходящ за използване в системи със следните обявени
опции:
- А (изисква се използването на две известяващи устройства и вътрешен избирач);
- В (изисква се известяващо устройство с автономно захранване и вътрешен избирач);
- D (изисква се използване на етернет комуникатор с криптиране модел ����������������
T-Link TL250 на
DSC).

Бюлетин на INDUSTRY CANADA

БЕЛЕЖКА: Това устройство отговаря на приложимите технически спецификации за
терминално устройство на Industry Canada. Това е потвърдено чрез регистрационния
номер. Съкращението IC преди регистрационния номер означава, че тази регистрация е
била изпълнена на вазата на Декларация за съответствие, показваща, че са изпълнени
техническите условия на Industry Canada. Това не е предпоставка, че Industry Canada е
одобрила устройството.
БЕЛЕЖКА: Еквивалентното число на звънеца (REN) за това терминално устройство е
0.1. Числото REN, прикрепено към всяко терминално устройство, дава информация за
максималния брой терминали, позволени за свързване към телефонния интерфейс.
Включването към един интерфейс може да се състои от каква да е комбинация от
устройства, подлежащи само на изискването сумата от числата REN на всичките устройства
да не превишава 5.
Регистрационен номер на PC1864: 160A-PC1864
Регистрационен номер на PC1832: 160A-PC1832
Регистрационен номер на PC1616: 160A-PC1616
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