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Upozornění a 

vyloučení 

odpovědnosti 

 

 Tyto výrobky jsou určeny k prodeji a instalaci zkušenými 

bezpečnostními pracovníky. Společnost UTC Fire & Security 

nemůže poskytnout žádné záruky, že jakákoli osoba nebo entita, 

která kupuje tyto produkty, včetně „autorizovaného prodejce“, je 

řádně vyškolena nebo má zkušenosti se správnou instalací produktů 
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Další informace o upozorněních na produkty najdete na adrese 

www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/ nebo naskenujte kód. 

Verze  Tento dokument platí pro následující verze firmwaru Advisor 
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Certifikace  

 

  EN 50131-1: Systémové požadavky 

EN 50131-3: Řídicí a signalizační zařízení 

EN 50131-6: Napájecí zdroje 

EN 50136-1-1: Poplašné systémy – systémy přenosu poplachu 

ATS1500A(-IP): Stupeň bezpečnosti 2, ekologická třída II 

ATS3500A(-IP): Stupeň bezpečnosti 3, ekologická třída II 

ATS4500A-IP: Stupeň bezpečnosti 3, ekologická třída I 

Poznámka: Zařízení ATS1500A(-IP) lze rozšířit na Stupeň 

bezpečnosti 3 pomocí sady tamperů ATS-MM-TK (kryt MM) nebo 

ATS-SM-TK (kryt SM). 

Otestováno společností VdS Schadeverhütung GmbH 

Důležité: Aby byly dodrženy výše uvedené standardy, je nutné 

nakonfigurovat systém podle nastavení uvedeného v kapitole 

„Předpisy“ na straně 341 a dále. 

Tento produkt nebyl navržen tak, aby byl v souladu s normami 

EN 50134 a EN 54. 

Směrnice Evropské 

unie 

 Společnost UTC Fire & Security tímto prohlašuje, že toto zařízení je 

v souladu s příslušnými požadavky a ustanoveními směrnice 

2014/30/EU a / nebo 2014/35/EU. Více informací naleznete na 

www.utcfireandsecurity.com nebo www.interlogix.com. 



 

 

 

 2012/19/EU (směrnice o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních (OEEZ)): Produkty označené tímto symbolem nelze v 

Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Abyste 

umožnili řádnou recyklaci, vraťte tento výrobek svému místnímu 

dodavateli při nákupu odpovídajícího nového vybavení nebo jej 

předejte k likvidaci na určených sběrných místech. Další informace 

najdete na adrese: www.utcfssecurityproducts.eu/recycle/ 

Kontaktní informace  www.utcfireandsecurity.com nebo www.interlogix.com  

Zákaznická podpora  www.utcfssecurityproducts.eu 
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Předmluva 

Tento dokument obsahuje popis systému Advisor Advanced a detailní pokyny 

ohledně instalace a programování. 

Abyste informace uvedené v tomto dokumentu mohli efektivně používat, musíte 

mít tyto minimální kvalifikace: 

• základní znalosti o zabezpečovacích zařízeních a jejich součástech, 

• základní znalosti o elektrické kabeláži a nízkonapěťových elektrických 

připojeních. 

Před instalací a použitím tohoto výrobku si přečtěte pokyny a veškerou 

doplňkovou dokumentaci. 

Důležitá poznámka 

Tento návod obsahuje informace pro všechny modely ovládacích panelů Advisor 

Advanced a Advisor Advanced-IP. Termín „Ovládací panel Advisor Advanced“ se 

týká všech modelů ovládacího panelu Advisor Advanced nebo Advisor 

Advanced-IP, pokud není uvedeno jinak. 

Seznam variant ústředen 

Tabulka 1: Seznam variant ústředen ATSx500A(-IP) 

Model Kryt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 

ATS1500A-MM Kov MM, 315 x 388 x 85 5.2 

ATS1500A-IP-MM Kov MM, 315 x 388 x 85 5.2 

ATS1500A-SM Kov SM, 250 x 250 x 86 2.8 

ATS1500A-IP-SM Kov SM, 250 x 250 x 86 2.8 

ATS1500A-LP Plast LP, 257 x 400 x 112 2.6 

ATS1500A-IP-LP Plast LP, 257 x 400 x 112 2.6 

ATS3500A-MM Kov MM, 315 x 388 x 85 5.2 

ATS3500A-IP-MM Kov MM, 315 x 388 x 85 5.2 

ATS3500A-LP Plast LP, 257 x 400 x 112 2.6 

ATS3500A-IP-LP Plast LP, 257 x 400 x 112 2.6 

ATS4500A-IP-MM Kov MM+, 315 x 445 x 88 5.4 

ATS4500A-IP-LM Kov LM, 475 x 460 x 160 10.9 

Poznámky 

• Některé modely nemusí být k dispozici. 

• Hmotnosti jsou uvedeny bez akumulátorů. 
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Omezení odpovědnosti 

V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem nebude společnost 

UTCFS v žádném případě odpovědná za ušlý zisk nebo obchodní příležitosti, 

nemožnost využívání, přerušení podnikání, ztrátu dat nebo jiné nepřímé, 

speciální, náhodné nebo následné škody vyplývající z jakékoli právní teorie 

odpovědnosti, bez ohledu na to, zda vychází ze smlouvy, občanskoprávního 

přečinu, zanedbání, odpovědnosti za výrobek nebo z jakéhokoli jiného důvodu. 

Protože některé jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za 

následné nebo náhodné škody, předchozí omezení se na vás nemusí vztahovat. 

Celková odpovědnost společnosti UTCFS nemůže v žádném případě překročit 

kupní cenu výrobku. Výše uvedená omezení se využijí v maximálním rozsahu 

povoleném příslušným zákonem bez ohledu na to, zda byla společnost UTCFS 

upozorněna na možnost vzniku takových škod, a bez ohledu na to, zda libovolná 

nápravná opatření splnila svůj účel. 

Nezbytnou podmínkou je instalace v souladu s pokyny uvedenými v této 

příručce, platnými předpisy a pokyny příslušného úřadu. 

Ačkoli byla při přípravě této příručky provedena veškerá možná opatření 

k zajištění přesnosti obsahu, společnost UTCFS nenese žádnou odpovědnost za 

chyby nebo opomenutí. 

Zprávy s doporučením 

Zprávy s doporučením slouží k upozornění na podmínky nebo postupy, které 

mohou vést k nežádoucím výsledkům. Seznam a popis zpráv s doporučením, 

které se používají v tomto dokumentu, je uveden níže. 
 

VAROVÁNÍ: Varovné zprávy upozorňují na nebezpečí, která by mohla vést ke 

zranění nebo usmrcení. Popisují, jaké akce je třeba provést nebo se jim vyhnout, 

aby se zabránilo zranění nebo usmrcení. 

 

Upozornění: Upozornění varují před možným poškozením zařízení. Popisují, 

jaké akce je třeba provést nebo se jim vyhnout, aby se zabránilo poškození. 

 

Poznámka: Poznámky varují před možnou ztrátou času a úsilí. Popisují, jak 

takovým ztrátám předcházet. Poznámky dále upozorňují na důležité informace, 

které byste si měli přečíst. 
 

 

Bezpečnostní značky označují akce nebo postupy, které jsou 

vyžadovány bezpečnostní normou EN 60950. 
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Kapitola 1 
Rychlá instalace 
a programování 

Přehled 

Tato kapitola popisuje základní postup připojení a programování ústředny Advisor Advanced 

a pomocných zařízení. 

Podrobnější popis postupu instalace naleznete v kapitole „Instalace“ na str. 7. 

Podrobné informace o programování naleznete v kapitole „Programování“ na str. 125 a 

v kapitole „Popis nabídek“ na str. 137. 

Obsah 

Rychlá instalace   2 

Rychlé programování   4 
 



Kapitola 1: Rychlá instalace a programování 

2 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

Rychlá instalace 
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Rychlé programování 

První zapnutí 

Poznámka: Popis nabídek naleznete v části 

„Nabídka Advisor Advanced“ na str. 126. 

Podrobné informace ohledně úpravy voleb 

naleznete v části „Programování voleb“ na 

str. 128. 

Zapněte ústřednu. Další zprávy a nabídky 

jsou popsány v následující tabulce. 
 

Displej Pokyny 

  
     INFO 

 Inicializace 
Pokračujte stisknutím 

tlačítka Enter. 

  
1>Jazyk ústředny Zvolte češtinu. 

  
2>Přednastavení Zvolte EN 50131 Stupeň 3. 

  
3>Čas a datum Nastavte aktuální čas 

a datum. 

  
4>UltraSync Nastavení možností cloudu 

UltraSync. 

V případě potřeby povolte připojení ke 

cloudu UltraSync a poté zadejte heslo ke 

cloudu UltraSync. Pokud je cloud UltraSync 

povolen, komunikace ústředny bude 

konfigurována prostřednictvím 

zabezpečeného cloudu. 
  
5>Ostatní volby Nastavení dalších možností 

ústředny. 

Lze nastavit tyto možnosti: 

• Tísňová metoda 

• Délka kódu PIN 

• Režim změny kódu PIN 

Viz také část „První zapnutí“ na straně 134. 
  
6 Inicializovat 

         >Zrušit< 
Vyberte možnost OK. 

 
Změna PIN 

         Technika 
Stiskni Enter na pokračování 

 

Nový PIN 

>_ 
Vložte nový  PIN kód a 

stiskněte Enter 

 
Ověřit kód 

>_ 
Vložte znovu PIN kód pro 

ověření . 

  
Změna PIN 

          Správce 
Stiskni Enter na pokračování 

 
Nový PIN 

>_ 
Vložte nový  PIN kód a 

stiskněte Enter 

 
Ověřit kód 

>_ 
Vložte znovu PIN kód pro 

ověření . 

Ústředna se restartuje. 

Automatická konfigurace 
  
Auto konf? 

            >Ano< 
Pokračujte stisknutím 

tlačítka Enter. 

  
RAS 1-16 BUS1 

R-?------------- 

DGP 1-15 BUS1 

-?------------- 

Aud 1-16 BUS1 

---?------------ 

Vyčkejte, dokud ústředna 

nenakonfiguruje veškerá 

zařízení sběrnice a zóny. 

  
    Přidáno 

  R:1 D:0 Z:8 

      A:0 

Pokračujte stisknutím 

tlačítka Enter. 

Povolení volby Do servisu 
 
     UTC F&S 

Čtv 05 Bře 12:21 
Vložte PIN kód správce a 

stiskněte Menuua 

 
1>Možnosti vstupů 

2>Izolovat 
Přejít do nabídky 8.8 Do 

servisu 

 
8>Do servisu 

         Povolit? 
Povolení času Přítomnost 

technika 

Pro odhlášení stiskněte Smazat, Smazat. 

Programování položek nabídky 
 
     UTC F&S 

Čtv 05 Bře 12:21 
Vložte PIN kód technika a 

stiskněte Menu 

  



 Kapitola 1: Rychlá instalace a programování 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 5 

Vyblok.přenos 

             >Ne< 
Pokračujte stisknutím 

tlačítka Enter. 

  
  Vyblok.tamper 

  Obl. vypnuté 
 

  
1>Servis 

2 BUS zařízení 
 

Zobrazí se nabídka technika. 

Změna kryptovacího klíče 

Upozornění: Důrazně doporučujeme změnit 

výchozí kryptovací klíč. 

Přejděte k částem 9.4.3 Kryptovací klíč 1 a 

9.4.4 Kryptovací klíč 2 (viz strana 321). 
 
3 Krypt.klíč 1 

>000000000000< 
Poskytnout kryptovací klíč 1 

 
4 Krypt.klíč 2 

>000000000000< 
Poskytnout kryptovací klíč 2 

Konfigurace zón 

Přejděte do nabídky 4.1 Zóny (viz 

strana 199). 
  
4>Zóny&Oblasti Stiskněte tlačítko Enter. 

  
1>Zóny Stiskněte tlačítko Enter. 

  
0>Přidat zónu 

1 Zóna 1 
Vyberte zónu. 

Zadejte název zóny pro veškeré zóny 

používané v systému pomocí volby 4.1.n.1 

Název zóny (strana 200). 
  
01 Název zóny 

>Zóna 1       < 
 

Poté nastavte typ této zóny pomocí volby 

4.1.n.2 Typ zóny (viz strana 200). 
  
02 Typ zóny 

 >Vstup/Odchod 1< 
 

 

Přidávání uživatelů 

Přejděte do nabídky 3.1 Uživatelé (viz 

strana 189). 
  
0>Přidat uživ. 

1 Technik 
Chcete-li přidat uživatele, 

stiskněte tlačítko Enter. 

   
Mód přidávání 

       >Manuál.< 
Stiskněte tlačítko Enter. 

 
      INFO 

 Uživ. přidaný 
 

  
01>Jméno uživ. 

       Uživatel 3 
Stiskněte tlačítko Enter. 

  
01 Jméno uživ. 

>Uživatel 3     < 
Zadejte jméno nového 

uživatele. 

Konfigurace dalších možností uživatele: 

• 3.1.n.2 PIN kód (strana 190) 

• 3.1.n.3 Karta uživatele (strana 191) 

• 3.1.n.6 Uživ.skupiny (strana 192) atp. 

Opakování pro další uživatele. 

Při ukončení konfigurace uživatele potvrďte 

uzamčení uživatelských dat. 
  
Zámek uživ.dat? 

         >Zrušit< 
Potvrďte výběrem volby OK. 

Konfigurace oblastí 

Přejděte do nabídky 4.2 Oblasti (viz strana 

214). 

Proveďte změnu názvu oblasti pomocí volby 

4.2.n.1 Název oblasti (viz strana 215). 
  
01 Název oblasti 

>Oblast 1       < 
Zadejte nový název oblasti. 

Konfigurace dalších možností oblasti: 

• 4.2.n.2 Čas odchodu (viz strana 215) 

• 4.2.n.3 Vstupní čas (viz strana 216) atp. 

Upozornění: Před povolením volby 

4.2.n.5.4 Dvojí vypnutí (viz strana 218) 

nezapomeňte přidat uživatele, kteří mohou 

asistovat při vypínání. Viz část „Přidávání 

uživatelů“ výše. 
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Konfigurace centrálního pultu 

Nakonfigurujte komunikační cestu pomocí 

volby 9.3 Možnosti cesty (strana 303). 
  
1>PSTN 

3 GSM/SMS/GPRS 
 

Vyberte požadovanou komunikační cestu 

a proveďte konfiguraci v závislosti na 

použitém hardwaru. 

Poté přejděte do nabídky 9.1 Centrální pult 

(strana 292). 
  
0>Přidání PCO 

1 PCO 1 
 

Přidejte nový PCO nebo vyberte stávající. 

Proveďte konfiguraci následujících 

parametrů: 

• 9.1.n.1 Název PCO (strana 293) 

• 9.1.n.2 Přenosová cesta (strana 293) 

• 9.1.n.3 Protokol (strana 293) 

• 9.1.n.5 Účty (strana 294) 

• Další možnosti vyžadované v závislosti 

na použité komunikační cestě. 

Proveďte test komunikace pomocí nabídky 

1.2.6.n.6 Manuální test (strana 152), kde 

<n> odpovídá počtu konfigurovaných 

centrálních pultů. 
  
Volám PCO 1... 

       Připravené 
 

Předpisy 

Pokud je to nezbytné, postupujte podle 

pokynů uvedených v kapitole „Předpisy“ na 

str. 341 a nakonfigurujte další volby 

vyžadované patřičnými předpisy a normami. 
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Obecné informace k instalaci 

Kryty zařízení Advisor Advanced 

Kryty s montážními otvory (položky 1) jsou zobrazena na obrázcích 1, 2 a 3 níže. 

Položka 2 označuje umístění nástěnného výstupku tamper proti vypáčení. 

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. 

Obrázek 1: Malý kovový kryt (-SM) 

 

 

 

Obrázek 2: Středně velký kovový kryt (-MM) 
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Obrázek 3: Velký polykarbonátový kryt (LP) 

 

 

 

Obrázek 4: Střední kovový kryt (-MM+) 
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Obrázek 5: Velký kovový kryt (-LM) 

 

 

 

Podrobnosti o zapojení a připojení zařízení k systému Advisor Advanced 

naleznete v části „Kabeláž systému“ na stránce 23. 
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postup uvedený na: Obrázek 7. V případě velkých plastových krytů (LP) proveďte 

postup uvedený na: Obrázek 8 na str. 12. 

N

N

R
x

T
x

U
S

B

M
I

IP

C
O

N
1

2

C
O

N
1

3

T
1

T
2

S
4

S
5

+

+

S
1

C

+

S
2

C
T

C

+

+

-
-

1
C

2
3

C
4

5
C

6
7

C
8

~
~

+
-

A
C

B
A

T
T

L
C

-O
U

T
P

U
T

S
H

C
-O

U
T

P
U

T
S

S
IR

 T
M

P
A

U
X

 P
O

W
E

R
IN

P
U

T
S

CT

+

S
3

C

C
O

N
1

6

NTC

COMMS
+12V 0V D+ D-

( )1( )1 ( )1

( )1

( )1

( )2



 Kapitola 2: Instalace 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 11 

Obrázek 6: Montáž tamperů proti vypáčení u malého krytu (SM) 

 

Obrázek 7: Montáž ochrany tamper před vypáčením u středních (MM a MM+) a velkých 

krytů (LM) 
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Obrázek 8:Montáž ochrany tamper před vypáčením u velkých plastových (LP) krytů 

 

Uspořádání systému Advisor Advanced 

Obrázek 9: Uspořádání desky s plošnými spoji Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 
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Klávesnice a čtečky 

Obrázek 10: Klávesnice ATS111xA 

 

 

Obrázek 11: Klávesnice ATS1135 

 

 

(1) Kontrolka LED síťového napájení Svítí zeleně: síťové napájení zapnuto 

(2) Kontrolka LED přístupu Bliká modře: probíhá čtení karty 

(3) Kontrolka LED poruchy Svítí žlutě: aktivní systémová porucha 

Bliká žlutě: obecná výstraha (EN 50131) 
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(15)  / Dolů Posun v nabídkách dolů 

Změna hodnoty 

Zpět 

(16) Alfanumerická tlačítka Tlačítka 1 až 9, alfanumerická data. Viz část 

„Rozložení klávesnice“ na stránce 132. 

(17) Nabídka Vyžádá přístup do nabídek 

(18) Enter Dokončí daný krok 

Vstup do zvolené položky nabídky 

(19) 0 Tlačítko 0 

Přepíná výběr 

(20) Kontrolka LED oblastí od 1 do 16 Svítí: oblast zapnuta. Viz též část „Poznámka 

k indikaci řízení přístupu“ na straně 16. 

Nesvítí: oblast vypnuta.  

Bliká: poplachový stav oblasti. 

(21) Částečné zapnutí 1 Částečné zapnutí 1 oblastí 

(22) Částečné zapnutí 2 Částečné zapnutí 2 oblastí 

(23) A, B, C Programovatelná funkční tlačítka 

(24) LED1 Programovatelná kontrolka LED 1 

(25) LED2 Programovatelná kontrolka LED 2 
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Obrázek 12: Čtečky ATS1190/ATS1192 

 

 

Obrázek 13: Čtečka ATS1197 s klávesnicí 

 

Obrázek 14: Ovladače ATS1151/ATS1156 

 

 

 

 

(1) Modrá kontrolka LED Přístup povolen 

(2) Červená kontrolka LED Svítí: oblast zapnuta 

Bliká: obecná výstraha (EN 50131) 

(3) Dvojitá kontrolka LED Svítí zeleně: síťové napájení zapnuto. 

Bliká zeleně: síťové napájení vypnuto nebo odblokováno během 

vypnutí. 

Svítí červeně: všechny oblasti zapnuty. Viz též část „Poznámka 

k indikaci řízení přístupu“ na straně 16. 

Bliká červeně: odblokováno během zapnutí. 

(4) Žlutá kontrolka LED Svítí: všechny zóny jsou v klidovém stavu 

Bliká: obecná výstraha (EN 50131) 

(5) Červená kontrolka LED Bliká: poplach 

(6) Numerická tlačítka Tlačítka 0 až 9, numerická data 

(7) Vyp. Vypne oblast 

(8) Zap. Plně zapne oblast 
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Poznámka k indikaci řízení přístupu 

Klávesnice a čtečky řízení přístupu, které jsou připojeny ke dveřním jednotkám 

namísto ústředny, indikují oblasti rozdílným způsobem. 

• Dvojitá kontrolka LED se rozsvítí červenou barvou, když je zapnuta jakákoliv 

přiřazená oblast. 

• Kontrolka LED oblasti 1 svítí, když je zapnuta jakákoliv přiřazená oblast. 

Kontrolky LED oblastí 2 až 16 se nepoužívají. 
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Údržba 

Servisní úkony na ústředně poplachového zabezpečovacího systému smí 

provádět pouze specializovaný servisní pracovník. Šroub krytu zajišťuje ochranu 

produktu před nežádoucím použitím.  

U kovového krytu je šroubek již namontován při dodání. U plastového krytu je 

třeba šroubek umístěný uvnitř krytu namontovat před prvním použitím. 

 

 

Připojení síťového napájení 

K připojení střídavého síťového napájení použijte svorky síťové přípojky. Lze 

použít pevný nebo ohebný síťový přívod k uzemněné zásuvce. Pokud použijete 

pevný přívod, bude v tomto napájecím okruhu třeba použít také příslušný jistič. 

Připojení k elektrické síti musí za všech okolností splňovat požadavky místních 

předpisů. 

V případě, že je testované zařízení připojeno k elektrické síti pomocí pevného 

připojení, doporučuje se, aby ochranný vodič byl delší než fázový a nulový vodič. 

Proveďte připojení příchozího fázového a nulového vodiče do síťového 

připojovacího bloku podle štítku. Tím se zajistí, že linka bude chráněna síťovými 

pojistkami a servisní personál může provádět servisní úkony. 

Před připojením síťového napětí se přesvědčte, že je síťové napájení odpojeno. 

Při instalaci síťového přívodu použijte prvky pro odlehčení namáhání a zajištění 

správného připojení, jako jsou kabelové pásky a průchodky PG16. Pokud jsou 

použity vylamovací vstupní otvory produktu, je nutné také využít kabelové 

průchodky UL-V2 (nebo lepší) se schválením PG16. Vyžadované minimální 

a maximální průměry kabelů viz specifikace PG16. 

Za všech okolností je třeba dodržovat místní předpisy. 

VAROVÁNÍ: Riziko zásahu elektrickým proudem. Abyste vyloučili riziko zranění 

či usmrcení osob elektrickým proudem, vždy před instalací nebo přesunem 

zařízení odpojte veškeré zdroje napájení a vybijte veškerou naakumulovanou 

energii. 
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Výměna akumulátorů 

Tento produkt může obsahovat jeden (nebo více) uzavřený, dobíjecí olověný 

akumulátor, typu BS. Protože vyjmutí akumulátoru může ovlivnit konfigurační 

nastavení tohoto produktu nebo spustit poplach, smí akumulátory vyjímat pouze 

kvalifikovaný technik. 

Vyjmutí akumulátoru: 

1. Přesvědčte se, že nastavení vašeho produktu umožňuje otevření krytu bez 

spuštění poplachu tamper. 

2. V případě potřeby vypněte síťové napájení a odstraňte kryt. 

3. Odpojte akumulátor. Uvědomte si, že umístění akumulátorů se může lišit 

v závislosti na modelu akumulátoru. 

4. Vyjměte akumulátor z držáku. 

V případě použití baterie BS131 (12 V / 18 Ah) v krytu ATS1640 společně 

s deskou expanderu PSTN ATS7700 je vyžadováno použití dvojité izolace. Pro 

kabeláž linky PSTN použijte dostatečně izolované vodiče a využijte tepelně 

smršťovací izolaci.  

Akumulátor zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  

Informace ohledně výměny akumulátorů najdete ve specifikacích svého produktu 

anebo se obraťte na naši technickou podporu. 

Montáž 

Tato jednotka se instaluje pomocí šroubů, které se připevní skrz montážní otvory 

v zadní části krytu. 

 Důležité: Pokud se produkt montuje na stěnu, musí být zajištěna 
únosnost minimálně třikrát větší než je hmotnost produktu. Hmotností produktu 
se míní produkt, baterie a další příslušenství. 

Zajistěte, aby byla tato jednotka nainstalována na hladkém pevném svislém 

povrchu, aby se základna při dotažení montážních šroubů nemohla zkroutit či 

jinak deformovat. 

Ponechejte 50 mm mezeru mezi pouzdry zařízení montovaných vedle sebe 

a 25 mm mezeru mezi pouzdrem a boční stěnou. 

Nabíjecí akumulátor se nesmí osazovat, dokud není ovládací panel přichycen 

k montážnímu povrchu. Panel se za žádných okolností nesmí přepravovat 

s osazeným akumulátorem. 

Ujistěte se, že drátové vývody jsou od sebe odděleny. Kabely doporučujeme 

zajistit pomocí kabelových pásků. 
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Obecné pokyny k instalaci 

Ovládací panely Advisor Advanced byly navrženy, vyrobeny a otestovány, aby 

splňovaly požadavky příslušných aktuálně platných předpisů týkajících se 

bezpečnosti, emisí a odolnosti vůči okolnímu elektrickému 

a elektromagnetickému rušení. 

Pokud budete dodržovat následující pokyny, tento systém vám bude mnoho let 

spolehlivě sloužit. 

Navíc k dále uvedeným pokynům je během instalace ovládacího panelu Advisor 

Advanced nutné dodržovat také předpisy platné v zemi, kde je toto zařízení 

instalováno. Ke elektrické síti (stříd.) či veřejné telefonní síti je oprávněn tento 

systém připojovat pouze kvalifikovaný technik nebo jiná kvalifikovaná a příslušně 

vyškolená osoba. 

• Zajistěte, aby bylo pro tento zabezpečovací systém k dispozici kvalitní 

uzemnění. 

• Zajistěte, aby od sebe byly vždy odděleny nízkonapěťové a síťové napájecí 

kabely. Používejte oddělené body přívodů kabelů do pouzdra ovládacího 

panelu. 

• Pokud používáte horní nebo dolní otvory pro přívody kabelů do ovládacího 

panelu, vždy používejte správný kabelový systém (kabelové lišty a rozvodné 

krabice). Pro tento účel používejte pouze materiály spadající do vhodné třídy 

hořlavosti (HB nebo lepší). 

• Pro připojení k elektrické síti použijte svorky síťové přípojky a pevný nebo 

ohebný síťový přívod k uzemněné zásuvce. Kabel vždy upevněte 

k upevňovacím bodům poblíž svorek síťové přípojky pomocí kabelových 

pásek. 

- Pokud instalujete trvalé pevné kabely, bude v tomto napájecím okruhu třeba 

použít také příslušný snadno přístupný dvoupólový jistič. 

- Nikdy se nepokoušejte připájet síťové vodiče na jejich koncích — tedy 

v místech, kde budou připojeny ke svorkám konektoru. 

• Zajistěte, aby se uvnitř skříně ovládacího panelu kabely nekroutily a veďte 

kabely tak, aby neležely na horní ani spodní straně desky s plošnými spoji. 

Doporučujeme používat kabelové pásky — napomohou lepší přehlednosti 

kabelů v krabici. 

• Akumulátor použitý v této jednotce musí být vyroben z materiálu o vhodné 

třídě hořlavosti (HB nebo lepší). 

• Jakýkoli okruh připojený buď přímo ke kontaktům relé na desce, nebo ke 

kontaktům externího relé musí být provozním okruhem typu SELV (safety 

extra-low voltage – bezpečnostní velmi nízké napětí). 

- Relé spínající síťové napětí se nesmí instalovat dovnitř pouzdra ovládacího 

panelu. 

- Paralelně s cívkou relé vždy použijte odrušovací diodu (například 1N4001). 
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- Používejte pouze relé s dobrou izolací mezi kontakty a cívkou. 

- Maximální délka kabelu připojeného k výstupu s otevřeným kolektorem 

nesmí překročit 30 m. Pro větší vzdálenosti použijte reléový expandér 

(například expandér se čtyřmi relé ATS624). 

• Minimální mezera mezi skříněmi přístrojů (mezi ventilačními otvory přístrojů) 

je 50 mm. 

• Používejte tyto jednotky pouze v čistém prostředí. Nepoužívejte je v prostředí 

s vysokou vlhkostí vzduchu. Požadavky na prostředí jsou uvedeny v části 

„Specifikace“ na stránce 37. 

• Doporučený kroutící moment pro svorkovnice ústředny je 0,3 až 0,4 N·m. 

Tato síla kroutícího momentu je nezávislá na tloušťce použitého kabelu. 

Hodnota 0,4 N·m je maximální povolená síla kroutícího momentu pro tento 

typ svorkovnice. 
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Uzemnění 

VAROVÁNÍ: Je nutné dodržovat postupy pro správné uzemnění. 

Uzemnění jedné skříně obsahující několik zařízení 

Všechna zařízení určená pro tento systém lze uzemnit prostřednictvím 

připevnění kovových výstupků ke kovovému pouzdru. Přesvědčte se, že tyto 

kovové výstupky jsou k pouzdru správně připevněny (pozor na nátěr). Připojení 

k uzemnění každého zařízení v systému může být použito pro připojení stínění 

u stíněného kabelu. 

Pokud je zařízení umístěno v plastovém pouzdru, uzemňovací oko takového 

zařízení není nutné připojovat. 

Uzemnění panelů v jedné budově 

V jedné budově se několik skříní nebo zařízení připojuje k bezpečnostnímu 

uzemnění. 

Toto bezpečnostní uzemnění budovy musí být ověřeno kvalifikovaným 

dodavatelem. 

Uzemnění panelů ve více budovách 

Pokud je kabeláž rozvedena do oddělených budov, je třeba použít více 

uzemňovacích systémů. Použijte oddělovač/opakovač ATS1740 a jeho pomocí 

oddělte systémovou datovou sběrnici. Tímto způsobem bude systém chráněn 

před změnami uzemňovacího potenciálu. 
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Stínění 

Stínění všech stíněných kabelů použitých v systému je možné připojovat pouze 

na jedné straně ke společnému uzemňovacímu bodu v budově (viz část 

Obrázek 15 dole). Pokud stíněný kabel datové sběrnice prochází skrz více 

plastových zařízení, musí být stínění příchozího a odchozího kabelu propojené. 

Pokud využíváte připojení pomocí protokolu IP, musí být kabel sítě Ethernet pro 

připojení k FTP využíván pouze v rámci jedné budovy. K oddělení kabelů sítě 

Ethernet mezi různými budovami využijte směrovače a přepínače. 

Obrázek 15: Stínění systému 

 

(1) Budova 1 

(2) Budova 2 

(3) Síťové napájení s místním uzemněním 

(4) Uzemňovací oko a stínění 

(5) Konektor síťového napájení 

 (6) Ovládací panel Advisor Advanced 

(7) Systémová datová sběrnice 

(8) Zařízení v plastovém krytu 

(9) Zařízení v kovovém krytu 
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Kabeláž systému 

Preferované zapojení systémové datové sběrnice 

Zakončovací propojky (také nazývané propojky TERM) nebo přepínač DIP musí 

být v poloze ON (zapnuto), nebo je nutné zapojit 470Ω rezistor u každého 

zařízení na nejvzdálenějších koncích řetězcově připojené datové sběrnice. 

U hvězdicového připojení se propojky TERM připojí pouze u zařízení na koncích 

dvou nejdelších kabelů datové sběrnice systému.  

Obrázek 16: Připojení datové sběrnice systému 

 

(1) Propojka TERM je osazena (první 

zařízení na místní datové sběrnici). 

(2) Různé modely ovládacího panelu 

Advisor Advanced. 

(3) Upřednostňovaným typem kabelu je 

WCAT 52 (dva kroucené páry). 

(4) Klávesnice LCD Advisor (spínač TERM 

je v poloze OFF (vypnuto)). 

 (5) Zvláštní napájení 12 V (vyžadováno, 

pokud je klávesnice dále než 100 m od 

nejbližšího panelu nebo expanderu). 

Připojte záporný pól napájecího zdroje 

k vodiči datové sběrnice označenému 

symbolem „-“. 

(6) Propojka TERM je osazena (poslední 

zařízení na místní datové sběrnici). 

(7) Kterýkoli vzdálený expander, jako je 

ATS1201(E) nebo ATS1210(E). 

Připojení systémové datové sběrnice 

Systémová datová sběrnice se používá k připojení vzdálených expanderů (pro 

poskytnutí více zón) a klávesnic k ovládacímu panelu Advisor Advanced. 

Vzdálená zařízení se mohou nacházet až 1,5 km od ovládacího panelu Advisor 

Advanced. 

Klávesnice a vzdálené expandery musí být připojeny prostřednictvím stíněného 

datového kabelu se dvěma kroucenými páry od připojení systémové datové 

sběrnice (doporučuje se WCAT 52). 

Pokud je vzdálenost mezi klávesnicí a nejbližším zařízením větší než 100 m, 

doporučujeme pro danou klávesnici používat oddělený napájecí zdroj. 
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Pokud je klávesnice napájena odděleným napájecím zdrojem, nepřipojujte „+“ ze 

systémové datové sběrnice. „+“ místního napájecího zdroje připojte ke svorce „+“ 

klávesnice a 0 V napájecího zdroje a 0 V ze systémové datové sběrnice připojte 

ke svorce klávesnice označené „-“. Maximální povolený počet zařízení pro 

datovou sběrnici je uveden v části „Obecné funkce“ na stránce 38. 

Dvě systémové datové sběrnice (pouze ATS4500A) 

Specifické varianty ústředen vám umožňují připojit více datových sběrnic pomocí 

druhé systémové datové sběrnice. Chcete-li nainstalovat další systémovou 

datovou sběrnici, použijte ATS670 druhý rozšiřující modul RS485 LAN. 

Adresace zařízení připojených do desky přídavné sběrnice (BUS2) je určena pro 

přidání 16 fyzických adres klávesnic RAS, a 15 adres expandérů DGP. BUS1 

sběrnice ovládá klávesnice RAS 1 až 16 a expandery DGP 1 až 15, a druhá 

sběrnice BUS2 — klávesnice 17 až 32 a expandery DGP 16 až 30. 

Poznámka: Dveřní jednotky mohou být instalovány pouze na sběrnici BUS1. 

Připojení zón 

Vstupy jsou nastaveny jako standardní volně programovatelné zóny se 

zakončovacím rezistorem. Pokud však zóny naprogramujete jako duální zóny, 

bude možné všechny vstupy zón naprogramovat tak, aby poskytovaly signalizaci 

několika stavů pro stejnou zónu. 

V závislosti na modelu detektoru nastavte zóny následujícím způsobem: 

• Vyberte typ připojení zakončovacího rezistoru. Viz část „Typy zapojení 

zakončovacích rezistorů“ na stránce 29. 

• Naprogramujte režim vstupu. Pokyny pro panel naleznete v části „8.6.1 Vstup 

typu“ na stránce 282 a pro expandery v části „2.2.2.n.4.4 Vstup typ“ na 

stránce 176. 

• Nastavte hodnoty zakončovacích rezistorů. Pokyny pro panel naleznete 

v části „8.6.2 Zakonč.rez.“ na stránce 282 a pro expandery v části „2.2.2.n.4.5 

Zakončovací rez.“ na stránce 176. 

• Nakonfigurujte volbu pro anti-masking. Viz část „4.1.n.6.7 AntiMask“ na 

stránce 203. 
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Připojení jednoduchých zón 

U připojení jednoduchých zón jsou vyžadovány dvě zóny – jedna zóna pro 

poplach a druhá pro tamper. Kontakty tamper se pak zapojují do série se 

zakončovacím rezistorem. 

Obrázek 17: Příklady jednoduché zóny 

 

 

(1) Svorka zóny 

C Společná svorka 

Z1 Vstup zóny 1 

Z2 Vstup zóny 2 

 (2) Detektor 

A Poplachové relé 

T Relé Tamper 

 

 

Připojení duálních zón 

U připojení duálních zón může jedna zóna detekovat několik stavů detektoru. 

Stavy poplachu a tamper se definují minimálně dvěma rezistory. V závislosti na 

naprogramovaných nastaveních mohou existovat další stavy, které jsou 

definovány jako poplach masking nebo porucha snímače. Existují následující 

stavy: 

• Zkrat (tamper) 

• Aktivní (poplach) 

• Normální 

• Masking 

• Porucha snímače 

• Rozpojený (tamper) 
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Obrázek 18: Příklad duální zóny 

 

(1) Svorka zóny 

C Společná svorka 

Z1 Vstup zóny 1 

Z2 Vstup zóny 2 

 (2) Detektor 

A Poplachové relé 

T Relé Tamper 

 

Možnosti připojení zakončovacích rezistorů jsou uvedeny v části „Typy zapojení 

zakončovacích rezistorů“ na stránce 29. 

Hodnoty zakončovacích rezistorů 

V následujícím seznamu jsou uvedeny hodnoty zakončovacích rezistorů 

a možné stavy zón. Uvedeny jsou hodnoty rezistoru i napětí na zóně. 

V závislosti na typu vstupu a volbě pro anti-masking jsou dostupné následující 

hodnoty zakončovacích rezistorů. 
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Jen NC (položka 1)        

Ne EOL  R (kΩ) — — <1 >1 — — 

  U (V) — — <3,5 >3,5 — — 

 Poznámka: Hodnoty dalších zakončovacích rezistorů jsou stejné jako u duální 

zóny, pouze jsou všechny rozsahy kromě normálního poplachové rozsahy. 

Jen NO (položka 2)        

Ne EOL  R (kΩ) — — >44,70 <44,70 — — 

  U (V) — — >11,14 <11,14 — — 

 Poznámka: Hodnoty dalších zakončovacích rezistorů jsou stejné jako u duální 

zóny, pouze jsou všechny rozsahy kromě normálního poplachové rozsahy. 

Duální         

10K (položka 4) R (kΩ) <3,33 3,33–

6,67 

6,67–

13,33 

13,33–

26,67 

— >26,67 

RA=10 kΩ, RT=5 kΩ, 

RF=5 kΩ 

U (V) <5,70 5,70–

8,10 
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10,20 

10,20–

11,70 

— >11,70 
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4K7 (položka 3) R (kΩ) <1,00 — 1,00–

6,67 

6,67–

16,84 

— >16,84 

RA=4,7 kΩ, RT=4,7 kΩ U (V) <2,41 — 2,41–

8,07 

8,07–

10,74 

— >10,74 

4K7 (položka 4) R (kΩ) <1,00 1,00–

3,42 

3,42–

6,67 

6,67–

16,84 

— >16,84 

RA=4,7 kΩ, RT=2,35 kΩ, 

RF=2,35 kΩ 

U (V) <2,41 2,41–

5,79 

5,79–

8,07 

8,07–

10,74 

— >10,74 

4K7 (položka 7) R (kΩ) <1,00 16,84–

55,00 

1,00–

6,67 

6,67–

11,75 

11,75–

16,84 

>55,00 

RA=4,7 kΩ, RT=4,7 kΩ, 

RF=10 kΩ 

U (V) <2,41 10,74–

12,70 

2,41–

8,07 

8,07–

9,82 

9,82–

10,74 

>12,70 

2K2 (položka 4) R (kΩ) <0,73 0,73–

1,47 

1,47–

2,93 

2,93–

5,87 

— >5,87 

RA=2,2 kΩ, RT=1,1 kΩ, 

RF=1,1 kΩ 

U (V) <1,90 1,90–

3,30 

3,30–

5,30 

5,30–

7,70 

— >7,70 

6K8 (položka 4) R (kΩ) <2,27 2,27–

4,53 

4,53–

9,07 

9,07–

18,13 

— >18,13 

RA=6,8 kΩ, RT=3,4 kΩ, 

RF=3,4 kΩ 

U (V) <4,50 4,50–

6,80 

6,80–

9,10 

9,10–

11,00 

— >11,00 

5K6 (položka 4) R (kΩ) <1,87 1,87–

3,73 

3,73–

7,47 

7,47–

14,93 

— >14,93 

RA=5,6 kΩ, RT=2,8 kΩ, 

RF=2,8 kΩ 

U (V) <3,90 3,90–

6,10 

6,10–

8,50 

8,50–

10,50 

— >10,50 

3K74 (položka 4) R (kΩ) <1,25 1,25–

2,45 

2,45–

4,99 

4,99–

9,98 

— >9,98 

RA=3,74 kΩ, RT=1,87 kΩ, 

RF=1,87 kΩ 

U (V) <2,90 2,90–

4,80 

4,80–

7,10 

7,10–

9,40 

— >9,40 

3K3 (položka 4) R (kΩ) <1,10 1,10–

2,20 

2,20–

4,40 

4,40–

8,80 

— >8,80 

RA=3,3 kΩ, RT=1,65 kΩ, 

RF=1,65 kΩ 

U (V) <2,60 2,60–

4,40 

4,40–

6,70 

6,70–

9,00 

— >9,00 

2K (položka 4) R (kΩ) <0,67 0,67–

1,33 

1,33–

2,67 

2,67–

5,33 

— >5,33 

RA=2 kΩ, RT=1 kΩ, 

RF=1 kΩ 

U (V) <1,70 1,70–

3,00 

3,00–

5,00 

5,00–

7,30 

— >7,30 

1K5 (položka 4) R (kΩ) <0,50 0,50–

1,00 

1,00–

2,00 

2,00–

4,00 

— >4,00 

RA=1,5 kΩ, RT=0,75 kΩ, 

RF=0,75 kΩ 

U (V) <1,30 1,30–

2,40 

2,40–

4,10 

4,10–

6,30 

— >6,30 
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   Stav zóny 

Zakončovací 

rezistor 

Podrobnosti 

připojení [1] 

J
e
d

n
o

tk
a
 [

2
] 

Z
k
ra

t 

M
a
s
k

in
g

 

N
o

rm
á
ln

í 

P
o

p
la

c
h

 

P
o

ru
c
h

a
 

R
o

z
p

o
je

n
o

 

2K2+4K7 (položka 3) R (kΩ) <3,60 — 3,60–

5,60 

5,60–

8,20 

— >8,20 

RA=2,2 kΩ, RT=4,7 kΩ U (V) <6,00 — 6,00–

7,50 

7,50–

8,80 

 >8,80 

1K (položka 7) R (kΩ) <0,51 4,52–

40,00 

0,51–

1,52 

1,52–

2,94 

2,94–

4,52 

>40,00 

RA=1 kΩ, RT=1 kΩ, 

RF=12 kΩ 

U (V) <1,35 6,24–

12,33 

1,35–

3,36 

3,36–

5,29 

5,29–

6,74 

>12,33 

8K2 (položka 5) R (kΩ) <1,50 — 1,50–

5,84 

5,84–

14,25 

— >14,25 

RA=8,2 kΩ, RT=8,2 kΩ U (V) <3,33 — 3,33–

7,52 

7,52–

10,33 

— >10,33 

8K2 (položka 6) R (kΩ) <1,50 14,25–

45,00 

1,50–

5,84 

5,84–

10,07 

10,07–

14,25 

>45,00 

RA=8,2 kΩ, RT=8,2 kΩ, 

RF=8,2 kΩ 

U (V) <3,33 10,33–

12,48 

3,33–

7,52 

7,52–

9,37 

9,37–

10,33 

>12,48 

[1] Viz Obrázek 19 dole. 

[2] Odpor zóny R (kΩ), napětí zóny U (V). 

— Stav není dostupný 
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Typy zapojení zakončovacích rezistorů 

Pro různé typy vstupů a hodnoty zakončovacích rezistorů se používají 

následující zapojení zakončovacích rezistorů. Další podrobnosti najdete v části 

„Hodnoty zakončovacích rezistorů“ na stránce 26. 

Obrázek 19: Typ zapojení: 

(1) Jen NC (2) Jen NO (3) Duální A (výchozí) (4) Duální A s AM 

   
 

(5) Duální B (6) Duální C s AM (7) Duální D s AM  

  

 

 

A Poplachové relé 

T Relé Tamper 

F Poruchové relé / poplachové relé Anti-

mask 

RA Poplachový rezistor 

RT Rezistor Tamper 

RF Poruchový rezistor / poplachový rezistor 

Anti-mask 

Upozornění: Pokud použijete typy připojení (4), (6) a (7), musí být volba 

antimasking u dané zóny povolena. U ostatních zón musí být tato volba 

zakázána. Viz část „4.1.n.6.7 AntiMask“ na stránce 203. 
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Připojení sirény 

Obrázek 20: Příklady připojení sirény 

 

 

 

(1) Rezistor EOL sirény (1 kΩ). Musí být 

nainstalován, pokud siréna není 

vybavena vestavěným rezistorem. 

(2) Siréna. 

 (3) Maják. 

(4) Rezistor EOL tamper sirény. 

(5) Tamper sirény (obvykle sepnut). 

Poznámka: Výstup pro sirénu lze nakonfigurovat jako interní nebo externí. Toto nastavení 

můžete upravit v nastavení panelu, nikoli konfigurací hardwaru panelu. Více informací naleznete 

v části „Výchozí přiřazení výstupů“ na stránce 33 a „Výstupy“ na stránce 76. 

Ostatní připojení 

Připojení tamperu 

Obrázek 21: Připojení uzemnění a tamperu u ATSx500A(-IP) 

 

(3) Uzemnění 

(4) Externí tamper (obvykle sepnut) 

(5) Volitelný tamper stržení ze zdi 

(rozpínací) vyžadovaný normou 

EN 50131, stupeň 3 a předpisy 

VdS-C 

Připojení PSTN 

K připojení linky PSTN k ústřednám ATSx500A(-IP) použijte modul linky PSTN 

ATS7700. Podrobnosti naleznete v instalační příručce k modulu linky PSTN 

ATS7700. 

Upozornění: Pokud je linka sítě PSTN dostupná prostřednictvím sítě ADSL, je 

třeba použít rozdělovač / filtr ADSL, jinak může dojít ke snížení kvality 

komunikace linky sítě PSTN, a hlášení tak nemusí být spolehlivé. 

S4 S5 + + S1 C + S2 C T C + + - -
LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER

+ S3 C

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

S4 S5 + + S1 C + S2 C T C + + - -
LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER

+ S3 C

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

E
A

R
T

H
C

T
D

-
D

+
0

V
1

2
V

C
O

M
M

S
T

A
M

P
E

R

 

( )1

( )2

( )3



 Kapitola 2: Instalace 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 31 

Připojení k ethernetu 

Obrázek 22: Připojení k ethernetu 

 

(1) Ethernet RJ45 

Ethernetový port je připojení typu IEEE 802.3u podporující rychlosti 10BASE-T 

a 100BASE-TX.  

Pro připojení k ethernetu používejte pouze kabel typu FTP Cat 5e. 

IP

USB

MI

IP

(1)
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Konfigurace 

Výchozí nastavení panelu 

Jakmile panel poprvé zapnete, budete vyzváni k výběru vhodných výchozích 

nastavení. Zvolte správná nastavení, která odpovídají požadavkům místních 

předpisů. Panel poté dokončí proces instalace. Další informace naleznete v 

„První zapnutí“ na stránce 134. 

Poznámka: K systémové datové sběrnici musí být připojena alespoň jedna 

klávesnice s displejem LCD. 

Konfigurace zón 

Interní rozšíření 

Počet zón připojených přímo k ovládacímu panelu lze rozšířit pomocí modulu 

ATS608. Maximální kapacitu interních zón pro jednotlivé ovládací panely najdete 

v části „Specifikace > Obecné funkce“ na stránce 38.  

Externí rozšíření 

K rozšíření ovládacího panelu Advisor Advanced o externí zóny můžete použít 

expandery. Maximální počet zón pro každý ovládací panel najdete v „Specifikace 

> Obecné funkce“ na stránce 38. 

Ke standardnímu expanderu lze připojit 8 zón. Některé z nich lze rozšířit 

v počtech po 8 až do celkového počtu 32, takže jeden expander může mít 8, 16, 

24 nebo 32 zón. 

Poznámka: Termín kapacita zón znamená počet konfigurovatelných zón 

v systému. Tyto zóny se mohou nacházet na libovolném dostupném vstupu. Viz 

„Specifikace > Obecné funkce“ na stránce 38. 

Výstupy 

Na desce s plošnými spoji panelu je k dispozici 5 výstupů. Pro připojení dalších 

16 výstupů uvnitř panelu lze použít výstupní expander. 

Výstupní ovladače slouží k rozšíření počtu výstupů na expanderu. Výstupní 

ovladač expanderu rozšiřuje výstupy o dalších 8. Expander může mít připojeny 

dva výstupní ovladače, což zvyšuje počet výstupů na maximálně 16 na jeden 

expander. 

Klávesnice může mít v aktuálním modelu panelu pouze jeden výstup. 

Maximální počet výstupů pro každý ovládací panel najdete v „Specifikace > 

Obecné funkce“ na stránce 38. 
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Poznámky 

• Nízkoproudový výstup S4 je aktivní, jakmile je systém připraven k zapnutí. 

Nízkoproudový výstup S5 je aktivní, jakmile je systém aktivován. 

• Chcete-li aktivovat nepřetržitý zvuk bzučáku klávesnice, použijte výstup 

klávesnice 7, použitím výstupu klávesnice 8 se aktivuje přerušovaný zvuk 

bzučáku klávesnice. 

Výstupy pro sirény 

Výstupy pro sirény na ústřednách Advisor Advanced mají adresy začínající od 1 

(viz Tabulka 2 dole). 

U expanderů s výstupy pro reproduktory sirén je výstupem sirény výstup 16. 

Aby bylo možné aktivovat výstup sirény, musí mít naprogramovaný výstup 

přiřazen požadovaný filtr podmínky (definovaný poplachovou událostí nebo 

událostí sirény v závislosti na preferenčních nastaveních). Další informace 

naleznete v „Výstupy“ na stránce 76. 

Výchozí přiřazení výstupů 

Výchozí přiřazení výstupů je uvedeno v části Tabulka 2 dole. 

Tabulka 2: Výchozí přiřazení výstupů 

Výstupy Název Typ Výchozí funkce výstupů 

Ústředna 1 S1 Vysokoproudový výstup EN 50131, stupeň 3: Výstup interní sirény S1 

VdS: Výstup externí sirény S1 

Ústředna 2 S2 Vysokoproudový výstup EN 50131, stupeň 3: Výstup externí sirény S1 

VdS: Výstup externí sirény S2 

Ústředna 3 S3 Vysokoproudový výstup EN 50131, stupeň 3: Programovatelný výstup 

pro sirénu 

VdS: Externí maják S3 

Ústředna 4 S4 Nízkoproudový výstup A1 připravený k zapnutí 

Ústředna 5 S5 Nízkoproudový výstup A1 zapnut 

Klávesnice 7 — Virtuálný výstup Nepřetržitý zvuk bzučáku 

Klávesnice 8 — Virtuálný výstup Přerušovaný zvuk bzučáku 

Poznámka: Přiřazení výstupů je třeba upravit tak, aby byly splněny požadavky normy EN 50131 

nebo předpisů VdS-C. 

Zóna, výstup a adresování dveří 

Zóny a fyzické výstupy 

Tabulka  dole popisuje adresování zón a výstupů systému Advisor Advanced. 

Poznámka: Toto je výchozí číslování v obvyklém schématu číslování. Chcete-li 

jej změnit a vytvořit objekty s číslováním nezávislým na fyzických vstupech nebo 

výstupech, použijte nabídku „8.7.9 Schéma objektu“ na straně 288. 
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Tabulka 3: Číslování zón a výstupů 

Zařízení Zóny Výstupy  Zařízení Zóny Výstupy 

Ústředna  1–8 1–8  2X reléové karty 

ATS1810 

– 17–24 [1] 

Expander vstupů 

(ATS608) 

9–16 –  Expander výstupů 

(ATS62x) 

– 9–16 [2] 

Expander 1 17–48 17–48  Klávesnice 1 – 1001–1008 

Expander 2 49–80 49–80  Klávesnice 2 – 1009–1016 

Expander 3 81–112 81–112  Klávesnice 3 – 1017–1024 

Expander 4 113–144 113–144  Klávesnice 4 – 1025–1032 

Expander 5 145–176 145–176  Klávesnice 5 – 1033–1040 

Expander 6 177–208 177–208  Klávesnice 6 – 1041–1048 

Expander 7 209–240 209–240  Klávesnice 7 – 1049–1056 

Expander 8 241–272 241–272  Klávesnice 8 – 1057–1064 

Expander 9 273–304 273–304  Klávesnice 9 – 1065–1072 

Expander 10 305–336 305–336  Klávesnice 10 – 1073–1080 

Expander 11 337–368 337–368  Klávesnice 11 – 1081–1088 

Expander 12 369–400 369–400  Klávesnice 12 – 1089–1096 

Expander 13 401–432 401–432  Klávesnice 13 – 1097–1104 

Expander 14 433–464 433–464  Klávesnice 14 – 1105–1112 

Expander 15 465–480 [3] 465–496  Klávesnice 15 – 1113–1120 

Expander 16 [4] 497–528 497–528  Klávesnice 16 — 1121–1128 

Expander 17 529–560 529–560  Klávesnice 17 [4] — 1129–1136 

Expander 18 561–592 561–592  Klávesnice 18 — 1137–1144 

Expander 19 593–624 593–624  Klávesnice 19 — 1145–1152 

Expander 20 625–656 625–656  Klávesnice 20 — 1153–1160 

Expander 21 657–688 657–688  Klávesnice 21 — 1161–1168 

Expander 22 689–720 689–720  Klávesnice 22 — 1169–1176 

Expander 23 721–752 721–752  Klávesnice 23 — 1177–1184 

Expander 24 753–784 753–784  Klávesnice 24 — 1185–1192 

Expander 25 785–816 785–816  Klávesnice 25 — 1193–1200 

Expander 26 817–848 817–848  Klávesnice 26 — 1201–1208 

Expander 27 849–880 849–880  Klávesnice 27 — 1209–1216 

Expander 28 881–912 881–912  Klávesnice 28 — 1217–1224 

Expander 29 913–944 913–944  Klávesnice 29 — 1225–1232 

Expander 30 945–976 945–976  Klávesnice 30 — 1233–1240 

    Klávesnice 31 — 1241–1248 

    Klávesnice 32 — 1249–1256 

[1] Stavy výstupů 17 až 24 jsou duplikovány na relé ATS1810 a výstupech expanderu 1. 
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[2] Při použití reléové karty ATS624 s připojeným expanderem ATS1810 je stav výstupu 

expanderu 8 ATS624 obrácený. 

[3] Vstupy 17 až 32 expandéru 15 nelze použít. 

[4] K jedné systémové datové sběrnici nelze připojit více než 15 expandérů a 16 klávesnic. 

Chcete-li k ústředně připojit více zařízení na sběrnici, je třeba nainstalovat ATS670 druhý 

rozšiřující modul RS485 LAN. Viz též část „Dvě systémové datové sběrnice“ na straně 24. 

Dveře 

Existují dva typy dveří: inteligentní a standardní. Standardní dveře (1 až 16) se 

ovládají ústřednou. Klávesnice nebo čtečky 1 až 32 připojené k systémovým 

datovým sběrnicím ústředen Advisor Advanced se používají k jednoduchým 

funkcím řízení přístupu. 

Inteligentní dveře (17 až 64) se řídí dveřní jednotkou. Klávesnice a čtečky 

připojené k lokálním datovým sběrnicím dveřních jednotek jsou označeny jako 

„čtečky dveřních jednotek (DC čtečky)“ a používají se pro funkce pokročilého 

ovládání přístupu. 

Další podrobnosti najdete v části „Dveře“ na straně 77. 

Tabulka 4 dole zobrazuje dveře, zónu a číslování výstupu u dveřních jednotek. 

Tabulka 4: Dveře, zóna a číslování výstupu u dveřních jednotek 

Dveřní jednotka Dveře Zóny Výstupy  

1 17–20 17–48 17–48 

2 21–24 49–80 49–80 

3 25–28 81–112 81–112 

4 29–32 113–144 113–144 

5 33–36 145–176 145–176 

6 37–40 177–208 177–208 

7 41–44 209–240 209–240 

8 45–48 241–272 241–272 

9 49–52 273–304 273–304 

10 53–56 305–336 305–336 

11 57–60 337–368 337–368 

12 61–64 369–400 369–400 

 

Tabulka 5 dole zobrazuje výchozí zónu a přiřazení výstupu u dveřních jednotek. 

Tabulka 5: Výchozí zóna a přiřazení výstupu u dveřních jednotek 

Funkce Dveře Dveřní jednotka 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zámek dveří 1. dveře 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 

 2. dveře 18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 
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Funkce Dveře Dveřní jednotka 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 3. dveře 19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 

 4. dveře 20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 

Zóna č. 1. dveře 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 

 2. dveře 19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 

 3. dveře 21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 

 4. dveře 23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 

Zóna DOPD č. 1. dveře 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 

 2. dveře 19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 

 3. dveře 21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 

 4. dveře 23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 

Odchodové 

tlačítko č. 

1. dveře 18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 

2. dveře 20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 

 3. dveře 22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374 

 4. dveře 24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376 

Vyblokovat zónu 

č. 

1. dveře 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 

2. dveře 19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 

 3. dveře 21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 

 4. dveře 23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 

 

Tabulka 6 dole zobrazuje výchozí přiřazení čteček lokálních datových sběrnic 

dveřních jednotek konkrétním dveřím. 

Tabulka 6: Výchozí přiřazení čtečky u dveřních jednotek 

Funkce čtečky Vstupní čtečka Vstupní čtečka 2 Výstupní čtečka Výstupní 

čtečka 2 

1. dveře 1 5 9 13 

2. dveře 2 6 10 14 

3. dveře 3 7 11 15 

4. dveře 4 8 12 16 
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Specifikace 

Seznam modelů panelu naleznete v: „Seznam variant ústředen“ na stránce iii. 
 

Specifikace síťového napájení 

Vstupní síťové napětí 230 V stříd. +10 %, −15 %, 50 Hz 10 % 

Odběr proudu při 230 V stříd.:  

 ATS1500A(-IP) 300 mA max. 

 ATS3500A(-IP), ATS4500A-IP 500 mA max. 

Výstup transformátoru:  

 ATS1500A(-IP)-SM/LP 20 VAC, 31 VA 

 ATSx500A(-IP)-MM/MM+/LM 23 VAC, 58 VA 

 ATS3500A(-IP)-LP 22 VAC, 53 VA 

Specifikace napájecího zdroje 

Typ napájecího zdroje Typ A podle normy EN 50131-6 

Typ I podle předpisů VdS 2115 

Napětí napájecího zdroje [1] 13,8 V 0,2 V 

Proud napájecího zdroje:  

 ATS1500A(-IP) 1,10 A max. při 13,8 V 0,2 V 

 ATS3500A(-IP) 2,10 A max. při 13,8 V 0,2 V 

 ATS4500A(-IP) 2,65 A max. při 13.8 V 0.2 V 

Odběr hlavní desky:  

 ATSx500A 100 mA při 13,8 V ±0,2 V 

 ATSx500A-IP 150 mA při 13,8 V ±0,2 V 

Maximální proud systému k dispozici [2]:  

 ATS1500A 1000 mA při 13,8 V ±0,2 V 

 ATS1500A-IP 950 mA při 13,8 V ±0,2 V 

 ATS3500A 2000 mA při 13,8 V ±0,2 V 

 ATS3500A-IP 1950 mA při 13,8 V ±0,2 V 

 ATS4500A-IP 2500 mA při 13.8 V ±0.2 V 

Pomocné výstupní napájení (AUX. POWER) [3] 13,8 V 0,2 V, 1 A max. 

Akumulátorový výstup (BAT) [4] 13,8 V 0,2 V, 1 A max. 

Typ akumulátoru Olověný kyselinový nabíjecí, 7,2 Ah 12 V jmen. 

(BS127) nebo 18 Ah 12 V jmen. (BS131) [5] 

Maximální napětí napájecího zdroje, výstupu 

pomocného napájení a výstupu 

akumulátorového napájení 

14,5 V 
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Stav nízkého napětí akumulátoru Od 9,5 V  do 10,5 V 

Napětí testu baterie [6] 11,2 V 

Minimální napětí (dobíjení akumulátoru) 

napájecího zdroje, výstupu pomocného napájení 

a výstupu akumulátorového napájení [7][8] 

9,45 V 

Maximální zvlnění V, pp [9] 100 mV typicky, 300 mV max. 

Hodnota prahu přepětí [10] 15,5 V min. 

[1] Napájecí napětí se monitoruje podle normy EN 50131, třída 3 a směrnice VdS-C. 

[2] Dostupný proud pro výstup pomocného napájení a nabíjení akumulátoru 

[3] Maximální trvalý proud pro napájení externích prvků ovládacího zařízení bez poplachových 

stavů. Součet pomocného výstupního proudu a proudu COMM nesmí překročit maximální 

proud specifikovaný v části „Pomocný proud a kapacita akumulátoru“ na stránce 41. 

[4] Výstup baterie zajišťuje ochranu proti zkratu baterie (podle požadavků VdS). 

[5] Přípustné kryty pro konkrétní baterie jsou popsány v části „Pomocný proud a kapacita 

akumulátoru“ na str. 41. 

[6] Pokud během manuálního nebo naprogramovaného testu baterie poklesne napětí baterie 

pod tento práh, pak tento test baterie selže. 

[7] Ochranný mechanizmus proti hlubokému vybití monitoruje napětí, a pokud napětí poklesne 

pod uvedenou hodnotu, baterii odpojí podle požadavků normy EN 50131, stupeň 3 

a předpisů VdS-C. 

[8] Pokud některý výstup selže, vygeneruje se příslušné chybové hlášení. 

[9] Maximální zvlnění pouze při nabíjení vybitého akumulátoru. 

[10] Ochranný mechanizmus proti přepětí monitoruje napětí zdroje napětí, a pokud se napětí 

zvýší nad uvedenou hodnotu, zdroj napětí vypne podle požadavků normy EN 50131, 

stupeň 3 a předpisů VdS-C. 

Obecné funkce 
ATS1500A(-IP) ATS3500A(-IP) ATS4500A-IP 

Kombinace kódů Od 10 000 (4 číslice ) do 10 bilionů (10 číslic) 

Zakončovací rezistor (EOL) 1 kΩ, 1.5 kΩ, 2 kΩ, 2.2 kΩ, 3.3 kΩ, 3.74 kΩ, 4.7 kΩ 

(výchozí), 5.6 kΩ, 6.8 kΩ, 8.2 kΩ, 10 kΩ 

Zóny na desce 8 (možnost rozšíření na 16 při použití 1X ATS608) 

Maximální počet zón 32 128 512 

Výstupy na desce 5 (rozšiřitelných na 9 pomocí 1X ATS624 nebo na 

21 pomocí 1X ATS626). 

Viz část „Standardní výstupy na desce“ dole. 

Maximální počet výstupů 128 

Oblasti 4 8 64 

Skupiny oblastí — — 64 

Maximální počet klávesnic / RAS 8 16 32 [1] 

Maximální možnost rozšíření expanderů / 

DGP 

7 15 30 [1] 

[1] Chcete-li připojit více než 16 RAS a 15 DGP, je třeba nainstalovat ATS670 druhý rozšiřující 

modul RS485 LAN. 

Maximální počet uživatelů (pro uživatele 

s funkcí SMS a hlasových zpráv) 

50 200 1000 

Uživatelské skupiny 16 64 128 
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Omezení vyblokování / izolování / 

přemostění, max. 

32 128 512 

Časové rozvrhy 24 

Časové úseky 4 na rozvrh 

Speciální dny 8 

Akce na rozvrh 20 

Kapacita protokolu událostí 

Poznámka: Viz také část „Události“ na str. 

89. 

7000, což zahrnuje: 

- 1000 povinných událostí 

- 1500 nepovinných událostí 

- 1500 událostí přístupu 

- 1000 událostí technika 

- 1000 událostí komunikátoru 

- 1000 rozšířených událostí 

Udržení dat (přihlášení, programová 

nastavení) 

20 let 

Omezení vyblokování / izolování / 

přemostění, max. 

32 128 512 

Funkce ovládání přístupu ATS1500A(-IP) ATS3500A(-IP) ATS4500A-IP 

Podporované dveřní jednotky 7 12 12 

Standardní dveře 4 8 16 

Inteligentní dveře 28 48 48 

Regiony 256 

Skupiny dveří 128 

Maximální počet uživatelů (s připojenými 

dveřními jednotkami) 

2000 

17 488 (s nainstalovaným ATS1831 IUM) 

64532 (s nainstalovaným ATS1832 IUM) 

Poznámka: Funkce SMS a hlasových zpráv jsou dostupné pouze omezenému počtu uživatelů. 

Maximální počet uživatelů s úplnou funkcionalitou řízení a hlášení je určen v „Obecné funkce” na 

stránce 38. 

Audio funkce 

Maximální počet audio zařízení 8 16 32 

Funkce cloudu UltraSync 

Maximální počet notifikací push 10 

Připojení k ethernetu (-IP) 

Podporovaný standard IEEE 802.3u 

Rychlost 10BASE-T nebo 100BASE-TX 

Duplex Half-duplex a full-duplex 

Kabeláž Kabel FTP (fóliový kroucený pár) 5e nebo lepší 

Automatické zjišťování MDIX 
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Standardní výstupy na desce 

S1, S2, S3 Vysokoproudový elektronický výstup, dimenzování: 1 A při 13,8 V 

S4, S5 [1] Nízkoproudový elektronický výstup, dimenzování: 50 mA při 13,8 V 

[1]  Maximální délka kabelu připojeného k výstupu OK nesmí překročit 30 m. Pro větší 

vzdálenosti použijte reléový expandér (například expandér se čtyřmi relé ATS624).  

Provozní prostředí 

Provozní teplota 0 až +40°C 

Testovaná teplota podle EN 50131 −10 až +55°C 

Vlhkost 95% nekondenzující 

Stupeň krytí IP IP31 

Barva Béžová 

Rozměry Viz „Seznam variant ústředen“ na stránce iii 

Stupeň a třída EN 50131 ATS1500A(-IP): Stupeň 2, třída II 

ATS3500A(-IP): Stupeň 3, třída II 

ATS4500A-IP: Stupeň 3, třída II 

Poznámka: Produkt ATS1500A(-IP)-MM lze 

upgradovat na zařízení odpovídající požadavkům EN, 

třída 3 pomocí tamper sady ATS-MM-TK. Produkt 

ATS1500A(-IP)-SM lze upgradovat na zařízení 

odpovídající požadavkům EN, třída 3 pomocí tamper 

sady ATS-SM-TK. 

Třída bezpečnosti Třída I 

Typ krytu Kryt (splňuje požadavky UL94V-0) 

Kategorie přepětí Kategorie II 

Maximální nadmořská výška nebo 

minimální tlak vzduchu 

2000 m nad mořem 

Pojistky ovládacího panelu 

Akumulátor 2 A, nastavitelná 

12 V AUX 1 A, nastavitelná 

Systémová datová sběrnice 1 A, nastavitelná 

Siréna 1, vysokoproudový výstup S1 1 A, nastavitelná 

Siréna 2, vysokoproudový výstup S2 1 A, nastavitelná 

Siréna 3, vysokoproudový výstup S3  1 A, nastavitelná 

Síť, síťová pojistka:  

 ATS1500A(-IP) 315 mA, rychlá 20x5 

 ATS3500A(-IP), ATS4500A-IP 630 mA, rychlá 20x5 

Síťová pojistka je součástí síťové svorkovnice. 

VAROVÁNÍ: Před vyjmutím síťové pojistky je nutné odpojit síťové napájení (viz 

část „Připojení síťového napájení“ na stránce 17). 
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Pomocný proud a kapacita akumulátoru 

Tabulka 7: ATS1500A(-IP) – maximální dostupný pomocný proud 

Baterie (Ah): 7.2 12 18 

Přípustný kryt SM, MM, LP LP MM 

Bezpečnostní schválení / třída Doba vybíjení 

(h) 

Doba nabíjení 

(h)  

Pomocný proud (mA) 

EN stupeň 2 12 72 450 750 750 

INCERT 24 24 150 350 400 

EN stupeň 3, VdS-B 30 24 90 250 350 

RTC třída 2 36 72 — 180 350 

RTC třída 3, VdS-C 60 24 — — 150 

Tabulka 8: ATS3500A(-IP) – maximální dostupný pomocný proud 

Baterie (Ah):   7.2 12 18 

Přípustný kryt   MM, LP LP MM 

Bezpečnostní schválení / třída Doba vybíjení 

(h) 

Doba nabíjení 

(h)  

Pomocný proud (mA) 

EN stupeň 2 12 72 450 850 1350 

INCERT 24 24 150 350 600 

EN stupeň 3, VdS-B 30 24 90 250 450 

RTC třída 2 36 72 — 180 350 

RTC třída 3, VdS-C 60 24 — — 150 

Tabulka 9: ATS4500A-IP – maximální dostupný pomocný proud 

Baterie (Ah): 7.2 12 18 25 36 

Přípustný kryt MM+, LM LM MM+, LM LM LM 

Bezpečnostní 

schválení / třída 

Doba 

vybíjení (h) 

Doba 

nabíjení (h)  

Pomocný proud (mA) 

EN stupeň 2 12 72 450 850 1350 1600 1600 

INCERT 24 24 150 350 600 875 900 

EN stupeň 3, VdS-B 30 24 90 250 450 675 700 

RTC třída 2 36 72 — 180 350 540 850 

RTC třída 3, VdS-C 60 24 — — 150 260 450 

Poznámka: 18Ah baterie blokuje některé vstupní otvory krytu MM. 

Příklad pro ATS1500A(-IP) EN, stupeň 2 

Použijete-li bateriové zálohování podle specifikací normy EN, stupeň 2 za 

pomoci baterie 12 Ah, maximální dostupný pomocný proud bude 750 mA. 
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Příklad pro AT3500A(-IP) EN, stupeň 3 

Použijete-li bateriové zálohování podle specifikací normy EN, stupeň 3 za 

pomoci baterie 18 Ah, maximální dostupný pomocný proud bude 450 mA. 

Tento proud představuje maximální celkový dostupný proud, který je možné 

použít pro pomocné součásti, jako například:  

• Jednotky DGP / RAS na datové sběrnici systému Advisor Advanced 

• Hlásiče na pomocném výstupu napájení 

• Komunikační zařízení využívající sběrnici MI (např. GSM, IP) 

Dočasně využívaná zařízení využívající proud, jako například sirény a majáky, 

nejsou zahrnuty. 

Je třeba vzít v úvahu hodnotu pojistky. 

Informace o stavu baterie 

Zjištění stavu baterie lze provést několika způsoby. 

Krátký test baterie probíhající každých 10 sekund je schopen zjistit následující 

stavy: 

• Porucha baterie (nebo chybějící baterie) upozorňuje instalátora, že není 

připojena žádná baterie nebo je stav připojené baterie nedostačující. Událost 

bude zaprotokolována a oznámena. 

• Slabá baterie, pokud napětí poklesne pod hodnotu 10,5 V bez ohledu na stav 

připojení napájení. Událost bude zaprotokolována, oznámena a hlášena. 

Další test baterie se provádí jednou denně a umožňuje přesnější analýzu stavu 

baterie. Pokud se stav baterie zhoršuje, zaprotokoluje se, oznámí a ohlásí 

hlášení o poruše baterie. 

Monitorování systému 

Systém monitoruje následující položky. 

Tabulka 10: Monitorované položky 

Funkce monitorování Hlášení Příčina 

Síťové napájení Porucha napájení Ztráta externího napájení [1] 

Baterie Slabá baterie Nízké napětí baterie [1] 

 Test poruchy baterie Vybitá baterie 

Porucha nabíjení baterie 

 Porucha pojistky / výstupu napájení Přetížení výstupu 

Výstupy napájení Porucha pojistky / výstupu napájení Spálená pojistka 

Chybějící pojistka 

Zkrat 

Přetížení 
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Funkce monitorování Hlášení Příčina 

Zdroj napájení Porucha jednotky napájení / výstupu 

napájení 

Porucha jednotky napájení 

Přepětí 

Tamper Tamper zařízení Sabotáž zařízení 

[1] Hlášení Porucha napájení a Slabá baterie budou nakonec mít za následek aktivaci ochrany 

proti hlubokému vybití baterie. 
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Kapitola 3 
Funkce systému 
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Tato část obsahuje seznam a popis veškerých funkcí ústředen Advisor 

Advanced. 

Poznámka: Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu 

ústředny, verzi firmwaru nebo konfiguraci hardwaru. 
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Seznam funkcí 

V tabulce je uveden abecední seznam funkcí ústředny Advisor Advanced a jejich 

popis. 

Tabulka 11: Seznam funkcí 

Funkce Reference 

ATM „Časované vypínání / ATM“ na straně 117 

Autozap „Autozap“ na straně 105 

Bezdrátová zařízení „Programování bezdrátového zařízení“ na straně 106 

Časované vypínání „Časované vypínání / ATM“ na straně 117 

Částečné zapnutí „Zapnutí a vypnutí“ na straně 56 

Diagnostika „Testy a diagnostika“ na straně 91 

Dveře „Dveře“ na straně 77 

Expandery / DGP zařízení „Zařízení na sběrnici“ na straně 65, „Expandery“ na straně 66 

Hlášení „Přenos poplachu“ na straně 96 

Izolování „Vyblokování a izolování“ na straně 58 

Kalendář „Kalendář“ na straně 86 

Kamery „Použití kamer“ na straně 112 

Klávesnice / RAS zařízení „Zařízení na sběrnici“ na straně 65, „Klávesnice“ na straně 66 

Krokový test „Krokový test“ na straně 91 

Makro logika „Makro logika“ na straně 83 

Mobilní aplikace „Mobilní aplikace“ na straně 123 

Oblasti „Oblasti“ na straně 54 

Obousměrné audio „Obousměrné audio“ na straně 118 

Ovládání přístupu „Ovládání přístupu“ na straně 77 

PIN „PIN“ na straně 74 

Přemostění „Přemostění zóny“ na straně 58, „Přemostění dveří“ na 

straně 78 

Spouštěče „Spouštěče“ na straně 85 

Testy „Testy a diagnostika“ na straně 91 

Tlačítka „Tlačítka“ na straně 60 

Události „Události“ na straně 89 

UltraSync „UltraSync“ na straně 120 

Uživatelé „Uživatelé“ na straně 67 

Uživatelské skupiny „Uživatelské skupiny“ na straně 69 

Uživatelsky programované funkce „Uživatelsky programované funkce“ na straně 101 
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Funkce Reference 

Vstupy „Zóny“ na straně 49 

Vyblokování „Vyblokování a izolování“ na straně 58 

Vypnutí „Zapnutí a vypnutí“ na straně 56 

Výstupy „Výstupy“ na straně 76 

Zapnutí „Zapnutí a vypnutí“ na straně 56 

Zóny „Zóny“ na straně 49 
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Zóny 

Zóna představuje elektrický signál ze zabezpečovacího zařízení nebo skupiny 

zařízení (detektor PIR, dveřní kontakt) do systému Advisor Advanced. Každé 

zařízení lze identifikovat číslem nebo názvem zóny. Příklad – zóna 14, dveře 

požárního východu. 

Připojení zón je popsáno v kapitole „Instalace“ > „Připojení zón“ na str. 24. 

Konfigurace zóny je popsána v části „Konfigurace zón“ na str. 32. 

Adresování zón je popsáno v části „Zóna, výstup a adresování dveří“ na str. 34. 

Programování zón se provádí pomocí nabídky „4.1 Zóny“ na str. 199 (v kapitole 

„Popis nabídek“). 

Typy zón 

K dispozici jsou následující typy zón. 

1. Poplach 

Negeneruje poplach, pokud je daná oblast vypnutá.  

Generuje poplach, pokud je daná oblast zapnutá. 

Příklad: Interní dveře, PIR (detektor pohybu). 

2. Vstup/Odchod 1 

Negeneruje poplach, pokud je daná oblast vypnutá.  

Pokud je oblast zapnutá, spustí se časovač odchodu a aktivace zóny nespustí 

poplach. Pokud je zóna aktivovaná jakmile uplynul čas odchodu, spustí se 

časovač příchodu. Pouze jakmile uplyne čas vstupu, generuje se poplach. 

Příklad: Přední dveře. 

Je nutné naprogramovat čas příchodu/odchodu. Více informací najdete v části 

“4.2 Oblasti” na straně 214. 

3. Následná 

Negeneruje poplach, pokud je daná oblast vypnutá.  

Generuje poplach, jakmile je oblast zapnutá a neběží žádný časovač odchodu 

nebo příchodu. 

Příklad: PIR u vchodu s dveřním kontaktem na vchodových dveřích. 

Je nutné naprogramovat čas příchodu/odchodu. Více informací najdete v části 

“4.2 Oblasti” na straně 214. 
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4. Požár 

Generuje požární poplach bez ohledu na stav oblasti.  

Požární poplach způsobuje pulzující zvuk sirény. Tento poplach má vyšší prioritu 

než poplach vloupáním. 

Příklad: Detektor kouře. 

5. Přepad 

Generuje poplach Panika bez ohledu na stav oblasti.  

Příklad: Tlačítko Panika 

Viz také část „8.8.1 Režim přepad“ na straně 288. 

6. 24H 

Generuje poplach vloupání bez ohledu na stav oblasti.  

7. Tamper 

Generuje poplach tamper bez ohledu na stav oblasti.  

Příklad: Panel tamperu. 

8. Zkrác.odch.č. 

Tento typ zóny slouží k ukončení času odchodu. Pokud se zóna přepne 

z aktivního do normálního stavu, čas odchodu se ukončí a oblasti jsou plně 

zapnuty, jakmile uplyne zpoždění konečného zapnutí (viz také „8.1.3.5 Poslední 

dveře zpoždění“ na stránce 268).  

9. Klíčový spínač 

Jakmile se tato zóna přepne, oblast bude zapnuta / vypnuta / částečně zapnuta 

podle zvolených voleb zóny.  

Příklad: Klíčový spínač vedle předních dveří.  

Viz volby „4.1.n.6.16 Klíč přepínací“ na stránce 204, „4.1.n.6.17 Zap.klíč.spín.“ na 

stránce 205 a „4.1.n.6.18 Klíč.vypnutí“ na stránce 205. 

10. Zdravotní poplach 

Generuje zdravotní poplach bez ohledu na stav oblasti.  

11. Technická 

Generuje technický poplach bez ohledu na stav oblasti.  

Příklad: teplotní senzor. 

Viz volby „4.1.n.6.19 TechPlnZap“ na stránce 205 a „4.1.n.6.20 TechPoplAkVyp“ 

na stránce 205. 

12. Por.přen.cesty 

Monitoruje externí přenosové zařízení.  
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13. Požární dveře 

Není-li aktivován požární poplach, vyhlaste poplach při vniknutí nezávisle na 

stavu oblasti. V opačném případě nebude poplach při vniknutí vyhlášen. 

Příklad: Požární dveře nebo nouzové dveře. 

Viz také „4. Požár“ na stránce 50. 

14. Por.ext.napáj. 

Monitoruje externí napájecí zdroj.  

15. Por.ext.bater. 

Monitoruje akumulátor externího napájecího zdroje.  

16. Klíčová schránka 

Monitoruje schránku, která obsahuje klíč od budovy. Umožňuje ji na krátkou 

dobu po zapnutí oblasti otevřít (specifikováno v časovači schránky na klíč, viz 

část „8.1.4.5 Čas klíčové schránky“ na stránce 269). Generuje poplach, pokud je 

schránka otevřena mimo tuto dobu.  

17. Reset technika 

Aktivace této zóny způsobí reset technika.  

18. Vstup/Odchod 2 

Alternativní zóna vstupu/odchodu.  

Příklad: Zadní vchod. 

Zóna vstupu/odchodu 2 spustí časovače alternativního vstupu/odchodu. Viz část 

„4.2.n.2 Čas odchodu“ na stránce 215 a „4.2.n.3 Vstupní čas“ na stránce 216. 

Podrobnosti najdete také v části „2. Vstup/Odchod 1“ na stránce 49. 

19. Přemostění 

Aktivace zóny vede k přemostění všech zón oblasti, u kterých je povolené 

přemostění. Povolení přemostění se provádí pomocí volby „4.1.n.6.36 

Přemostění“ na str. 209.   

Viz také část „Přemostění zóny“ na str. 58. 
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Tabulka 12: Dostupné možnosti zóny 

Možnosti: 
T

y
p

 z
ó

n
y

 

1
. 
P

o
p

la
c
h

  

2
. 
V

s
tu

p
/O

d
c
h

o
d

 1
 

3
. 
N

á
s
le

d
n

á
 

4
. 
P

o
ž
á

r 

5
. 
P

ře
p

a
d

 

6
. 
2
4

H
 

7
. 
T

a
m

p
e

r 

8
. 
Z

k
rá

c
.o

d
c
h

.č
. 

9
. 
K

lí
č
o

v
ý
 s

p
ín

a
č

 

1
0
. 
Z

d
ra

v
o

tn
í 
p

o
p

la
c
h

 

1
1
. 
T

e
c
h

n
ic

k
á

 

1
2
. 

P
o

r.
p

ře
n

.c
e
s
ty

 

1
3
. 

P
o

ž
á
rn

í 
d

v
e
ře

 

1
4
. 

P
o

r.
e

x
t.

n
a
p

á
j.

 

1
5
. 

P
o

r.
e

x
t.

b
a
te

r.
 

1
6
. 
K

lí
č
o

v
á

 s
c
h

rá
n

k
a

 

1
7
. 
R

e
s
e
t 

te
c
h

n
ik

a
 

1
8
. 

V
s
tu

p
/O

d
c
h

o
d

 2
 

1
9
. 

P
ře

m
o

s
tě

n
í 

4.1.n.6.1 Vyblokování + + + + + + + + + + + + + + + +  + + 

4.1.n.6.2 Izolování − − − − − − − − − − − − − − − −  − − 

4.1.n.6.3 Patří do ČZ1 − − −     − −       −  − − 

4.1.n.6.4 Patří do ČZ2 − − −     − −       −  − − 

4.1.n.6.5 Dvojitá aktivace −   −  −     − − − − −     

4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt + + +   − −    −  − − − −  +  

4.1.n.6.7 AntiMask − − −   −     −  −     −  

4.1.n.6.8 Párování zóny −   −       −  −       

4.1.n.6.9 Zvonek − − −        −  −     −  

4.1.n.6.10 Soak test − − − − − − −    −  − − − −  −  

4.1.n.6.11 Krok.test tech  + + + + + + +   + + + + + +   +  

4.1.n.6.12 Uživ.krok.test + + +  + +    + +  + + +   +  

4.1.n.6.13 Otřesový det. − − −   −       −     −  

4.1.n.6.14 Prodl.Vst.čas  −                −  

4.1.n.6.15 Poslední dveře  − −               −  

4.1.n.6.16 Klíč přepínací         −           

4.1.n.6.17 Zap.klíč.spín. — 

Plné zap. 

        −           

4.1.n.6.17 Zap.klíč.spín. — 

Částečné zap. 

        −           

4.1.n.6.18 Klíč.vypnutí         −           

4.1.n.6.19 TechPlnZap           +         

4.1.n.6.20 TechPoplAkVyp           +         

4.1.n.6.21 TechPopČásZap           +         

4.1.n.6.22 RAS LCD      −    − − − − − −     

4.1.n.6.23 Události • • • • • • •   + + • • + + +  •  

4.1.n.6.24 PCO přenos • • • • • • •   + + • • + + +  •  

4.1.n.6.25 Čas zpoždění           − −  − −     

4.1.n.6.26 Potvr.na 

klávesnici 

                   

4.1.n.6.27 Potvr.uživatelem                    

4.1.n.6.28 Typ senzoru                    
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4.1.n.6.29 Virtuální zóna                    

4.1.n.6.30 Dlouho otevř.                    

4.1.n.6.31 VV kontrola                    

4.1.n.6.32 Poplach v ČZ1                    

4.1.n.6.33 Poplach v ČZ2                    

4.1.n.6.34 Report jako                    

4.1.n.6.35 Auto Test                    

4.1.n.6.36 Přemostění −  −   −       −       

4.1.n.6.37 Zobr. Vyblok                   + 

4.1.n.6.38 Zastavení 

přenosu 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

4.1.n.6.39 Limit zprávy − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Legenda: 

+ (ano): Tato možnost je programovatelná, výchozí hodnotou je Ano. 

− (ne): Tato možnost je programovatelná, výchozí hodnotou je Ne. 

• (vždy): Tato možnost není programovatelná, výchozí hodnotou je vždy Ano. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají zón. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.2.n.3 DGP vstupy 175 Zobrazení rozsahu zóny zvoleného expandéru. 

4.1 Zóny 199 Přidání, odstranění a konfigurace zón. 

4.5.n.2 Obr spusť zón 223 Volba zón, které mohou spouštět kameru, jsou-li aktivní. 

5.1.n.6.1 Dveře zóny 230 Přiřazení požadovaných zón k vybraným dveřím. 

5.1.n.8.1 Zóny 243 Výběr zón, které je třeba při otevření dveří vyblokovat. 

8.1.4 Zóny 268 Konfigurace časovačů používaných v možnostech konfigurace 

zóny. 

8.6 Možnosti vstupů 281 Konfigurace systémových možností pro zóny. 

8.7.6 Potvrď.poplach 285 Konfigurace potvrzení zóny A a B (ACPO). 

8.7.9 Schéma objektu 288 Konfigurace schématu číslování zón. 
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Oblasti 

Oblast je část budovy se zvláštními bezpečnostními požadavky. Pomocí systému 

Advisor Advanced lze rozdělit jakoukoli budovu na různé oblasti s různými 

bezpečnostními požadavky. Ke každé oblasti jsou přiřazeny zóny. Každá oblast 

je identifikována číslem a identifikátorem. Například: Oblast 1, hlavní kancelář 

atp. 

Každá oblast může mít jeden z následujících stavů: 

• Zapnutá 

• Částečně zapnutá 

• Vypnutá 

Podrobnosti viz část „Zapnutí a vypnutí“ na str. 56. 

Konfigurace oblastí se provádí pomocí nabídky „4.2 Oblasti” na straně 214 

v kapitole „Popis nabídek“. 

Skupiny oblastí 

Některé modely ústředen umožňují seskupování oblastí do skupin oblastí. 

Uživatelé mohou se skupinami oblastí provádět operace stejným způsobem jako 

s oblastmi: například mohou provést zapnutí skupiny oblastí. 

Konfigurace skupin oblastí se provádí pomocí volby „4.3 Skupiny oblastí“ na 

str. 219. 

Poznámka: Dostupnost skupin oblastí závisí na modelu ústředny. Viz část 

„Specifikace“ na str. 37 v kapitole „Instalace“. 

Hierarchie oblastí 

Hierarchie oblastí určuje pořadí, ve kterém se mají zapínat nebo vypínat oblasti 

s vysokou úrovní zabezpečení. Nižší hodnota znamená vyšší hierarchii. Oblasti 

s vysokou hierarchií by se měly zapínat jako první a vypínat jako poslední. 

Tato funkce je k dispozici pouze u oblastí s hierarchií oblasti vyšší než 0. 

Příkladem je bankovní trezor. Nemělo by být možné vypnout trezor (hierarchie 1) 

předtím, než je vypnuta přístupová hala k trezoru (hierarchie 2). Podobně není 

možné zapnout přístupovou halu k trezoru dříve, než samotný trezor. 

Nastavení hierarchie oblastí se provádí pomocí nabídky „4.2.n.6 Hierarchie“ na 

str. 218. 
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Související nabídky 

Následující nabídky se týkají oblastí. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti, 

2.2.1.n.3.4 Zobr. Sk.Obl 

168 Určení, která oblast a skupina oblastí zobrazí informace 

na klávesnici bez autorizace uživatele. 

2.2.1.n.3.5 Ovládané obl., 

2.2.1.n.3.6 Ovl. Sk.Obl 

168 Volba oblastí a skupin oblastí, které lze zapnout 

a vypnout na klávesnici. 

2.2.1.n.3.13 Obl. ind.LED1, 

2.2.1.n.3.14 Obl. ind.LED2 

171 Přiřazení oblastí k programovatelným kontrolkám LED 

na klávesnici. 

2.2.1.n.3.2 Tamper oblast, 

2.2.2.n.4.2 Tamper oblast,  

167 Určení, která oblast obdrží vybrané události o narušení 

a poruše zařízení. 

3.1.n.9 Zvolte mód 193 Určení, zda uživatel pracuje s oblastmi nebo se 

skupinami oblastí. 

3.2.n.3 Oblasti už.sk., 3.2.n.4 

Sk.Uživ.Sk.Obl 

197 Určení, které oblasti a skupiny oblastí může uživatel 

řídit. 

4.1.n.5 Zóna oblasti 201 Přiřazení oblastí k zóně, která musí způsobit poplach, 

když je daná zóna aktivována a stav zapnutí nebo 

vypnutí oblasti splňuje požadavky pro tento typ zóny. 

4.2 Oblasti 214 Konfigurace oblastí. 

4.3 Skupiny oblastí 219 Přiřazení oblastí do skupin oblastí. 

5.1.n.6.3.1 Dveře oblast, 

5.1.n.6.3.2 Dveře Sk.obl 

230 Přiřazení zvolených dveří k oblastem a skupinám oblastí 

pro indikaci stavu oblasti na čtečkách. 
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Zapnutí a vypnutí 

Každá oblast může mít jeden z následujících stavů: 

• Stav oblasti Zapnutá, ve které změna stavu určité zóny (z normálního do 

aktivního) způsobí poplach. Oblast nebo budova se zapíná pouze tehdy, je-li 

neobsazená. Některé zóny (například sklepy) mohou zůstat zapnuté trvale. 

• Stav oblasti Vypnutá, když je obsazená a normální činnost v ní nespustí 

poplach. 

• Stav části oblasti Částečně zapnutá, ve které změna stavu určité zóny 

(z normálního do aktivního) způsobí poplach. Oblast nebo budova je 

částečně zapnuta, pokud je částečně prázdná. Například prostor před domem 

je částečně zapnutý, ale prostor v domě je stále vypnutý. 

Viz také část „Oblasti“ na str. 54. 

Oblasti lze zapínat a vypínat následujícími způsoby: 

• Pomocí klávesnice nebo čtečky (uživatelé). Viz část „Uživatelé“ na str. 67 

a „Zařízení na sběrnici“ na str. 65. Dostupné posloupnosti klíčů jsou uvedeny 

v části „Tlačítka“ na str. 60. 

• Pomocí příkazu zprávy SMS (uživatelé). Podrobné informace naleznete 

v Referenční příručce ovládání systému Advisor Advanced prostřednictvím 

zpráv SMS. 

• Pomocí softwaru pro správu (operátoři). Viz Kapitola 6 „Software“ na str. 327. 

• Automaticky pomocí funkce automatického zapnutí. Podrobnosti viz část 

„Autozap“ na str. 105. 

Používání částečného zapnutí 

Jakmile uživatel provede částečné zapnutí, systém zapne všechny požadované 

oblasti, přičemž všechny plně zapnuté (obvodové) zóny budou kontrolovány a 

všechny částečně zapnuté (vnitřní) zóny budou ignorovány. Protože tento režim 

zapnutí je určen pro bezpečnost osob, bude hlášení do centrálního pultu záviset 

na volbě „8.4.3.1 Přenos poplachů“ (viz strana 277). Navíc všechny poplachy, 

které nastanou při použití částečného zapnutí jsou zpracovávány jako místní 

poplachy, které aktivují sirény, bzučáky klávesnic (pokud jsou povoleny) a 

kontrolky klávesnic. 

Pokud je zóně přiřazeno více oblastí, nebude zapnutá, dokud nebudou zapnuty 

všechny přiřazené oblasti. Pokud je zde směs částečně zapnutých a plně 

zapnutých oblastí přiřazených dané zóně, bude se tato zóna řídit částečně 

zapnutým stavem. 

Zpožděné vypnutí 

Vypnutí oblasti může být zpožděno. Zpožděné vypnutí se používá u bankovních 

aplikací, například při doplňování hotovosti u bankomatů nebo otevírání trezoru. 
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Během doby zpoždění je klávesnice nebo čtečka zablokovaná. Na LCD 

obrazovce klávesnice se zobrazí následující zpráva: 
   
Zpoždění Vyp 

Prosím čekejte 

Na klávesnici nebo čtečce bez LCD obrazovky je zpoždění vypnutí signalizováno 

blikáním kontrolky LED oblasti. 

Doba zpoždění se nastavuje pomocí nabídky „4.2.n.4.3 Zpoždění vyp.“ na 

str. 217. 

Zpoždění není možné ručně zrušit. 

Související nabídky 

Následující nabídky jsou určeny k zapínání, částečnému zapínání a vypínaní. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.1.n.3.5 Ovládané obl., 

2.2.1.n.3.6 Ovl. Sk.Obl 

168 Volba oblastí a skupin oblastí, které lze zapnout 

a vypnout na klávesnici. 

2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN 169 Volba metody autorizace pro klávesnici.  

2.2.1.n.3.7.3 1xkarta Zap/Vyp 169 Určení, zda vybraná klávesnice umožňuje zapínání 

a vypínání oblasti jedním přiložením. 

2.2.1.n.3.7.4 3xkartaZap 169 Určení, zda vybraná klávesnice umožňuje zapínání 

oblastí třemi přiloženími. 

2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí 171 Umožnění zapnutí oblasti bez nutnosti zadání kódu 

PIN nebo použití karty. 

3.1.n.9 Zvolte mód 193 Určení, zda uživatel pracuje s oblastmi nebo se 

skupinami oblastí. 

3.2.n.3 Oblasti už.sk., 3.2.n.4 

Sk.Uživ.Sk.Obl 

197 Určení, které oblasti a skupiny oblastí může uživatel 

řídit. 

4.2.n.2 Čas odchodu 215 Nastavení časovače odchodu z oblasti. 

4.2.n.3 Vstupní čas 216 Nastavení časovače příchodu do oblasti. 

4.2.n.4.3 Zpoždění vyp. 217 Nastavení časovače pro zpožděné vypnutí. 

4.2.n.5 Volby Zap/Vyp 217 Nastavení zapínání a vypínání různých nastavení 

systému. 

5.1.n.6.3 Ovládání oblastí 230 Nastavení volby ovládání oblastí pro vybrané dveře. 

8.1.3.5 Poslední dveře zpoždění 268 Určení doby zpoždění mezi dokončením zapínané 

oblasti zkrácením odchodového času nebo zapnutím 

posledních dveří a zapnutím dané oblasti. 

8.4 Volby zapnutí 276 Určení podmínek zapnutí. 

8.7.7 Snadné vypnutí 287 Pokud je tato volba povolena, je možné vypnout 

prostory zadáním kódu PIN nebo pomocí platné karty 

bez stisknutí dalších tlačítek. 

8.9 ČasVyp/ATM 291 Konfigurace možností rozhraní bankomatu, například 

zpoždění vypnutí a prodloužené zpoždění vypnutí. 
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Vyblokování a izolování 

Zařízení, u kterého se vyskytne porucha, lze vyblokovat nebo izolovat. 

Vyblokování 

Vyblokovaná zóna nesignalizuje normální nebo aktivní stav. Po určitou dobu je 

vyloučena z funkce jakožto část systému. Tampery jsou však i nadále 

monitorovány. 

Zóna je vyblokována do dalšího vypnutí. 

Při použití funkce násilného zapnutí může být zóna vyblokována automaticky. 

Konfigurace se provádí pomocí nabídky „8.4.4 Násilné zapnutí“ na str. 278 

v kapitole „Popis nabídek“. 

Izolování 

Izolovaná zóna nebo zařízení sběrnice nesignalizuje normální nebo aktivní stav. 

Je trvale vyloučena z funkce jakožto část systému. Zrušit izolování zóny může 

správce nebo technik. 

Přemostění zóny 

Postup přemostění zabrání aktivní zóně po určitou dobu generovat poplach. 

Oblasti lze přemostit následujícími způsoby: 

• Ručně (technici). Použijte nabídku „1.2.1.9 Přem. Zón“ na str. 145. 

• Pomocí časového rozvrhu. Podrobnosti viz část „Kalendář“ na str. 86. 

• Pomocí makro logiky. Podrobnosti viz část „Makro logika“ na str. 83. 

• Prostřednictvím zóny typu Přemostění. Podrobnosti viz část „Typy zón“ na 

str. 49. 

Upozornění: Počet zón, které mohou být současně přemostěny, je omezen. 

Omezení se nastavuje pomocí nabídky „4.2.n.7.3 Přem. limit“ na str. 219. 

Během doby přemostění je zóna vyblokovaná. 

Pokud je po uplynutí doby potlačení zóna stále aktivní, bude generovat poplach 

v závislosti na typu zóny a stavu oblasti. 

Pro některé uživatele (v závislosti na nastavení možností uživatele) je 

přemostění aktivní během rozšířené doby přemostění. 

Před vypršením doby časovače přemostění může být signalizována výstraha. 
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Související nabídky 

Následující nabídky jsou určeny k blokování, izolaci a přemostění zóny. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.1.9 Přem. Zón 145 Ruční přemostění zóny. 

2.2.1.n.3.9 Izolovat RAS 170 Izolace událostí poruch typu tamper u zvolené klávesnice 

(klávesnice zůstává funkční). 

2.2.2.n.4.3 Izolovat DGP 176 Izolace událostí poruch typu tamper u zvoleného expandéru 

(expandér zůstává funkční). 

4.1.n.3 Izolované 201 Izolace nebo zrušení izolace vybrané zóny. 

4.1.n.6.1 Vyblokování 201 Pokud je možnost nastavena na Ano, může uživatel tuto 

zónu zablokovat. 

4.1.n.6.2 Izolování 202 Pokud je možnost nastavena na Ano, může uživatel tuto 

zónu izolovat. 

4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt 202 Pokud je možnost nastavena na Ano, bude počet poplachů 

z této zóny omezen na počet nastavený pro jeden cyklus 

zapnutí/vypnutí. 

4.1.n.6.36 Přemostění 209 Pokud je možnost nastavena na Ano, je možné tuto zónu 

přemostit. 

4.1.n.6.37 Zobr. Vyblok 209 Pokud je možnost nastavena na Zap., budou uživatelé 

upozorněni na izolování této zóny při pokusu o zapnutí nebo 

vypnutí příslušné oblasti. 

4.2.n.7 Limity 219 Omezení počtu prvků systému, které mohou být současně 

izolovány, zablokovány nebo přemostěny. 

4.5.n.5 Izolována 225 Izolace zvolené kamery. 

8.6.4 VyblVícnásAkt 283 Určení počtu poplachů ze zóny, dokud není přemostěna. 
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Tlačítka 

Metoda autorizace závisí na nastavení systému. Více informací najdete v části 

„2.2.1.n.3.7 Menu ovládání“ na stránce 169. 

Poznámka: Pokud třikrát zadáte nesprávný PIN, zablokuje se klávesnice na 

120 sekund. 

Obecné sekvence tlačítek pro klávesnice LCD 

Tabulka 13: Obecné sekvence tlačítek pro klávesnice LCD 

Akce Naprogramovaná metoda Sekvence tlačítek [1] 

Zapnutí [2] Zapnutí tlačítkem Zap.  

 Zapnutí pomocí PIN Zapnout, PIN, Enter  

  PIN, Zapnout  

 Zapnutí pomocí karty Libovolná číslice, karta  

  Zapnout, karta  

  3 x karta  

 Zapnutí pomocí karty a PIN Zapnout, karta, PIN, Enter  

  karta, PIN, Zapnout  

Vypnutí [2][3] Vypnutí pomocí kódu PIN Vypnout, PIN, Enter  

  PIN  

  PIN, Vypnout  

 Vypnutí pomocí karty Libovolná číslice, karta  

  Vypnout, karta  

 Vypnutí pomocí karty a PIN Vypnout, karta, PIN, Enter  

  Karta, PIN, Vypnout  

  Karta, PIN  

Částečné zapnutí [2] Částečné zapnutí tlačítkem Částečné zapnutí  

 Částečné zapnutí pomocí PIN Částečné zapnutí, PIN, Enter  

  PIN, Částečné zapnutí  

 Částečné zapnutí pomocí karty Karta  

  Částečné zapnutí, karta  

  3 x karta  

 Částečné zapnutí pomocí karty a 

PIN 

Částečné zapnutí, karta, PIN, 

Enter 

 

  Karta, PIN, Částečné zapnutí  
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Akce Naprogramovaná metoda Sekvence tlačítek [1] 

Přístup dveřmi [2][3] Přístup dveřmi pomocí PIN PIN, Enter  

 Přístup dveřmi pomocí karty Libovolná číslice, karta  

 Přístup dveřmi pomocí karty a PIN Karta, PIN, Enter  

Přístup do nabídky 

[2] 

Přístup do nabídky pomocí PIN Nabídka, PIN, Enter  

  PIN, Nabídka  

 Přístup do nabídky pomocí karty Nabídka, karta  

 Přístup do nabídky pomocí karty a 

PIN 

Nabídka, karta, PIN, Enter  

  karta, PIN, Nabídka  

Nátlak [4] Nátlak s PIN Tlačítko (On / Off / ČástZap), 

nátlakový kód, Enter 

 

  Nátlakový kód, jakékoliv 

tlačítko 

 

 Nátlak s kartou a PIN Tlačítko (On / Off / ČástZap), 

nátlakový kód, karta, Enter 

 

  Karta, nátlakový kód, jakékoliv 

tlačítko 

 

Změna hlasitosti 

bzučáku klávesnice 

Zvýšení hlasitosti X + doprava  

 Snížení hlasitosti X + doleva  

Panika [5] Poplach Panika 1 + 3  

Konec [6] Rychlý odchod z programování  Nabídka + Smazat  

Aktivní poplachy [7] Zobrazí se aktivní zóny a poruchy, 

které je třeba potvrdit. 

Funkce, Funkce  

Paměť poplachů [7] Zobrazí se poplachy, které nastaly 

během doby zapnutí. 

Enter, Enter  

[1] Pomocí zaškrtávacích políček vyznačte možnosti, které jsou dostupné pro váš systém. 

[2] Funkčnost závisí na volbě „2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN“ na stránce 169. 

[3] Funkčnost závisí na volbě „8.7.7 Snadné vypnutí“ na stránce 287. 

[4] Funkčnost závisí na volbě „8.7.3 Tísňový poplach“ na stránce 284. 

[5] Poplach Panika závisí na nastavení možnosti „8.8.1 Režim přepad“ popsaném na 

stránce 288. Také závisí na nastavení možnosti „2.2.1.n.3.20 1 + 3 tlačítka“ popsaném na 

stránce 173. 

[6] Tato funkce je dostupná pouze v případě, když není zobrazena žádná výzva vyžadující 

odezvu nebo akci uživatele. Je zakázána například během učení bezdrátových zařízení. 

[7] Funkčnost závisí na volbě „8.3.3 Seznam poplachů“ na stránce 275. 
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Obecné sekvence tlačítek pro klávesnice bez LCD 

Tabulka 14: Obecné sekvence tlačítek pro klávesnice bez LCD 

Akce Naprogramovaná metoda Sekvence tlačítek [1] 

Zapnutí [2] Zapnutí pomocí PIN Zapnout, PIN, Zapnout  

  PIN, Zapnout  

 Zapnutí pomocí karty Libovolná číslice, karta  

  Zapnout, karta  

  3 x karta  

 Zapnutí pomocí karty a PIN Zapnout, karta, PIN, Zapnout  

  karta, PIN, Zapnout  

Vypnutí [2][3] Vypnutí pomocí kódu PIN Vypnout, PIN, Zapnout  

  PIN  

  PIN, Vypnout  

 Vypnutí pomocí karty Karta  

  Vypnout, karta  

 Vypnutí pomocí karty a PIN Vypnout, karta, PIN, Zapnout  

  Karta, PIN, Vypnout  

  Karta, PIN  

Částečné zapnutí Částečné zapnutí pomocí 

karty 

Karta  

  3 x karta  

Přístup dveřmi [2] Přístup dveřmi pomocí PIN PIN, Vypnout  

 Přístup dveřmi pomocí karty Karta  

 Přístup dveřmi pomocí karty 

a PIN 

karta, PIN, Zapnout  

Nátlak [4] Nátlak s PIN Tlačítko (On / Off / ČástZap), nátlakový 

kód, Enter 

 

  Nátlakový kód, jakékoliv tlačítko  

 Nátlak s kartou a PIN Tlačítko (On / Off / ČástZap), nátlakový 

kód, karta, Enter 

 

  Karta, nátlakový kód, jakékoliv tlačítko  

Panika [5] Poplach Panika 1 + 3  

[1] Pomocí zaškrtávacích políček vyznačte možnosti, které jsou dostupné pro váš systém. 

[2] Funkčnost závisí na volbě „2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN“ na stránce 169. 

[3] Funkčnost závisí na volbě „8.7.7 Snadné vypnutí“ na stránce 287. 

[4] Funkčnost závisí na volbě „8.7.3 Tísňový poplach“ na stránce 284. 

[5] Poplach Panika závisí na nastavení možnosti „8.8.1 Režim přepad“ popsaném na 

stránce 288. 
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Pokud je možné zadat kód PIN, klávesnice dvakrát pípne a červená a zelená 

kontrolka LED bliká. Pokud nějaká operace selže, pípne klávesnice 7x. 

Funkční tlačítka 

Níže uvedená Tabulka 15 dole vám umožňuje popsat funkce a dostupnost 

funkčních tlačítek. 

Viz také „2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka“ na stránce 171. 

Tabulka 15: Funkční tlačítka 

Akce Tlačítko [1] 

 A  

 B  

 C  

 F1 (F + 1)  

 F2 (F + 2)  

 F3 (F + 3)  

 F4 (F + 4)  

[1] Pomocí zaškrtávacích políček vyznačte funkce, které jsou dostupné pro váš systém. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají konfigurace tlačítek. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN 169 Určení metody řízení. 

2.2.1.n.3.7.3 1xkarta Zap/Vyp 169 Určení, zda vybraná klávesnice umožňuje zapínání 

a vypínání oblasti jedním přiložením. 

2.2.1.n.3.7.4 3xkartaZap 169 Určení, zda vybraná klávesnice umožňuje zapínání 

oblastí třemi přiloženími. 

2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí 171 Umožnění zapnutí oblasti bez nutnosti zadání kódu 

PIN nebo použití karty. 

2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka 171 Přiřazení uživatelem programovatelné funkce 

kterémukoli z dostupných funkčních tlačítek. 

2.2.1.n.3.17 Potvr.na kláv 172 Volba další klávesnice LCD, která zobrazí výzvu 

k potvrzení po vypnutí systému. 

2.2.1.n.3.20 1 + 3 tlačítka 173 Povolení poplachu typu Přepad kombinací tlačítek 1 a 

3. 

3.1.n.9 Zvolte mód 193 Určení, zda uživatel pracuje s oblastmi nebo se 

skupinami oblastí. 

5.1.n.3.5.1 Karta a PIN 236 Určení, jaká metoda je vyžadována k otevření dveří 

z vybrané čtečky. 

5.1.n.3.5.2 Dvě karty 236 Určení, zda jsou k získání přístupu nutné dvě 

uživatelské karty nebo kódy PIN. 
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Nabídka Strana Popis 

5.1.n.6.3.6 Typ ovládání 239 Určení, jaký typ ovládání oblastí je u vybraných dveří 

k dispozici. 

8.1.3.2 Karta a PIN 267 Nastavení maximálního zpoždění mezi přiložením 

karty a zadáním kódu PIN. 

8.7.7 Snadné vypnutí 287 Pokud je tato volba povolena, je možné vypnout 

prostory zadáním kódu PIN nebo pomocí platné karty 

bez stisknutí dalších tlačítek. 
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Zařízení na sběrnici 

Existují následující druhy zařízení na sběrnici: 

• Klávesnice slouží k ovládání systému, například k zapínání a vypínání 

oblastí. Podle typu klávesnice mohou být k dispozici dodatečné funkce, jako 

jsou displeje LCD, nabídky pro nastavení data a času atd.  

• Expandery slouží k poskytování vzdálených vstupů a výstupů. 

• Čtečky jsou připojeny k dveřním jednotkám a používají se k ovládání 

inteligentních dveří. Podrobnosti najdete v části „Ovládání přístupu“ na 

straně 77. 

• Audio zařízení: Obousměrná audio zařízení používaná ke zvukovému 

ověření. Podrobnosti naleznete v části „Obousměrné audio“ na straně 118. 

Číslování sběrnice 

Zařízení používají k nastavení adres sběrnic přepínače DIP. Systém Advisor 

Advanced obvykle používá číslo klávesnice/expanderu. Informace o závislosti 

adresy zařízení a jeho čísla najdete v návodu k instalaci odpovídajícího zařízení 

na sběrnici. Adresu naprogramovaného zařízení lze zobrazit v nabídkách 

„2.2.1.n.2 LAN adresa“ (klávesnice), „2.2.2.n.2 LAN adresa“ (expander), 

„2.2.4.n.2 Audio adresa“. 

Přidání klávesnice s vyšším číslem 

Pokud je naprogramované číslo klávesnice vyšší než maximální počet 

povolených klávesnic v systému, nelze klávesnici přidat. Toto číslo lze ale změnit 

pomocí interní nabídky klávesnice na panelu. Přidáním vyššího čísla klávesnice 

přejdete do zjednodušené nabídky, která obsahuje pouze vlastní položku 

nabídky klávesnice. 

Příklad – přidání klávesnice s naprogramovaným číslem 16 do systému 

s 8 klávesnicemi: 

1. Přidejte klávesnici 16. Přejdete tak do nabídky „2.2.1.n.4 Menu RAS“ 

(popsána na stránce 173). 

2. Přejděte do nabídky klávesnice. 

3. Změňte adresu klávesnice na 7. Postupujte dle odpovídajícího návodu ke 

klávesnici. 

4. Přidejte klávesnici 7. 
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Klávesnice 

Zařízení, které slouží jako ovládací panel uživatele pro bezpečnostní volby 

oblastí nebo přístupových bodů (dveří). Klávesnicí může být konzola (klávesnice 

LCD používaná k programování ovládacího panelu, provádění voleb uživatele, 

zobrazování poplachů atd.) nebo jiné zařízení, které lze použít k provádění 

bezpečnostních funkcí, jako je zapínání/vypínání, otevírání dveří atd. 

Klávesnice a čtečky mohou být také uváděny jako vzdálené zapínací stanice 

(RAS). 

Konfigurace klávesnic se provádí pomocí nabídky „2.2.1 RAS zařízení“ na 

str. 166 v kapitole „Popis nabídek“. 

Expandery 

Expandery jsou zařízení, která rozšiřují počet vstupů nebo výstupů v systému 

Advisor Advanced. Existují dva druhy expanderů: 

• Interní expandery: Rozšiřující desky, které se montují do vnitřní části krytu 

ústředny. 

• Externí expandery: Zařízení sběrnice, která shromažďují data z jiných 

zabezpečovacích zařízení v oblasti a přenáší je do ústředny Advisor 

Advanced. Uváděny jsou jako expandery nebo panely pro sběr dat (DGP). 

Instalace a zapojení expanderů je popsána v kapitole „Instalace“ na str. 7. 

Nastavení možností expanderů se provádí pomocí nabídky „2.2.2 DGP zařízení“ 

na str. 174 v kapitole „Popis nabídek“. 

Audio zařízení 

Obousměrná audio zařízení umožňují obsluze centrálního pultu poslouchat živý 

zvuk z chráněných budov s aktivním poplachem a rovněž i odpovídat. 

Podrobnosti naleznete v části „Obousměrné audio“ na straně 118. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají sběrnicových zařízení. 
 

Nabídka Strana Popis 

2 BUS zařízení 165 Zobrazení a konfigurace sběrnicových zařízení. 

8.5.2 Možnosti DGP 281 Nastavení dveřní jednotky. 
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Uživatelé 

Uživatelé jsou identifikováni systémem Advisor Advanced pomocí jedinečného 

čísla, které je přiřazeno kódu PIN nebo kartě. 

Poznámka: Pokud systém vyhovuje normě EN 50131, můžete upravovat pouze 

vaše vlastní nastavení a konfigurovat pouze nově přidané uživatele. Více 

informací najdete v části „Zámek dat uživatele“ dole. 

U každého uživatele systém zaznamenává následující: 

• číslo, 

• jméno, 

• kód PIN, 

• číslo ID karty, 

• telefonní číslo, 

• uživatelskou skupinu (která určuje volby, ke kterým má uživatel přístup), 

• dveřní skupinu (která určuje regiony, ke kterým má uživatel přístup), 

• jazyk, 

• různé naprogramované možnosti. 

Poznámka: Vaše vlastní uživatelská skupina vám nemusí umožňovat 

programování kódů PIN. Pokud umožňuje používat tuto volbu, mohou zde dále 

existovat omezení, u kterých uživatelských skupin máte možnost aktualizací. 

Maximální počet uživatelů je uveden v části „Specifikace“ na str. 37. 

Poznámka: Připojení dveřních jednotek k systému Advisor Advanced zvýší 

maximální počet uživatelů v systému (podrobnosti naleznete v části 

„Specifikace > Funkce ovládání přístupu” na straně 39). Přidaní uživatelé ovšem 

nemají následující záznamy: 

• telefonní číslo, 

• jazyk. 

Předdefinovaní uživatelé 

V systému existují dva předdefinovaní uživatelé: 

• Technik – slouží k provádění konfigurace systému Advisor Advanced. Má 

přiřazenou uživatelskou skupinu „Skupina techniků“. 

• Uživatel s výchozím názvem správce, který může povolit servisnímu 

technikovi přístup do nabídky technika. Má přiřazenou uživatelskou skupinu 

„Skupina správce“. Výchozí PIN Správce je 1122. 

Poznámka: Pokud bude nastavená délka čísla PIN nastavena na více než 4 

číslice, budou k výchozím hodnotám PIN přidány nuly. Například pokud je 

systém konfigurován na šestimístný kód PIN, bude PIN správce 112200. 
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V systému je vždy jeden technik. Může existovat více uživatelů, kteří mají práva 

povolit přístup technikovi nebo servisnímu technikovi. 

Viz také „Uživatelské skupiny“ na stránce 69. 

Zámek dat uživatele 

Pokud je systém nakonfigurován v souladu s EN 50131, nemáte oprávnění 

upravovat nastavení stávajících uživatelů (kromě sebe samého). Nového 

uživatele lze konfigurovat pouze při přidávání a stávajícího uživatele lze pouze 

smazat. Technici mohou pouze měnit svá vlastní nastavení a ostatní uživatelé 

mohou měnit svá nastavení pomocí uživatelských nabídek (viz Návod k obsluze 

systému Advisor Advanced a Příručka správce systému Advisor Advanced, kde 

najdete další informace). 

Po přidání nového uživatele pomocí nabídky „3.1.0 Přidat uživatele“ na 

stránce 189 může technik tohoto uživatele konfigurovat. Po provedení změn a 

ukončení nabídky Uživatelé technikem se zobrazí následující potvrzovací dotaz: 
  
Zámek uživ.dat? 

        >Zrušit< 

Potvrďte novou konfiguraci uživatele stisknutím tlačítka OK. Poté může pouze 

tento uživatel měnit svá vlastní nastavení. 

V opačném případě zvolte tlačítko Zrušit a vraťte se do konfigurace uživatele. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají uživatelů. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.11 Kontr. karty 159 Načtení dat z uživatelské karty. 

1.6 Ze Servisu 164 Zakázání funkce Přítomnost technika dříve, než vyprší čas 

technika. 

3 Nabídka Uživatelé 189 Přidání, úprava a odstranění uživatelů a skupin uživatelů. 

4.4.n.2 Přiřaz uživ 221 Přiřaďte existujícího uživatele vybranému přívěsku. 

5.1.n.9.4 HSU volby 245 Konfigurace uživatele s vysokou bezpečností. 

8.2 Volby technika 270 Konfigurace možností, které se týkají funkcí údržby a instalace. 

8.8.5 Načit. Karet 289 Vyberte klávesnici pro učení karty uživatelem. 

9.1.n.4 Cíl 300 Konfigurace komunikace s uživatelem přes síť GSM. 
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Uživatelské skupiny 

Uživatelská skupina umožňuje uživatelům ovládat volby poplachu systému 

Advisor Advanced (také nazývané ovládání poplachu). Zajišťuje flexibilitu při 

určování přístupu uživatelů k systému a jeho ovládání. 

Uživatel může mít přiřazených více uživatelských skupin. V takovém případě to 

znamená, že pokud kterákoli z těchto skupin povoluje přístup k určité volbě, má 

uživatel tento přístup k dispozici. 

Například: Uživatel má přiřazeny dvě skupiny: „R&D“ a „Správci“. Pokud 

uživatelská skupina „Správci“ umožňuje vyblokování, ale skupina „R&D“ toto 

neumožňuje, bude uživatel oprávněn vyblokovat zónu. 

Poznámka: Systém vždy obsahuje skupinu techniků. Tuto skupinu lze přiřadit 

pouze jednomu uživateli – výchozímu uživateli-technikovi. 

Typy uživatelských skupin 

Uživatelská skupina určuje, které možnosti skupiny (přiřazené ke skupině tohoto 

typu) jsou přístupné uživateli. Příklady – stráž nemá oprávnění pro přidávání 

uživatelů, běžný uživatel nemůže měnit datum a čas. 

Existují následující typy uživatelských skupin:  

• Běžný uživatel 

• Správce 

• Technik 

• Stráž 

• Časové Vypnutí / ATM nastavení 

• Pouze reset 

• Deník udál. 

Tyto typy jsou zvoleny v souladu s požadavky normy EN 50131. Typ uživatelské 

skupiny určuje výchozí možnosti uživatelské skupiny a povolené změny. 

Poznámka: Pouze uživatelská skupina techniků má typ Technik. Toto je také 

jediný možný typ pro tuto skupinu. 

Typ uživatelské skupiny se nastavuje pomocí nabídky „3.2.n.2 Typ uživ.skup.“ na 

str. 197. 

Tabulka 16 obsahuje výchozí a povolené možnosti uživatelských skupin 

(oprávnění uživatelů).  

Poznámka: U určitých typů uživatelských skupin se nezobrazují všechny 

možnosti, které jsou pouze pro čtení. 
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Tabulka 16: Typy uživatelských skupin a povolené možnosti [1] 

# Možnost Typ uživatelské skupiny 
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1. Plné zapínání  Ano Ano Ano Ano [Ano] [Ne] [Ne] 

2. Část. zap. 1  Ne Ano Ano Ano [Ne] [Ne] [Ne] 

3. Část zap 2  Ne Ano Ano Ano [Ne] [Ne] [Ne] 

4. Vypnutí  Ano Ano Ano Ano [Ano] [Ne] [Ne] 

5. Vyblokování  Ano Ano Ano Ano Ne Ano [Ne] 

6. Izolování  [Ne] Ne [1] [Ano] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

7. Čas a datum  [Ne] Ano [Ano] Ano [Ne] [Ne] [Ne] 

8. Přidávat uživatele 

Ž: žádné 

O: omezené 

V: vše  

[Ž] V [V] [Ž] [Ž] [Ž] [Ž] 

9. Násilné zapnutí  Ne Ano Ano [Ne] Ne [Ne] [Ne] 

10. Změna kódu PIN  Ano Ano [Ano] Ano Ne [Ne] [Ne] 

11. Krokový test  Ne Ano [Ano] Ano [Ne] [Ne] [Ne] 

12. Reset technika  [Ne] Ano [Ano] Ano [Ne] [Ne] [Ne] 

13. Tísňový kód  Ne Ano Ano Ano Ne [Ne] [Ne] 

14. Testování přenosů  [Ne] Ano [Ano] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

15. Vzdálené připojení  Ne Ano [Ano] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

16. Uklízečka  Ne Ne [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

17. Oblast.už.sk  Ne Ano [Ano] Ano Ne [Ne] [Ne] 

18. Vstup do menu  Ano Ano [Ano] Ano [Ano] Ano Ano 

19. Povolení technika  [Ne] Ano [Ne] [Ne] Ano [Ne] [Ne] 

20. Prohlížet události  Ne Ano [Ano] Ano Ano Ano Ano 

21. Zastavení přenosu  Ne Ne [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

22. SMS reportování  Ne Ano [1] Ano [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

23. SMS ovládání  Ne Ano [1] Ano [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

24. Mód Karta & PIN 

P: Pouze PIN 

K: Pouze karta 

K/P: Karta nebo PIN  

K/P K/P K/P K/P K/P K/P K/P 

25. Ne Otev/Zav report  Ne Ne [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 
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# Možnost Typ uživatelské skupiny 
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26. Časový rozvrh přístup 

Ž: žádný 

Z: zobrazení 

O/Z: ovládání / zobrazení  

Z O/Z [O/Z] O/Z [Ž] [Ž] [Ž] 

27. Přívěsky načítání  [Ne] Ano [Ano] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

28. Vzdálený obr.  Ne Ano Ano Ne [Ne] [Ne] [Ne] 

29. Obrázek smazání  Ne Ano Ano Ne [Ne] [Ne] [Ne] 

30. PCO konfigurace  Ne Ano [Ano] Ne [Ne] [Ne] [Ne] 

31. Přemostění   Ne Ne [Ano] [Ne] [Ne] [Ne] [Ne] 

32. Region ovl.  Ne [Ano] [Ano] Ne Ne Ne Ne 

33. Dveře ovládání  Ne [Ano] [Ano] Ne Ne Ne Ne 

[hodnota]: Možnost je určena pouze ke čtení. 

[1] Hodnota může záviset na výchozím nastavení, které bylo zvoleno během prvního zapnutí. 

Podrobnosti viz část „První zapnutí“ na str. 134. 

[2] Podrobnosti viz následující část „Omezení práv uživatele“. 

[3] Povolený počet klávesnic závisí na modelu ústředny. Podrobnosti viz část „Obecné funkce“ 

na str. 38. 

Podrobný popis možností uživatelských skupin najdete v části „Možnosti 

uživatelských skupin“ dole. 

Omezení práv uživatele 

Volba Přidávat uživatele (viz Tabulka 18 dole) určuje, zda uživatel může přidávat 

nové uživatele a jaká uživatelská práva tito nově vytvoření uživatelé mají. 

Tabulka 17: Možnosti přidávání uživatelů 

Hodnota volby Práva 

Žádné  Uživatel nemůže vytvářet nové uživatele 

Zamezeno  Uživatel může vytvářet nové uživatele, ale je oprávněn přidělovat jim pouze 

povolení stejná nebo nižší, jako má on sám. 

Například pokud tato uživatelská skupina neumožňuje změnu data a času, 

nemůže uživatel zajistit toto oprávnění žádnému uživateli úpravou uživatelské 

skupiny ani přiřazením uživatele do stávající uživatelské skupiny s takovým 

oprávněním. Toto se týká voleb i oblastí. Například pokud má uživatel přístup 

pouze do Oblasti 1, nemůže dát přístup do Oblasti 2 jinému uživateli. 

Vše  Uživatel může vytvářet nové uživatele s libovolným oprávněním. 

Viz též část „Zámek dat uživatele“ na stránce 68. 
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Možnosti uživatelských skupin 

Možnosti uživatelské skupiny lze nastavit pomocí nabídky „3.2.n.6 Volby 

už.skup.“ na str. 197. 

K dispozici jsou následující volby. 

Tabulka 18: Volby uživatelské skupiny jako práva uživatele 

# Možnost Popis 

1. Plné zapínání  Zapne budovu 

2. Část. zap. 1  Proveďte částečné zapnutí 1. 

3. Část zap 2  Proveďte částečné zapnutí 2. 

4. Vypnutí  Vypnutí 

5. Vyblokování  Vyblokování zón 

6. Izolování  Izolování zón, zařízení sběrnice, kamery atp. 

7. Čas a datum  Změna systémového data a času 

8. Přidávat uživatele (žádné / 

omezené / vše)  

Vytváření nových uživatelů (viz též část „Omezení práv 

uživatele“ na stránce 71) 

9. Násilné zapnutí  Provádí násilné zapnutí 

Dostupnost této možnosti závisí na konfiguraci systému 

10. Změna kódu PIN  Změna vlastního PIN 

11. Krokový test  Provedení krokového testu 

12. Reset technika  Provedení resetu technika 

13. Tísňový kód  Použije tísňový kód 

14. Testování přenosů  Provede zkušební volání do konkrétního centrálního pultu 

15. Vzdálené připojení  Odezva na požadavek vzdáleného přístupu 

16. Uklízečka  Ponechává zóny vyblokované po vypnutí 

17. Sezn.obl.už.sk.  Zobrazí seznam oblastí 

18. Vstup do menu  Vstup do uživatelské nabídky 

19. Povolení technika  Povoluje technikovi přístup ke konfiguraci systému 

20. Prohlížet události  Přístup k deníkům panelu 

21. Zastavení přenosu  Ukončení probíhajícího přenosu 

22. SMS reportování  Přijímá hlášení prostřednictvím zpráv SMS.  

 

23. SMS ovládání  Ovládá systém prostřednictvím zpráv SMS.  

 

24. Mód Karta & PIN  Nastavuje režim pro tuto konkrétní uživatelskou skupinu (pokud 

je to možné). K dispozici jsou následující režimy. 

• Pouze PIN 

• Pouze karta 

• Karta nebo PIN 

25. Ne Otev/Zav report  Události Otv./Zav., které generují uživatelé uživatelské skupiny, 

se nehlásí. 
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# Možnost Popis 

26. Časový rozvrh přístup  Přístup do čas. rozvrhu. K dispozici jsou dvě spojení: 

• Žádný: Není přístup 

• Zobrazení: Omezený přístup. Uživatel může vidět časový 

rozvrh a rušit akce pro tento den. 

• Ovládání / zobrazení: Plný přístup. 

27. Přívěsky načítání  Naprogramujte přívěsek. 

28. Vzdálený obr.  Povolení dálkového spouštění záznamu snímků. 

29. Obrázek smazání  Odstranění snímků. 

30. PCO konfigurace  Konfigurace komunikace PCO 

31. Přemostění   Přemostění zón. 

32. Region ovl.  Přesuňte uživatele mezi regiony. 

33. Dveře ovládání  Stav ovládání dveří: zamknutí, odemknutí, otevření, časované 

otevření, povolit a zakázat. 

 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají skupin uživatelů. 
 

Nabídka Strana Popis 

3 Nabídka Uživatelé 189 Přidání, úprava a odstranění uživatelů a skupin uživatelů. 

9.1.n.4 Cíl 300 Konfigurace komunikace s uživatelem přes síť GSM. 
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PIN 

PIN kód (osobní identifikační číslo) je 4 až 10místné číslo přidělené uživateli 

nebo zvolené uživatelem. PIN kód je nutné zadat na klávesnici systému Advisor, 

jelikož je předpokladem k provádění většiny voleb systému Advisor Advanced. 

V konfiguraci systému Advisor Advanced je kód PIN spojen s uživatelem 

(identifikace držitele kódu PIN v systému). 

Zásady PIN můžete u systému Advisor Advanced konfigurovat jedním z těchto 

způsobů: 

 Kódy PIN generuje systém. Uživatel si může vyžádat vytvoření nového kódu 

PIN. 

Kód PIN se vygeneruje volbou možnosti Ano a stisknutím tlačítka Enter v této 

nabídce. Generovaný kód PIN se bude zobrazovat, dokud opět nestisknete 

tlačítko Enter. 

 Kódy PIN jsou zadávány ručně. 

Stisknutím tlačítka Enter můžete upravovat PIN zvoleného uživatele. 

Režim změny kódu PIN lze nastavit v nabídce „8.7.5 Mód změny PIN“ (viz 

strana 284). 

Délka kódu PIN se naprogramuje pomocí části „8.7.4 Délka kódů“ na 

stránce 284. Počet dostupných kódů PIN je od 10 000 (pro čtyřmístný PIN) do 10 

000 000 000 (pro 10místné kódy PIN). 

Pro systémové použití nejsou vyhrazeny žádné kódy PIN. Lze vygenerovat nebo 

zadat libovolný PIN pro jeho používání. Kódy PIN musí být jedinečné. Jeden kód 

PIN lze přiřadit pouze jednomu uživateli. Systém nebude generovat kódy PIN 

nebo přijímat zadání kódů PIN, které se již používají. 

PIN kód vybraného uživatele je možné změnit pomocí nabídky „3.1.n.2 PIN kód“ 

na str. 190, pokud nejsou data uživatele uzamčená. Podrobnosti viz „Zámek dat 

uživatele“ na str. 68. 

Viz také část „Tlačítka“ na str. 60. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají konfigurace a používání kódu PIN. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN 169 Určení metody řízení. 

2.2.1.n.3.8 Odch.zamk.PIN 170 Pokud je možnost nastavena na Ano, není možné 

během vstupního času používat kód PIN. 

2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí 171 Umožnění zapnutí oblasti bez nutnosti zadání kódu 

PIN nebo použití karty. 

3.1.n.2 PIN kód 190 Změna kódu PIN uživatele. 



 Kapitola 3: Funkce systému 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 75 

Nabídka Strana Popis 

5.1.n.6.3.3.1 Nízká bezpečnost 231 Určení, kdy se autorizace uživatele změní z možnosti 

Karta a PIN na možnost Karta nebo PIN. 

5.1.n.6.3.4.3 Odch.zamk.PIN 232 Pokud je možnost nastavena na Ano, není možné 

během vstupního času používat kód PIN. 

5.1.n.3.5.1 Karta a PIN 236 Určení, jaká metoda je vyžadována k otevření dveří 

z vybrané čtečky. 

5.1.n.6.3.7 Pokud PIN 

nastaven 

240 Konfigurace operací dveří, když je oblast zapnuta 

pomocí kódu PIN. 

5.1.n.7.2 Nízká bezpečnost 242 Určení, kdy se autorizace uživatele změní z možnosti 

Karta a PIN na možnost Karta nebo PIN. 

8.1.3.2 Karta a PIN 267 Nastavení maximálního zpoždění mezi přiložením 

karty a zadáním kódu PIN. 

8.1.3.6 Ze Servisu 268 Konfigurace času, kdy má technik povolen přístup po 

udělení přístupu uživatelem. 

8.2.1 Požad.přijetí 270 Určení, zda musí uživatel udělit technikovi přístup do 

nabídky programování. 

8.2.5 Ze Servisu 273 Zakázání funkce Přítomnost technika dříve, než vyprší 

čas technika. 

8.2.6 Kód na výzvu 273 Aktivace funkce Kód na výzvu. 

8.5.1.1 Karta po PIN 280 Povolená doba mezi přiložením platné karty ke čtečce 

dveří a zadáním platného kódu PIN. 

8.7.4 Délka kódů 284 Změna délky kódu PIN. 

8.7.5 Mód změny PIN 284 Volba vhodného režimu změny kódu PIN. 

8.7.7 Snadné vypnutí 287 Pokud je tato volba povolena, je možné vypnout 

prostory zadáním kódu PIN nebo pomocí platné karty 

bez stisknutí dalších tlačítek. 
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Výstupy 

Systém Advisor Advanced se skládá z logických prvků, které ovládají fyzické 

výstupy (relé a otevřené kolektory). Fyzické výstupy slouží k ovládání dveří, sirén 

a dalších zařízení. 

Podrobnosti o fyzických výstupech naleznete v kapitole „Instalace“ na str. 7. 

Výstupy systému Advisor Advanced jsou přiřazené k fyzickým výstupům a jejich 

konfigurace se provádí pomocí nabídky „6 Výstupy a filtry“, která je popsána 

v kapitole „Popis nabídek“ na str.249. 

Tyto výstupy je možné ovládat pomocí zón, uživatelských akcí, spouštěčů, 

časového rozvrhu a událostí systému na základě makro logiky. Podrobnosti viz 

část „Makro logika“ na str. 83. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají výstupů. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.3.1 Výstup test 145 Kontrola výstupů a kontrolek LED. 

1.2.5.4 Kroktest mód 150 Ověření funkčnosti celého zabezpečovacího systému. 

2.2.2.n.4.6 Poč.výst.mod 182 Počet výstupních ovladačů nainstalovaných na dveřní 

jednotku. 

6 Výstupy a filtry 249 Konfigurace výstupů. 

8.1.2 Sirény 266 Nastavení časovačů pro interní a externí sirény. 

8.5.2.1 Mapa výst. 281 Určení, zda lze výstupy relé zámkůna dveřní jednotce 

ovládat jako standardní výstupy. 
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Ovládání přístupu 

Systém Advisor Advanced umožňuje ovládání přístupu uživatelů k určitým 

regionům pomocí dveří. Existují následující typy funkcí řízení přístupu: 

• Základní funkce řízení přístupu ovládá funkci alarmu přemostěním kontaktu 

dveří, když autorizovaný uživatel přiloží platnou kartu, zadá platný PIN nebo 

stiskne odchodové tlačítko. Tyto funkce řízení přístupu jsou poskytovány 

u standardních dveří. 

Více informací o přemostění dveří najdete v části „Přemostění dveří“ na 

straně 78. 

Viz též části „Dveře“ dole, „Přemostění zóny“ na straně 58. 

• Pokročilé funkce řízení přístupu zahrnují anti-passback, regiony s vysokou 

bezpečností atd. Tyto funkce jsou dostupné pouze při používání inteligentních 

dveří, které se ovládají dveřními jednotkami (viz část „Dveřní jednotka“ dole). 

Viz též část „Pokročilé funkce řízení přístupu“ na straně 78. 

Dveřní jednotka 

Pokročilé funkce řízení přístupu řeší dveřní jednotka, což je expandér připojený 

k systémové sběrnici ATS. 

Jedna dveřní jednotka může řídit až čtvery inteligentní dveře. 

V současnosti jsou dostupné následující dveřní jednotky: ATS1250, ATS125x 

(ATS1251, ATS1252, ATS1253, ATS1254). 

Více informací o instalaci expandéru najdete v části „Expandery“ na straně 66. 

Dveře 

Dveře jsou základním prvkem funkce řízení přístupu. Existují dva typy dveří: 

• Standardní dveře: Dveře se čtečkou nebo klávesnicí přidělenou každé straně 

dveří a odchodovým tlačítkem. Neoprávněné otevření dveří spustí poplach 

vniknutí. Viz část „Základní funkce řízení přístupu“ na straně 78. 

• Inteligentní dveře: Dveře, které lze použít pro pokročilé ovládání přístupu. 

Takové dveře mají přidělené dvě čtečky a region na každé straně, vchod 

a východ. Tyto dveře ovládají dveřní jednotky. Viz část „Pokročilé funkce 

řízení přístupu“ na straně 78. 

Použijte nabídku „5 Dveře menu“ na straně 227 ke konfiguraci dveří. 

Informace o čtečce, zóně dveří a výchozím adresování zámku výstupů naleznete 

v části „Zóna, výstup a adresování dveří“ na straně 34 v kapitole Kapitola 2 

„Instalace“. 
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Poznámka: Spouštěče pro ovládání zámků dveří není třeba konfigurovat. Výstup 

nastavený v nabídce „5.1.n.4 Dveře výstup“ na straně 229 přepíše konfiguraci 

výstupu. 

Skupiny dveří 

Skupiny dveří určují, kdy je povolen přístup ke konkrétním dveřím. Skupiny dveří 

jsou přiřazeny uživatelům. Každá skupina dveří může mít jiné časové období 

(rozvrh), kdy lze umožnit přístup k různým dveřím. 

Skupiny dveří se programují v části „5.2 Skupiny dveří“ na straně 246. 

Skupiny dveří můžete přiřadit uživatelům v části „3.1.n.8.1 Skupina dveří“ na 

straně 195. 

Základní funkce řízení přístupu 

Přemostění dveří 

Přemostění dveří je proces, který zabraňuje otevření dveří, což po nastavenou 

dobu spouští alarm. 

Dveře lze vyblokovat pomocí klávesnice, čtečky nebo dveřní jednotky. Více 

informací o přemostění dveří najdete v části „5 Dveře menu“ na straně 227. 

Pokročilé funkce řízení přístupu 

Regiony 

Region je definovaná oblast s řízeným přístupem, která je ohraničena dveřmi. 

Regiony používá funkce anti-passback ke sledování, ve kterých regionech se 

uživatelé nachází. Přesuny z jednoho regionu do druhého mohou být 

znemožněny nastavením funkce anti-passback. 

Všimněte si, že region 1 je „vnější“ region. 

K úpravě regionů Použijte nabídku „5.3 Regiony“ na straně 247. 

Nabídka „5.1.n.9.1 Regiony” na straně 244 umožňuje přiřadit konkrétní čtečky 

dveří regionům. 

Anti-passback 

Funkce anti-passback umožňuje uživatelům přesun z jednoho regionu do 

druhého. Vstoupit dvakrát za sebou do jednoho regionu buď není možné, anebo 

to způsobí zaprotokolování a oznámení události obsluze. 

K dispozici jsou následující typy funkce anti-passback: 

• Soft anti-passback: Platná karta nebo PIN otevřou dveře, když je uživatel 

použije ke druhému vstupu do regionu, aniž by ho nejdříve opustil. Vytvoří se 

ale záznam. 
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• Hard anti-passback: Platná karta nebo PIN neotevřou dveře, když je uživatel 

použije ke druhému vstupu do regionu, aniž by ho nejdříve opustil. Tento 

pokus vede k vytvoření záznamu. 

• Anti-passback regionů: Platná karta nebo PIN neotevřou dveře, když je 

uživatel použije ke druhému vstupu do regionu, do kterého předtím 

nevstoupil. Příklad: Když uživatel vstoupil z regionu 2 do regionu 3, nebude 

mu povolen vstup z regionu 1 do regionu 2. Tento pokus vede k vytvoření 

záznamu. 

Použijte nabídku „5.1.n.9.2 Anti-passback“ na straně 244 k naprogramování 

funkce anti-passback pro vybrané dveře. 

Vysoká bezpečnost 

Regiony s vysokou bezpečností (HSR) vyžadují přítomnost určitého počtu 

uživatelů s vysokou bezpečností (HSU), kteří umožní přístup uživatelům 

s normální bezpečností. Pokud uživatel s vysokou bezpečností region opustí 

a bude v něm proto nedostatečný počet přítomných HSU, dojde ke spuštění 

alarmu, kterému bude předcházet čas předvýstrahy. 

Systém nepovolí normálnímu uživateli zůstat v HSR, pokud v něm nebudou 

přítomní HSU. Poslední uživatel s vysokou bezpečností proto nebude mít 

povoleno odejít z oblasti s vysokou bezpečností, pokud jsou v ní přítomni 

normální uživatelé. 

Možnosti HSU můžete nastavit v části „5.1.n.9.4 HSU volby” na straně 245. 

Makro logika dveřní jednotky 

Každou dveřní jednotku lze naprogramovat pomocí makro logiky, aby řídila 

výstupy v závislosti na vstupech a příznacích. 

Pamatujte, že struktura makro logiky se liší od programování podmínkových filtrů 

ústředny Advisor Advanced. 

Tyto stránky vysvětlují principy makro logiky ovládání dveří. 

Upozornění: Je velmi důležité pečlivě naplánovat makro logiku na papíře včetně 

všech detailů a původu každé zóny a/nebo příznaku události ještě předtím, než 

začnete programovat. 

Makra 

Makro je nástroj pro vyhodnocení a rozhodování. Makro má až čtyři vstupy 

a jeden výstup. U každé dveřní jednotky je k dispozici 32 maker. 

Čtyři vstupy mohou být jednotlivě nakonfigurovány pro aktivaci výstupu, jsou-li 

aktivní (OR) nebo hromadně spojeny (AND), takže dva nebo více vstupů se musí 

aktivovat pro vybuzení výstupu. 

Poznámky 

• Všechny výstupy lze volitelně individuálně invertovat pomocí funkce NOT. 
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• Všechny nevyužité vstupy by měly být nastaveny na hodnotu OR. 

Časovače s makry 

Výstup má mnoho časovaných a jednu paměťovou možnost. Každá časovaná 

možnost může být naprogramována v minutách nebo sekundách v rozsahu 1 

až 255. 

• Nepovolený: Makro je nepovolené. 

• Nečasované: Řídí se pouze výsledkem logické rovnice. Pokud se vstup 

makra (příznak události nebo výstup) tohoto makra změní, logická rovnice se 

vypočítá znovu.   

• Pulz [sek]: Aktivuje se po naprogramovaný čas (v sekundách) nebo aktivní 

období logického výsledku v závislosti na tom, který z nich je kratší.   

• Pulz [min]: Aktivuje se po naprogramovaný čas (v minutách) nebo aktivní 

období logického výsledku v závislosti na tom, který z nich je kratší.   

• Na čas [sek]: Aktivuje se po naprogramovanou dobu (v sekundách) bez 

ohledu na změnu výstupu makra.   

• Na čas [min]: Aktivuje se po naprogramovanou dobu (v minutách) bez ohledu 

na změnu výstupu makra.   

• Zpoždění [sek]: Aktivuje se po naprogramovaném časovém úseku 

(v sekundách), pokud je výsledek logické rovnice stále platný.   

• Zpoždění [min]: Aktivuje se po naprogramovaném časovém úseku 

(v minutách), pokud je výsledek logické rovnice stále platný.   

• Monostabilní se zpožděním [sek]: Řídí se výsledkem logické rovnice, ale 

zůstává aktivní po naprogramovanou dobu (v sekundách) poté, co výsledek 

logické rovnice již není aktivní.   

• Monostabilní se zpožděním [min]: Řídí se výsledkem logické rovnice, ale 

zůstává aktivní  po naprogramovanou dobu (v minutách) poté, co výsledek 

logické rovnice již není aktivní.   

• Paměťový: Aktivuje se u kteréhokoli z prvních tří vstupů makra v logické 

rovnici a resetuje jej pouze vstup čtvrtého makra. Žádná naprogramovaná 

funkce AND nebo OR se nepoužívá.   

Poznámka: V paměťovém režimu nebude resetující vstup 4 resetovat výstup 

makra, pokud je kterýkoli ze vstupů (1, 2 nebo 3) aktivní. 

Pulz pro zamknutí a odemknutí 

Tato funkce se používá pouze u speciálních elektronických zámků, které 

vyžadují dvě samostatná relé pulzující v odlišnou dobu pro otevření a dvě 

samostatné zóny pro monitorování. 

Dvě vyžadovaná relé lze najít v uvedených relé v nabídce „5.1 Dveře“ na 

straně 227. „5.1.n.4 Dveře výstup“ na straně 229 uvádí jedno relé. Dveřní 
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jednotka použije relé, jehož číslo následuje v sekvenci, jako druhé relé, které je 

nutné k ovládání zámku. Příklad: Pokud je výstup 17 zadán jako číslo výstupu 

pro Dveře zamčeny a tato možnost je nastavena na hodnotu Ano, výstupy 17 

a 18 se použijí pro zámek. 

Aby tato operace fungovala, jsou nutné také dvě zóny. Jedna pro otevřený 

kontakt normálních dveří (např. jazýčkový spínač) a jedna pro monitorování 

stavu zámku dveří, který vychází z elektronického zámku. Dvě vyžadované zóny 

lze najít v možnostech „5.1.n.6.1.1 Dveře zóna“ na straně 230 a „5.1.n.6.1.2 

Druhá zóna“ na straně 238. 

Tato funkce je naprogramována v části „5.1.n.6.2.3 Puls Z&Odemk“ na 

straně 239. 

Specifická operace probíhá takto. 

Procedura Dveře otevřené 

Po zjištění platného uživatele u této čtečky bude druhé relé pulzovat po 0,5 s. Po 

0,2 s od zapnutí druhého relé bude první relé pulzovat po 0,5 s. Pokud se podle 

monitorování zóny (vysvětleno níže) dveře neotevřou, bude se pokračovat 

procedurou pro „5.1.n.5.1 Čas odemknutí“ popsanou na straně 229. Je-li vyslán 

příkaz „Dveře odemknout“, tato procedura bude pokračovat bez přerušení. 

Procedura pokračuje každých 1,5 sekundy. Viz diagram časování na obr. 

Obrázek 23 dole. 

Obrázek 23 

 

Rozdíl mezi příkazy Dveře otevřené a Dveře odemknout je takovýto: Příkaz 

Dveře otevřené dveře odemkne pouze po Dobu odemčení. Příkaz Dveře 

odemknout otevře dveře trvale do doby, než je vyslán příkaz Dveře zamknout. 

Viz též část „1.2.13 Dveře ovládání“ na straně 160. 
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Procedura Dveře zamknout 

Druhé relé bude pulzovat po 0,5 s. Pokud se podle monitorování zóny 

(vysvětleno níže) dveře nezavřou, tato procedura bude pokračovat, dokud se 

nezavřou. Viz diagram časování na obr. Obrázek 24 dole. 

Obrázek 24 

 

Monitorování zón 

První zóna je jazýčkový spínač a druhá zóna vychází z elektronického zámku, 

který indikuje polohu zámku dveří.  

• Dveře otevřené nebo Odemknutí dveří: Pokud je druhá zóna aktivní a první 

zóna je normální. 

• Dveře zamknout: Pokud je druhá zóna normální a první zóna je aktivní. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají řízení přístupu. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.13 Dveře ovládání 160 Odeslání přímého příkazu do konkrétních dveří. 

2.2.2 DGP zařízení 174 Konfigurace dveřních jednotek. 

2.2.3 ATS1250/60 čt. 185 Konfigurace klávesnic a čteček připojených k místní 

sběrnici dveřní jednotky. 

3.1.n.8 Možnosti přístupu 195 Konfigurace možností řízení přístupu pro vybraného 

uživatele. 

5 Dveře menu 227 Přidání, úprava a odstranění dveří, skupin dveří a regionů. 

8.5 Možnosti přístupu 280 Různé možnosti řízení přístupu. 
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Makro logika 

Makro logiku lze využít pro ovládání výstupů nebo uživatelských skupin. Každé 

makro má až čtyři vstupy a jeden výstup. 

Čtyři vstupy mohou být jednotlivě nakonfigurovány pro aktivaci makra jsou-li 

aktivní (OR) nebo hromadně spojeny (AND), takže dva nebo více vstupů se musí 

aktivovat pro vybuzení výstupu. Vstupem makro logiky může být oblast, zóna, 

událost nebo výstup jiné makro logiky atd. Všechny závislosti se poté 

vyhodnocují postupně. 

Obrázek 25: Jak makro logika funguje 

          

 Vstup 1         

   Operand 1       

 Vstup 2    Operand 2     

          

 Vstup 3         

       Operand 3   

 Vstup 4         

         Výstup makro logiky 1 

 

Můžete použít výstup makro logiky jako vstup pro další makro logiky, které jsou 

definované v seznamu níže. Například nemůžete použít výstup makro logiky 7 v 

makro logice 2, 3 a 6, ale můžete použít výstup makro logiky 7 jako událost pro 

makro logiku 10. 

Příklad používání makro logiky 

Požadovaná funkce: Jakmile je oblast 1 vypnuta, zadání správného PIN nebo 

aktivace klíčového zámku otevře dveře. 

1. Zvolte odpovídající makro logiku pomocí nabídky „6.1.n Volba makra“ dole. 

2. V nabídce „6.1.n.1 Název makra“ dole změňte název makro logiky na 

„Otevření dveří“. 
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3. V nabídce „6.1.n.2 Vzorec“ naprogramujte makro logiku podle níže 

uvedeného: 
 

# Událost nebo operand: Popis 

   

1> DGP.1.7 Správný kód PIN zadaný na klávesnici 1. 

2 OR  

3 Zóna.10.1 Aktivní zóna 10, která je spojena s klíčovým spínačem a 

nastavena v nabídce „4 Zóny a oblasti“. 

4 AND  

5 Oblast.1.3 Oblast 1 vypnuta.. 

 

4. Nastavte následující hodnoty v nabídce „6.2 Výstupy“ na str. 251: 

- Zvolte makro „Otevření dveří“ pro výstup 10. Výstup 10 lze poté použít k 

odemknutí dveří. 

- Zvolte režim Jedno časování. 

- Nastavte čas zpoždění na 00:00’00. 

- Nastavte aktivní čas na 00:00’05 s. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají makro logik. 
 

Nabídka Strana Popis 

4.5.n.3 Obr spusť fltr 224 Konfigurace makro logik, které spouští kameru. 

6.1 Makro logika 249 Přidání, úprava a odstranění makro logik. 

6.2.n.4 Spustit filter 252 Určení makro logiky, která aktivuje výstup. 

6.2.n.5 Zastavit filter 252 Určení volitelné makro logiky, která deaktivuje výstup. 

7.2.n.7 Makro 263 Přiřazení volitelné makro logiky, která povolí rozvrh. 
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Spouštěče 

V systému lze nastavit až 255 spouštěčů. Lze je používat v makro logice pro 

vzdálené ovládání výstupů. Více informací najdete v části „Makro logika“ na 

straně 83. 

Každý spouštěč disponuje 7 nezávislými příznaky, které lze zapnout nebo 

resetovat. Příznaky lze ovládat těmito způsoby: 

• Advisor Advanced časový rozvrh. Viz část „Kalendář“ na stránce 86. 

• Příkazy SMS. Další informace najdete v  Referenční příručce ovládání 

systému Advisor Advanced prostřednictvím zpráv SMS. 

• Přívěsky. Přívěsky lze přiřadit spouštěčům v nastaveních bezdrátového 

expanderu. Další informace o programování přívěsku najdete v části 

„Programování bezdrátového zařízení“na straně 106. 

• Softwarem pro PC kompatibilním se systémem Advisor Advanced. Viz 

Kapitola 6 „Software“ na stránce 327 

Další informace o událostech spouštěčů naleznete v části „Události“ na str. 89. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají spouštěčů. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.3.2 Stav spouštěče 146 Ruční změna stavů příznaku spouštěčů. 

6.3 Spouštěče 255 Přidání, úprava a odstranění spouštěčů. 
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Kalendář 

Kalendář vám umožňuje naprogramovat automatické provedení specifických akcí 

v určitém čase a datu. Nastavení ústředny může být automaticky přizpůsobeno 

pomocí časových rozvrhů. 

Kalendář se konfiguruje v nabídce „7 Kalendář“ na straně 257 v kapitole „Popis 

nabídek“. 

Funkce Kalendáře je založena na časových rozvrzích. 

Časové rozvrhy 

Každý časový rozvrh má počáteční a konečné datum, časové úseky a akce, 

které mají být provedeny. Definuje také speciální dny a filtr, který tento časový 

rozvrh aktivuje. 

Maximální počty časových rozvrhů, akcí, časových úseků a speciálních dnů 

v systému jsou uvedeny v části „Specifikace > Obecné funkce“ na straně 38. 

Časové rozvrhy se definují následujícími parametry. 

• Datum: Počáteční a konečné datum určuje časové období, kdy je časový 

rozvrh platný, anebo dva dny, kdy budou akce aktivovány v závislosti na 

konfiguraci časového rámce. 

• Čas: Pro každý rozvrh lze definovat až 4 časové úseky.  

Upozornění: Časové úseky by se neměly překrývat. 

Časový úsek je určen počátečním a konečným časem dne a vybranými dny 

v týdnu. 

Není-li vybrán žádný den v týdnu, časový úsek bude platný pouze v počáteční 

a konečné dny časového rozvrhu (neopakující se časový rozvrh). V opačném 

případě se bude rozvrh opakovat každý týden (opakující se časový rozvrh). 

Poznámka: Neopakující se časové rozvrhy umožňují definovat pouze jeden 

časový úsek. 

• Seznam akcí: Seznam akcí, které má systém provést, když je časový rozvrh 

aktivní. Viz část „Akce“ na straně 86. 

• Čas speciálních dnů: Alternativní časové úseky, které jsou platné, pokud je 

aktuální den speciální den. Viz část „Speciální dny v časových rozvrzích“ na 

straně 87. 

• Makro: Podmínkový filtr, který aktivuje časový rozvrh, pokud má hodnotu 

pravda. Viz též část „Makro logika“ na straně 83. 

Akce 

Akce je uživatelsky programovatelná funkce, kterou může systém provést 

automaticky na základě naprogramovaného časového rozvrhu. 
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Každá akce může mít následující nastavení: 

• Jméno. 

• Uživatelská funkce: Viz část „Uživatelsky programované funkce“ na 

straně 101. 

Protiakce 

Každá akce má protiakci, která je opakem této akce. Například: 

• Protiakcí zapnutí oblasti je nezapnutí oblasti. 

• Protiakcí odblokování zóny je neodblokování zóny. 

• Protiakcí přepnutí spínače je přepnutí spínače atd. 

Protiakce se automaticky definuje v časovém rozvrhu, pokud je nastaven 

konečný čas časového úseku. V takovém případě se akce provede v čase 

začátku časového úseku a protiakce se provede v čase konce časového úseku. 

Není-li konec časového úseku nastaven (00:00), protiakce se neaktivuje. 

Speciální dny v časových rozvrzích 

Časové úseky se speciálními dny můžete přiřadit každému časovému rozvrhu. 

Pokud časový rozvrh obsahuje definovaný časový rámec speciálního dne, bude 

se také aktivovat ve speciální dny. 

Upozornění: Speciální dny lze konfigurovat pouze v opakujících se časových 

rozvrzích, které mají vybrané dny v týdnu a opakují se každoročně. 

Speciální dny se přiřazují k datům v nabídce „7.1 Zobrazení“ na straně 257. 

Poznámka k letnímu času 

Akce plánované od 2:00 do 3:00 při změně letního času se při posunutí hodin 

nevyskytnou a vyskytnou se dvakrát při návratu na zimní čas.  

Další informace o programování letního času viz část „8.1.1 Čas a datum“ na 

stránce 265. 

Místní nabídka časového rozvrhu 

Většina systémových prvků má položky místní nabídky časového rozvrhu, které 

vám umožňují rychle přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému systémovému 

prvku (např. oblasti, uživatelské skupině atd.). 
 
1>Zvol 1. rozvrh 

       Nepoužité 

Vybrání časového rozvrhu zobrazí seznam časových rozvrhů definovaných 

v systému. 
 
0>Přid. Rozvrh 

1 Rozvrh 1 

Když vyberete časový rozvrh pro vybraný prvek nebo vytvoříte nový, systém 

přidá k vybranému časovému rozvrhu akci. Tato akce obsahuje vybraný prvek. 
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Chcete-li časové rozvrhy upravit, použijte nabídku „7.2 Časový Rozvrh“ na 

straně 258. 

Poznámka: Dostupné prvky a parametry jsou popsány v části „Uživatelsky 

programované funkce“ na straně 101.  

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají kalendáře a rozvrhů. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.1.n.3.21 Časový rozvrh 173 Přiřazení rozvrhů zvolené klávesnicí. 

3.2.n.7 Časový rozvrh 197 Přiřazení rozvrhů zvolené skupině uživatelů. 

4.2.n.8 Časový rozvrh 219 Přiřazení rozvrhů zvolené oblasti. 

5.1.n.7 Rozvrh volby 232 Konfigurace možností rozvrhu pro zvolené dveře. 

5.1.n.3.5.3 Ne č.rozvrh 236 Prodloužení přístupu k odchodu pro zvolenou výstupní 

čtečku. 

6.3.n.2 Časový rozvrh 256 Přiřazení rozvrhů zvolenému spouštěči. 

7 Kalendář 257 Konfigurace automatického provedení specifických akcí 

v určitém čase a datu. 

8.2.7 Kontrola 274 Nastavení připomínky pravidelné kontroly. 
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Události 

Protokol 

Veškeré události se zaznamenávají do protokolu systému Advisor Advanced. 

Velikost protokolu je uvedena v části „Specifikace“ v kapitole „Instalace“ na 

str. 37. 

Protokol lze zobrazit pomocí nabídky „1.1 Zobrazit události“ na str. 140. 

Poznámka: V rámci povinného protokolu událostí je omezen počet opakování 

událostí během jednoho cyklu zapnutí / vypnutí na 3 události. Události nad rámec 

tohoto omezení se ukládají do rozšířeného protokolu událostí. 

Viz také část „Přenos poplachu“ na str. 96. 

Programování 

Události systému Advisor Advanced lze také využít k programováním 

uživatelských funkcí. Podrobnosti viz část „Makro logika“ na str. 83. Události 

a skupiny událostí, které je možné použít při programování pomocí makro logiky, 

jsou uvedeny v dodatku „Události systému Advisor Advanced“ na str. 353. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají událostí. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.1 Zobrazit události 140 Kontrola podrobností o poplachu. 

1.2.5.2.3 Netest.doUdál. 148 Pokud je možnost nastavena na Ano, zaznamenají se zóny, 

které nebyly testovány krokovým testem, do deníku událostí 

systému. 

4.1.n.6.23 Události 206 Určení, zda se události zóny zaznamenávají do deníku 

událostí systému. 

4.5.n.4 Obr spusť udal 224 Povolení spuštění kamery zvolenou událostí hlášení. 

5.1.n.6.5 Reportování 241 Určení, kdy se hlásí události řízení přístupu. 

6.1 Makro logika 249 Určení makro logik aktivovaných událostmi. 

6.2.n.8 Limit deníku 255 Omezení zaznamenávání aktivačních a obnovujících událostí 

ze zvoleného výstupu na tři v průběhu jednoho cyklu zapnutí. 

8.6.5 Rep. obnova 283 Určení, zda je obnovující událost nahlášena do centrálního 

pultu, když uživatel potvrdí poplach. 

8.7.6.8 Spr.Volejte PCO 287 Zobrazení zprávy s doporučením, aby uživatel zavolal na 

centrální pult, jakmile bylo odesláno hlášení. 

8.7.6.9 Rep.zpožděný 287 Povolení 30sekundové prodlevy před hlášením poplachu 

požadovaným předpisy ACPO. 
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Nabídka Strana Popis 

8.8.10 Anonymní deník 290 Nastavení časového období, po kterém se podrobnosti 

o uživateli odstraní ze záznamu deníku. 

9.1 Centrální pult 292 Konfigurace centrálních pultů a možností hlášení. 

9.2 Možnosti události 302 Přiřazení událostí k centrálním pultům a naprogramování 

doby zpoždění. 
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Testy a diagnostika 

Systém Advisor Advanced nabízí celou řadu testovacích funkcí. Většina z nich je 

přístupná pomocí nabídky „1.2 Testy“ na str. 141. 

Testy vstupů a detektorů 

K testování jednotlivých vstupů nebo detektorů slouží nabídka „1.2.1 Testy 

vstupů“ na str. 141. Stav jednotlivého vstupu lze ověřit pomocí nabídky „1.2.1.7 

Zóna kOhm“ na str. 144. 

K ověření stavu bezdrátového vstupu slouží nabídka „1.2.1.3 RF RSSI test“ na 

str. 142 a „1.2.1.4 RF diagnostika“ na str. 142. 

Dosah bezdrátové kamery PIR lze ověřit pomocí nabídky „1.2.1.5 Kamtest 

dosah“ na str. 143. 

Pokud je detektor vybaven interní testovací funkcí, použijte nabídku „1.2.1.8 

Detektor Test“ na str. 144 k nakonfigurování automatického testu nebo k ručnímu 

spuštění. 

Test detektorů otřesu proveďte pomocí nabídky „1.2.2 Otřes.det.test“ na str. 145. 

Výstupy 

Testování nebo ověření stavu výstupů se provádí pomocí nabídky „1.2.3 Výstupy 

a spouštěče“ na str. 145. 

Krokový test 

Krokový test je test, který provádí uživatel nebo technik na běžícím systému. Při 

tomto testu musí uživatel nebo technik procházet kolem detektorů, aby je 

aktivoval. Cílem je vyzkoušet funkčnost zabezpečovacího systému. 

Zóna úspěšně absolvuje tento test, pokud přepíná svůj stav z normálního do 

aktivního a poté z aktivního do normálního. Při krokovém testu je každá změna 

stavu zóny signalizována bzučákem klávesnice nebo interním zvonkem. 

Nabídka „1.2.5 Krokový test“ na str. 147 umožňuje provádět tento test ručně 

(krokový test technika) a také definovat podmínky, kdy uživatel musí tento 

krokový test provést, včetně požadovaného krokového testu před zapnutím 

oblasti (uživatelský krokový test). 

Tato nabídka dále umožňuje provedení krokového testu pro jednotlivou zónu 

a všeobecného krokového testu, který umožňuje obsluze centrálního pultu ověřit 

veškeré funkce zabezpečovacího systému, včetně zapnutí a vypnutí, vstupů 

a odchodů, stavů tamper atp. 
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Krokový test technika 

Jedná se o krokový test, který zahájí a provede technik. 

Krokový test se použije u všech zón, které mají zapnutou volbu „4.1.n.6.11 

Krok.test tech“ na str. 203. 

Konfigurace parametrů testu se provádí pomocí nabídky „1.2.5.1 Spustit“ na 

str. 147. 

Poté spusťte krokový test pomocí nabídky „1.2.5 Krokový test“ na str. 147. 

Před zahájením krokového testu je nutné upřesnit, zda je požadováno hlášení 

pro centrální pulty. 
  
S reportem 

           >Ano< 

Pokud je požadováno hlášení odpovídajících událostí do centrálního pultu, zvolte 

Ano. Mezi tyto události patří testovací události, události krokového testu 

a seznam aktivních zón. Pokud zvolíte Ne, odesílají se pouze výsledky 

krokového testu. 

Poznámka: Pokud bylo zakázáno zobrazování hlášení během přihlašování 

uživatele instalačního programu, je deaktivováno rovněž zobrazování hlášení 

o testech prováděných při obchůzkách. Další podrobnosti viz „Přístup do 

programovací nabídky technika“ na stránce 128. 

Dále budete vyzváni k výběru možnosti Celkový a Reduk KrokTest. 
  
KrokTest rozs 

       >Celkový< 

K dispozici jsou následující možnosti: 

• Celkový Standardní krokový test. Budou testovány veškeré odpovídající zóny.  

• Redukovaný: Redukovaný krokový test. Tento test je omezen pouze na zóny, 

které nedávno (během posledních 4 hodin) nebo od posledního nastavení 

nebyly aktivní.  

Poznámka: Tuto dobu lze naprogramovat v postupu „1.2.5.2.9 Reduk 

KrokTest“ na stránce 149. 

Zvolte rozsah krokového testu a stiskněte tlačítko Enter. 

Příkaz Spustit krokový test spustí krokový test technika pro zóny, které mají 

povolenou volbu krokového testu technika (viz část „4.1.n.6.11 Krok.test tech“ na 

straně 203).  

Testované oblasti musí být vypnuté. 

Poznámka: Jsou-li v testu prováděném při obchůzce zahrnuty zóny, které 

spouštějí poplašnou signalizaci bez ohledu na stav oblasti, například zóny typu 

24H, jsou tyto během testu pozastaveny a nevyvolávají poplach. Jejich aktivace 

je však v hlášení obsažena i tehdy, je-li deaktivováno zobrazování hlášení 

během zahájení testu.  
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Během tohoto testu se seznam netestovaných zón automaticky posouvá. Displej 

LCD zobrazí zónu a podmínku, které musí být dosaženo. Například obrazovka 

níže zobrazuje, že je nutné aktivovat zónu 1.  
 
Zóna 1 

    Třeba aktiv. 

Zóny ze zobrazeného seznamu po jejich otestování zmizí. 

Jakmile budou všechny zóny úspěšně otestovány, zobrazí se následující hlášení. 
 
 Krok. test OK 

 Stlačte ENTER 

Pokud stisknete tlačítko Smazat, test se zruší. U tohoto testu také existuje 

časový limit nastavený v nabídce „8.1.3.3 Krokový test“ (viz strana 267). Tento 

test selže, pokud jeho časovač uplyne. Pokud reset technika selže a nebylo při 

přístupu do programovacího režimu povoleno potlačení hlášení, poté se do 

centrálního pultu odešle hlášení, které indikuje selhání testu (viz část „Přístup do 

programovací nabídky technika“ na stránce 128).  

Krokový test jednotlivé zóny 

Nabídka „1.2.5.3 Kr.test zóny“ na str. 149 dále umožňuje provedení krokového 

testu jednotlivé zóny se stejnými pravidly jako u výše popsaného krokového testu 

technika. 

Kroktest mód 

Speciální režim krokového testu umožňuje ověření funkčnosti celého 

zabezpečovacího systému. V tomto režimu musí servisní technik nebo 

bezpečnostní pracovník provést na funkčním zabezpečovacím systému co 

největší možné množství akcí. Mezi tyto akce patří zapnutí a vypnutí, vstupy 

a odchody, aktivace všech detektorů a stavů tamper. Systém se chová obvyklým 

způsobem, odesílá všechny poplachové a tamper události do centrálního pultu, 

pouze nejsou aktivní sirény systému. 

To umožňuje obsluze centrálního pultu přezkoumat všechny přijaté poplachy 

a ověřit, zda příslušné funkce systému pracují správně. 

Aktivní krokový test 

Aktivní krokový test umožňuje provedení testu přenosu poplachu v případě 

simulace potvrzeného poplachu (vyžadováno ACPO). 

Pro poplach A vyberte zónu A a pro poplach B zónu B. 

Nejprve aktivujte zónu A a poté zónu B. 

Ústředna provede simulaci potvrzeného poplachu a odešle veškeré patřičné 

přenosy událostí do centrálního pultu. 

Poznámky 

• Testované zóny musí mít jeden z následujících typů: 1. Poplach, 4. Požár, 5. 

Přepad, 6. 24H, 7. Tamper, 13. Požární dveře. 
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• Pro tyto zóny musí být zapnuté volby „4.1.n.6.11 Krok.test tech“ na str. 203. 

• Oprávnění uživatelů v této zóně musí umožňovat provedení krokového testu. 

Podrobnosti viz část „3.2 Uživatelské skupiny“ na str. 196. 

Uživatelský krokový test 

Pokud je uživatelský krokový test nakonfigurován a zapnut, je uživatel vyzýván 

k provádění uživatelského krokového testu před zapnutím oblasti. Frekvence této 

výzvy se nastavuje pomocí nabídky „1.2.5.2.7 Frekvence“ na str. 148. Pokud je 

zapnutá volba „1.2.5.2.8 Nutný při zap.“ na str. 149, není povoleno zapnutí 

oblasti bez provedení krokového testu. 

Poznámka: Pro účely krokového testu ukládá systém Advisor Advanced 

informace o aktivaci libovolné zóny po dobu 4 hodin. Proto pokud byla daná zóna 

aktivována během posledních 4 hodin před krokovým testem, nebude zahrnuta 

do seznamu požadovaných zón k provedení testu. Pokud byly všechny testové 

zóny aktivovány během této doby, nebude krokový test požadován. 

Další testy 

Komunikace 

K nastavení automatického testu komunikace k jeho ručnímu spuštění slouží 

nabídka „1.2.6 Zkušební volání“ na str. 150. 

Diagnostiku komunikačních cest (pokud jsou k dispozici) umožňují následující 

nabídky: 

• IP: „1.2.7 IP diagnostika“ na str. 152 

• GSM: „1.2.8 GSM diagnostika“ na str. 154 

Baterie 

Nabídka „1.2.9 Test baterie“ na str. 156 umožňuje provedení diagnostiky stavu 

baterie ústředny. Nabídka dále umožňuje provedení konfigurace automatických 

testů baterie. 

Test audio relace 

K provedení testu obousměrné audio relace s jiným telefonním číslem použijte 

nabídku „1.2.14 Poslech“ na straně 160. 

Viz také kapitola 3 „Systémové funkce > Obousměrné audio“ na straně 118. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají testování. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2 Testy 141 Přístup ke všem testovacím funkcím. 

4.1.n.6.10 Soak test 203 Povolení soak testu pro zvolenou zónu. 



 Kapitola 3: Funkce systému 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 95 

Nabídka Strana Popis 

4.1.n.6.11 Krok.test tech, 

4.1.n.6.12 Uživ.krok.test 

203 Povolení krokových testů technikem a uživatelem pro 

zvolenou zónu. 

4.5.n.8 Test obr doPCO 225 Pořízení snímku a jeho odeslání do zvoleného 

centrálního pultu 

8.1.4.3 Soak test 269 Určení počtu dnů, po který je soak test pro zónu aktivní. 

8.8.6 Test vstupů 290 Určení, které vstupy mají být při provádění testů vstupů 

přístupné. 

9.3.n.11 Informace o modulu 318 Zobrazení verze firmwaru dialeru GSM, typu modemu 

atd. 
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Přenos poplachu 

Přenos poplachu je postup přenosu poplachových událostí nebo jiných událostí 

do centrálního pultu pomocí vytáčení nebo jiného zařízení a sady pravidel 

nazývaných protokol. 

Konfigurace funkce přenosu systému Advisor Advanced se provádí pomocí 

nabídky „9 Komunikace“ v kapitole „Popis nabídek“ na str. 292. 

Dostupné kódy přenosu pro různé protokoly jsou uvedeny v dodatku „Události 

systému Advisor Advanced“ na str. 353. 

Principy hlášení poplachu 

Seznam událostí, které lze přenášet do centrálních pultů naleznete v dodatku 

„Kódy hlášení použité v systému Advisor Advanced“ na str. 371. 

Jakmile dojde k nové události, systém provede několik níže uvedených kontrol 

před jejím hlášením do centrálních pultů. 

Je mapována do nějakého centrálního pultu? 

Každá událost v systému Advisor Advanced má definovanou určitou sadu 

centrálních pultů, do kterých může být hlášena. K tomu slouží nabídka „9.2.1 

Mapování PCO“ na stránce 302. 

Například centrální pult 1 je požární stanice. Všechny události požáru mohou být 

poté hlášeny do PCO 1. PCO 3 je bezpečnostní agentura, která sleduje poplachy 

způsobené vloupáním. Události vloupání a také poplachy tamper jsou mapovány 

do něj. 

Pokud daná událost není mapovaná, nehlásí se nikam. 

Čeká již tato událost na hlášení? 

Pokud přesně ta samá událost (ze stejné oblasti a zdroje) již čeká na hlášení, 

bude tato událost hlášena pouze jednou. 

Existují obnovené události? 

Existují dvě možné situace, kdy jsou dvě následující události během hlášení 

ignorovány: 

• Nová událost je obnovující událost pro jinou, která již čeká na hlášení. 

• Nová událost je událostí, jejíž obnovující událost již čeká na hlášení. 

Pokud je první doplňková událost konfigurována v nabídce „9.2.3 Opožděné 

události“ na stránce 302 jako zpožděná, budou obě události z hlášení vyjmuty. 

Například poplach vloupáním (BA) z oblasti 1 je zpožděnou událostí a doba 

zpoždění činí 30 sekund. Tato událost je mapována do PCO 1 a také událost 
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návrat vloupání (BR). Pokud dojde k poplachu v oblasti 1, bude tato událost 

čekat na hlášení. Jakmile uživatel oblast vypne a potvrdí poplach, dojde 

k události návrat vloupání. Pokud uživatel toto provede před uplynutím 

30sekundového zpoždění, nebude se do centrálního pultu 1 odesílat žádná 

informace. 

Poznámka: Tyto události se vzájemně nevylučují, pokud jsou mapovány do 

různých centrálních pultů. 

Je tato událost součástí kombinovaného hlášení OP/CL? 

Pokud je „9.1.n.9 Přenos Zap/Vyp“ na stránce 296 nastaveno na kombinované, 

bude do centrálního pultu hlášeno pouze vypnutí počáteční oblasti (otevření) a 

zapnutí konečné oblasti (zavření) ve skupině oblastí se stejným kódem účtu. 

Ostatní události zapnutí a vypnutí oblasti nebudou hlášeny. 

Například budova obsahuje oblasti 1, 2 a 4 (které mají stejný kód účtu). Uživatel 

vypne oblasti 1, 2 a poté 4 ráno a ve stejném pořadí je večer zapne. Tato událost 

se odešle do centrálního pultu pouze při vypnutí oblasti 1 a zapnutí oblasti 4. 

Po splnění všech výše uvedených podmínek bude tato událost čekat na její 

nahlášení. Možné zpoždění hlášení závisí na tom, zda se jedná o zpožděnou 

událost, jaké komunikační cesty jsou k dispozici a kolik událostí s vyšší prioritou 

již čeká na hlášení. 

Pořadí hlášení 

Pokud je zde několik událostí čekajících na hlášení a je zde několik centrálních 

pultů pro hlášení, platí následující principy. 

Připojení k primárním centrálním pultům 

Ze všech primárních centrálních pultů, které je třeba kontaktovat kvůli existujícím 

událostem a jejich mapování, začne systém vytvářet spojení od nižších čísel 

PCO k vyšším. 

Například pokud zde existují události pro hlášení do primárních centrálních pultů 

1, 3 a 6, pokusí se systém napřed kontaktovat PCO 1.  

Poznámka: První pokus o spojení proběhne vždy dvakrát. Stejné platí pro 

záložní centrální pulty. 

Pokud pokus o komunikaci selže, systém se pokusí kontaktovat PCO 3 a poté 

PCO 6. Pokud je spojení s PCO 6 také nedostupné, systém opět začne s PCO 1. 

Pokud jsou konfigurována stejná zpoždění a čísla pokusů o spojení, pokusí se 

systém Advisor Advanced hlásit do centrálních stanic v následujícím pořadí. 

1, 1, 3, 3, 6, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6 atd. 

Použití záložních centrálních pultů 

V případě, že hlášení do primárního centrálního pultu selže, systém se pokusí 

odeslat událost do odpovídajícího záložního centrálního pultu. Pokud jsou 
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například primárními centrálními pulty PCO 1 a PCO 4 a centrální pulty PCO 2 a 

PCO 3, které jsou záložními pulty pro PCO 1, pak se systém Advisor Advanced 

pokouší hlásit do centrálních pultů v následujícím pořadí: 

1, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1 atd. 

Poznámka: Aby byla zachována transparentnost pořadí hlášení, vždy 

naprogramujte mapování záložních centrálních pultů stejně jako mapování 

primárního centrálního pultu. 

Hlášení všech nezbytných událostí do centrálního pultu 

Jakmile je komunikace s centrálním pultem navázána, systém hlásí všechny 

aktivní události, které jsou mapovány do tohoto centrálního pultu. 

Poté, co jsou všechny potřebné události úspěšně nahlášeny do centrálního pultu, 

systém ukončí komunikaci a pokusí se kontaktovat další centrální pult, do 

kterého je nutné hlásit aktivní události. 

Priorita událostí 

Ve frontě událostí čekajících na zaslání do centrálního pultu se budou přenášet 

jako první události s vyšší prioritou. Hodnoty priority událostí viz Tabulka 34 na 

stránce 371. 

Selhání komunikace (FTC) 

Každý centrální pult má funkci „9.1.n.7 Počet pokusů“ popsánu na stránce 295. 

Jakmile počet neúspěšných komunikačních pokusů dosáhne tohoto limitu, 

systém ukončí pokusy o tato hlášení do centrálního pultu a vygeneruje pro tento 

pult poruchu FTC.  

Poznámka: U hlasového protokolu existuje možnosti vyloučit poruchu FTC 

pomocí volby „9.1.n.8.2.1 PotlačSelhSpoj“ na stránce 296. 

Ve stavu SELHSPOJ se systém stále nesnaží navázat komunikaci s centrálním 

pultem, a to pomocí zkušebních volání nakonfigurovaných v nabídce „1.2.6 

Zkušební volání“ popsané na stránce 150. 

Poznámka: Pokud je možnost „1.2.6.n.5 OpakTV při FTC“ na stránce 152 

nastavena na hodnotu Ano, pokusy o zkušební volání se uskutečňují 

v hodinových intervalech, dokud nedojde k návratu z poruchy SELHSPOJ.  

Pokud zde existují nové události pro tento centrální pult, systém opět zahájí 

pokusy o komunikaci. 

Pokud z důvodu limitu pokusů není panel schopen dodat událost do žádného z 

mapovaných centrálních pultů, bude generována porucha Chyba linky. 

Příklad: Existuje primární centrální pult PCO 1 a jeho záložní centrální pulty 

PCO 2 a PCO 3. Čítač pokusů je nastaven na hodnotu čtyři. Systém Advisor 

Advanced se pokouší odeslat hlášení do centrálních pultů v následujícím pořadí: 

1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, <nastane FTC 1>, 2, <nastane FTC 2>, 3, <nastane 

FTC 3>, <nastane Chyba linky>. 
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Jakmile nastane Chyba linky, nenahlášené události jsou vymazány z fronty 

hlášení 

Událost, která nastane po Chybě linky, vynuluje všechny čítače hlášení. 

Obousměrné audio 

Obousměrné audio umožňuje obsluze centrálního pultu poslouchat živý zvuk 

z chráněných budov s aktivním poplachem a rovněž i odpovídat. 

Poznámky 

• S obousměrným audiem jsou kompatibilní pouze některé verze firmwaru. 

• Obousměrné audio ověření je dostupné pouze pro (X)SIA protokol a PSTN a 

GSM přenosovou cestu. 

Poznámka: Správné přenášení analogových zpráv přes kanál GSM závisí na 

kvalitě GSM sítě. 

Audio relace s centrálním pultem začíná, když objekty s nakonfigurovanou funkcí 

poslechu (zóna, přívěsek nebo klávesnice) vygenerují poplach. Po navázání 

audio relace se audio zařízení přiřazené objektu s aktivovaným poplachem 

zapne v režimu poslechu.  

V průběhu audio relace může obsluha centrálního pultu odesílat konkrétní 

příkazy pomocí kódů DTMF (pokud je to v konfiguraci ústředny povoleno). 

Další informace naleznete v části „Obousměrné audio“ na straně 118. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají hlášení poplachů. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.6 Zkušební volání 150 Určení intervalu automatického zkušebního volání 

a provedení zkušebního volání na vyžádání. 

1.2.7 IP diagnostika 152 Diagnostické nástroje pro připojení přes protokol IP. 

3.1.n.7 SMS a hlas 193 Konfigurační nabídky pro hlášení přes zprávy SMS 

a hlasová hlášení. 

4.1.n.6.24 PCO přenos 206 Určení, zda jsou události zóny hlášeny do centrálního 

pultu. 

4.1.n.6.38 Zastavení přenosu 210 Povolení aktivace zóny typu klíčový spínač 

k zastavení hlasového hlášení. 

4.5.n.3.m.3 Report jako 224 Přiřazení události hlášení SIA k výběru makro logiky 

zvolené kamery. 

8.1.3.4 Zpoždění přenosu 230V 267 Určení doby zpoždění před hlášením výpadku sítě do 

centrálního pultu. 

8.4.3.1 Přenos poplachů 277 Pokud je možnost nastavena na Ano, bude systém 

při částečném zapnutí hlásit do centrálního pultu 

poplachy vloupání.  
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Nabídka Strana Popis 

8.6.5 Rep. obnova 283 Nahlášení obnovující události do centrálního pultu, 

když uživatel potvrdí poplach.  

8.7.6.8 Spr.Volejte PCO 287 Povolení zobrazení zprávy na klávesnici 

s doporučením, aby uživatel zavolal na centrální pult, 

jakmile bylo odesláno hlášení. 

8.7.6.9 Rep.zpožděný 287 Povolení 30sekundové prodlevy před hlášením 

poplachu požadovaným předpisy ACPO. 

9 Komunikace 292 Programování všech možností komunikace napříč 

celým systémem. 
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Uživatelsky programované funkce 

Můžete si naprogramovat vlastní uživatelské funkce, které lze později 

automaticky nebo ručně aktivovat. Například můžete naprogramovat 

uživatelskou funkci pro zapnutí oblasti nebo výstupu a následně pro ni určit 

časový rozvrh. 

Programovací menu 

Tyto funkce jsou přístupná z různých menu programovacího stromu – tam, kde 

jsou tyto uživatelské funkce použity. 

Seznam povolených funkcí se může měnit pro různá menu. 

Pro programování uživatelských funkcí: 
 
1 Typ 

         >Žádný< 

Nejdříve zvolte příslušný typ funkce. 

Poznámka: V závislosti na položce uživatelské nabídky bude možná nutné 

nejdříve zvolit typ objektu, např. Dveře nebo Oblast. 

Dále pokračujte konfigurací parametrů.  

Dostupné parametry závisí na vybraném typu funkce. U určitých typů jsou 

parametry zakázány. 

Poznámka: Zvláštní funkce vyžadují ověření uživatelským kódem. Pro zákázání 

ověření kódem, vypněte parametr „Vyžadován uživatelský kód“. 

V závislosti na metodě aktivace mohou být dostupné následující typy 

a parametry funkcí. 

Tabulka 19: Dostupné typy funkcí a parametry 

Typ Popis Možné parametry 

Žádný  Není přiřazena žádná funkce. Žádné 

Zapnuto  Zapnutí oblastí [1][2] 1. Výběr oblasti 

2. Výběr skupin oblastí 

3. Vyžadován uživatelský kód 

Vypnuto  Vypnutí oblastí [1] 1. Výběr oblasti 

2. Výběr skupin oblastí 

Spouštěč   Změna stavu spouštěče 1. Spouštěč jméno 

2. Změna stavu: Smaž, Nastav, nebo 

Přepni 

Částečné zapnutí 1   Částečné zapnutí 1 oblastí [1][2] 1. Výběr oblasti 

2. Vyžadován uživatelský kód 
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Typ Popis Možné parametry 

Částečné zapnutí 2   Částečné zapnutí 2 oblastí [1][2] 1. Výběr oblasti 

2. Vyžadován uživatelský kód 

Vyblokování    Vyblokování zón [1][3] Žádné  

Test volání   Uskutečnění zkušebního volání [3][4] Žádné  

Připojení počítače   Vytvoření spojení s počítačem [1][3] Žádné  

Čas technika   Povolení režimu V servisu [5] Žádné 

Panika  Aktivace poplachu Panika Žádné 

DveřZvon Obl.  Změna stavu fungování zvonku 

v oblasti 

1. Výběr oblasti 

2. Změna stavu: Smaž, Nastav, nebo 

Přepni 

DveřZvon RAS  Změna stavu fungování zvonku na 

klávesnici 

1. Výběr klávesnice 

2. Změna stavu: Smaž, Nastav, nebo 

Přepni 

ZapBezOdchČasu  Okamžité zapnutí (bez času odchodu) 

[1] 

1. Výběr oblasti 

2. Výběr skupin oblastí 

3. Vyžadován uživatelský kód 

Požární reset  Reset požárních detektorů [1] 1. Výběr oblasti 

Ukaž otev zóny  Zobrazení otevřených zón [1] 1. Vyžadován uživatelský kód 

Aktivní poplachy  Zobrazení zón ve stavu poplachu [1] 1. Vyžadován uživatelský kód 

Aktivní poruchy  Zobrazení zón s poruchou [1] 1. Vyžadován uživatelský kód 

Paměť poplachů  Zobrazení potvrzených poplachů [1] 1. Vyžadován uživatelský kód 

Poplachy pro 

POTVRZ  

Zobrazení nepotvrzených poplachů 

[1] 

Žádné 

Ovládání US  Změna oprávnění uživatelské skupiny 1. US identifikátor 

2 a další – oprávnění uživ. skupiny. 

Vyberte oprávnění a poté je změňte. 

Více informací najdete v části 

„3.2.n.6 Volby už.skup.“ na 

stránce 197. 

Tuto změnu musí umožňovat typ 

uživatelské skupiny. Podrobnosti viz 

část „3.2.n.2 Typ uživ.skup.“ na 

str. 197. 

RAS ovládání   Změna možností klávesnice 1. Identifikátor klávesnice 

2. Změna stavu: zamčeno nebo 

odemčeno 

Krokový test Spuštění krokového testu [1] 1. Výběr oblasti 



 Kapitola 3: Funkce systému 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 103 

Typ Popis Možné parametry 

Test výstupu Test výstupů [1][4] 1. Výběr výstupu 

Můžete přiřadit 4 výstupy. 

Tyto výstupy jsou současně zapnuty 

na nejdelší dobu nakonfigurovanou 

v nabídce „8.1.2.1 Aktivace“ na 

stránce 266. 

2. Vyžadován uživatelský kód 

Test obr doPCO  Pořízení snímku a jeho odeslání do 

centrálního pultu 

1. Kamera 

2. Centrální pult 

Požární poplach  Vyhlášení požárního poplachu Žádné 

Zdravotní poplach  Vyhlášení zdravotního poplachu Žádné 

Zobrazit 

vyblokované  

Zobrazení vyblokovaných zón Žádné 

GSM kredit  Kontrola GSM kreditu Žádné 

Uživatelská 

Skupina ID  

Změna přístupu uživatele k oblastem 1. Identifikátor uživatelské skupiny 

2. Výběr oblasti 

3. Výběr skupin oblastí 

Zakázat vypnutí  Zákaz vypnutí oblasti  1. Výběr oblasti 

2. Změna stavu: Zap. nebo vyp. 

Přemostění   Povolení přemostění v oblastech 1. Výběr oblasti 

2. Změna stavu: Přemostění, zrušení 

přemostění, přepnutí 

Zobrazení 

přemostěných 

Zobrazení přemostěných zón Žádné 

Zobrazení 

izolovaných 

Zobrazení izolovaných zón, klávesnic 

a expanderů. 

Žádné 

Odemčeno  Odemknout dveře 1. Výběr dveří 

Odchodové tlačítko  Vstup Povolit odchodové tlačítko pro 

konkrétní dveře 

1. Výběr dveří 

Nízká bezpečnost  Povolí režim Nízké bezpečnosti pro 

konkrétní dveře 

1. Výběr dveří 

Přístup povolen  Povolí přístup ke dveřím ve skupině 

dveří [6] 

1. Výběr skupiny dveří 

[1] V závislosti na nastaveních systému může funkce vyžadovat přihlášení uživatele 

s odpovídajícími oprávněními. Podrobnosti najdete v části „2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí“ na 

stránce 171. 

[2] Čas startu funkce zapnutí a částečného zapnutí je čas, při kterém se spustí výstražný 

časovač. Je nutné vzít v úvahu výstražný čas. Podrobnosti viz „4.2.n.4.1 Výstražný čas“ na 

stránce 217. 

[3] Funkce slouží jako vstup do odpovídající uživatelské nabídky. Další podrobnosti najdete 

v Příručce správce systému Advisor Advanced. 

[4] Funkce vyžaduje přihlášení správce nebo technika. 

[5] Funkce vyžaduje přihlášení správce. 

[6] Upozornění: Tuto funkci je vhodné provádět pouze v časovém úseku s určeným koncovým 

časem. Viz též Kapitola 3 „Funkce systému > Protiakce“ na straně 87. 
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Popsané funkce lze aktivovat jedním z následujících způsobů: 

• Časový rozvrh. Více informací naleznete v části „Kalendář“ na stránce 86. 

• Funkční tlačítko. Viz části „Funkční tlačítka“ na stránce 63. 

• Přívěsek. Více informací naleznete v části „Programování bezdrátového 

zařízení“ na stránce 106. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají programovatelných funkcí. 
 

Nabídka Strana Popis 

2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka 171 Přiřazení uživatelem programovatelné funkce 

kterémukoli z dostupných funkčních tlačítek. 

4.4.n.3 Tlačítka 221 Přiřazení příslušné funkce tlačítku nebo kombinaci 

tlačítek. 

7.2.n.5 Seznam akcí 258 Výběr akcí, které musí systém provést podle vybraného 

rozvrhu. 
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Autozap 

Systém Advisor Advanced umožňuje automatické zapnutí konfigurace. Systém 

lze zapnout automaticky prostřednictvím časového rozvrhu. 

Pokud nastavujete Automatické zapínání, je potřeba vzít v úvahu následující 

volby: 

• Použitím menu „7 Kalendář“ na stránce 257, vytvořte akci s funkcí Zap. Viz 

též část „Uživatelsky programované funkce“ na stránce 101. 

• Nakonfigurujte vhodný časový rozvrh pomocí nabídky „7.2 Časový Rozvrh“ 

na straně 258. 

• Povolte nebo zakažte možnost „4.2.n.5.3 Tiché Autozap“ na stránce 218. 

• Pokud požadujete, nastavte možnost „4.2.n.5.2 Zap opak“ na stránce 218. 

 Pokud je povolena možnost Opakování zapnutí, nakonfigurujte možnost 

„8.4.8 AZ uživ.volba“ na stránce 279. 

• Nastavte také možnost „4.2.n.4.1 Výstražný čas“ na stránce 217. 

• Pokud požadujete, nastavte možnost „8.4.7 AutoZap opak“ na stránce 279. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají automatického zapnutí. 
 

Nabídka Strana Popis 

4.2.n.4.1 Výstražný čas 217 Doba, během které lze posunout čas automatického zapnutí. 

4.2.n.5.2 Zap opak 218 Určení, zda uživatel může posunout automatické zapnutí. 

4.2.n.5.3 Tiché Autozap 218 Bzučák klávesnice zůstane během výstražného času 

v tichosti. 

7 Kalendář 257 Konfigurace automatického zapnutí v určitém čase a datu. 

8.4.7 AutoZap opak 279 Určuje, zda a kdy má systém automaticky zopakovat pokus 

o zapnutí v případě, že automatickému zapnutí zabránila 

systémová chyba.  

8.4.8 AZ uživ.volba 279 Určení doby, po kterou může běžný uživatel odkládat 

automatické zapnutí. 
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Programování bezdrátového zařízení 

Chce-li přidat bezdrátové zařízení, postupujte dle jednoho z následujících 

postupů. 

Učení bezdrátových senzorů 

Pro učení bezdrátového zařízení jsou dostupné dva režimy: sekvenční 

a manuální.  

Sekvenční režim 

V sekvenčním režimu můžete rychle naučit řadu bezdrátových senzorů. 

Učení senzorů v sekvenčním režimu: 

1. Přejděte do nabídky „4.1.0 Přidat zónu“ popsané na stránce 199. 
 

1>Expander 1 

2 Expander 2 

2. Vyberte umístění zóny. 
  

Načítací mód  

   >Následující< 

3. Vyberte možnost Následující režim a stiskněte tlačítko Enter. 
  

      INFO 

   Tamper RF 1 

4. Aktivujte bezdrátové zařízení. Více informací o aktivaci najdete v části 

„Aktivace zařízení“ na stránce 111. 

V případě chyby klávesnice zobrazí chybovou zprávu a několikrát pípne.  

Příklad: 
 
     CHYBA 

 RF duplikováno  

Chyba se může vyskytnout například v případě, když se pokusíte naučit zařízení, 

které již je naprogramováno v bezdrátovém expanderu. 

Pokud je zařízení úspěšně naprogramováno, klávesnice dvakrát pípne.  

Potřebujete-li naprogramovat více bezdrátových zařízení a v bezdrátovém 

expanderu jsou dostupné po sobě jdoucí bezdrátové zóny, zopakujte postup 

a aktivujte další bezdrátové zařízení. 
  
     INFO 

  Tamper RF 2 

Chcete-li zastavit proces učení a opustit nabídku, stiskněte tlačítko Smazat. 
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Pokud budou následující zóny na bezdrátovém expanderu již obsazeny, proces 

učení se ukončí. 

Pokračujte v konfiguraci zón. 

Manuální režim 

V manuálním režimu můžete naučit a nakonfigurovat bezdrátový senzor. 

Učení senzoru v manuálním režimu: 

1. Přejděte do nabídky „4.1.0 Přidat zónu“ popsané na stránce 199. 
 

1>Expander 1 

2 Expander 2 

2. Vyberte umístění zóny. 
  

Načítací mód  

  >Manuální mód< 

3. Vyberte možnost Manuální mód a stiskněte tlačítko Enter. 
  

   Tamper RF 1 

Stiskni # pro ID 

4. Aktivujte zařízení nebo stiskněte tlačítko Enter, abyste identifikátor 

bezdrátového zařízení zadali ručně. Více informací o aktivaci najdete v části 

„Aktivace zařízení“ na stránce 111. 
   

ID senzoru 

     >         < 

Poznámka: Učení bezdrátové kamery PIR zadáním jejího identifikátoru není 

podporováno. 

ID senzoru je vytištěno bar kódem na štítku krabice senzoru v následujícím 

formátu: „Tx H<nnnnnnn>“. Například, „Tx H103EB2B“ znamená senzor 

s ID 103EB2B. Viz také „4.1.n.7.1 ID senzoru“ na stránce 213, kde najdete 

více informací o identifikaci senzoru. 

Pokud již byl vstup naprogramován, budete o tom informováni zprávou a sedmi 

pípnutími. 
  
      INFO 

   RF existuje 

Poté budete dotázáni, zda chcete nahradit naprogramované bezdrátové zařízení. 
   
Nahradit RF zař? 

            >Ne< 

Poznámka: Pokud má naprogramované zařízení kapacitu dvou vstupů, systém 

se zeptá, zda má zařízení obsadit dvě zóny. Viz část „Dvouzónové senzory RF“ 

na stránce 110. 

Pokud bylo zařízení úspěšně naprogramováno, klávesnice zobrazí informační 

zprávu a jednou pípne.  
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      INFO 

   RF načteno 

Poté budete dotázáni, zda chcete upravit novou zónu. 
   
Editovat zónu? 

            >Ne< 

Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko Enter, abyste upravili nastavení zóny. 

Jinak budete dotázáni, zda chcete naučit další bezdrátové zařízení. 
   
Další zóna? 

            >Ne< 

Potřebujete-li nakonfigurovat více zařízení, vyberte možnost Ano. Postup se poté 

zopakuje. 

Poznámka: Je-li načteným zařízením kamera PIR, budete také dotázáni, zda 

chcete upravit nastavení vytvořené kamery.  
    
Editovat kameru? 

            >Ne< 

Další podrobnosti najdete v části „Použití kamer“ na stránce 112. 

Učení přívěsků 

Chce-li přidat přívěsek, postupujte dle jednoho z následujících postupů. 

Sekvenční režim 

V sekvenčním režimu můžete naučit řadu přívěsků. 

Učení přívěsků v sekvenčním režimu: 

1. Přejděte do nabídky „4.4.0 Přidat přívěsek“ popsané na stránce 220. 
 

1>Expander 1 

2 Expander 2 

2. Vyberte umístění zóny přívěsku. 
  

Načítací mód 

   >Následující< 

3. Vyberte možnost Následující režim a stiskněte tlačítko Enter. 
   

Číslo vstupu 

             > < 

4. Vyberte číslo vstupu.  
  

      INFO 

 Prog přívěsek 1 

5. Stisknutím sekvence programovacích tlačítek aktivujte přívěsek. Více 

informací o aktivaci najdete v části „Aktivace zařízení“ na stránce 111. 
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V případě chyby klávesnice zobrazí chybovou zprávu a několikrát pípne.  
   
  UPOZORNĚNÍ 

     CHYBA 

Chyba se může vyskytnout například v případě, když se pokusíte naučit 

přívěsek, který již je naprogramován v bezdrátovém expanderu. 

Pokud byl přívěsek úspěšně naprogramován, klávesnice zobrazí informační 

zprávu a jednou pípne.  
  
      INFO 

  Přív. Načten 

Potřebujete-li naprogramovat více přívěsků a v bezdrátovém expanderu jsou 

dostupné vstupy přívěsků, zopakujte postup a naučte další přívěsek. 
  
      INFO 

 Prog přívěsek 2 

Chcete-li zastavit proces učení a opustit nabídku, stiskněte tlačítko Smazat. 

Pokračujte v konfiguraci přívěsků. 

Manuální režim 

V manuálním režimu můžete naučit a nakonfigurovat přívěsek. 

Učení přívěsku v manuálním režimu: 

1. Přejděte do nabídky „4.4.0 Přidat přívěsek“ popsané na stránce 220. 
 

1>Expander 1 

2 Expander 2 

2. Vyberte umístění zóny. 
  

Načítací mód 

  >Manuální mód< 

3. Vyberte možnost Manuální mód a stiskněte tlačítko Enter. 
   

Číslo vstupu 

             > < 

4. Zadejte číslo vstupu. 

Pokud je vstup volný, budete vyzváni k aktivaci bezdrátového zařízení. 
  

Prog přívěsek  1 

Stiskni # pro ID 

5. Stisknutím sekvence programovacích tlačítek aktivujte přívěsek. Případně 

stiskněte tlačítko Enter a ručně zadejte identifikátor a kryptovací klíč přívěsku. 

Více informací o aktivaci najdete v části „Aktivace zařízení“ na stránce 111. 
   

ID přívěsku 

     >         < 
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Klíč přívěsku 

     >         < 

Pokud již byl vstup naprogramován, budete o tom informováni zprávou a sedmi 

pípnutími. 
  
      INFO 

Přív. Existuje 

Poté budete dotázáni, zda chcete nahradit naprogramovaný přívěsek. 
   
Nahradit přív.? 

            >Ne< 

Pokud byl přívěsek úspěšně naprogramován, klávesnice zobrazí informační 

zprávu a jednou pípne.  
  
      INFO 

  Přív. Načten 

Poté budete dotázáni, zda chcete upravit nový přívěsek. 
   
Edit přívěsek? 

            >Ne< 

Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko Enter, abyste upravili nastavení 

přívěsku. 

Jinak budete dotázáni, zda chcete naučit další přívěsek. 
   
Další přív.? 

            >Ne< 

Potřebujete-li nakonfigurovat více přívěsků, vyberte možnost Ano. Postup se 

poté zopakuje. 

Dvouzónové senzory RF 

Určitá zařízení RF, například senzory dveří/oken a otřesový detektor, mají dva 

vestavěné vstupy. Pokud jsou v zařízení povoleny oba vstupy, během 

konfigurace se systém zeptá, zda se k hlášení stavu těchto vstupů mají používat 

dvě zóny.  

Poznámka: Aby byly po naučení zařízení vidět dvě zóny, zařízení musí být 

během aktivace nakonfigurováno odpovídajícím způsobem. Více informací 

naleznete v části „Tabulka 20“ na stránce 111. 
  
1 nebo 2 zóny 

             >2< 

Pokud je vybrána 1 zóna, tato funkce zóny závisí na konfiguraci senzoru. Viz 

část „4.1.n.7.5 Volby senzoru“ na stránce 214.  

Pokud jsou vybrány 2 zóny, zařízení musí obsadit dvě po sobě jdoucí zóny.  
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Pokud je druhá zóna již naprogramovaná, zobrazí se chyba. 
   
     CHYBA 

     Nelze 

Aktivace zařízení 

V závislosti na typu zařízení se může aktivace učení tohoto zařízení lišit. Tabulka 

20 dole uvádí všechna kompatibilní zařízení a jejich metody aktivace. 

Tabulka 20: Aktivace učení bezdrátového zařízení 

Typ zařízení Aktivace učení 

Senzor dveří / 

oken 

Spusťte poplach tamper otevřením skříně. 

Poznámka: V případě programování dvou zón v sekvenčním režimu musí být 

vstup externího kontaktu v otevřeném stavu. 

Otřesový 

detektor 

Spusťte poplach tamper otevřením skříně. 

Poznámka: V případě programování dvou zón v sekvenčním režimu, musí být 

kontakt paprsků povolen a uzavřen magnetem. 

Detektor kouře Spusťte poplach tamper sejmutím hlavy detektoru z podstavce. 

Kamera PIR Spusťte tamper poplach sejmutím kamery PIR z jejího podstavce. 

Přívěsek 1. Dvakrát rychle stiskněte tlačítko pro odemčení a poté je stiskněte a přidržte, 

dokud kontrolka LED na přívěsku třikrát nezabliká. Po třetím bliknutí tlačítko 

ihned uvolněte. 

2. Rychle stiskněte tlačítko pro odemčení a poté je stiskněte a přidržte, dokud 

kontrolka LED na přívěsku dvakrát nezabliká. Po druhém bliknutí tlačítko 

ihned uvolněte. 

3. Stiskněte a přidržte tlačítko pro odemčení, dokud kontrolka zařízení 

touchpad jednou neblikne. Poté tlačítko ihned uvolněte. 

Další informace o funkcích zařízení naleznete v odpovídajícím návodu 

k bezdrátovému zařízení. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají bezdrátových zařízení. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.1.3 RF RSSI test 142 Zobrazení indikátoru intenzity přijímaného signálu (RSSI). 

1.2.1.4 RF diagnostika 142 Zobrazení stavu bezdrátového zařízení. 

1.2.1.5 Kamtest dosah 143 Ověření příjmu signálu bezdrátové kamery PIR. 

2.2.2 DGP zařízení 174 Konfigurace bezdrátového expandéru. 

3.1.n.4 Přívěsky 192 Konfigurace zvolených uživatelských přívěsků. 

4.1.n.7 Podrobnosti RF 212 Ruční programování bezdrátového zařízení nebo jeho 

odebrání z bezdrátového expandéru. 

4.4 Přívěsky 220 Konfigurace přívěsků. 

4.5 Kamera Menu 223 Konfigurace kamerových modulů v bezdrátových kamerách. 
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Použití kamer 

Bezdrátová kamera PIR je bezdrátový detektor PIR s vestavěnou kamerou. 

Kameru je možno naprogramovat tak, aby pořizovala obrázky v případě aktivace 

přiřazených zón, aktivace makro logiky, jakož i ruční aktivace nebo přijetí 

vzdáleného požadavku. 

Po spuštění poplachu jsou příslušné obrázky odesílány do centrálního pultu 

prostřednictvím komunikační sítě IP/GPRS. Obrázky je také možno prohlížet 

prostřednictvím konfiguračního softwaru. 

Konfigurace 

V systému s bezdrátovým kamerovým expanderem PIR může být 

naprogramováno až 8 bezdrátových kamer PIR. Každá z těchto kamer může být 

aktivována v případě následujících událostí: 

• Aktivace jedné ze 4 přiřazených zón. Zóny se přiřazují v nabídce „4.5.n.2 Obr 

spusť zón“ na stránce 223.  

V tomto případě závisí typ události zaznamenávané kamerou na typu zóny. 

Informace naleznete níže v části „Typy událostí zaznamenávaných kamerou“. 

Viz také část „Typy zón“ na stránce 49. 

• Aktivace makro logiky. Typ události je definován pro naprogramované makro. 

Viz také část „4.5 Kamera Menu“ na stránce 223. 

• Aktivace standardní události zasílání. Viz část „4.5.n.4 Obr spusť udal“ na 

stránce 224. 

• Uživatelský příkaz. 

• Vzdálený požadavek odeslaný konfiguračním softwarem. 

Počet a kvalita pořizovaných obrázků závisejí na typu události zaznamenávané 

kamerou.  

Typy událostí zaznamenávaných kamerou 

Dostupné jsou následující typy událostí zaznamenávané kamerou: 

• Poplach. Je spouštěn zónami typu poplach, vstup/odchod, přístup, 24H, 

požární dveře a klíčová schránka. 

• Požární poplach. Je spouštěn požárními zónami. 

• Přepad poplach. Je spouštěn zónami přepad. 

• Zdravotní poplach. Je spouštěn zdravotními zónami. 

• Tamper poplach. Je spouštěn tamper zónami. 

• Porucha. Je spouštěna zónami sledujícími technické poruchy, poruchy při 

přenosu, poruchy externího napájení a poruchy pomocných baterií. 
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• Zákaznický typ 1: Je spouštěn makro logikami tohoto typu. 

Typy jsou přiřazeny makro logikám v částech „4.5.n.3.m.2 Typ události <n>“ 

na stránce 224. 

• Zákaznický typ 2: Je spouštěn makro logikami tohoto typu. 

Podrobnosti o typech událostí jsou uvedeny v Tabulka 21. 

Tabulka 21: Události kamery a kódy zasílání 

Typ události Aktivována typem zóny [1] SIA kód [2] 

Poplach vyvolaný 

vloupáním 

1. Poplach, 2. Vstup/Odchod 1, 3. Následná, 6. 24H, 13. 

Požární dveře, 16. Klíčová schránka, 18. Vstup/Odchod 2 

BA 

Požární poplach 4. Požár FA 

Přepad poplach 5. Přepad PA 

Zdravotní poplach 10. Zdravotní poplach MA 

Tamper poplach 7. Tamper TA 

Porucha 11. Technická, 12. Por.přen.cesty, 14. Por.ext.napáj., 15. 

Por.ext.bater. 

UA 

Zákaznický typ 1 Nepovolené [3] Volitelné [4] 

Zákaznický typ 2 Nepovolené [3] Volitelné [4] 

[1] Zóny určitých typů neaktivují kameru. Je jich 8. Zkrác.odch.č., 9. Klíčový spínač, 17. Reset 

technika. Pokud je přiřazená zóna jedním z uvedených typů, po své aktivaci je ignorována. 

[2] Pokud byla kamera aktivována standardní událostí zasílání, jiná událost způsobená aktivací 

kamery nenastane.  Podrobně jsou kódy a hodnoty dílčích událostí popsány v části 

Dodatek B „Kódy hlášení použité v systému Advisor Advanced“ na stránce 371. 

[3] Události nastavitelného typu lze aktivovat pouze pomocí makro logik. 

[4] Podrobnosti naleznete v části „4.5.n.3.m.3 Report jako“ na stránce 224. 

Každý z těchto typů lze nakonfigurovat v nabídce „2.2.2.n.4.9.1 Obr. Nastavení“ 

na stránce 180. 

V závislosti na typu události sledované kamerou je kameru možno 

naprogramovat tak, aby pořizovala jediný obrázek nebo řadu obrázků, a to 

v nízkém nebo vysokém rozlišení. 

Postup při programování kamery: 

1. Naprogramujte bezdrátový kamerový expander PIR. Více informací naleznete 

v části „Zařízení na sběrnici“ na stránce 65.  

2. Naprogramujte bezdrátovou kameru PIR jako bezdrátový detektor PIR. Více 

informací naleznete v části „Programování bezdrátového zařízení“ na 

stránce 106. 

Je-li detektor úspěšně naprogramován, příslušná kamera se vytvoří 

automaticky. Číslo vytvořené kamery je shodné s číslem zóny bezdrátového 

detektoru PIR. 

3. Naprogramujte volby kamery. Viz také část „4.5 Kamera Menu“ na 

stránce 223. 
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4. Proveďte přiřazení zón kameře. Vyberte až čtyři zóny. Kamera je vhodně 

přiřazena tehdy, pokud její zorné pole pokrývá tyto zóny nebo možné únikové 

cesty pachatele vloupání z těchto zón. Viz část „4.5.n.2 Obr spusť zón“ na 

stránce 223. 

Při výchozím nastavení je první přiřazenou zónou ta zóna, která přísluší 

bezdrátovému detektoru vestavěnému v nakonfigurované bezdrátové kameře 

PIR.  

5. V případě potřeby naprogramujte makra logiky, která kameru aktivují. Více 

informací naleznete v části „4.5 Kamera Menu“ na stránce 223. 

6. V případě potřeby naprogramujte události zasílání, které kameru aktivují. Více 

informací naleznete v části „4.5 Kamera Menu“ na stránce 223. 

Diagnostika 

V případě potřeby použijte následující nabídky pro účely diagnostiky: 

- „1.2.1.3 RF RSSI test“ na stránce 142, 

- „1.2.1.4 RF diagnostika“ na stránce 142, 

- „1.2.1.5 Kamtest dosah“ na stránce 143. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají bezdrátových kamer PIR. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.1.3 RF RSSI test 142 Zobrazení indikátoru intenzity přijímaného signálu (RSSI). 

1.2.1.4 RF diagnostika 142 Zobrazení stavu bezdrátového zařízení. 

1.2.1.5 Kamtest dosah 143 Ověření příjmu signálu bezdrátové kamery PIR. 

2.2.2 DGP zařízení 174 Konfigurace bezdrátového expandéru. 

4.1.n.7 Podrobnosti RF 212 Ruční programování bezdrátového zařízení nebo jeho 

odebrání z bezdrátového expandéru. 

4.5 Kamera Menu 223 Konfigurace kamerových modulů v bezdrátových kamerách. 

9.1 Centrální pult 292 Nastavení možností přenosu fotografií. 

 

Odstraňování problémů 

Viz také Kapitola 7 “Odstraňování problémů” na stránce 335. 

Zpráva Kamera v činnosti 

Zpráva Kamera v činnosti se může zobrazit tehdy, když kamera nebo bezdrátový 

expander neodpovídají na požadavek, jelikož aktuálně probíhá jedna 

z následujících operací: 

• mazání paměti obrázků v bezdrátovém expanderu, 
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• běžící test RSSI, 

• běžící test RF diagnostiky, 

• běžící test dosahu, 

• nastavování režimu kamery (např. vypínání nastavení systému), 

• pořizování obrázků na základě jiného požadavku, 

• běžící krokový test, 

• učení v kameře, 

• aktualizace aktuálního stavu (probíhá 2 až 3 s každých 17 minut). 

Řešení: Po několika sekundách požadavek zopakujte. 

Chybová zpráva kamery 

Chybová zpráva kamery se zobrazí kvůli jednomu z následujících stavů: 

• zpracovávání jiného požadavku déle než 20 s (např. zasílání obrázků 

k předchozímu požadavku na tuto kameru), 

• selhání komunikace. 

Řešení: 

• Zopakujte požadavek za několik minut. 

• Ověřte zdroj napájení.  

• Ověřte kvalitu komunikace. 

Viz také část „Diagnostika“ výše. 

Porucha linky přijímače OH při odesílání zpráv MMS 

Ústředna Advisor Advanced umožňuje odesílání snímků z kamer PIR do 

přijímače Osborne-Hoffman NetRec a paralelní odesílání zpráv MMS uživatelům.  

Pokud ústředna odesílá zprávu MMS, je hlášení rytmického signálu 

pozastaveno. Pokud je zpoždění delší než doba monitorování (například 

z důvodu odesílání více zpráv MMS), přijímač vygeneruje chybu. 

Řešení: Doba monitorování přijímače OH by měla být delší než doba potřebná 

k odeslání 10 fotografií (VGA) a prodloužena o dobu nezbytnou pro spínač APN. 

Tato doba je přibližně 7 minut. Při slabém signálu sítě GSM se tento čas může 

prodloužit. 
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Reset technika 

Některé události lze nastavit tak, aby vyžadovaly provedení resetu technika. 

Reset technika lze provést jedním z následujících způsobů: 

• Technik (instalatér) provede reset technika z nabídky Technik. Viz část 

„8.2.4.13 Provést reset“ na straně 273. 

• Uživatel zadá resetovací kód. 

V případě, že je požadován reset technika, zobrazí se kód technika. 
 

   ResetTech. 

   Kód:23353 

V takovém případě uživatel kontaktuje technika (instalatéra) a předá mu 

zobrazený kód technika. Pomocí tohoto kódu a systémového kódu 

definovaného v nabídce „8.2.4.12 Systémový kód“ na stránce 272 vypočítá 

technik resetovací kód, který předá uživateli. Uživatel po přihlášení zadá 

vypočítaný kód a provede reset technika. 

Poznámka: Pokud systémový kód není definován, reset technika uživatelem 

není dostupný. 

• Reset se provede aktivací speciálního typu zóny Reset technika (viz část 

„4.1.n.2 Typ zóny“ na stránce 200). Tento postup k provedení resetu technika 

se používá u systémů využívajících vysílače RedCare, kde operátor 

centrálního pultu může zapnout výstup, který je připojen zpět do panelu. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají resetu technika. 
 

Nabídka Strana Popis 

8.2.4 Reset technika 270 Určení podmínek, které vyžadují reset technika, provedení 

resetu. 
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Časované vypínání / ATM 

ATM (bankomat) je zajištěný dalšími funkcemi, mezi něž patří následující funkce: 

• Vypnutí dvojím zadáním kódu Uživatel ATM musí zadat kód a poté ho zadat 

znovu po uplynutí naprogramované doby zpoždění. 

Doba zpoždění se nastavuje pomocí nabídky „8.9.1 Zpoždění“ na str. 291.  

Po uplynutí této doby je uživatel vyzván k opakovanému zadání kódu. 

Uživatel musí patřit do uživatelské skupiny typu Časované vypínání / ATM. 

Podrobnosti viz část „3.2.n.2 Typ uživ.skup.“ na str. 197.   

• Časované vypínání. Vypnutí ATM proběhne po uplynutí naprogramované 

doby. Tato doba se nastavuje pomocí nabídky „8.9.2 Čas Vypnutí“ na str. 

291. 

Na klávesnici se zobrazuje zbývající doba do vypnutí. 
  

Čas zbývá 11 min 

 

 

• Prodloužení doby. Uživatel může prodloužit dobu zbývající do vypnutí o další 

časový úsek, pokud je nastavená hodnota volby „8.9.3 Rozš. Čas Vyp“ na str. 

291 vyšší než 0. 
  

Čas zbývá 11 min 

* na prodl. času 

Stisknutím * lze prodloužit dobu zbývající do vypnutí. Dobu zbývající do 

vypnutí lze takto prodloužit jen jednou. 

Poznámka: Funkce Časované vypínání / ATM jsou dostupné pouze na 

klávesnicích s LCD displejem. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají časovaného vypnutí. 
 

Nabídka Strana Popis 

8.9 ČasVyp/ATM 291 Konfigurace možností rozhraní bankomatu, například 

zpoždění vypnutí a prodloužené zpoždění vypnutí. 
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Obousměrné audio 

Obousměrné audio umožňuje obsluze centrálního pultu poslouchat živý zvuk 

z chráněných budov s aktivním poplachem a rovněž i odpovídat. 

Poznámka: S obousměrným audiem jsou kompatibilní pouze některé verze 

firmwaru. 

K tomu, aby obousměrné audio fungovalo, je nutné následující vybavení: 

• ATS1520 – ovladač obousměrného audia (instalovaný ve skříni ústředny) 

• ATS1521 – satelitní obousměrná audio zařízení (instalovaná v chráněných 

budovách) 

• ATS7700 PSTN modul (instalován uvnitř krytu ústředny) nebo ATS73X0 GSM 

modul. 

Pozn: Správné přenášení analogových zpráv přes kanál GSM závisí na kvalitě 

GSM sítě. 

Podrobnosti o montáži a instalaci naleznete v příslušných instalačních 

příručkách. 

Postup povolení obousměrného audia: 

• Nainstalujte audio zařízení pomocí nabídky „2.2.4 Audio zařízení“ na 

straně 186. 

• Nakonfigurujte potřebná nastavení centrálního pultu a tónové volby DTMF 

v nabídce „9.1.n.10 Poslech“ na straně 301. 

• Nakonfigurujte nastavení zóny v nabídce „4.1.n.8 Poslech“ na straně 210. 

• Nakonfigurujte nastavení přívěsku v nabídce „4.4.n.5 Poslech“ na straně 222. 

• Nakonfigurujte nastavení klávesnice podle postupu „2.2.1.n.5 Poslech“ na 

straně 173. 

• Nastavte cestu přenosu na PSTN pomocí nabídky „9.1.n.2 Přenosová cesta“ 

na straně 293. 

• Nastavení protokolu hlášení na SIA nebo XSIA v nabídce „9.1.n.3 Protokol“ 

na straně 293. 

• Volba událostí pro audio hlášení v nabídce „9.2.4 Poslech ud.“ na straně 303.  

Audio relace 

Audio relace s centrálním pultem začíná, když objekty s nakonfigurovanou funkcí 

poslechu (zóna, přívěsek nebo klávesnice) vygenerují událost. Po navázání 

audio relace se audio zařízení přiřazené k tomuto objektu zapne v režimu 

poslechu.  

Další události aktivní relaci nezastaví, ale aktivují následující audio zařízení 

a přidají je na sledovací seznam. Na sledovacím seznamu může být až 

32 mikrofonů a 4 reproduktory. Sledovací seznam se při každém cyklu zapnutí 

vyprázdní. 
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V průběhu audio relace jsou ztlumeny všechny sirény, nicméně příslušné 

časovače sirén zastaveny nejsou. Veškerá další hlášení přes PSTN jsou 

pozdržena, dokud relace neskončí. 

V případě tísňového poplachu jsou deaktivovány všechny reproduktory, takže 

režim hovoru nemá žádný vliv. 

Ovládání tónové volby DTMF 

V průběhu audio relace může obsluha centrálního pultu odesílat konkrétní 

příkazy pomocí kódů tónové volby DTMF (pokud je to v konfiguraci ústředny 

povoleno). 

K dispozici jsou tyto tóny tónové volby DTMF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #, 99. 

Pomocí nabídky „9.1.n.10.3 DTMF ovl.“ na straně 301 můžete tónům přiřadit 

příkazy. K dispozici jsou tyto příkazy: 

• Nepovolený: Není přiřazena žádná akce. 

• Poslech: Přepnutí audio relace do režimu poslechu. 

• Hovor: Přepnutí audio relace do režimu hovoru. 

• Prodloužit relaci: Prodloužení relace o 30 s. 

• Ukončit relaci: Ukončení relace. 

• Spouštěč příznaku 1 až 4: Spouštěč příznaku centrálního pultu 1 až 4. 

Postup, jak obsluze centrálního pultu povolit přepnutí stavů výstupů na ústředně 

pro externí řízení vybavení: 

• Nakonfigurujte příslušné výstupy nebo uživatelsky programovatelné funkce. 

Viz také část „Výstupy“ na straně 76 a část „Uživatelsky programované 

funkce“ na straně 101. 

• Přiřaďte příslušné kódy tónové volby DTMF událostem centrálního pultu. 

Použijte nabídku „9.1.n.10.3 DTMF ovl.“ na straně 301. Projděte si také 

Dodatek A „Události systému Advisor Advanced“ na straně 353. 

• V případě potřeby použijte „Makro logika“ popsanou na straně 83. 

Nabídky specifické pro audio 

Následující nabídky jsou specifické pro ústředny s funkcí obousměrného audia. 
 

Nabídka Strana Popis 

1.2.14 Poslech 160 Test obousměrného spojení mezi systémem a telefoneme. 

2.1.3 Audio zařízení 165 Zobrazení nainstalovaných audio zařízení. 

2.2.1.n.5 Poslech 173 Konfigurace obousměrného audia pro zvolenou klávesnici. 

2.2.4 Audio zařízení 186 Konfigurace audio zařízení. 

4.1.n.8 Poslech 210 Konfigurace obousměrného audia pro zvolenou zónu. 

4.4.n.5 Poslech 222 Konfigurace obousměrného audia pro zvolený přívěsek. 

9.1.n.10 Poslech 301 Konfigurace obousměrného audia pro zvolený centrální pult. 

9.2.4 Poslech ud.  303 Volba událostí, které aktivují obousměrnou audio relaci 

s centrálním pultem. 
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UltraSync 

UltraSync je zabezpečené cloudové řešení k propojení poplachových zařízení se 

vzdálenou aplikací prostřednictvím spravovaného webového portálu, 

podporované modelem služeb. Připojení ke cloudu UltraSync lze povolit 

v ústředně (všechny varianty ATSx500A), mobilní aplikaci Advisor Advanced 

(IOS/Android), a softwaru ATS8500. 

Komunikační cesta ke cloudu UltraSync může být jednosměrná nebo duální: 

prostřednictvím vestavěného ethernetového připojení a komunikačního zařízení 

GSM/GPRS (ATS73X0) připojeného k ústředně. 

Události lze zasílat prostřednictvím notifikací push do mobilních zařízení 

nanejvýš 10 uživatelů. 

Poznámka: Notifikace push jsou přijímány pouze v případě, že je telefon ve chvíli 

odeslání notifikace zapnutý. Notifikace se neukládají k pozdějšímu vyřízení. Aby 

mohly být notifikace push přijaty, musí být mobilní aplikace zapnuta. 

Upozornění: Když je ústředna zaregistrována v cloudu UltraSync, jsou všechna 

hlášení zabezpečeného cloudu konfigurována vzdáleně z cloudu. V takovémto 

případě jsou nastavení kódu účtu v nabídce aplikace Advisor Advanced 

deaktivována. 

Ústředna je v cloudu UltraSync identifikována podle jedinečného sériového čísla. 

Sériové číslo se zobrazuje na obrazovce „9.5.2 Číslo SID“ popsané na straně 

323. 

Je nutné nastavit heslo ke cloudu UltraSync, jinak nebude možné ústřednu 

vzdáleně připojit pomocí stahovacího programu nebo mobilní aplikace 

prostřednictvím zabezpečeného cloudu UltraSync. 

Model služeb 

Existují dva modely služeb poskytovaných zabezpečeným cloudem UltraSync. 

• Základní model služeb 

• Portálový model služeb 

V základním modelu služeb používáte ke snadnému připojení jedinečné sériové 

číslo v mobilní aplikaci a stahovacím programu. Tento model zahrnuje zprávy 

push pro chytré telefony. Hlášení poplachů musí být nakonfigurováno technikem 

na přijímač OH s komunikací prostřednictvím ethernetu nebo modulu GSM. Při 

použití mobilního připojení je nutné použít vlastní kartu SIM. 

V portálovém modelu služeb můžete využívat všechny funkce základního modelu 

a navíc získáte přístup k webovému portálu cloudu UltraSync. Prostřednictvím 

tohoto portálu můžete zaregistrovat ústředny a propojit je s centrálním pultem dle 

výběru, vytvářet výkazy a prohlížet si statistiky o všech připojených ústřednách. 

V rámci modelu lze k mobilnímu připojení použít kartu SIM od společnosti UTC. 
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O přístup k webovému portálu je nutné požádat prodejní oddělení společnosti 

UTC a podepsat objednávkový formulář cloudové služby UltraSync. 

Registrace ústředny v cloudu UltraSync 

Registrace ústředny v portálu UltraSync je spojena s měsíčním poplatkem.  

Neregistrované ústředny nepodporují karty SIM UltraSync. Sledování 

komunikační cesty UltraSync tedy není podporováno. 

Když je ústředna ke cloudu UltraSync připojena prostřednictvím karty SIM třetí 

strany, nejsou webový portál a diagnostické funkce k dispozici. 

Karta SIM UltraSync 

ATS7320-SIM je modul ATS7320 GSM s předinstalovanou kartou SIM 

UltraSync. Tento modul a jeho karta SIM by měly být používány k funkcím 

UltraSync pouze v případě, že je ústředna zaregistrována v portálu UltraSync. 

Registrace ústředny v portálu UltraSync je spojena s měsíčním poplatkem.  

Společnost UTC si vyhrazuje právo kontroly, zda je její karta SIM použita ve 

správném modemu. Nesprávné použití modemu nebo karty SIM může mít za 

následek to, že produkt přestane v rámci infrastruktury UltraSync fungovat. 

Poznámka: Karta SIM UltraSync nepodporuje hlášení přes zprávy SMS 

a hlasová hlášení. 

Konfigurace ústředny z mobilní aplikace Advisor Advanced 

Více informací najdete v části „Mobilní aplikace“ na straně 123. 

Vytvoření místa ve webovém portálu 

Každá ústředna je ve webovém portálu reprezentována tzv. místem. Postup 

přidání místa do webového portálu: 

1. Ověřte, že je ústředna připojena k zabezpečenému cloudu prostřednictvím 

sítě ethernet nebo GPRS. 

2. S využitím adresy a přihlašovacích údajů získaných od výrobce se přihlaste 

k webovému portálu. 

3. V seznamu dostupných míst (ústředen) klikněte na možnost Nové místo. 

4. Vyberte své PCO (definovanou výrobcem) nebo zvolte Vlastní monitorování. 

5. Zadejte název místa, podle kterého místo ve webovém portálu poznáte. 

6. V případě potřeby zadejte adresu instalace a kontaktní informace. 

7. Zadejte sériové identifikační číslo ústředny, které naleznete na balení nebo 

na obrazovce „9.5.2 Číslo SID“ popsané na straně 323. 

8. Zvolte časové pásmo. 

9. Vyberte kanál zpráv (VFNN). 
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10. Zadejte číslo účtu. 

Poznámka: Ve webovém portálu lze definovat pouze jedno číslo účtu na 

ústřednu. 

11. Zadejte požadovaný stupeň služeb. 

Stupeň služeb určuje míru zabezpečení a komunikační cestu hlášení, kterou 

může být protokol IP (ethernet), mobilní síť (GPRS) nebo duální (primární 

hlášení přes protokol IP a záložní hlášení přes mobilní síť). 

12. Zvolte formát hlášení vyžadovaný centrálním pultem. 

13. Klikněte na tlačítko Vytvořit. 

Místo je nyní vytvořeno.  

Jeho sledování a řízení lze provádět podle pokynů v příručce k webovému 

portálu. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají funkcí cloudu UltraSync. 
 

Nabídka Strana Popis 

9.1.n.2 Přenosová cesta 293 Nastavení komunikace centrálního pultu na cloud UltraSync. 

9.5 UltraSync 323 Konfigurace komunikace s cloudem UltraSync. 
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Mobilní aplikace 

Mobilní aplikace Advanced Advanced umožňuje sledování a řízení 

zabezpečovacího systému Advisor Advanced prostřednictvím protokolu TCP/IP 

pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. 

Poznámka: Vaše ústředna musí být připojena k ethernetu nebo internetu 

(například prostřednictvím sítě GPRS). Pokud je ústředna připojena k domácímu 

směrovači, je nutné provést tato nastavení: 

• V domácím směrovači nakonfigurujte přesměrování portů. 

• Kústředněse připojte pomocí IP adresy nebo názvu DNS směrovače. 

Požádejte technika, aby vám v ústředně povolil funkci mobilního řízení a předal 

vám všechny informace o připojení. 

Připojení k ústředně prostřednictvím cloudu UltraSync 

Postup připojení k ústředně z mobilní aplikace prostřednictvím cloudu UltraSync: 

1. Spusťte rozšířenou mobilní aplikaci Advanced Mobile App. 

2. Jako komunikační kanál nastavte UltraSync. 

3. Do příslušného pole zadejte sériové číslo vaší ústředny. 

4. Zadejte heslo ke cloudu UltraSync. 

5. Zadejte název ústředny, podle kterého ústřednu v mobilní aplikaci poznáte. 

6. Klepněte na možnost Další. 

Zadejte kód PIN ústředny a zvolte režim dotazů na kód PIN. 

Klepněte na možnost Přihlásit nebo v případě potřeby nastavte další ústřednu. 

Po prvním spuštění aplikace se zobrazí licenční dohoda s koncovým uživatelem 

(EULA). Přečtete si její text a odsouhlaste jej, jinak nebude možné aplikaci 

používat ani se připojit k ústředně. 

Více informací naleznete v uživatelské příručce k mobilní aplikaci Advisor 

Advanced a online nápovědě k mobilní aplikaci Advisor Advanced. 

Související nabídky 

Následující nabídky se týkají funkcí mobilní aplikace. 
 

Nabídka Strana Popis 

3 Nabídka Uživatelé 189 Přidání, úprava a odstranění uživatelů a skupin uživatelů. 

4.5 Kamera Menu 223 Konfigurace kamerových modulů v bezdrátových kamerách. 

6 Výstupy a filtry 249 Konfigurace výstupů. 

9 Komunikace 292 Programování všech možností komunikace napříč celým 

systémem. 
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Nabídka Advisor Advanced 

Pokud se pokusíte zvolit možnost, která není pro váš PIN povolena (například 

uživatelské nabídky), zobrazí se na displeji tato zpráva: 
 
     CHYBA 

 Příst.zakázaný 

Poznámka: Pokud třikrát zadáte nesprávný PIN, zablokuje se klávesnice na 120 

sekund. 

Vyžádání uživatelského kódu 

Systém lze nakonfigurovat tak, aby zabraňoval technikovi v přístupu k nabídkám 

bez svolení správce. Toto vyžaduje například norma EN 50131.  Nastavuje se 

v nabídce „8.2.1 Požad.přijetí“ (viz strana 270). 

Vyžádání kódu na vyzvání 

Systém lze nakonfigurovat tak, aby technikovi neumožnil přístup k nabídkám bez 

svolení operátora centrálního pultu. V takovém případě se technikovi při vstupu 

do nabídky na LCD displeji zobrazí 10místný kód požadavku. Technik musí 

zatelefonovat obsluze centrálního pultu a sdělit operátorovi tento kód požadavku. 

Operátor centrálního pultu poté vygeneruje unikátní jednorázový kód, který sdělí 

technikovi. Technikovi je po zadání tohoto kódu na vyzvání umožněn přístup do 

programovacích nabídek. 

Tento kód je platný po dobu nastavenou v nabídce „8.1.3.6 Ze Servisu“ na 

stránce 268. 

Tato volba se zapíná v nabídce „8.2.6 Kód na výzvu“ na stránce 273. 

Uspořádání kapitol tohoto návodu o volbách nabídek 

Položky nabídek jsou v systému Advisor Advanced číslovány. Tento systém 

číslování se používá i v tomto návodu, takže volba nabídky 1 „Vyblokování zón“ 

je popsána v kapitole „1 Vyblokování zón“. 

Číslo nabídky také odpovídá pořadí tlačítek stisknutých pro přístup do nabídky. 

Například pokud chcete vstoupit do nabídky 1.4 Krokový test, můžete po vstupu 

do nabídky technika stisknout tlačítka 1, 4. 
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Dostupnost možností 

Některé níže popsané možnosti nemusí být dostupné. Dostupnost možností 

závisí na následujících faktorech: 

• Verze firmwaru 

• Model panelu (například model s označením IP nebo model bez označení IP) 

• Nainstalované rozšiřující moduly (například bezdrátový expander nebo 

komunikační modul GSM) 

• Varianta panelu, která se konfiguruje při prvním spuštění. Podrobnosti 

najdete v části „První zapnutí“ na stránce 134. 
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Programování voleb 

Přístup do programovací nabídky technika 

Systém Advisor Advanced se programuje pomocí programovací nabídky 

technika. Před vstupem do programovací nabídky musí správce vypnout systém. 

V závislosti na nastaveních systému můžete být také vyzváni k otevření krytu 

panelu před konfigurací systému. 

Přístup do programovací nabídky technika 

1. Začněte u tohoto zobrazení na displeji LCD: 
 

    UTC F&S 

ÚT 27 kvě 10:00 

2. Pokud je volba „8.2.1 Požad.přijetí“ (viz strana 270) nastavena na hodnotu 

Ano, musí přístup technika nejdříve povolit správce. Správce se musí 

přihlásit, aktivovat volbu „Do servisu“ a odhlásit se. Nyní se může přihlásit 

technik během doby definované v části „8.1.3.6 Ze Servisu“ na straně 268. 

3. Stiskněte tlačítko Nabídka. Na displeji se zobrazí: 
 

Dejte kartu/kód 

>_ 

4. Zadejte kód PIN a poté stiskněte tlačítko Enter. 

Alternativně můžete (pokud je tak nakonfigurováno) přiložit ke čtečce kartu. 

Zobrazí se následující: 
 

Vyblok.přenos 

            >Ne< 

5. Zvolte možnost Ano, pokud chcete během programování systému vyblokovat 

všechny zprávy. Zprávy zahrnují hlášení do centrálního pultu a také hlášení 

událostí do deníků událostí. 

6. Stiskněte tlačítko Enter. Další obrazovka uvádí, zda jsou tampery 

vyblokovány a oblasti vypnuty: 
 

  Vyblok.tamper 

  Obl. vypnuté 

7. Znovu stiskněte tlačítko Enter . Nyní se nacházíte v nabídce programování. 

Zobrazí se následující: 
 

1>Servis 

2 BUS zařízení 
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Nyní můžete:  
 

Možnost Akce Výsledek 

Změna volby Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů Zvolí předchozí nebo následující 

volbu nabídky 

Vstup do volby nabídky Zadejte číslo položky nabídky nebo 

Stiskněte tlačítko Enter nebo Vpravo 

pro vstup do zvolené 

Skok na konkrétní položku 

nabídky 

Zobrazit nápovědu Stiskněte tlačítko Nápověda Zobrazí popis zvolené položky 

nabídky (pokud je k dispozici) 

Opuštění volby 

nabídky 

Stiskněte tlačítko Vlevo nebo 

Smazat 

Opuštění volby nabídky 

 

Nyní můžete zvolit položku nabídky, kterou chcete naprogramovat. V části „Mapa 

programování“ na stránce 398 najdete schéma všech položek nabídky, které 

jsou k dispozici v programovací nabídce. 

Zobrazení na displeji LCD 

Displej LCD na klávesnici má dva řádky znaků.  

Volba programování využívá oba řádky: 
 
DGP číslo 

             >_< 

Příkaz nabídky obvykle využívá jeden řádek. Dva příkazy nabídky jsou 

zobrazeny níže: 
 
1>RAS zařízení 

2 DGP zařízení 

Určité položky nabídky využívají celý displej a řádek „>>>“ označuje podnabídku. 
 
3>Nastavení RAS 

             >>> 

Úpravy voleb 

Po zvolení položky nabídky, kterou chcete naprogramovat, lze většinu možností 

naprogramovat pomocí standardního postupu uvedeného v části „Programování“ 

dole. 

Programování 

Metody programování závisí na možnostech, které chcete naprogramovat. 

Některé možnosti vyžadují hodnotu, jiné vyžadují nastavení Ano/Ne. 
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Programování hodnot 
 
3 Vstupní čas 

           >   < 

• 1 až 0: Zadání nové informace 

• Enter: Potvrzení zadání 

• Vymazání: Odchod beze změn 

Programování možností Ano/Ne 
 
01 Zóna poplach 

           >Ano< 

• Tlačítka se šipkami Nahoru a Dolů: Přepínání mezi volbami 

• Enter: Potvrzení zadání 

Úpravy textu 
 
1 Název oblasti 

>Oblast 1      < 

Tlačítka 1 až 9 mají nad sebou natištěny abecední znaky. Pro zadání písmena 

stiskněte tlačítko s číslicí tolikrát, na kolikátém místě se toto písmeno nachází. 

Jsou k dispozici malá i velká písmena a také číselné hodnoty a mezery. Viz část 

„Rozložení klávesnice“ na straně 132. 

• 1 až 0: Zadání znaku 

• Nahoru: Smazání znaku 

• Dolů: Zpět 

• Vlevo a Vpravo: Posuv kurzoru 

• Funkce a potom Vlevo: smazání textu směrem vzad 

• Funkce a potom Vpravo: smazání textu vpřed 

• Enter: Potvrzení zadání 

• Vymazání: Odchod beze změn 

Úpravy seznamu 
 
5 Oblasti 

      >12.4....< 

• Nahoru a Dolů: Přepínání hodnoty pod kurzorem 

• 0: Zahrne nebo vyloučí všechny hodnoty v seznamu 

• Vlevo a Vpravo: Posuv kurzoru na konkrétní položku 

• Enter: Potvrzení zadání 

• Vymazání: Odchod beze změn 

Pokud je počet prvků seznamu větší než 16, jsou prvky seznamu seskupovány. 

Příklad: 
 
01-10 Oblasti 

    >12.4......< 

V tomto případě nejdříve vyberte skupinu a poté výše uvedeným způsobem 

proveďte úpravu vybrané skupiny. 



 Kapitola 4: Programování 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 131 

Úpravy adresy hostitele 
  
Host název 

>              < 

Na základě stejných pravidel popsaných v části „Úpravy textu“ nahoře zadejte 

jednu z následujících informací: 

• Všechny IP adresy jako nnn.nnn.nnn.nnn. Například 192.168.1.20. 

• Název hostitele jako textový řetězec. Například „utc.com“. V takovém případě 

musí být v nabídce „9.3.n.5 DNS konfig.“ na stránce 308 nakonfigurován 

server DNS a musí být dostupný. 

Potvrzení změn 

Pokud dojde ke změně určitých nastavení, budete vyzváni k potvrzení těchto 

změn, jakmile odejdete z aktuální nabídky. Zobrazí se následující: 
 
Použít nastav.? 

            >Ne< 

Změna ostatních nastavení, která mají vliv na konfiguraci uživatele, jako je délka 

kódu, tísňový poplach atd., vyžaduje reset celé uživatelské databáze. V tomto 

případě budete vyzváni, abyste potvrdili odstranění všech uživatelů. 
 
Reset uživ? 

            >Ne< 

Chcete-li provedené změny ponechat, zvolte možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko 

Enter, jinak se tyto změny zruší. 

Odchod z nabídky 

Rozhodnutí odejít ze systému nabídek je nutné potvrdit.  Zobrazí se odpovídající 

výzva. Chcete-li z nabídky odejít, zvolte možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko Enter.  
  
  Nashledanou? 

            >Ne< 

Případně vyberte „Mód technika“. V tomto případě zůstane ústředna po 

odhlášení technika pomocí klávesnice v servisním režimu. Takto se může 

technik přihlásit na další klávesnici bez nutnosti znovu přepínat do režimu 

programování. 

Pokud se vyskytují nějaké poruchy nebo otevřené vstupy, budou uvedeny 

stejným způsobem jako v nabídce „1.2.4 Stav ústředny“ na stránce “146. 
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Rozložení klávesnice 

Tabulka 22: Rozložení klávesnice ATS111xA pro zadávání textu 

Tlačítko Sekvence znaků 

1 a  b  c  A  B  C  1 

2 d  e  f  D  E  F  2 

3 g  h  i  G  H  I  3 

4 j  k  l  J  K  L  4 

5 m  n  o  M  N  O  5 

6 p  q  r  P  Q  R  6 

7 s  t  u  S  T  U  7 

8 v  w  x  V  W  X  8 

9 y  z  Y  Z  9 

0 Mezera  .  ,  +  −  *  %  0 

Tabulka 23: Rozložení klávesnice ATS1135 pro zadávání textu 

Tlačítko Sekvence znaků 

1 .  ,  ‘  ?  !  –  &  %  *  /  _  <  >  @  1 

2 a  b  c  A  B  C  2 

3 d  e  f  D  E  F  3 

4 g  h  i  G  H  I  4 

5 j  k  l  J  K  L  5 

6 m  n  o  M  N  O  6 

7 p  q  r  s  P  Q  R  S  7 

8 t  u  v  T  U  V  8 

9 w  x  y  z  W  X  Y  Z  9 

0 Mezera  0 

 

Rozložení klávesnice a také text nabídky závisí na jazyku naprogramovaném pro 

aktuálně přihlášeného uživatele. 

Rozvržení se může změnit v závislosti na kontextu upravované hodnoty. 

Například při úpravách telefonních čísel se nejdříve zadávají číslice a až poté 

znaky. 
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Vzdálený přístup 

Přístup k programování ústředny lze získat vzdáleně pomocí konfiguračního 

softwaru. Vzdálený přístup je možný pomocí připojení IP, GPRS, PSTN nebo 

ISDN v závislosti na dostupné konfiguraci hardwaru ústředny a nastavení. 

Poznámka: Připojení pomocí kabelu USB není vzdáleným připojením. 

V základním stavu je nabídka vzdáleně přístupná pomocí stejného PIN kódu 

technika. Kód PIN pro vzdálený přístup lze změnit pomocí nabídky „3.1.n.2.2 

Vzdálený PIN“ na stránce 190. 

Upozornění 

• Poté, co je kód PIN pro vzdálené přihlášení povolen, není ho možné lokálně 

změnit nebo vyřadit a nabídka Vzdálený PIN není dostupná. 

• Pokud se změní délka kódu PIN (pomocí popisu „8.7.4 Délka kódů“ dle 

popisu na stránce 284) ve stavu, kdy je vzdálený kód PIN povolený, nebude se 

moct konfigurační software nadále připojit k naprogramované ústředně. Bude 

nutné v softwaru vymazat konfiguraci ústředny a poté ji znovu vytvořit.  

 

Vzdálená konfigurace je povolena jen v případě, že je volba „8.7.8.1 Vzdálená 

konf.“ na straně 287 nastavena na hodnotu Ano. 

Správce má povolenou vzdálenou konfiguraci ústředny, pouze pokud to povoluje 

možnost „8.7.8.2 Spr. konfigur“ na straně 288. 
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První zapnutí 

Po prvním zapnutí vás systém vyzve k provedení inicializace. 
 
      INFO 

 Inicializace 

Upozornění: Počáteční instalaci systému lze uskutečnit pouze pomocí 

klávesnice 1. 

Před programováním je nutné nastavit odpovídající výchozí hodnoty pro 

konkrétní systém. Během instalace lze definovat následující nastavení. 

Tabulka 24: Hodnoty nastavované během instalace 

Možnost Popis 

1 Jazyk ústředny  Definuje jazyk* nabídek panelu. Tento jazyk slouží pro hlášení v 

případě, že není přihlášen žádný uživatel. Po přihlášení je se jazyk 

přepne na jazyk, který je přiřazen přihlášenému uživateli (nastaveno 

správcem systému). 

2 Výchozí  Definuje výchozí hodnoty podle schválení*. 

3 Čas a datum Datum a čas je nutné nastavit během instalace. Viz též „8.1.1 Čas a 

datum“ na stránce 265. 

4 UltraSync   Možnosti cloudu UltraSync. Podrobnosti naleznete v části „UltraSync“ na 

straně 120. 

 1 Připojení  Povolení nebo zakázání připojení ke cloudu UltraSync. Viz také část 

„9.5.1 Připojení“ na straně 323. 

 2 Heslo  Ke vzdálenému připojení k ústředně prostřednictvím cloudu UltraSync je 

nutné zadat heslo ke cloudu UltraSync. Viz také část „9.5.3.1 Heslo“ na 

straně 323. 

5 Ostatní volby   

 1 Tísňový poplach  Výchozí tísňový poplach. Podrobnosti viz Příručka správce systému 

Advisor Advanced. 

Viz též „8.7.3 Tísňový poplach“ na str. 284. 

 2 Délka kódů   Výchozí délka PIN kódu (povolený rozsah je od 4 do 10). Podrobnosti 

viz část „8.7.4 Délka kódů“ na str. 284. 

 3 Mód změny PIN  Volba Mód změny PIN umožňuje změnit odpovídající režim změny PIN. 

Podrobnosti ohledně použití kódů PIN naleznete v části „PIN“ na 

straně 74. 

Viz též “8.7.5 Mód změny PIN” na str. 284. 

6 Inicializovat   Spuštění postupu instalace 

* Obraťte se na vašeho dodavatele ohledně seznamu dostupných jazyků a schválených verzí. 
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Nastavte odpovídající volby a spusťte instalaci, poté zvolte možnost OK a 

stiskněte tlačítko Enter.  

Nyní budete vyzvání ke změně kódu technika a správce. 
 
Změna PIN 

        Technika 

Stiskněte Enter.  
 
Nový PIN 

>_ 

 
Ověřit kód 

>_ 

Vložte nový instalační kód PIN požadované délky a stiskněte klávesu Enter. Dále 

zadejte znovu kód PIN pro ověření 

Pokud je PIN úspěšně změněn, zobrazí se následující zpráva. 
 
     INFO 

  PIN změněn 

Je-li vložený kód PIN kratší, než je požadováno, nebo je nový kód PIN shodný s 

předchozím kódem, zobrazí se varování. 
 
    Výstraha 

   Špatný PIN 

Pokud selže potvrzení PIN, zobrazí se následující varování. 
 
    Výstraha 

PIN nezměněn 

Opakujte výše uvedené kroky pro správné vložení PINu. 
 
Změna PIN 

         Správce 

Poznámka: 1278 je výchozí PIN pro hlavního technika a 1122 je výchozí PIN pro 

správce. Pokud bude délka čísla PIN nastavena na více než 4 číslice, budou k 

výchozím hodnotám PIN přidány nuly. Například pokud je systém konfigurován 

na šestimístný kód PIN, bude PIN hlavního technika roven 127800. 

Po úspěšném nastavení obou PINů panel pokračuje v instalačním procesu. 

Každou obrazovku potvrďte tlačítkem Enter.  

Na displeji se zobrazí procento dokončení instalace. 

Po dokončení instalace se panel restartuje.  

Poznámka: Většinu těchto hodnot můžete změnit později pomocí nabídky „8.7 

Ústředna“ (viz strana 283). 

Viz také „1.5 Inicializace“ na stránce 163. 

Upozornění: Poté, co v panelu vrátíte výchozí hodnoty nastavení, je třeba 

systém restartovat jeho vypnutím a zapnutím. 
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Automatická konfigurace 

Během druhého spuštění systému si ústředna vyžádá aktivaci automatické 

konfigurace systému. 
  
Auto konf? 

           >Ano< 

Chcete-li postup automatické konfigurace spustit, vyberte volbu Ne a stiskněte 

tlačítko Enter. 

Chcete-li postup automatické konfigurace spustit, vyberte volbu Ano a stiskněte 

tlačítko Enter. 

Systém provede konfiguraci následujících prvků: 

1. Klávesnice a expandery 
  

RAS 1-16 BUS1 

R-?------------- 

  
DGP 1-15 BUS1 

-?------------- 

  
Aud 1-16 BUS1 

-?------------- 

Konfigurace zařízení sběrnice probíhá automaticky podobně jako 

u konfigurace prostřednictvím zobrazení nabídky zařízení. Podrobnosti viz 

část „2.1 Nainstalovaná zařízení“ na str. 165. 

2. Zóny. 

Konfigurace zón se provádí podle čísla nainstalovaných interních a externích 

expanderů a čísla fyzických vstupů ve stavu, který odpovídá normálnímu 

stavu zóny. 

Poznámka: Normální stav zóny závisí na nastavení voleb „2.2.2.n.4.4 Vstup 

typ” na str. 176 a „8.6.1 Vstup typu“ na str. 282. 

Po dokončení konfigurace se zobrazí počet nakonfigurovaných prvků. 
  
    Přidáno 

  R:1 D:0 Z:8 

      A:0 

Zobrazí se následující prvky: R – vzdálené klávesnice (nebo zařízení RAS), D – 

vzdálené expandéry (zařízení DGP), Z – zóny, A – audio zařízení. 

Upozornění: Po instalaci a provedení automatické konfigurace automaticky 

vstoupíte do programovací nabídky. Pro příští vstup do nabídky budete 

potřebovat autorizaci správcem. 
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Kapitola 5 
Popis nabídek 

Přehled 

V této kapitole je uveden popis veškerých položek programovací nabídky 

ústředny Advisor Advanced. 

Další informace ohledně organizace nabídky naleznete v části „Nabídka Advisor 

Advanced“ na str. 126. 
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1 Servis 
 
1>Události 

2 Testy 

Nabídka Servis nabízí technikovi volby pro uvedení do provozu a údržbu, jako 

například přehled hardwaru, výpis událostí atd. 

1.1 Zobrazit události 
 
1>Všechny 

2 Povinné 

Nabídka Zobrazit události představuje rychlý a snadný způsob pro zobrazení 

míst, ve kterých došlo k poplachům. Tyto informace jsou užitečné, pokud jste 

museli resetovat poplach bez předchozí kontroly jeho příčiny. 

Můžete zvolit jeden z následujících typů hlášení: 

1. Všechny: Všechny události.   

2. Povinné: Pouze ty události, které jsou dle normy EN50131-1považovány za 

povinné (poplachy, zapnutí/částečné zapnutí/vypnutí, přepad, tamper, 

porucha, změna uživatele, reset technikem atd.)  

3. Nepovinné: Události jiné než výše uvedené povinné  

4. Technik: Události způsobené technikem (režim programování, připojení PC 

atd.)  

5. Přístup: Přístup k událostem, jako například přístup povolen a přístup 

zakázán.  

6. Komunikátor: Události komunikátoru a komunikace  

Displej zobrazuje, kde k danému poplachu došlo. 
 
1>Příst.povolený 

      Uživatel 3 

Nyní můžete: 

• Procházet seznamem poplachů. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů 

• Zobrazit detaily. Stiskněte tlačítko Enter. 
 
05kvě08 15:04:54 

    Klávesnice 1 

Pokud jsou zde další informace, bude posuv automatický. 

• Opustit historii. Umožňuje opustit historii poplachů a vrátit se k počátečnímu 

zobrazení. Stiskněte tlačítko Smazat. 
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Možnosti testování 

1.2 Testy 
 
1>Testy vstupů 

2 Otřes.det.test 

Nabídka Testy umožňuje přístup ke všem testovacím funkcím. 

1.2.1 Testy vstupů 
 
1>Vstup test 

2 Poč. použ. zón 

Chcete-li testovat vstupy, přejděte do nabídky Test vstupů. 

1.2.1.1 Vstup test 
 
0>Zóna 

1 Ústředna 

Zvolte možnost Zóna, abyste mohli zadat číslo zóny. Nebo můžete nejprve zvolit 

umístění vstupu (ústředna, interní nebo externí expandér) a poté zadat (fyzické) 

číslo vstupu tohoto umístění. 

Zobrazí se číslo, název a stav vstupu. 
 
12>Sklad 

Normální 

Nyní můžete: 

• Procházet seznamem zón. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů. 

• Procházet stavy vstupu, typy zón a umístění zóny. Stiskněte tlačítko Vlevo 

nebo Vpravo. 
 
12>Sklad 

     Poplach 

 
12>Sklad 

  Ústř Exp 1.12 

 

• Ukončit test vstupů. Stiskněte tlačítko Smazat. 

1.2.1.2 Počet použitých zón 
 
Kapacita zón: 64 

Zóna použita: 8 

Nabídka Počet použitých zón uvádí následující systémová data: 

• Kapacita zón: Maximální počet zón v systému Advisor Advanced 

• Zóna použita: Počet aktuálně naprogramovaných zón. 
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1.2.1.3 RF RSSI test 
  
1>Expander 1 

2 Expander 5 

Nejdříve vyberte umístění vstupu. 

Poznámky 

• Zobrazí se pouze stávající expandery RF.  

• Funkce není podporována u bezdrátových expanderů ATS1235 s verzí 

firmwaru starší než 1.20. 

Zadejte číslo fyzického vstupu v tomto umístění. Zobrazí se indikace RSSI pro 

vybranou zónu. 
  
Zóna 1 

-44dBm [IIII ] 

Poznámka: U zařízení ATS1235 se hodnota automaticky aktualizuje při každé 

aktivaci vybrané zóny. 

Je-li bezdrátový detektor vybaven dvěma bezdrátovými vysílači, LDR (s nízkou 

rychlostí přenosu dat) a HDR (s vysokou rychlostí přenosu dat), výše uvedená 

obrazovka zobrazuje data LDR.  

Stisknutím tlačítka Vpravo můžete přepnout data přijímače z režimu LDR do 

režimu HDR nebo můžete 2 sekundy počkat, než se obsah obrazovky přepne 

automaticky. 
 
Zóna 1 

QI=50% [III  ] 

Další informace o kvalitě komunikace naleznete v příručce příslušného 

bezdrátového expanderu. 

1.2.1.4 RF diagnostika 
  
1>Expander 1 

2 Expander 5 

Nejdříve vyberte umístění vstupu. 

Poznámky 

• Zobrazí se pouze stávající expandery RF.  

• Funkce není podporována u bezdrátových expanderů ATS1235 s verzí 

firmwaru starší než 1.13. 

Zadejte číslo fyzického vstupu v tomto umístění. Poté se zobrazí stav RF, 

například: 
  
Zóna 1 

LB D 

Zařízení může hlásit následující stavy: 

• Stav RF OK: Zařízení RF funguje správně 

• Žádná data: Ze zařízení RF nebyla přijata žádná data 
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• LB: Nízký stav akumulátoru 

• SS: Krátký dohled 

• LS: Dlouhý dohled 

• D: Požární detektor je znečištěný 

1.2.1.5 Kamtest dosah 
  
17 Kamera 17 

18 Kamera 18 

Test dosahu kamery vám umožňuje provádět ověřování příjmu signálu kamery 

PIR. 

Chcete-li aktivovat test dosahu, vyberte kameru. 
  
   Kamera 17 

 v test dosahu 

V tomto režimu se kvalita příjmu signálu bezdrátových kamer zobrazuje 

prostřednictvím barvy kontrolky LED poplachu: 

• Zelená: Dobrý signál 

• Oranžová: Střední signál 

• Červená: Slabý signál 

Kontrolka LED se řídí nejslabším komunikačním spojením LDR a HDR. 

Další informace o kvalitě komunikace naleznete v příručce příslušného 

bezdrátového kamerového expanderu PIR. 

1.2.1.6 Neaktivní dny 
  
0>Reset časov. 

             >>> 

Funkce obráceného krokového testu se provádí sledováním časovačů neaktivity 

všech zón a posouzením, zda je dlouhá doba neaktivity způsobena poruchou 

detektoru. 

Nabídka umožňuje zobrazení časovačů dnů neaktivity jednotlivých zón 

a resetování časovačů všech zón. 

Při každé aktivaci zóny se resetuje časovač dnů neaktivity této zóny. Rozsah 

časovače je od 0 do 127 dnů. 

Stisknutím tlačítka 0 se resetují všechny časovače dnů neaktivity. 

Volbou zóny zobrazíte její časovač. 
 
1>Zóna 1 

             108 

Viz též část „8.1.4.7 Neaktivní dny“ na stránce 269. 
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1.2.1.7 Zóna kOhm 
  
1>Ústředna 

2 Exp.vst. 

Nabídka umožňuje monitorování odporů zón. 

Nejprve zvolte umístění vstupu (ústředna nebo interní expandér). Poté zadejte 

číslo (fyzického) vstupu v tomto umístění. 

Zobrazí se odpor zóny. 
 
Ústředna 1.1 

        4,6 kOhm 

Hodnoty nad 65 kΩ jsou považovány za otevřený stav. 

Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů nyní můžete procházet seznamem vstupů. 

Poznámka: Externí expandéry (DGP) tuto funkci nepodporují. 

1.2.1.8 Detektor Test 
  
1>Trvání [sek] 

              10 

Funkce testování detektoru umožňuje provádění vzdáleného testování detektorů 

s vyhrazeným testovacím vstupem. Nabídka umožňuje provedení konfigurace 

parametrů automatického testu detektoru a ruční spuštění testu. 

1.2.1.8.1 Trvání [sek] 
  
1 Trvání [sek] 

            >10< 

Doba trvání určuje dobu, po kterou bude testovací signál aktivní. Povolený 

rozsah je od 10 do 60 sekund. 

1.2.1.8.2 Test Čas 
  
2 Test Čas 

         >00:00< 

Denní doba, kdy systém aktivuje automatický test detektoru. 

Povolený rozsah je od 00:00 do 23:59, kde 00:00 odpovídá volbě Vyp., tj. 

automatický test je zakázán. 

1.2.1.8.3 Test při Zap 
  
3 Test při Zap 

          >Vyp.< 

Určuje, zda se po zapnutí oblasti s příslušným detektorem aktivuje nebo 

neaktivuje automatický test. 
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1.2.1.8.4 Ruční test 
  
4 Ruční Test 

        >Zrušit< 

Chcete-li test detektoru aktivovat ručně, změňte volbu na OK a stiskněte tlačítko 

Enter. 

1.2.1.9 Přem. Zón 
  
1>Tlač. odchodu 

     Přemos. vyp 

Nabídka umožňuje provést přemostění zón ručně. 

1.2.2 Otřes.det.test 
 
1>Ústředna 

2 Exp.vst. 

Pomocí nabídky Test otřesového detektoru můžete otestovat jeho citlivost. 

Napřed zvolte umístění vstupu (panel, interní nebo externí expander). Poté 

zadejte číslo (fyzického) vstupu v tomto umístění. 

Zobrazí se stav vstupu. 
 
Panel 1.1 

       Klidový 0 

Zatřeste danou konstrukcí. V nabídce se zobrazí stav vstupu a síla úderu otřesu 

(více informací najdete v části „4.1.n.7.2 Síla úderu“ na straně 212. 

Správné nastavení síly úderu lze nastavit na hodnotu +1, pokud by měl být 

poplach aktivován pouze při překročení testovacích otřesů. 

1.2.3 Výstupy a spouštěče 
  
1>Test výstupu 

2 Stav spouštěče 

Nabídka Výstupy a spouštěče umožňuje testovat výstupy a kontrolovat stav 

spouštěčů. 

1.2.3.1 Výstup test 
 
1>Výstupy 

2 RAS LED 

Test výstupů umožňuje zkontrolovat výstupy a LED. 

1.2.3.1.1 Výstupy 

Nabídku Výstupy použijte k testování systémových výstupů.  

Napřed zvolte umístění výstupu (panel, interní či externí expander nebo 

klávesnice). Poté zadejte číslo výstupu v tomto umístění. 
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Zobrazí se aktuální stav výstupu. 
 
Panel 1.1 

            Vyp. 

Nyní můžete: 

• Přepínat jeho stav pomocí tlačítka Enter . 

• Procházet seznamem výstupů. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů 

• Ukončit test výstupů. Při ukončení se stav výstupu vrátí do původního stavu. 

Stiskněte tlačítko Smazat. 

1.2.3.1.2 RAS LED 
 
1>Klávesnice 1 

2 Klávesnice 2 

Nabídka Kontrolky LED klávesnice slouží k testování klávesnice a kontrolek LED 

čtečky. 

Zvolte klávesnici a stiskněte tlačítko Enter. 

Nyní můžete: 

• Přepínat všechny kontrolky LED klávesnice do stavu svítí nebo nesvítí 

pomocí tlačítka Enter. 

• Ukončit test kontrolek LED klávesnice. Stisknutím tlačítka Smazat ukončíte 

tento test a obnovíte stavy LED. 

1.2.3.2 Stav spouštěče 
  
1>Spouštěč 1 

2 Spouštěč 2 

Pomocí nabídky Stav spouštěče můžete ručně měnit stav příznaků spouštěčů. 

Vyberte spouštěč a poté vyberte odpovídající příznak. Dále nastavte požadovaný 

stav. 
  
1>ČAS ROZVRH 

            Vyp. 

 

1.2.4 Stav ústředny 
  
1>Zobr.otv.zón 

2 Poplachy 

Nabídka Stav panelu poskytuje přehled všech neobvyklých stavů zón, poplachů 

a poruch v systému. 

Vyberte stav, který chcete zobrazit. 
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1.2.4.1 Zobr.otv.zón 
  
     INFO 

 Zobr.otv.zón 

  
2>Vstup. dveře 

     Zóna tamper 

Zobrazení neobvyklých stavů zón. 

Všechny položky se automaticky posouvají. Ukončete stisknutím tlačítka Enter. 

1.2.4.2 Poplachy 
  
     INFO 

 Žádné Poplachy 

Zobrazení aktivních poplachů. Ukončete stisknutím tlačítka Enter. 

1.2.4.3 Poruchy 
  
     INFO 

 Žádné poruchy 

Zobrazení aktivních poruch systému. Ukončete stisknutím tlačítka Enter. 

1.2.5 Krokový test 

Nabídka Krokový test umožňuje testování zón. Zóna úspěšně absolvuje tento 

test, pokud přepíná svůj stav z normálního do aktivního a poté z aktivního do 

normálního. Při krokovém testu je každá změna stavu zóny signalizována 

bzučákem klávesnice nebo interním zvonkem. 

Viz také část „Krokový test“ na str. 91 v kapitole „Funkce systému“. 

1.2.5.1 Spustit 

Spuštění krokového testu technika. 

Podrobnosti viz část „Krokový test technika“ na str. 92. 

1.2.5.2 Volby 
 
1>Použ.int.sir 

             Ano 

Nabídka Volby umožňuje nastavení následujících voleb krokového testu: 

1.2.5.2.1 Použít interní sirénu 
 
1 Použ.int.sir 

           >Ano< 

Pokud je volba Použít interní sirénu nastavena na Ano, bude aktivace každé 

testované zóny signalizována interní sirénou. 
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1.2.5.2.2 Použ. bzučák 
  
2 Použ. bzučák? 

            >Ne< 

Pokud nastavíte možnost Ano, bude aktivace každé testované zóny 

signalizována bzučákem klávesnice. 

1.2.5.2.3 Netest.doUdál. 
 
3 Netest.doUdál 

           >Ano< 

Pokud je volba Netestováno do protokolu událostí nastavena na Ano, budou 

netestované zóny zaznamenávány do systémového protokolu. 

1.2.5.2.4 Tamper zóny 
 
4 Tamper zóny 

           >Ano< 

Pokud je volba Tamper zóny nastavena na Ano, bude tamper zóna zahrnuta do 

krokového testu. 

1.2.5.2.5 RAS / DGP tamper 
 
5 RAS/DGP tamper 

            >Ne< 

Pokud je možnost RAS/DGP tamper nastavena na hodnotu Ano, poplachy 

tamper z klávesnic a expanderů přiřazené k této oblasti musí být také testovány. 

1.2.5.2.6 Tamper sirény 
 
6 Tamper sirény 

            >Ne< 

Pokud je volba Tamper sirény nastavena na Ano, bude nutné testovat také 

alarmy tamper ze sirén přiřazených k této oblasti. 

1.2.5.2.7 Frekvence 
 
7 Frekvence 

         >Nikdy< 

Nastavení frekvence definuje, jak často je uživatel vyzýván k provádění 

uživatelského krokového testu před zapnutím oblasti. K dispozici jsou dvě 

spojení: 

• Nikdy: Uživatelský krokový test se nevyžaduje  

• Každé zapnutí: Uživatel je požádán o provedení krokového testu před 

každým zapnutím.  

• 1. zapnutí v daný den: Uživatel je požádán o provedení krokového testu před 

prvním zapnutím každý den.  
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• 1. zapnutí v daný týden: Uživatel je požádán o provedení krokového testu 

před prvním zapnutím každý týden.  

• 1. zapnutí v daný měsíc: Uživatel je požádán o provedení krokového testu 

před prvním zapnutím každý měsíc.  

Poznámka: Pro účely krokového testu ukládá systém Advisor Advanced 

informace o aktivaci libovolné zóny po dobu 4 hodin. Proto pokud byla daná zóna 

aktivována během posledních 4 hodin před krokovým testem, nebude zahrnuta 

do seznamu požadovaných zón k provedení testu. Pokud byly všechny testové 

zóny aktivovány během této doby, nebude krokový test požadován. 

1.2.5.2.8 Nutný při zap. 
 
8 Nutný při zap. 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Nutný při zapínání nastavena na Zapnuto, je požadovaný 

uživatelský krokový test povinný. Tato oblast nemůže být zapnuta, dokud nebude 

krokový test proveden. 

1.2.5.2.9 Reduk KrokTest 
  
9 Reduk KrokTest 

            >4h< 

Doba redukovaného krokového testu je doba před zahájením redukovaného 

krokového testu, v níž bude aktivace dané zóny vyjmuta ze seznamu. K dispozici 

jsou následující možnosti: 

• 4h: Redukovaný krokový test bude zahrnovat pouze ty zóny, které nebyly 

během posledních 4 hodiny aktivní.   

• zap – zap: Redukovaný krokový test bude zahrnovat pouze ty zóny, které 

nebyly od posledního zapnutí aktivní.   

Viz „1.2.5.1 Spustit“ na stránce 147, kde najdete podrobnosti o redukovaném 

krokovém testu. 

1.2.5.3 Kr.test zóny 
  
S reportem 

           >Ano< 

Před zahájením krokového testu je nutné upřesnit, zda je požadováno hlášení 

pro centrální pulty (podrobnosti viz část „1.2.5.1 Spustit“ na stránce 147). 

Napřed zvolte umístění vstupu (panel, interní nebo externí expander). Poté 

zadejte číslo (fyzického) vstupu v tomto umístění. 

Pokračujte provedením krokového testu této konkrétní zóny stejným způsobem 

jako při provádění standardního krokového testu pro všechny zóny. Viz část 

„1.2.5.1 Spustit“ na stránce 147. 
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1.2.5.4 Kroktest mód 
  
4 Kroktest mód 

            >Ne< 

Speciální režim krokového testu umožňuje ověření funkčnosti celého 

zabezpečovacího systému. V tomto režimu musí servisní technik nebo 

bezpečnostní pracovník provést na funkčním zabezpečovacím systému co 

největší možné množství akcí. Mezi tyto akce patří zapnutí a vypnutí, vstupy 

a odchody, aktivace všech detektorů a stavů tamper. Systém se chová obvyklým 

způsobem, odesílá všechny poplachové a tamper události do centrálního pultu, 

pouze nejsou aktivní sirény systému. 

To umožňuje obsluze centrálního pultu přezkoumat všechny přijaté poplachy 

a ověřit, zda příslušné funkce systému pracují správně. 

1.2.5.5 Aktivní KrokT 
  
Zóna A 

             >>> 

Aktivní krokový test umožňuje provedení testu přenosu poplachu v případě 

simulace potvrzeného poplachu (vyžadováno ACPO). 

Podrobnosti viz část „Aktivní krokový test“ na str. 93. 

1.2.6 Zkušební volání 
 
1>PCO 1 

2 PCO 2 

Nabídka Zkušební volání umožňuje definovat automatický interval zkušebního 

volání a provádět zkušební volání na vyžádání. 

1.2.6.n Volba centrálního pultu 
  
1>Mód TestVolání 

            Vyp. 

Vyberte centrální pult, abyste mohli nakonfigurovat možnosti zkušebního volání. 

1.2.6.n.1 Mód TestVolání 
  
1 Mód TestVolání 

          >Vyp.< 

Vyberte režim testovacího volání. K dispozici jsou následující režimy: 

• Vypnuto: Funkce automatického testovacího volání je zakázána. 

• Čas: Automatické testovací volání se spouští každý den v čase 

naprogramovaném v části „1.2.6.n.2 Čas testovacího volání” na stranì 151.  

• Perioda volání: Automatické testovací volání se spustí v čase určeném v části 

„1.2.6.n.2 Čas testovacího volání” na stranì 151, a poté se zopakuje 

v intervalu naprogramovaném v části „1.2.6.n.3 Perioda volání” na stranì 151.  
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1.2.6.n.2 Čas testovacího volání 
 
2 Čas volání 

          >0:35< 

Je-li volba „1.2.6.n.1 Mód TestVolání“ na stranì 150 nastavená na hodnotu Čas, 

nabídka umožňuje určit čas dne pro testovací volání do centrálního pultu.  

Je-li volba „1.2.6.n.1 Mód TestVolání“ na stranì 150 nastavená na hodnotu 

Perioda volání, nabídka umožňuje určit čas dne pro první testovací volání do 

centrálního pultu. Jakmile nastane čas definovaný v této nabídce, začne panel 

vysílat zprávu o události RP (Automatický test / prozváněcí test) do 

odpovídajících centrálních pultů. Tato událost se odesílá periodicky. Perioda je 

definována v nabídce „1.2.6.n.3 Perioda volání“ dole. 

Poznámka: Pokud je volba „1.2.6.n.4 Prodlužovat čas“ dole nastavena na 

hodnotu Ano, může se skutečný čas zkušebního volání lišit v závislosti na jiných 

událostech hlášených do centrálního pultu. 

Tento čas spuštění panel použije, pokud nastane jedno z následujících: 

• Panel je resetován 

• Jedna z voleb zkušebního volání je změněna technikem 

Čas zkušebního volání se nastavuje ve 24hodinovém formátu – HH:MM. 

1.2.6.n.3 Perioda volání 
 
3 Perioda volání 

           >   < 

Nabídka Perioda volání definuje interval pro zkušební volání, která jsou popsána 

v části „1.2.6.n.2 Čas testovacího volání“ nahoře. 

Povolený interval má rozsah od 1 do 999 hodin. 

1.2.6.n.4 Prodlužovat čas 
 
4 Prodlužovat č> 

            >Ne< 

Volba Prodlužovat čas definuje, zda je interval zkušebního volání počítán od 

předchozího zkušebního volání nebo od posledního hlášení úspěšné události.  

Pokud je tato volba nastavena na Ano, bude zpoždění zkušebního hovoru po 

odeslání události prodlouženo a další zkušební volání bude odloženo.  

Pokud je tato volba nastavena na Ne, proběhne další zkušební volání v době 

zkušebního volání po předchozím zkušebním volání bez ohledu na jiné hlášené 

události. 
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1.2.6.n.5 OpakTV při FTC 
 
5 OpakTV při FTC 

            >Ne< 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano, při poruše komunikace (FTC) 

se bude panel každou hodinu pokoušet navázat komunikaci zahájením 

zkušebního volání. Jinak dochází k pokusům o testovací volání obvyklým 

způsobem. 

Upozornění: Tuto funkci povolte pouze pro primární centrální pult. 

1.2.6.n.6 Manuální test 
 
Volání PCO 1... 

      Připraveno 

Volba Manuální test umožňuje testovat hlášení do centrálního pultu. Zvolte 

centrální pult. Panel se nyní pokusí spojit se zvoleným centrálním pultem. 

Proces volání se bude zobrazovat na displeji. 

1.2.7 IP diagnostika 
  
1>ETH 

             >>> 

Nabídka Diagnostika protokolu IP poskytuje přístup k diagnostickým nástrojům 

pro konektivitu IP. 

1.2.7.n Volba rozhraní 
 
1>IP statistiky 

             >>> 

Volba rozhraní pro diagnostiku. Na základě firmwaru a hardwaru panelu lze volit 

z následujících rozhraní: 

• ETH: Ethernet 

• GPRS: GPRS přes GSM modul. 

1.2.7.n.1 Statistiky IP 
 
1>TX pakety 

               5 

Nabídka Statistiky IP umožňuje zobrazení statistik uvedených níže. 

• 1 TX pakety: Počet odeslaných paketů  

• 2 RX pakety: Počet přijatých paketů  

• 3 Odmít.pakety: Počet paketů odmítnutých vestavěnou bránou firewall. Více 

informací najdete v části „9.3.n.7 Firewall“ na stránce 309.  

• 4 TX bajty: Počet odeslaných bytů  

• 5 RX bajty: Počet přijatých bytů  

• 6 Vym.statist.?: Tento příkaz smaže výše uvedená data.  
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1.2.7.n.2 Ping hostitele 
 
Host název 

>              < 

Příkaz Ping hostitele umožňuje odeslat příkaz ping na určenou síťovou adresu. 

Tento příkaz slouží ke kontrole existence a dostupnosti specifikovaného hostitele 

z panelu v dané síti 

Poznámka: Příkaz ping musí být vzdáleným hostitelem akceptovatelný. 

Přesvědčte se, že jeho brány firewall a routery umožňují požadavky a odezvy 

ping. Platí to pro veškeré příkazy ping. 

1.2.7.n.3 Ping PC 
 
1>PC spoj 1 

---------------- 

Příkaz Ping PC umožňuje odesílat ping do specifikovaného PC, pokud je 

konfigurováno jako PC připojení přes IP. Tato funkce je identická funkci v 

nabídce „9.4 Připojení počítače“. Více informací najdete v části „9.4.1.n.4.3 Ping 

hostitele“ na stránce 322. Viz též „1.2.7.n.2 Ping hostitele“ nahoře. 

1.2.7.n.4 Ping PCO 
 
2>PCO 2 

---------------- 

Příkaz Ping PCO umožňuje odesílat ping do specifikovaného centrálního pultu, 

pokud je konfigurováno jako PCO připojení přes IP. Tato funkce je identická 

funkci v nabídce „9.1 Centrální pult“. Více informací najdete v části „9.1.n.4.3 

Ping hostitele“ na stránce 298. Viz též „1.2.7.n.2 Ping hostitele“ nahoře. 

1.2.7.n.5 Stav NTP 
  
5>Stav NTP 

       Neaktivní 

Obrazovka Stav NTP umožňuje kontrolovat aktuální stav nakonfigurovaného 

serveru NTP (Network Time Protocol). Obrazovka Stav NTP umožňuje 

kontrolovat aktuální stav nakonfigurovaného serveru NTP (Network Time 

Protocol). Možné stavy serveru jsou uvedeny níže. 

• Neaktivní: Server NTP není dosud dotazován. Tento stav je obvykle aktuální 

po restartu panelu nebo konfiguraci NTP.  

• Neznámý: Dotaz byl odeslán, ale dosud nebyla ze serveru NTP přijata žádná 

odpověď.  

• Selhání: Žádná odpověď ze serveru NTP.  

• OK: Server NTP odpověděl na dotaz.  

• Chyba spojení: Vadná Ethernetová linka.  
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1.2.8 GSM diagnostika 
  
1>Stav PIN 

       Normální. 

Nabídka Diagnostika GSM poskytuje přístup k diagnostickým nástrojům pro 

konektivitu GPRS a SMS. 

1.2.8.1 Stav kódu PIN 
 
1>Stav PIN 

       Normální. 

Stav PIN je informativní obrazovkou, která umožňuje ověřit stav akceptace kódu 

PIN. Tímto stavem může jeden z následujících: 

• Normální: Akceptován SIM.  

• Neznámý: Stav je neznámý. 

• Zůst.jedenpokus! Karta SIM umožňuje poslední pokus o správný PIN.  

• Požadován PUK! Karta SIM je po třech neúspěšných pokusech o zadání PIN 

zablokovaná, dokud nezadáte PUK. 

Můžete ji odblokovat pouze tak, že ji vložíte do standardního mobilního 

telefonu a zadáte PUK. U systému Advisor Advanced není možnost zadat 

PUK. 

1.2.8.3 GSM sit. Reg. 
  
3>GSM sit. Reg. 

      Domácí síť 

Stavem registrace sítě GSM může být jeden z následujících: 

• Neaktivní: Dialer není registrován v síti a nevyhledává ji a ani nepřipojuje  

• Domácí síť: Registrováno v domácí síti  

• Hledání: Vyhledávání sítě pro registraci  

• Reg. zakázána: Registrace do sítě byla odmítnuta  

• Neznámý: Stav registrace je neznámý  

• Roaming: Registrováno do roamingové sítě  

1.2.8.4 GPRS sit. Reg. 
  
4>GPRS sit. Reg. 

      Domácí síť 

Stav registrace v síti GPRS může mít stejné hodnoty, jak je popsáno v části 

„1.2.8.3 GSM sit. Reg.“ nahoře. 



 Kapitola 5: Popis nabídek 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 155 

1.2.8.5 GPRS stav 
   
5>GPRS stav 

       Nastaveno 

Stav sítě GPRS může být: 

• Nedostupné: Funkce sítě GPRS jsou nedostupné.  

• Není síť: Funkce sítě GPRS jsou k dispozici, ale není dostupná síť (např. 

vadná SIM karta).  

• Nespojeno: Funkce sítě GPRS jsou k dispozici, není ale navázáno spojení 

(parametry protokolu IP nejsou nastaveny).  

• Nastaveno: Funkce sítě GPRS jsou k dispozici a spojení je vytvořeno.  

• Zastaveno: Funkce sítě GPRS jsou k dispozici, ale spojení je pozastaveno z 

důvodu vypršení času pro spojení. Více informací najdete v části „9.3.n.7.8 

Čas rozpojení“ na stránce 317.  

• Žádná data: Neznámá chyba.  

1.2.8.6 Jméno sítě 
  
5>Jméno sítě 

           MyGSM 

Názvem sítě je název sítě GSM, do které je dialer GSM aktuálně přihlášen. 

Jedná se o informaci pouze pro čtení. Tento název může být „neznámý“, pokud 

komunikační modul nerozpozná síťový kód. 

1.2.8.7 Síťový kód 
   
6>Síťový kód 

                 

Kód sítě je jedinečné identifikační číslo sítě GSM, ve které je dialer GSM právě 

registrován. 

1.2.8.8 RSSI 
  
8>RSSI 

 23 [IIII ] 

Hodnota síly přijímaného signálu (RSSI) je diagnostickou informací pouze pro 

čtení. 

K dispozici jsou následující rozsahy. 

Tabulka 25: Rozsahy RSSI 

RSSI Úroveň signálu Čárový ukazatel Popis 

0 <−112 dBm [     ] Žádný signál 

1 až 7 −111 až −99 dBm [I    ] Nedostatečná úroveň signálu 

8 až 12 –97 až –89 dBm [II   ] Průměrná úroveň signálu 

13 až 20 –87 až –73 dBm [III  ] Dobrá úroveň signálu 

21 až 26 –71 až –61 dBm [IIII ] Vynikající úroveň signálu 
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RSSI Úroveň signálu Čárový ukazatel Popis 

27 až 31 >−60 dBm [IIIII] Vynikající úroveň signálu 

Pro spolehlivý přenos dat doporučujeme hodnotu RSSI vyšší než 16. 

1.2.8.9 Zpr.zasl.24hod 
    
1>Všechny SMS 

               0 

Nabídka Zpr.zasl.24hod uvádí seznam zpráv SMS odeslaných od půlnoci 

(00:00). K dispozici jsou následující podnabídky. 

• 1 Všechny SMS: Všechny zprávy.  

• 2 Report SMS: Zprávy hlášení.  

• 3 Neznámá SMS: Řídicí uživatelské zprávy, které nebyly rozpoznány, a proto 

byly přesměrovány ke Správci.  

Poznámka: Toto počitadlo pracuje pouze tehdy, pokud bylo povoleno 

přeposílání SMS. Viz část „9.3.n.6.2 SMS doručování“ na stránce 315. 

1.2.8.10 Baterie stav 
    
10>Baterie stav 

              OK 

Na informativní obrazovce je uveden stav baterie modulu GSM. 

Stav baterie by měl být OK. Pokud je baterie vadná nebo chybí, je stav baterie 

Selhání. 

1.2.9 Test baterie 
  
1>Test volby 

2 Ruč Test Bat 

Tato nabídka umožňuje provádět ruční test baterie a nastavit automatický test 

baterie ústředny nebo expanderu. 

Poznámky 

• Tato funkce je dostupná pouze u určitých zařízení, například u expanderů 

ATS120xE. 

• Test baterie funguje pouze tehdy, pokud není přítomna porucha síťového 

napájení. 

1.2.9.1 Test volby 
  
1>Ústředna 

3 DGP 

Tato nabídka umožňuje nastavení automatického testu baterie. 

Nejdříve vyberte ústřednu nebo expander pro test baterie. 
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1.2.9.1.m Volba typu zařízení 
  
1>DGP 1 

2 DGP 2 

Vyberte příslušnou skupinu zařízení. 

1.2.9.1.m.n Výběr zařízení 
  
1>Čas testu 

2 Bat. Test frek 

Vyberte příslušné zařízení. 

1.2.9.1.m.n.1 Čas testu 
  
1 Čas testu 

           > 10< 

Nastavte dobu trvání (v minutách) testu baterie. 

Povolený rozsah je od 2 do 254.  

1.2.9.1.m.n.2 Bat. Test frek 
  
2 Bat. Test frek 

       >Zakázán< 

Nastaveni frekvence automatického testu baterie. Možné jsou tyto hodnoty: 

• Zakázán 

• Každý pracovní den 

• Každé pondělí 

• První pondělí v měsíci 

• Každý den 

1.2.9.1.m.n.3 Čas startu 
  
3 Čas startu 

         >00:00< 

Nastavení doby, kdy se spustí automatický test baterie zařízení. 

1.2.9.2 Ruč Test Bat 
  
1>Ústředna 

3 DGP 

Tato nabídka umožňuje provedení manuálního testu baterie zařízení. 

1.2.9.2.m Volba typu zařízení 
  
1>DGP 1 

2 DGP 2 

Vyberte příslušnou skupinu zařízení. 
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1.2.9.2.m.n Výběr zařízení 
  
1>Čas testu 

2 StartStop test 

Vyberte příslušné zařízení. 

1.2.9.2.m.n.1 Čas testu 
 
1 Čas testu 

           > 10< 

Nastavte dobu trvání (v minutách) testu baterie. 

Povolený rozsah je od 1 do 254. 

1.2.9.2.m.n.2 Start/Stop test 
  
2 Spustit test? 

           >Ano< 

Zahájí se test baterie. 

Doba trvání testu je nastavena v nabídce „1.2.9.2.m.n.1 Čas testu“ dole. 

Pokud test baterie tohoto zařízení již probíhá, zobrazí se výzva k zastavení 

tohoto testu. 

1.2.9.3 Bat. vyměněna 
  
Potvrdit? 

            >Ne< 

Po provedení výměny baterie by technik měl tuto akci potvrdit v nabídce Baterie 

vyměněná. 

Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko Enter. Potvrzení zůstane zobrazené po 

dobu 3 sekund. 
  
     INFO 

 Bat. Potvrz. 

Výměna baterie je zaznamenána v protokolu událostí ústředny. 

1.2.10 Ústř. Diag 
  
1>Ústř. V/A 

2 Napětí baterie 

Diagnostika ústředny umožňuje monitorování konkrétních údajů o elektřině, 

například se může jednat o proud a napětí. 
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1.2.10.1 Ústř. V/A 
  
Ústř. Napětí: 

          13,8 V 

 
Ústř. Proud: 

           0,8 A 

Na posunovatelných obrazovkách je uvedeno napětí a proud systému. 

1.2.10.2 Napětí baterie 
  
Napětí baterie: 

          12,8 V 

Na obrazovce je uvedeno napětí baterie. 

1.2.11 Kontr. karty 
  
 Přiložit kartu 

     RAS 1 

Tato nabídka slouží ke čtení dat z karty. 

Přiložte kartu na klávesnici zobrazenou na obrazovce stejným způsobem, jako 

při programování karty (viz „3.1.n.3.1 Přiřaď kartu“ na stránce 191). 

Poznámka: Klávesnice k programování karty je definována v popisu „8.8.5 Načit. 

Karet“ na stránce 289. 

Pokud je karta v systému naprogramovaná, zobrazí se uživatelské informace 

jejího držitele: 
 
  Uživatel 05 

    J.Smith 

 

Pokud je karta neznámá, její typ a data se zobrazí ve stejném formátu jako v 

deníku událostí. 
 
   CARD/TAG 

  98832665774 

Nabídku opustíte přiložením jiné karty nebo stisknutím tlačítka X. 

1.2.12 Demo mód 
  
1-8 Demo mód 

      >1234....< 

Umožňuje povolení pokročilého výukového ukázkového režimu.  

Výběr oblastí, ve kterých bude aktivní demo mód. 
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V tomto režimu je provoz systému omezen následujícím způsobem: 

• Na všech klávesnicích přiřazených k vybraným oblastem se bude zobrazovat 

následující zpráva: 
  

    DEMO MÓD 

    Povolen 

• Funkční jsou pouze Vstup/výstupní a Přístupové zóny. 

• Žádné povinné události nejsou hlášeny do centrálního pultu 

a zaznamenávány do protokolu událostí. Přepínání ukázkového režimu také 

není hlášeno. 

Viz též část „1.1 Zobrazit události“ na stránce 140. 

• Reset pro techniky je vyřazen. 

• Krokový test je vyřazen. 

• Vnitřní a venkovní sirény jsou zakázány. 

Demo mód je zrušen: 

• Automaticky po 15 minutách 

• Pokud tato volby vypnuta 

• Pokud je systém restartován 

Režim lze aktivovat pouze pomocí klávesnice. 

Poznámka: Demo mód je třeba aktivovat pouze tehdy, pokud jsou všechny 

oblasti vypnuté. 

1.2.13 Dveře ovládání 
   
1>Dveře otevřít 

 

Tato nabídka umožňuje odeslat přímý příkaz konkrétním dveřím. 

• 1 Dveře otevřít: Otevře konkrétní dveře na dobu nastavenou u dveří. Viz část 

„5.1.n.5.1 Čas odemknutí“ na straně 229.  

• 2 Dveře zamknout: Zamkne konkrétní dveře.   

• 3 Dveře odemknout: Odemkne konkrétní dveře do doby odeslání příkazu 

Dveře zamknout.   

• 4 Dveře zakázat: Zakáže konkrétní dveře. Zakáže přístup všem uživatelům.   

• 5 Dveře povolit: Povolí zakázané dveře.   

Vyberte příkaz, poté zvolte dveře ze seznamu dveří a stiskněte tlačítko Enter. 

1.2.14 Poslech 
  
1>Telef. číslo 

    +88123456789 

Nabídku použijte k testování obousměrné audio relace mezi systémem a jiným 

telefonním číslem. 
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Tato možnost je dostupná pouze pro systémy s obousměrným audiem. Více 

informací naleznete v kapitole „Funkce systému > Obousměrné audio“ na straně 

118. 

1.2.14.1 Telefonní číslo 
  
1 Telef. číslo 

  >+88123456789< 

Vložte telefonní číslo pro testovací volání. 

1.2.14.2 Test. volání 
 
1>Test. volání 

            PSTN 

Vložte Menu pro spuštění audio testovacího volání. 

Poznámky 

• Toto testovací volání je omezeno pouze na audio hlášení. Nejsou odeslány 

žádné události. 

• V jednu chvíli může být testováno pouze jedno audio zařízení. 

Nejdříve zvolte jednu z přenosových cest: 

• PSTN 

• GSM/SMS/GPRS 

Pozn: Správné přenášení analogových zpráv přes kanál GSM závisí na kvalitě 

GSM sítě. 
  
1>Audio 1 

*        Poslech 

Nabídku použijte k provedení testu obousměrné audio relace s centrálním 

pultem. 

Zvolte audio zařízení, které chcete testovat. Hvězdička „*“ označuje zařízení, 

které je právě testováno.  

Stav relace se zobrazuje v dolním řádku. Může mít tyto hodnoty: 

• Připravené: Zařízení je připraveno k testování.   

• Linka obsazena: Telefonní číslo je obsazeno.  

• Vytáčení: Probíhá vytáčení.  

• Poslech: Audio relace se nachází v režimu poslechu.   

• Hovor: Audio relace se nachází v režimu hovoru.   

• DTMF x: Přijat konkrétní tón DTMF. Kód DTMF se zobrazí na 3 sekundy.  

Více informací o tónech tónové volby DTMF naleznete v kapitole „Funkce 

systému > Ovládání tónové volby DTMF“ na straně 119. 

Mezi režimy poslechu a hovoru může přepínat jak technik, tak obsluha 

centrálního pultu. 
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• Poslech: Stiskněte tlačítko 1 nebo DTMF 1.  

• Hovor: Stiskněte tlačítko 2 nebo DTMF 2.  

Testovací relaci ukončíte opuštěním nabídky. 

Poznámka: Před zahájením testovacího volání musí být audio zařízení 

nakonfigurována a v nabídce „1.2.14.1 Telefonní číslo“ na straně 161 musí být 

zadáno telefonní číslo. 

1.3 Software Mgmt 
 
1>Verze ústředny 

2 Jazyk ústředny 

Informativní obrazovky zobrazují informace o firmwaru ústředny a počátečních 

nastaveních. 

1.3.1 Verze ústředny 
 
ATS1000A 1.0 

TR_008.008.0028 

Nabídka Verze ústředny umožňuje zobrazit informace o čísle verze firmwaru 

panelu. 

1.3.2 Jazyk ústředny 

Tato obrazovka uvádí jazyk ústředny nastavený během instalace. 

Podrobnosti viz část „První zapnutí“ na stránce 134. 

1.3.3 Přednastavení 

Tato obrazovka uvádí jazyk ústředny nastavený během instalace.  

Podrobnosti viz část „První zapnutí“ na stránce 134. 

1.3.4 USB upgrade 

Umožňuje číst nebo zapisovat firmware ústředny anebo konfiguraci 

prostřednictvím USB flash disku.   

1.3.4.1 FW Upgrade 

Umožňuje upgradovat firmware ústředny nebo konfiguraci pomocí vybraného 

souboru z USB flash disku.   

1.3.4.2 FW Nahrání 

Umožňuje přečíst firmware ústředny nebo konfiguraci a uložit je jako soubor .dfu 

na USB flash disk.   
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1.4 Izol.tamp.skr. 
 
1>Izol.tamp.skr. 

           01’00 

Volba Izol.tamp.skr. umožňuje připojit počítač bez inicializace poplachu tamperu 

panelu. Následující nabídky umožňují nastavení časovače izolace a průběh 

procesu připojení. 

Připojení kabelu USB k panelu: 

1. Zajistěte, aby čas v možnosti „1.4.1 Tamp.skříň.čas“ byl dostatečně dlouhý 

k tomu, abyste mohli přijít k panelu, otevřít skříň a připojit kabel USB. 

2. Vyblokujte kryt panelu pomocí nabídky „1.4.2 Tamper skříňky“ dole. 

3. Otevřete skříň panelu a připojte kabel USB.  

Po přihlášení k panelu z PC bude tamper skříně automaticky izolován a 

časovač tamperu skříně bude zastaven. 

1.4.1 Tamp.skříň.čas 
 
1 Tamp.skříň.čas 

         >01’00< 

Volba Tamper skříňky časovač určuje dobu, po kterou lze kryt panelu vyblokovat. 

1.4.2 Tamper skříňky 
 
2>Tamper skříňky 

             Ano 

Přejděte do nabídky Tamper skříňky, abyste vyblokovali kryt panelu. Časovač 

tamperu krytu panelu začne odpočítávat čas. 

Pokud jste již kryt panelu vyblokovali a přejdete do této nabídky, vyblokování se 

zruší. 

1.5 Inicializace 
 
5 Inicializace 

        >Zrušit< 

Nabídka Inicializace umožňuje vymazat veškerá nastavení a zopakovat 

počáteční instalaci. 

Upozornění: Tento příkaz vymaže veškerá naprogramovaná nastavení, včetně 

uživatelů. 

Více informací najdete v části „První zapnutí“ na straně 134. 

Upozornění: Poté, co v panelu vrátíte výchozí hodnoty nastavení, je třeba 

systém restartovat jeho vypnutím a zapnutím. 
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1.6 Ze Servisu 
 
6 Ze Servisu 

        Vyřadit? 

Nabídka umožňuje zakázat funkci Přítomnost technika dříve, než vyprší čas 

technika (viz část „8.1.3.6 Ze Servisu“ na straně 268).  

Poznámka: Tato možnost je platná pouze v případě, že technik vyžaduje 

autorizaci uživatele. Viz část „8.2.1 Požad.přijetí“ na stránce 270. 

Tuto funkci použijte až po úplném naprogramování ústředny. Chcete-li zakázat 

volbu Do servisu, přejděte do této nabídky a stiskněte tlačítko Enter. Poté se 

odhlaste. Následně bude při přihlašování technika vyžadováno potvrzení jiným 

uživatelem. 

Viz také „8.2.1 Požad.přijetí“ na stránce 270. 
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2 BUS zařízení 
 
1>Ukázat přístr. 

2 Upravit zař. 

Nabídka zařízení slouží k zobrazení a konfiguraci sběrnicových zařízení: 

klávesnice (RAS), expandéry (DGP), čtečky a audio zařízení. 

Další informace o klávesnicích a expandérech najdete v části Kapitola 3 „Funkce 

systému > Zařízení na sběrnici“ na straně 65. 

Další informace o čtečkách najdete v části „Ovládání přístupu“ na straně 77. 

Informace o číslování sběrnicových zařízení najdete v části „Číslování sběrnice“ 

na straně 65. 

2.1 Nainstalovaná zařízení 
 
1>RAS zařízení 

2 DGP zařízení 

V nabídce Nainstalovaná vzdálená zařízení se zobrazuje stav všech připojených 

vzdálených klávesnic, různých systémových a místních expandérů a audio 

zařízení. 

Nabídka Nainstalovaná vzdálená zařízení zobrazuje stav všech připojených 

vzdálených klávesnic a různých systémových a místních expandérů. 

Poznámka: Maximální povolený počet zařízení pro datovou sběrnici je uveden 

v části „Obecné funkce“ na stránce 38. 

Vyberte typ zařízení k zobrazení. 

2.1.1 RAS zařízení 

2.1.2 DGP zařízení 

2.1.3 Audio zařízení 
   
RAS 1-8 BUS1 

R-?----- 

Spodní řádek obsahuje seznam stavů zařízení. Každý stav zařízení je zobrazen 

jedním z následujících znaků. 

• ?: Zařízení se aktuálně načítá 

• x: Zařízení je odpojeno nebo není podporováno 

• I: Zařízení je nakonfigurováno, je však izolováno 

• R: Klávesnice je připojena a nakonfigurována (dotazována) 

• r: Klávesnice je připojena, není však nakonfigurována (nová) 

• D: Expander je připojen a nakonfigurován (dotazován) 

• d: Expander je připojen, není však nakonfigurován (nový) 
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• A: Audio zařízení je připojeno a nakonfigurováno (dotazováno). 

• a: Audio zařízení je připojeno, avšak není nakonfigurováno (nové). 

• M: Expander sběrnice MI je připojen a nakonfigurován (dotazován) 

• m: Expander sběrnice MI je připojen, není však nakonfigurován (nový) 

• c: Expander sběrnice MI je připojen, jeho adresa je však v konfliktu s jiným 

expanderem 

• O: Vytáčecí zařízení IP/GPRS řady ATS7400 je připojeno a nakonfigurováno 

(dotazováno) 

• —: Žádné zařízení 

Poznámka: U místních zařízení expandéru vyberte nejdříve adresu expandéru 

a poté typ místního zařízení. 

Chcete-li toto zobrazení opustit, stiskněte tlačítko Smazat. 

Stiskněte tlačítko Enter, poté zvolte možnost OK a potvrďte novou konfiguraci. V 

tomto případě jsou všechna nová zařízení přidána a chybějící zařízení jsou ze 

systému odstraněna. 

Poznámka: Druhá systémová sběrnice (BUS2) je k dispozici pouze při použití 

druhého rozšiřujícího modulu RS485 LAN. Viz též část „Dvě systémové datové 

sběrnice“ na straně 24. 

2.2 Upravit zařízení 
 
1>RAS zařízení 

2 DGP zařízení 

Zvolte, který typ zařízení si přejete konfigurovat. 

2.2.1 RAS zařízení 
 
0>Přidat RAS 

1 Klávesnice 1 

Stisknutím tlačítka 0 přidáte novou klávesnici a stisknutím číslice můžete 

nakonfigurovat některou ze stávajících klávesnic. 

Poznámka: Maximální povolený počet zařízení pro datovou sběrnici je uveden 

v části „Obecné funkce“ na stránce 38. 

Nastavení RAS 

2.2.1.0 Přidat RAS 
 
RAS číslo 

             >_< 

V nabídce Přidat RAS zadejte číslo pro novou klávesnici. Stisknutím tlačítka 

Enter potvrďte volbu. Chcete-li z nabídky odejít, aniž byste zařízení přidali, 

stiskněte tlačítko Smazat. 
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Po přidání zařízení se zobrazí možnosti konfigurace klávesnice. 

2.2.1.n Volba klávesnice 

Zvolte číslo klávesnice, kterou chcete nakonfigurovat. 

2.2.1.n.1 Typ RAS 
 
1>Typ RAS 

         ATS1115 

Obrazovka typu RAS je informativní obrazovka. Typ je definován samotnou 

klávesnicí. 

2.2.1.n.2 LAN adresa 
 
2>LAN adresa 

               0 

Adresa sběrnice je informativní obrazovka zobrazující adresu sběrnice 

nastavenou pomocí přepínačů DIP nebo naprogramovanou uvnitř klávesnice. 

2.2.1.n.3 Nastavení RAS 
 
3>Nastavení RAS 

             >>> 

Nabídka Nastavení RAS obsahuje níže uvedené volby, které jsou nezbytné pro 

konfiguraci zvolené klávesnice. 

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na typu klávesnice. 

2.2.1.n.3.1 Název RAS 
 
1>Název RAS 

    Klávesnice 1 

Volba Název klávesnice slouží k zadání názvu, který identifikuje danou klávesnici 

pro koncového uživatele. 

Klávesnice při svém vytvoření obdrží výchozí název „Klávesnice <n>“, kde <n> 

představuje číslo klávesnice. Vstupte do této nabídky pro úpravy aktuálního 

názvu. 

Název klávesnice může obsahovat 16 znaků. 

2.2.1.n.3.2 Tamper oblast 
 
2>Tamper oblast 

        Oblast 1 

Volba Tamper oblast určuje, která oblast přijímá události typu tamper a porucha 

klávesnice. Chcete-li ji změnit, zvolte příslušnou oblast a stiskněte tlačítko Enter. 
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2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti 
 
01-10>Zobr.obla> 

      12.4...... 

Nabídka Zobrazení oblastí umožňuje specifikovat, která oblast bude zobrazovat 

informace o této klávesnici bez autorizace uživatele. Oblasti jsou zobrazeny ve 

formě seznamu. Chcete-li tento výběr změnit, stiskněte tlačítko Enter a zvolte 

odpovídající oblasti. 

Poznámka: Zobrazení oblastí po úspěšné autorizaci závisí na právech uživatele 

a stavu systému. 

Volba oblastí pro zobrazení 

Viz část „Úpravy seznamu“ na stránce 130. 

Poznámky 

• Po změně tohoto seznamu je také povolené ovládání těchto oblastí (viz část 

„2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.“ dole). 

• Pomocí této volby nelze vybrat oblast k zobrazení, pokud je tato oblast 

přiřazena ke dveřím. V takovém případě použijte nabídku „5.1.n.6.3 Ovládání 

oblastí“ na straně 230. 

2.2.1.n.3.4 Zobr. Sk.Obl 
  
01-10>Zobr.Sk.O> 

      12.4...... 

Zajišťuje stejné funkce jako výše uvedená nabídka „2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti“, 

ale pro skupiny oblastí. 

Viz také část „Skupiny oblastí“ na str. 54. 

2.2.1.n.3.5 Ovládané obl. 
 
4>Ovládané obl. 

        12.4.... 

Nabídka Ovládané oblasti umožňuje zvolit oblasti, které mohou být ovládány 

touto klávesnicí. Oblasti jsou zobrazeny ve formě seznamu. Chcete-li tento výběr 

změnit, stiskněte tlačítko Enter nebo Vpravo a zvolte odpovídající oblasti. 

Viz také „2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti“ na stránce 168. 

2.2.1.n.3.6 Ovl. Sk.Obl 
  
01-10>Ovl.Sk.Obl 

      12.4...... 

Zajišťuje stejné funkce jako výše uvedená nabídka „2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.“, 

ale pro skupiny oblastí. 

Viz také část „Skupiny oblastí“ na str. 54. 
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2.2.1.n.3.7 Menu ovládání 
  
1>Mód Karta&PIN 

  Karta nebo PIN 

Nabídka obsahuje sadu nastavení související s funkcemi ovládání zvolené 

klávesnice.  

Viz také „Tlačítka“ na stránce 60. 

2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN 
 
2 Mód Karta&PIN 

>Karta nebo PIN< 

Režim Karta a PIN umožňuje zvolit jednu z následujících metod ovládání.  

• Pouze PIN: K zapínání a vypínání oblastí je nutný pouze PIN  

• Pouze karta: Karta vypíná oblasti  

• Karta a PIN vyp.: Pro vypnutí oblastí je nutná karta a PIN  

• Karta & PIN vždy: Pro zapnutí a vypnutí oblastí je nutná karta a PIN  

• Karta nebo PIN: Pro zapínání nebo vypínání je nutný buď PIN nebo karta  

2.2.1.n.3.7.2 Čas odhlášení 
  
2 Čas odhlášení 

             >3< 

Doba bez aktivity klávesnice (v minutách) po jejímž uplynutí je uživatel 

automaticky odhlášen. 

Povolený rozsah je od 1 do 255 minut. Výchozí hodnota je 3. 

2.2.1.n.3.7.3 1xkarta Zap/Vyp 
  
3 1xkartaZap/Vyp 

          >Vyp.< 

Možnost 1xkartaZap/Vyp definuje, zda vybraná klávesnice umožňuje vypínat a 

zapínat oblasti přiložením jedné karty. Dostupné jsou tyto hodnoty: 

• Vyp.: Pomocí jedné karty nelze provést žádné zapnutí nebo vypnutí.   

• Vypnuto: Pomocí jedné karty lze vypnout oblasti.   

• Zapnout-Vypnout: Pomocí jedné karty lze zapnout nebo vypnout oblasti.   

• ČástZap1-Vyp/ ČástZap2-Vyp: Pomocí jedné karty lze částečně zapínat nebo 

vypínat oblasti.  

2.2.1.n.3.7.4 3xkartaZap 
   
 
4 3xkartaZap 

          >Vyp.< 

Možnost 3xkartaZap definuje, zda vybraná klávesnice umožňuje vypínat 

a zapínat oblasti přiložením tří karet. Dostupné jsou tyto hodnoty: 

• Vyp.: Pomocí tří karet nelze provést žádnou akci.   
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• Zapnuto: Pomocí tří karet lze zapnout oblasti.   

• Část.Zap 1/Část.Zap 2: Pomocí tří karet lze částečně zapínat oblasti.  

Poznámky 

• Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy lze oblasti zapnout pomocí karty. 

Dostupné režimy naleznete v části „2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN“ nahoře. 

• Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když možnost „2.2.1.n.3.7.3 1xkarta 

Zap/Vyp“ popsaná nahoře nemá zvolenu konfiguraci Zapnutí-Vypnutí. 

2.2.1.n.3.8 Odch.zamk.PIN 
 
8 Odch.zamk.PIN 

            >Ne< 

Pokud je volba Odch.zamk.PIN nastavena na Ano, není možné během vstupního 

času používat kód PIN. 

Poznámka: Pokud je klávesnice nakonfigurovaná jako čtečka, použití této volby 

není povoleno a vyvolá varování. 
  
    UPOZORNĚNÍ 

Kont. konf. dv. 

V takovém případě naprogramujte tuto možnost pomocí nabídky „5.1 Dveře > 

5.1.n.6.3.4.3 Odch.zamk.PIN“ na straně 232. 

2.2.1.n.3.9 Izolovat RAS 
 
9 Izolovat RAS 

            >Ne< 

Volbu Izolovat klávesnici použijte k izolaci událostí poruch tamper u vybraných 

klávesnic. Klávesnice ale zůstane funkční. 

2.2.1.n.3.10 Tichý bzučák 
  
10 Tichý bzučák 

         >Nikdy< 

Pro některé události lze zakázat bzučák. K dispozici jsou dvě spojení: 

• Nikdy: Bzučák pracuje normálně. Bzučák lze ztlumit pomocí tlačítka X 

a levého tlačítka ovládání hlasitosti.   

• V Částzap Odch: Bzučák je tichý během částečného zapnutí. Ruční ovládání 

hlasitosti je dostupné bez omezení.   

• Vždy: Bzučák je zakázán. Ruční ovládání hlasitosti je dostupné bez omezení.  

• Během vst./odch.: Bzučák je tichý během doby vstupu a odchodu.   
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2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí 
 
11 Rychlé zap 

          >Vyp.< 

Volba Rychlé zapnutí umožňuje zapnout oblasti bez nutnosti vložení PIN nebo 

karty. Pokud je tato funkce povolena, stiskem možnosti Zapnout bude budova 

zapnuta bez autorizace uživatele. 

K dispozici jsou dvě spojení: 

• Vyp.: Rychlé zapnutí je zakázáno.  

• Bez seznamu: Všechny oblasti přiřazené ke klávesnici jsou zapnuty po stisku 

možnosti Zapnout.  

• Se seznamem: Po stisku možnosti Zapnout se systém zeptá, které z oblastí 

přiřazených klávesnici chcete zapnout.  

Tato volba ovlivňuje I částečné zapnutí. 

2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka 
 
1>Tlačítko F1 

2 Tlačítko F2 

Nabídka Funkční tlačítka umožňuje přiřazovat uživatelem programovatelné 

funkce kterémukoli z dostupných funkčních tlačítek. Více informací naleznete 

v části „Uživatelsky programované funkce“ na stránce 101. 

Dostupnost funkčních tlačítek závisí na typu klávesnice. Viz též „2.2.1.n.1 Typ 

RAS“ na stránce 167. 

2.2.1.n.3.13 Obl. ind.LED1 
 
13 Obl. ind.LED1 

      >........< 

Nabídka Oblast indikace pro LED1 umožňuje přiřazovat oblasti programovatelné 

kontrolce LED 1 na klávesnici. Když kontrolka svítí zeleně, všechny oblasti, které 

má přiřazeny, jsou připraveny k zapnutí. Pokud je některá z přiřazených oblastí 

zapnutá nebo částečně zapnutá, rozsvítí se červeně. Došlo-li v přiřazené oblasti 

k poplachu, červená kontrolka bliká. 

Poznámka: Pokud je oběma kontrolkám přiřazena pouze jedna oblast, tato 

funkce funguje jinak. V tomto případě dvojice kontrolek oznamuje další dva stavy 

této oblasti: 

• Kontrolka LED1 svítí červeně a kontrolka LED2 nesvítí: Oblast je ve stavu 

část. zap. 1. 

• Kontrolka LED1 nesvítí a kontrolka LED2 svítí červeně: Oblast je ve stavu 

část. zap. 2. 

Tato indikace vyžaduje, aby byla vybraná klávesnice přiřazena pouze této 

konkrétní oblasti, a to pro účely zobrazení i řízení. Viz části „2.2.1.n.3.3 

Zobraz.oblasti“ na stránce 168 a „2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.“ na stránce 168. 
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2.2.1.n.3.14 Obl. ind.LED2 
 
14 Obl. ind.LED2 

      >........< 

Možnost Oblast indikace pro LED2 lze použít k programování kontrolky LED2 

stejným způsobem, jaký je popsán v části „2.2.1.n.3.13 Obl. ind.LED1“ nahoře. 

2.2.1.n.3.15 Stav indikací 
  
15 Stav indikací 

        >Seznam< 

Stav indikací určuje, jak se má seznam stavů oblastí zobrazit. Dále mohou být 

v závislosti na modelu ústředny a klávesnice k dispozici následující možnosti: 

• Seznam: Oblasti se zobrazí jako svislý seznam s názvy a stavy, který je třeba 

posouvat nahoru a dolů.   

• Symbolický: Na obrazovce se zobrazí všechny oblasti. Zobrazí se pouze čísla 

a stavy.   

• Seznam skupiny oblastí: Stejné jako seznam, ale pro skupiny oblastí.  

• Skupina oblasti symboly: Stejné jako symboly, ale pro skupiny oblastí.  

Další informace o výběru oblasti naleznete v Návodu k obsluze systému Advisor 

Advanced. 

2.2.1.n.3.16 LCD podsvit 
  
16 LCD podsvit 

   >Vždy zapnut< 

Volba Podsvícení displeje určuje, kdy se má rozsvítit podsvícení displeje 

klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti: 

• Vždy zapnut: Podsvícení displeje se nikdy nevypne.  

• Normální: Podsvícení displeje se po určité době nečinnosti vypne.  

• Vyjm. Vst.čas: Podsvícení displeje je vypnuté během vstupního času, dokud 

se nestiskne tlačítko.   

Poznámka: Nastavení časové lhůty podsvícení závisí na firmwaru konkrétní 

klávesnice. 

2.2.1.n.3.17 Potvr.na kláv 
   
1>Vz.kláv. 1 

2 Vz.kláv. 2 

Pomocí možnosti POTVRZENÍ na klávesnici lze vybrat další klávesnici LCD, 

která zobrazí výzvu k potvrzení poté, co je systém vypnut pomocí vybrané 

klávesnice bez LCD nebo čtečky. 

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze pro klávesnice bez LCD a čtečky 

karet. 

Podrobnosti najdete také v části „4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici“ na stránce 206. 
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2.2.1.n.3.18 Vst/Od1bzučák 
   
18 Vst/Od1bzučák 

           >Ano< 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano, bzučák vybrané klávesnice je 

aktivní během doby vstupu/odchodu 1. 

Podrobnosti najdete v části „2. Vstup/Odchod 1“ na stránce 49. 

2.2.1.n.3.19 Vst/Od2bzučák 
    
19 Vst/Od2bzučák 

           >Ano< 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano, bzučák vybrané klávesnice je 

aktivní během doby vstupu/odchodu 2. 

Podrobnosti najdete v části „18. Vstup/Odchod 2“ na stránce 51. 

2.2.1.n.3.20 1 + 3 tlačítka 
    
20 1+3 tlač. 

           >Ano< 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano, kombinace tlačítek 1 a 3 

spustí poplach Panika.  

Více podrobností naleznete v Návodu k obsluze systému Advisor Advanced. 

Tato funkce je dostupná pouze u klávesnic ATS113x. 

2.2.1.n.3.21 Časový rozvrh 

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému prvku.   

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na straně 87. 

2.2.1.n.4 Menu RAS 
 
4>Menu RAS 

             >>> 

Menu RAS umožňuje přístup k programovací nabídce vestavěné v klávesnici. 

Další informace najdete v příslušném návodu ke klávesnici. 

2.2.1.n.5 Poslech 
  
1>Mód poslechu 

      Nepovolený 

Nabídka slouží ke konfiguraci obousměrného audia pro zvolenou klávesnici. 

Tato možnost je dostupná pouze pro systémy s obousměrným audiem. Více 

informací naleznete v kapitole „Funkce systému > Obousměrné audio“ na 

straně 118. 
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2.2.1.n.5.1 Mód poslechu 
  
1 Mód poslechu 

    >Nepovolený< 

Zvolte režim poslechu pro zvolenou klávesnici. K dispozici jsou následující 

možnosti: 

• Nepovolený: Bez zvuku. 

• Pouze poslech: Obsluha centrálního pultu může pouze poslouchat zvuk 

z audio zařízení přiřazeného ke klávesnici.   

• Poslech a hovor: Obsluha může poslouchat zvuk nebo mluvit pomocí 

přiřazeného audio zařízení.   

2.2.1.n.5.2 Link na audio 
  
0 Žádný 

1 Audio 1 

Přiřazení audio zařízení zvolené klávesnicí. 

2.2.1.n.6 Odstranit RAS 
 
6 Odstranit RAS 

        >Zrušit< 

Chcete-li klávesnici odstranit, stiskněte tlačítko Enter, vyberte možnost OK 

a znovu stiskněte tlačítko Enter. Klávesnice bude smazána. 

Poznámka: Před odstraněním klávesnice je třeba odstranit všechny výstupy 

a makro logiku spojenou s touto klávesnicí. 

2.2.2 DGP zařízení 
 
0>Přidat DGP 

1 Expander 1 

V nabídce DGP zařízení můžete stisknutím tlačítka 0 přidat expander 

a stisknutím tlačítka nakonfigurovat některý ze stávajících expanderů. 

Poznámka: Maximální povolený počet zařízení pro datovou sběrnici je uveden 

v části „Obecné funkce“ na stránce 38. 

Možnosti expanderů 

2.2.2.0 Přidat DGP 
 
DGP číslo 

             >_< 

V nabídce Přidat DGP zadejte číslo pro nový expander. Stisknutím tlačítka Enter 

potvrďte volbu. Chcete-li z nabídky odejít, aniž byste zařízení přidali, stiskněte 

tlačítko Smazat. 
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Po přidání zařízení se zobrazí možnosti konfigurace expanderu. 

2.2.2.n Volba expanderu 

Zvolte číslo expanderu, který chcete nakonfigurovat. 

2.2.2.n.1 Typ DGP 
 
1>Typ DGP 

         ATS1201 

Obrazovka Typ DGP je informativní. Typ nastavuje expander. 

2.2.2.n.2 LAN adresa 
 
2>LAN adresa 

              01 

Adresa sběrnice je informativní obrazovka uvádějící adresu přepínače DIP. 

2.2.2.n.3 DGP vstupy 
 
3>DGP vstupy 

         113-128 

Obrazovka DGP vstupy je informativní. Uvádí rozsah zón dostupných pro tento 

expander. 

Poznámka: U 32 zónových zařízení jsou dostupné dva rozsahy zón. 
 
3>DGP vstupy 

 113-128 353-368 

Podrobnosti najdete v části „2.2.2.n.4.6 DGP mód“ na stránce 178. 

2.2.2.n.4 Nastavení DGP 
 
4>Nastavení DGP 

             >>> 

Nabídka Nastavení DGP obsahuje níže uvedené volby, které jsou nezbytné pro 

konfiguraci zvoleného expanderu. 

Poznámka: Dostupná nastavení závisí na typu expanderu. 

2.2.2.n.4.1 Název DGP 
 
1 Název DGP 

>DGP 1         < 

Volba Název DGP slouží k zadání názvu, který identifikuje daný expander pro 

koncového uživatele. 

Expander při svém vytvoření obdrží výchozí název „DGP <n>“, kde <n> 

představuje číslo expanderu. Vstupte do této nabídky pro úpravy aktuálního 

názvu. 

Název expanderu může obsahovat 16 znaků. 
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2.2.2.n.4.2 Tamper oblast 
 
2>Tamper oblast 

        Oblast 1 

Volba Tamper oblast určuje, která oblast přijímá události typu tamper a porucha 

expanderu. Chcete-li ji změnit, stiskněte tlačítko Enter a zvolte příslušnou oblast. 

2.2.2.n.4.3 Izolovat DGP 
 
3 Izolovat DGP 

            >Ne< 

Volbu Izolovat DGP použijte k izolaci událostí poruch tamper u vybraných 

expanderů. Expander však zůstane funkční. 

2.2.2.n.4.4 Vstup typ 
  
4 Vstup typ 

   >Duální zóna< 

Volba Vstup typ určuje konfiguraci vstupů zóny v expanderu. Toto nastavení je 

podobné režimu vstupu zóny panelu, které je popsáno v „8.6.1 Vstup typu“ na 

stránce 282. 

Více informací o použití zakončovacích rezistorech najdete v části „Připojení zón“ 

na stránce 24. 

2.2.2.n.4.5 Zakončovací rez. 
 
5 Zakonč.rez. 

           >4k7< 

Nabídka Zakončovací rezistor umožňuje definovat hodnotu zakončovacího 

rezistoru pro vstupy zóny expanderu. Toto nastavení je podobné nastavení 

zakončovacího rezistoru pro vstup zóny panelu, které je popsáno v „8.6.2 

Zakonč.rez.“ na stránce 282. 

Více informací o použití zakončovacích rezistorech najdete v části „Připojení zón“ 

na stránce 24. 

2.2.2.n.5 Menu DGP 
 
5>Menu DGP 

             >>> 

Tato nabídka umožňuje přístup k programovací nabídce vestavěné do 

expanderu. Další informace najdete v příslušném návodu k expanderu. 

Poznámka: Tato nabídka není dostupná v bezdrátových expanderech ATS1235 

s verzí firmwaru 1.20 a novější. 
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2.2.2.n.6 Odstranit DGP 
 
6 Odstranit DGP 

        >Zrušit< 

Pomocí příkazu Odstranit DGP můžete expander odstranit. Stiskněte tlačítko 

Enter, zvolte možnost OK a stiskněte opět tlačítko Enter. Expander bude 

smazán. 

Poznámka: Před odstraněním expanderu je třeba smazat všechny výstupy 

a makro logiku spojenou s tímto expanderem. 

Možnosti specifické pro bezdrátové připojení 

2.2.2.n.4.4 Dohled 
   
4 Dohled 

             >>> 

Dohled slouží k zakazování zapínání, když bezdrátový expander během doby 

krátkého dohledu neobdrží ze senzoru zprávu dohledu.  

Funkce programovatelného dohledu kontroluje stav zařízení v poli. Časovače 

dohledu v senzorech jsou nastaveny na krátké časy, přenosy tedy probíhají 

v náhodných intervalech. Tím se minimalizuje výskyt kolizí ve větších instalacích. 

Poznámky 

• Dvou a čtyřtlačítkové přívěsky nepřenášejí signály dohledu. 

• Čas dohledu nelze nastavit pro jednotlivé senzory. Lze jej nastavit pouze pro 

jednotlivé bezdrátové expandery. 

2.2.2.n.4.4.1 Krátký dohled 
  
1 Krátký dohled 

            >20< 

Krátký dohled slouží k zakazování zapínání, když bezdrátový expander během 

doby krátkého dohledu neobdrží ze senzoru zprávu dohledu.  

Povolený rozsah je od 20 do 1920 minut. 

2.2.2.n.4.4.2 Dlouhý dohled 
  
2 Dlouhý dohled 

           >20< 

Dlouhý dohled zapne v panelu poruchový stav pro senzor, jehož časovač 

dohledu vypršel. Naprogramujte čas dohledu, aby řídil, jak často má bezdrátový 

expander kontrolovat, zda senzor komunikuje a zda se nachází v rozsahu 

bezdrátového expanderu. 

Povolený rozsah je od 20 do 1920 minut.  



Kapitola 5: Popis nabídek 

178 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

2.2.2.n.4.4.3 Kouřový dohled 
  
3 Kouř dohled 

           >65< 

Kouřový dohled zapne v panelu poruchový stav, když vyprší časovač dohledu 

detektoru. Naprogramujte čas dohledu, aby řídil, jak často má bezdrátový 

expander kontrolovat, zda senzor komunikuje a zda se nachází v rozsahu 

bezdrátového expanderu. 

Povolený rozsah je od 65 do 1920 minut.  

2.2.2.n.4.5 Citlivost přijímače 
  
5 Př. Citlivost 

      >Normálna< 

Nabídka Citlivost přijímače umožňuje snížit citlivost bezdrátového expanderu. 

Změnou z hodnoty Normálna na hodnotu Nízká snížíte citlivost o 6 dB.    

Jakmile opustíte režim programování, nastavení citlivosti se vrátí na hodnotu 

Normální. 

2.2.2.n.4.6 DGP mód 
   
6 DGP mód 

     >16 vstupů< 

Vyberte jeden z následujících režimů expanderu: 

• 16 vstupů: Expander je osazen 16 zónami.  

• 32 vstupů: Expander je osazen 32 zónami.  

Poznámky 

• Režim 32 vstupů je dostupný pouze pro bezdrátové expandery s verzí 

firmwaru 1.20 nebo novější. 

• Zóny přiřazené ke vstupům 17–32 nesousedí se zónami přiřazenými vstupům 

1–16 na expanderu. Příklad: Prvních 16 vstupů je přiřazeno zónám panelu 

113 až 128 a vstupy 17 až 32 jsou přiřazeny zónám 353 až 368.  

2.2.2.n.4.7 DGP verze 
  
ATS1238.B008 

 

Obrazovka DGP verze je informativní obrazovka obsahující údaje o verzi 

expanderu. 

2.2.2.n.4.8 Menu zarušení 
  
1>Det zarušení 

         Povolit 

Nabídka slouží k nastavení možností detekce zarušení. 



 Kapitola 5: Popis nabídek 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 179 

2.2.2.n.4.8.1 Det zarušení 
  
1 Det zarušení 

       >Povolit< 

Pokud má bezdrátový expander zjišťovat a hlásit pokusy o zahlcení komunikace, 

možnost Detekce zarušení je třeba nastavit na hodnotu Ano. 

K zarušení dochází, když je zarušení v průběhu kterékoliv minuty přítomno po 

delší dobu, než jaká je nastavena v nabídce „2.2.2.n.4.8.2 Zaruš sekundy“ na 

straně 179. Práh zarušení se nastavuje v nabídce „2.2.2.n.4.8.3 Zaruš prá“ na 

straně 179. 

Poznámka: Výše zmíněné nabídky jsou dostupné pouze u firmwaru ATS1235 

verze V1.20 a novějšího. Ve starších verzích jsou hodnoty nastavovány pomocí 

vnitřní nabídky expandéru.  

2.2.2.n.4.8.2 Zaruš sekundy 
  
2 Zaruš sekundy 

           >   < 

Dobu zarušení lze naprogramovat od 10 do 50 sekund. Výchozí hodnota je 

30 sekund. 

2.2.2.n.4.8.3 Zaruš práh 
  
3 Zaruš práh 

           >   < 

Práh zarušení lze naprogramovat od 25,0 do 75,0 %. Výchozí hodnota prahu je 

44,8 %. 

2.2.2.n.4.11 Tovární DGP 
  
11 Tovární DGP 

            >Ne< 

Resetujte nastavení expanderu na výchozí hodnoty. 

Možnosti specifické pro kamery 

2.2.2.n.4.9 Obr. Volby 
  
1>Obr. Nastavení 

             >>> 

Tato nabídka je specifická pro systémy s bezdrátovými kamerovými expandery 

PIR. 

Další podrobnosti najdete v části „Použití kamer“ na stránce 112. 



Kapitola 5: Popis nabídek 

180 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

2.2.2.n.4.9.1 Obr. Nastavení 
  
1>Poplach nast. 

             >>> 

Tato nabídka vám umožňuje provádět samostatnou konfiguraci možností 

fotografického záznamu pro následující typy událostí zaznamenávaných 

kamerami: 

• Poplach nast.   

• Požár nastavení  

• Tíseň nastavení  

• Zdravotní popl nastavení   

• Tamper nastavení  

• Chyba nastavení: Poruchy zařízení a technické poplachy   

• Zákaznický typ 1: Uživatelsky programovatelný typ 1   

• Zákaznický typ 2: Uživatelsky programovatelný typ 2  

Viz také „Typy událostí zaznamenávaných kamerou“ na stránce 112. 

2.2.2.n.4.9.1.1 Poplach nast. 
  
1>Obr počet 

               1 

Chcete-li nakonfigurovat nastavení obrazu pro poplachy při vloupání, přejděte do 

nabídky nastavení poplachu při vloupání. 

2.2.2.n.4.9.1.1.1 Obr počet 
  
1 Obr počet 

             >1< 

Nastavte počet snímků, které mají být pořízeny poté, co nastane událost 

vybraného typu. 

Povolený rozsah je 1 až 30. Prodleva mezi snímky se nastavuje v nabídce 

„2.2.2.n.4.9.1.1.2 Obr. rychlost“ dole. 

2.2.2.n.4.9.1.1.2 Obr. rychlost 
  
2 Obr. rychlost  

        >500 ms< 

Nabídka definuje četnost pořizování snímků při nastalé události vybraného typu. 

Nabídka je dostupná pouze v případě, že hodnota nastavení „2.2.2.n.4.9.1.1.1 

Obr počet“ nahoře větší než 1. 

Povolené hodnoty jsou 500 ms, 1 s, 5 s, 15 s, 60 s. 
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2.2.2.n.4.9.1.1.3 Obrázek rozl. 
  
3 Obrázek rozl. 

         >Nízká< 

Uvedená možnost definuje rozlišení snímků pořizovaných při události vybraného 

typu. K dispozici jsou následující možnosti:  

Uvedená možnost definuje rozlišení snímků pořizovaných při události vybraného 

typu. K dispozici jsou následující možnosti:  

• QVGA: 320 x 240 pixelů  

• VGA: 640 x 480 pixelů  

• QVGA a VGA: Dva současně pořízené obrázky, jeden v nízkém a jeden ve 

vysokém rozlišení.   

2.2.2.n.4.9.1.2 Požár nast. 

2.2.2.n.4.9.1.3 Tíseň nast. 

2.2.2.n.4.9.1.4 Zdrav. nast. 

2.2.2.n.4.9.1.5 Tamper nast. 

2.2.2.n.4.9.1.6 Porucha nast. 

Viz „2.2.2.n.4.9.1.1 Poplach nast.“ nahoře. 

2.2.2.n.4.9.1.7 Zák. typ 1 

2.2.2.n.4.9.1.8 Zák. typ 2 

Zákaznické typy se používají společně s makro logikou pro aktivaci kamer. 

Viz „2.2.2.n.4.9.1.1 Poplach nast.“ nahoře 

2.2.2.n.4.9.2 Ukaž obr. pam 
  
Obrázky: 12 

Zůstává: 123 

 
Volné: 3,0 MB 

Celkové : 4,0 MB 

Informační obrazovka zobrazuje počet snímků, které jsou aktuálně uloženy 

v bezdrátovém kamerovém expanderu PIR, společně s údajem o dostupné 

velikosti paměti. 

2.2.2.n.4.9.3 Obr.automaz 
  
3 Obr.automaz 

         >1 den< 

Daná hodnota definuje, zda budou obrázky uložené v bezdrátovém kamerovém 

expanderu PIR po uplynutí zvolené doby (dny) automaticky odstraněny.  
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Povolený rozsah je od 1 do 120 dnů. Nastavení 0 nebo Vyp. znamenají, že 

obrázky nebudou nikdy automaticky odstraněny. Uživatelé musí kontrolovat 

dostupnou velikost paměti a odstraňovat obrázky ručně. 

2.2.2.n.4.9.4 Poč. všech obr. 
  
Poč. všech obr. 

              12 

Počítadlo všech obrázků zobrazuje, kolik obrázků bylo uloženo do flash paměti 

expandéru PIR kamery od začátku jeho životnosti. 

2.2.2.n.4.11 Mazat obrázek 
  
4 Mazat obrázek 

        >Zrušit< 

Chcete-li odstranit všechny snímky uložené v bezdrátovém kamerovém 

expanderu PIR, vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. 

Specifické možnosti expandéru pro čtvery dveře 

2.2.2.n.4.6 Poč.výst.mod 
  
6 Poč.výst.mod 

             >0< 

Zadejte počet výstupních modulů připevněných ke dveřní jednotce. 

Povolený rozsah je od 0 do 32. „0“ znamená, že není připojena žádná karta 

kaskádovatelného výstupu. Všimněte si, že na dveřní jednotce pro 4směrnou 

reléovou kartu jsou k dispozici čtyři výstupy s otevřeným kolektorem. 

2.2.2.n.4.7 Limit karet v regionu 
  
7 Reg.lim.karet 

         >65534< 

Když počet uživatelů dosáhne tohoto limitu, dveřní jednotka nastaví interní 

příznak (limit karet v regionu), který lze použít v makro logice dveřní jednotky. 

Události můžete aktivovat, když je v regionu určitý počet uživatelů. 

Povolený rozsah je od 0 do 65 534. 

Příklady: 

• Aktivace značky, když je parkoviště plné. 

• Nastavení oblastí, když z regionu odejde poslední osoba, nebo zrušení 

nastavení oblastí, když do regionu vstoupí první osoba. 

2.2.2.n.4.8 Makro logika 
  
00>Přidat makro 

01 Makro 1 

Nabídku použijte k naprogramování maker dveřní jednotky. 
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Další informace o makrech najdete v části „Makro logika dveřní jednotky“ na 

straně 79. 

2.2.2.n.4.8.0 Přidat makro 

Chcete-li přidat makro, vstupte do volby nabídky Makro filtr. Pokud bylo makro 

úspěšně přidáno, zobrazí se následující zpráva: 
   
     INFO 

  Makro přidáno 

Novému makru bude přidělen výchozí název „Makro N“. Toto makro bude 

umístěno na konec seznamu maker. Nyní můžete provést úpravu podrobností. 

2.2.2.n.4.8.m Zvol makro 

Zvolte existující makro k programování. 

2.2.2.n.4.8.m.1 Jméno makra 
  
1 Jméno makra 

>Makro 1       < 

Tento název identifikuje makro pro technika, čímž usnadňuje programování 

závislostí. 

2.2.2.n.4.8.m.2 Vzorec 
  
1>!Dveře otevř.2 

2 OR 

Nabídka Vzorec umožňuje definování vzorce makra. V jednom vzorci lze 

kombinovat 4 události. 

2.2.2.n.4.8.m.2.x Zvolte událost 

Zvolte odpovídající událost pro její konfiguraci. 
  
1>Skupina 

           Dveře 

Pro volbu odpovídající události musíte napřed definovat zdroj této události. Zdroj 

je definován skupinou předmětů a předmětem v rámci této skupiny. Seznam 

dostupných skupin je uveden v části Dodatek A, „Události systému Advisor 

Advanced“, Tabulka 33 na straně 367. 

Jakmile je zvolena skupina a předmět (pokud je k dispozici), zvolte odpovídající 

událost. Volba, která je k dispozici, závisí na zvoleném zdroji. Úplný seznam 

událostí se zdroji najdete v části Dodatek A „Události systému Advisor 

Advanced“, Tabulka 33 na straně 367. 

Následující funkce jsou k dispozici pro zvolenou událost: 

• 1 Skupina: Vyberte skupinu. 

• 2 Příznak vstupu: Zvolte příznak vstupu z výše uvedené skupiny. 

• 3 Položka: Zvolte položku pro příznak vstupu uvedený výše. 
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• 4 Inverze: Invertujte zvolenou událost. Pokud je invertována, je ve vzorci 

označena vykřičníkem (!). 

Poznámka: Určité události mohou být pouze vstupy, zatímco jiné mohou být 

použity pouze jako výstupy. 

2.2.2.n.4.8.m.2.y Zvolte operátor 

Všechny události jsou spojeny logickými operátory. Zvolte operátor, který chcete 

změnit. Platné operátory jsou AND a OR.  

2.2.2.n.4.8.m.3 Makro výstup 
  
3>Makro výstup 

             >>> 

Nakonfigurujte výstup zvoleného makra. 

2.2.2.n.4.8.m.3.1 Funkce výstupu 
  
1 Funkce výstupu 

    >Nečasované< 

Funkce výstupu jsou popsány v části „Makro logika dveřní jednotky“ na 

straně 79. 

2.2.2.n.4.8.m.3.2 Trvání 
  
2 Trvání [s] 

            >  < 

Poskytuje trvání pro funkci výstupu z předchozí nabídky. 

Jednotky se zobrazují v nadpisu nabídky. Povolený rozsah je od 1 do 255. 

2.2.2.n.4.8.m.3.3 Aktivní 
  
1>Skupina 

           Dveře 

Vyberte výstupní událost stejně, jako konfigurujete vstupní událost. Podrobnosti 

najdete v části „2.2.2.n.4.8.m.2.x Zvolte událost“ na straně 183. 

2.2.2.n.4.8.m.4 Smaž makro 
  
4 Smaž makro 

        >Zrušit< 

Příkaz použijte k odstranění makra z dveřní jednotky. Chcete-li odstranit makro, 

zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. 

2.2.2.n.4.9 Lokální zařízení 

Tato nabídka se shoduje s částí „2.2.3 ATS1250/60 čt.”, ale platí pouze pro 

čtečky připojené k lokální sběrnicí vybrané dveřní jednotky. Viz „2.2.3 

ATS1250/60 čt.” dole.  
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2.2.3 ATS1250/60 čt. 
  
0>Přidat čtečku 

1 Čtečka 1 

Klávesnice a čtečky připojené k jedné z místních sběrnic dveřní jednotky lze 

konfigurovat jako inteligentní systémové čtečky tak, aby poskytovaly funkce 

řízení přístupu. 

Stiskněte „0“ pro přidání čtečky nebo číslici pro konfiguraci stávající čtečky 

Poznámka: Maximální povolený počet zařízení pro datovou sběrnici je uveden 

v části „Obecné funkce“ na straně 38. 

Volby čtečky 

2.2.3.0 Přidat čtečku 
  
Číslo čtečky 

             >_< 

V nabídce Přidat čtečku zadejte číslo pro tuto novou čtečku a potvrďte ho 

stisknutím tlačítka Enter. Stisknutím tlačítka Smazat nabídku opustíte bez přidání 

zařízení. 

Po přidání zařízení se zobrazí možnosti konfigurace čtečky. 

2.2.3.n Vybrat čtečku 

Zvolte číslo čtečky, kterou chcete nakonfigurovat. 

2.2.3.n.2 Adresa čtečky 
  
2>Adresa čtečky 

  DGP: 1 ADR: 0 

Informační obrazovka zobrazí adresu čtečky. Tuto adresu nastavují přepínače 

DIP nebo se programuje v nabídce klávesnice nebo čtečky. 

2.2.3.n.3 Volby čtečky 
  
1>Název čtečky 

        Čtečka 1 

Nabídka Volby čtečky obsahuje níže uvedené volby, které jsou nezbytné pro 

konfiguraci zvolené čtečky. 

2.2.3.n.3.1 Název čtečky 
  
1 Název čtečky 

      >Čtečka 1< 

Volba Název čtečky slouží k zadání názvu, který identifikuje danou čtečku pro 

koncového uživatele. 
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Čtečka při svém vytvoření obdrží výchozí název „Čtečka <n>“, kde <n> 

představuje číslo čtečky. Vstupte do této nabídky pro úpravy aktuálního názvu. 

Název čtečky může obsahovat 16 znaků. 

2.2.3.n.3.2 LCD 
  
2 LCD 

           >Ano< 

Volba LCD určuje, zda má vybraná čtečka LCD. 

Poznámka: Pokud dveřní jednotka rozezná model vybrané čtečky, tato hodnota 

bude zobrazena pouze pro čtení. 

2.2.3.n.5 Smazat čtečku 
  
5 Smazat čtečku 

        >Zrušit< 

Chcete-li čtečku odstranit, stiskněte tlačítko Enter, vyberte možnost OK a znovu 

stiskněte tlačítko Enter. Čtečka bude odstraněna. 

2.2.4 Audio zařízení 
  
0>Přidat audio 

1 Audio 1 

Pokud chcete přidat audio zařízení, stiskněte tlačítko „0“; pokud chcete upravit 

stávající audio zařízení, stiskněte tlačítko s číslicí. 

Poznámka: Maximální povolený počet audio zařízení je uveden v části „Obecné 

funkce“ na straně 38. 

Možnosti audio zařízení 

2.2.4.0 Přidat audio 
  
Audio číslo 

             >_< 

Zadejte číslo pro nové audio zařízení a potvrďte jej stisknutím tlačítka Enter. 

Chcete-li z nabídky odejít, aniž byste přidali nové zařízení, stiskněte tlačítko 

Smazat. 

Po přidání zařízení se zobrazí možnosti konfigurace čtečky. 

2.2.4.n Zvolit audio zařízení 

Zvolte číslo audio zařízení, které chcete nakonfigurovat. 
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2.2.4.n.1 Audio typ 
  
1>Audio typ 

         ATS1521 

Typ audio zařízení je informativní obrazovka. Typ se nastavuje zařízením. 

2.2.4.n.2 Audio adresa 
  
2>Audio adresa 

  BUS: 1 ADR: 1 

Adresa audio zařízení je informativní obrazovka uvádějící adresu přepínače DIP. 

2.2.4.n.3 Audio nast. 
  
1>Audio název 

         Audio 1 

Nabídka obsahuje níže uvedené nabídky, které jsou potřebné ke konfiguraci 

zvoleného audio zařízení. 

2.2.4.n.3.1 Audio jméno 
 
1 Audio název 

>Audio 1       < 

Tato možnost souží k zadání názvu, podle kterého může koncový uživatel 

identifikovat dané audio zařízení. 

Audio zařízení po svém vytvoření obdrží výchozí název „Audio <n>“, kde <n> 

představuje číslo audio zařízení. Vstupte do této nabídky pro úpravy aktuálního 

názvu. 

Název audio zařízení může obsahovat 16 znaků. 

2.2.4.n.3.2 Tamper oblast 
 
2>Tamper oblast 

        Oblast 1 

Možnost Tamper oblast určuje, která oblast přijímá události typu tamper 

a porucha zařízení. Chcete-li ji změnit, stiskněte tlačítko Enter a zvolte příslušnou 

oblast. 

2.2.4.n.3.3 Izolovat Audio 
  
3 Izolovat audio 

            >Ne< 

Příkaz použijte k izolaci událostí poruch typu tamper u zvoleného zařízení. 

Zařízení zůstane i po izolaci funkční. 
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2.2.4.n.4 Smazat audio 
  
6 Smazat audio 

        >Zrušit< 

Příkaz použijte k odstranění audio zařízení. Stiskněte tlačítko Enter, zvolte 

možnost OK a opět stiskněte tlačítko Enter. Zařízení je odstraněno. 
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3 Nabídka Uživatelé 
 
1>Uživatelé 

2 Uživ.skupiny 

Nabídka Uživatelé slouží k přidávání, úpravám nebo mazání uživatelů ze 

systému Advisor Advanced. Tato nabídka umožňuje též úpravy uživatelských 

skupin. 

3.1 Uživatelé 
 
0>Přidat uživ. 

1 Technik 

Nabídka Uživatelé umožňuje přidávat, mazat a upravovat uživatele systému. 

Společné možnosti 

3.1.0 Přidat uživatele 
  
Mód přidávání 

       >Manuál.< 

Do této nabídky přejděte, když chcete přidat uživatele. 

Zvolte ruční nebo sekvenční režim přidávání uživatele. 

V ručním režimu se uživatel vytvoří na prvním neobsazeném místě seznamu 

uživatelů. Pokud byl uživatel úspěšně přidán, zobrazí se následující zpráva: 
 
     INFO 

 Uživ. přidaný 

Poté můžete začít upravovat podrobnosti o tomto novém uživateli. 

V sekvenčním režimu jste vyzýváni k přiložení karty nového uživatele. 
 
 Přiložit kartu 

     RAS 1 

Přiložte kartu ke čtečce naprogramované v možnostech systému. Podrobnosti 

naleznete v části „8.8.5 Načit. Karet“ na str. 289. 

Pokud je karta platná a uživatel je úspěšně vytvořen, zobrazí se tato zpráva: 
  
  Uživatel 13 

Karta přiřazena 

Poté budete vyzváni k přiložení další karty. Stisknutím tlačítka Zrušit ukončíte 

sekvenční programování uživatelů a přejdete do konfigurace uživatelů. 

Pokud je karta již používána, zobrazí se chyba. 
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     CHYBA 

Karta se používá 

 

3.1.n Volba uživatele 

Zvolte uživatele, kterého chcete upravovat. 

Lze konfigurovat následující možnosti. 

3.1.n.1 Jméno uživatele 
 
1 Jméno uživ. 

>Uživatel 6    < 

Stiskněte tlačítko Enter, chcete-li upravit jméno, nebo Smazat, chcete-li úpravy 

ukončit.  

Výchozím jménem uživatele je „Uživatel N“, kde N je číslo uživatele. 

Jméno může obsahovat až 16 znaků. 

3.1.n.2 PIN kód 
 
1>Změnit PIN kód 

             >>> 

Tato nabídka umožňuje změnu uživatelského kódu PIN a nastavení 

uživatelského kódu pro vzdálené připojení. 

3.1.n.2.1 Změnit PIN kód 
 
1 PIN kód 

     *********** 

Změna PIN kódu zvoleného uživatele. 

Podrobnosti ohledně použití PIN kódů viz část „PIN“ na str. 74. 

3.1.n.2.2 Vzdálený PIN 
  
1>Nastav PIN 

     *********** 

Kód PIN pro vzdálené připojení je kód PIN určený pro programování panelu 

prostřednictvím vzdáleného připojení. Pokud není kód PIN pro vzdálené připojení 

nastavený, může technik pro vzdálené přihlášení použít lokální kód PIN. 

Poznámka: Tato podnabídka je k dispozici pouze pro techniky. Tato podnabídka 

je k dispozici pro techniky, pokud je povolená pomocí volby „8.7.8.2 Spr. 

konfigur“ na str. 288. 

Podrobnosti viz část „Vzdálený přístup“ na stránce 133. 
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3.1.n.2.2.1 Nastav PIN kód 
  
1>Nastav PIN 

   >           < 

Umožňuje nastavení kódu PIN pro vzdálené připojení.  

Chcete-li povolit kód PIN pro vzdálené připojení, použijte nabídku „3.1.n.2.2.2 

Povolení přihlášení“ dole.  

3.1.n.2.2.2 Povolení přihlášení 
  
2>Povolit přihl. 

           >Ano< 

Pomocí tohoto příkazu lze povolit kód PIN pro vzdálené přihlášení. 

Upozornění: Poté, co je kód PIN pro vzdálené přihlášení povolen, není ho 

možné lokálně změnit nebo vyřadit a nabídka Vzdálený PIN není dostupná. 

Další podrobnosti najdete v části „3.1.n.2.2 Vzdálený PIN“ na stránce 190. 

3.1.n.3 Karta uživatele 
 
1>Přiřaď kartu 

  KartaNenastav. 

Pomocí nabídky Karta uživatele lze přidělovat a mazat karty uživatele.  

Obsah nabídky závisí na tom, zda byla karta již přiřazena či nikoli. 

3.1.n.3.1 Přiřaď kartu 

Pokud uživatel nemá přiřazenu žádnou kartu, pomocí nabídky můžete zadat 

číslo karty uživatele. 

Stiskněte tlačítko Enter a přiložte kartu ke klávesnici po dobu 10 sekund.  
   
      INFO 

 Přiložit kartu 

Poznámka: Tato operace je možná pouze u klávesnic LCD s integrovanou 

čtečkou. Klávesnice pro učení karty je nastavena ve volbě Možnosti systému. 

Více informací najdete v části „8.8.5 Načit. Karet“ na stránce 289. Pokud je pro 

učení karty nastavena jiná klávesnice, zobrazí se výzva o zadání názvu 

klávesnice pro učení. Příklad: 
   
Přiložit kartu 

    Klávesnice 3 

 

Odebrání karty 

Pokud má uživatel přiřazenu kartu, můžete mu ji odebrat. Zobrazí se následující 

obrazovka. 
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1>Odejmout kartu 

  KartaNastavená 

Stiskněte tlačítko Enter.  
 
      INFO 

  Karta vyjmuta 

Karta byla od vybraného uživatele odebrána. 

3.1.n.4 Přívěsky 
  
0>Přídat přív. 

1 Přívěsek 1 

Tato nabídka umožňuje zobrazit všechny přívěsky naprogramované pro 

vybraného uživatele, zvolit existující přívěsek nebo vytvořit nový. 

Obsah této nabídky se shoduje s obsahem nabídky 4.4 Přívěsky popsaným na 

stránce 220. 

3.1.n.5 Jazyk 
 
5>Jazyk 

           ČESKY 

Systém Advisor Advanced může pro každého uživatele zobrazovat nabídky v jím 

preferovaném jazyce. 

Po každé autorizaci dojde k přepnutí jazyka. 

Informace o dostupných jazycích vám podá váš dodavatel. 

3.1.n.6 Uživ.skupiny 
 
1>Nenastaveno 

2 Nenastaveno 

Nabídka Uživatelské skupiny slouží k přiřazení uživatelských skupin ke 

zvolenému uživateli. Uživatel může mít přiřazených až 8 skupin. Uživatelské 

skupiny definují možnosti a oblasti přístupné uživatelům. 

Pro změnu přiřazení uživatelských skupin zvolte odpovídající blok. 

Pokud je zvolený blok prázdný (uživatelská skupina není přiřazená), budete 

vyzváni k volbě jedné z dostupných uživatelských skupin. 
 
02>Správce G> 

03 Oblast 1 

Zvolte odpovídající uživatelskou skupinu pro přiřazení ke zvolenému uživateli. 

Pokud zvolený blok již obsahuje nějakou přiřazenou uživatelskou skupinu, 

budete přesměrováni do nabídky „Změnit už.sk.“ 
 
1>Změnit už.sk. 

  Skupina uživ 3 

Nyní můžete provést jednu z následujících akcí: 
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• Změnit přiřazenou skupinu: Stiskněte tlačítko 1 nebo Enter nebo Vpravo a 

přejdete k seznamu uživatelských skupin, kde můžete zvolit skupinu. 

• Odstranit přiřazenou skupinu: Stiskněte tlačítko 2 nebo přejděte k další 

položce nabídky a stiskněte tlačítko Enter. 

Poznámka: Uživatelskou skupinu technik lze přiřadit pouze technikovi. 

Další informace o uživatelských skupinách najdete v části „3.2 Uživatelské 

skupiny“ dole. 

3.1.n.9 Zvolte mód 
  
9 Zvolte mód 

       >Oblasti< 

V závislosti na výběru uživatel pracuje s oblastmi nebo se skupinami oblastí. 

K dispozici jsou následující možnosti: 

• Oblasti. Uživatel může provádět zapnutí a vypnutí konkrétních oblastí. Jedná 

se o výchozí nastavení.   

• Skupiny oblastí. Uživatel může provádět zapnutí a vypnutí konkrétních skupin 

oblastí.   

• Vše. Uživatel může provádět zapnutí a vypnutí oblastí i skupin oblastí.   

3.1.n.10 Vymazat uživ. 

Chcete-li uživatele odstranit, zvolte jej pomocí kurzoru nebo zadejte jeho číslo. 

Poté přejděte do nabídky Smazat uživatele.  

Na displeji se zobrazí: 
 
10 Vymazat uživ. 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto dojde k vymazání uživatele. 

Zopakujte tento příkaz pro vymazání ostatních uživatelů nebo stiskněte tlačítko 

Smazat k ukončení a návratu k nabídce vyšší úrovně. 

Poznámka: Nemůžete vymazat uživatele, pokud nemáte ve vaší uživatelské 

skupině k tomu oprávnění. 

Možnosti mobilního telefonu 

3.1.n.7 SMS a hlas 
  
1>Uživ. telefon 

           Žádný 

Nabídka SMS a hlas obsahuje konfigurační nabídky pro zprávy SMS a hlasové 

zprávy. 
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3.1.n.7.1 Telefon uživatele 
  
1 Uživ. telefon 

>              < 

Nabídka Telefon uživatele umožňuje nastavit telefonní číslo uživatele. 

Toto telefonní číslo se používá, pokud je typ určení hlášení GSM nastaven na 

Uživatel nebo Uživatelská skupina. Viz část „9.1.n.4.1 Typ“ na stránce 300. 

Toto telefonní číslo také identifikuje odesílatele příkazu SMS. Další informace 

najdete v Referenční příručce ovládání systému Advisor Advanced 

prostřednictvím zpráv SMS. 

3.1.n.7.2 SMS report. 
 
2 SMS report. 

            Vyp. 

Nabídka SMS reportování umožňuje povolit nebo zakázat zasílání zpráv SMS 

vybranému uživateli. Toto zasílání může mít jeden z následujících stavů: 

• Vždy: Hlášení je povoleno  

• Vyp.: Hlášení je zakázáno  

• OFF až do znovuzap: Hlášení je dočasně zakázáno do dalšího zapnutí 

systému  

Tuto možnost lze upravovat, pouze pokud uživatel patří k uživatelské skupině, 

která má povolena práva zasílání SMS. Více informací najdete v části „3.2.n.6 

Volby už.skup.“ na stránce 197. 

3.1.n.7.3 SMS ovládání 
  
3 SMS ovládání 

         Vyřadit 

Nabídka SMS ovládání umožňuje povolit nebo zakázat zasílání ovládání SMS 

pro vybraného uživatele. 

Tuto možnost lze změnit, pouze pokud uživatel patří k uživatelské skupině, která 

má povolena práva zasílání SMS. Více informací najdete v části „3.2.n.6 Volby 

už.skup.“ na stránce 197. 

Poznámka: Ovládání SMS bude pro daného uživatele zakázáno po 10 pokusech 

o provedení neoprávněného příkazu SMS. Další informace najdete v Referenční 

příručce ovládání systému Advisor Advanced prostřednictvím zpráv SMS. 
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Možnosti ovládání přístupu 

3.1.n.8 Možnosti přístupu 
  
1>Skupina dveří 

       Nepoužité 

Nabídka se používá ke konfiguraci možností ovládání přístupu pro vybraného 

uživatele. 

3.1.n.8.1 Skupina dveří 
 
1 Skupina dveří 

     >Nepoužité< 

Přiřaďte dveře vybranému uživateli. 

Více informací o skupinách dveří najdete v části Kapitola 3 „Funkce systému > 

Skupiny dveří“ na straně 78. 

3.1.n.8.2 Sledovaný 
  
2 Sledovaný 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, všechny události přístupu související s tímto 

uživatelem budou odeslány z dveřní jednotky do ústředny a uloženy v protokolu, 

aby ho operátor ústředny mohl sledovat. 

3.1.n.8.3 Privilegovaný 
  
2 Privilegovaný 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, tento uživatel může přepsat funkci anti-

passback a získat přístup k regionům, do kterých by normální uživatel kvůli 

omezením funkce anti-passback neměl přístup. 

3.1.n.8.4 Rozšířený přístup 
  
4 Roz. přístup 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, vybraný uživatel má po přiložení platné karty 

nebo zadání kódu PIN více času na odemknutí dveří. Rozšířený čas se 

nastavuje samostatně u každých dveří. Viz část „5.1.n.5.2 Rozšířený čas“ na 

straně 229. 

3.1.n.8.5 Př.typ uživ. 
  
5 Př.typ uživ. 

      >Normální< 

Definuje typ uživatele pro rozšířené zabezpečení. 

• Normální: Normální operace.  
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• Dvě karty: Vyžaduje dva platné uživatelské kódy nebo karty k provádění 

funkcí týkajících se alarmu nebo řízení přístupu.  

• Ostraha: Uživatelský kód nebo karta mohou provádět funkce, pouze když 

souvisejí s kódem nebo kartou návštěvy.  

• Návštěva: Vyžaduje kód nebo kartu od uživatele, který má uživatelský typ 

Hlídač.  

• Uživatel s vysokou bezpečností: pouze v případě, že je požadovaný počet 

těchto uživatelů dosažen v regionu s vysokou bezpečností, mají normální 

uživatelé právo být uvnitř. Podrobnosti najdete v části „Vysoká bezpečnost“ 

na straně 79.  

3.2 Uživatelské skupiny 
 
0>Přidat už.sk. 

1 Technik 

Programový blok Uživatelské skupiny slouží k záznamu informací o 

uživatelských skupinách.  

Možnosti uživatelských skupin 

3.2.0 Přidat už.sk. 

Chcete-li přidat uživatelskou skupinu, přejděte do nabídky. Pokud byla 

uživatelská skupina úspěšně přidána, zobrazí se následující zpráva: 
 
     INFO 

 Už.sk.přidaná 

Nové uživatelské skupině bude přidělen výchozí název „Už. sk. N“ a bude 

umístěna na konec seznamu uživatelských skupin. Nyní můžete začít upravovat 

podrobnosti o této nové uživatelské skupině. 

3.2.n Volba skupiny 

Napřed zvolte uživatelskou skupinu, abyste ji mohli upravovat. 

Lze konfigurovat následující možnosti. 

3.2.n.1 Název uživ.sk. 
 
1 Název uživ.sk. 

>Uživ.skupina 6< 

Volba Název uživatelské skupiny slouží k nastavení názvu uživatelské skupiny  

Stiskněte tlačítko Enter, chcete-li upravit jméno, nebo Smazat, chcete-li úpravy 

ukončit.  

Název uživatelské skupiny může obsahovat až 16 znaků. 
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3.2.n.2 Typ uživ.skup. 
 
2 Typ uživ.skup. 

>Běžný uživatel< 

Vyberte typ pro zvolenou uživatelskou skupinu. 

Podrobný popis typů uživatelských skupin a dostupné typy uživatelských skupin 

naleznete v části „Typy uživatelských skupin“ na str. 69. 

3.2.n.3 Oblasti už.sk. 
 
01-10>Oblasti u> 

      1......... 

Volba Oblasti uživatelské skupiny definuje, které oblasti může daný uživatel 

ovládat. 

3.2.n.4 Sk.Uživ.Sk.Obl 
  
01-10>Sk.Uživ.S> 

      1......... 

Volba skupiny uživatelů skupiny oblastí určuje, které skupiny oblastí může 

uživatel ovládat. 

3.2.n.5 Už.skup. makro 
 
5>Už.skup. makro 

       Nepoužité 

Při používání makra závisí uživatelská práva definovaná uživatelskou skupinou 

na stavu tohoto makra. 

Další informace o makro logice najdete v části „6.1 Makro logika“ na stránce 249. 

3.2.n.6 Volby už.skup. 
 
6>Volby už.skup. 

             >>> 

Volby uživatelské skupiny definují přístupová práva uživatele ke konkrétním 

volbám.  

Dostupné možnosti jsou popsány v části „Možnosti uživatelských skupin“ na str. 

72. 

3.2.n.7 Časový rozvrh 

Vyberte časové rozvrhy pro vybranou uživatelskou skupinu.  

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy každému z následujících 

prvků: 

• 1 Privilegovaní,  

• 2 Oblast přístup.  

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na straně 87. 
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3.2.n.8 Odstr.už.sk. 

Chcete-li odstranit uživatelskou skupinu, vyberte ji pomocí kurzoru nebo zadejte 

její číslo. Poté přejděte do nabídky Odstranit uživatelskou skupinu.  

Na displeji se zobrazí: 
 
8 Odstr.už.sk. 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto dojde k odstranění 

uživatelské skupiny. 

Chcete-li odstranit další uživatelské skupiny, opakujte tento příkaz nebo se 

stisknutím tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

Poznámka: Pokud jsou k uživatelské skupině přiřazeni uživatelé, akce nebo 

centrální pulty, nelze ji odstranit. 
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4 Zóny a oblasti 
 
1>Menu zóny 

2 Oblasti 

V programovací sekci Zóny a oblasti se programují všechny parametry zón 

a oblastí.  

4.1 Zóny 
 
0>Přidat zónu 

1 Zóna 1 

Tato nabídka umožňuje zobrazit všechny naprogramované zóny, zvolit existující 

zónu nebo vytvořit novou. 

Každá zóna může představovat fyzický vstup na ovládacím panelu, expandér, 

zásuvný expandér nebo bezdrátové zařízení naprogramované v bezdrátovém 

expandéru. 

Možnosti zóny 

4.1.0 Přidat zónu 
 
0>Zóna 

1 Ústředna 

Nabídka Přidat zónu slouží k přidání nové zóny. Při přidávání zóny vyberte jednu 

z následujících možností: 

• 0 Zóna: Přidejte zónu přiřazenou konkrétnímu systémovému vstupu.  

• 1 Ústředna: Přidejte zónu přiřazenou konkrétnímu ústřednovému vstupu.  

• 2 Ústř Exp: Přidejte zónu přiřazenou konkrétnímu vstupu expandéru ústředny.  

• 3 DGP: Přidejte zónu přiřazenou konkrétnímu vstupu expandéru. Nejprve 

vyberte expandér, poté zvolte vstup.  

• 4 Autodetekce: Přidejte zónu přiřazenou prvnímu nepoužitému vstupu 

systému.  

Informace o dostupných adresách zón naleznete v části „Zóna, výstup 

a adresování dveří“ na stránce 34. 

Pokud zvolená zóna již existuje, zobrazí se výstraha. 

Pokud byla zóna úspěšně vytvořena, budete převedeni k nabídce „4.1.n.1 Název 

zóny“. 
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Přidání bezdrátového senzoru 

Pokud jste jako expander vybrali bezdrátový expander, při přidání zóny se 

bezdrátový expander naučí bezdrátový senzor. 

Učení bezdrátového senzoru je popsáno v části „Programování bezdrátového 

zařízení“ na stránce 106. 

Je-li zařízením bezdrátová kamera PIR, bude odpovídající kamera vytvořena 

také v databázi kamer. Viz „Použití kamer“ na stránce 112. 

4.1.n Volba zóny 
 
1>Název zóny 

          Zóna 1 

 

Vyberte příslušnou zónu k naprogramování.  

Poznámka: Určité volby v této nabídce se liší podle specifických senzorů. 

Konkrétní volby naleznete v části: 

• „Možnosti otřesových detektorů” na straně 212 

• „Možnosti bezdrátových senzorů” na straně 212 

Společné možnosti 

4.1.n.1 Název zóny 
 
1 Název zóny 

>Zóna 1        < 

Volba název zóny slouží k nastavení názvu zóny. Název zóny označuje zónu 

koncovému uživateli pro hlášení poplachu nebo k zobrazení stavu chybového 

hlášení. Bez znalosti správného názvu nebude moci koncový uživatel vyřešit 

problémy, které nastaly v konkrétní zóně. 

Nově vytvořeným zónám se přiděluje výchozí název „Zóna n“. 

Vstupte do této nabídky pro úpravy aktuálního názvu. 

Název zóny může obsahovat 16 znaků. 

4.1.n.2 Typ zóny 
 
1>Typ zóny 

         Poplach 

Nabídka Typ zóny slouží k nastavení typu u konkrétní zóny. Typ zóny přesně 

určuje funkce zóny za daných okolností. Každý typ zóny se chová odlišně. 

Poznámky 

• Dostupnost jednotlivých možností zóny závisí na typu zóny.  

• Typ zóny pro bezdrátové zařízení je zpočátku během učení zařízení 

definován podle typu zařízení. Příklad: Zóna s tlačítkem Panika má nastaven 

výchozí typ „Panika“. 
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Všechny dostupné typy zón a jejich možnosti jsou uvedeny v části „Typy zón“ 

(viz strana 49). 

4.1.n.3 Izolované 
 
3 Izolované 

            >Ne< 

Nabídka Izolované umožňuje izolovat nebo odizolovat zvolenou zónu. 

4.1.n.4 Zóna připojena 
 
4>Zóna připojena 

       Panel 1.1 

Pole Zóna připojena informuje o fyzickém vstupu, ke kterému je tato zóna 

připojena. 

4.1.n.5 Zóna oblasti 
 
5>Zóna oblasti 

        12...... 

Zóna potřebuje oblast, aby byla schopna odesílat informace o poplachu do 

centrálního pultu a aby se mohla resetovat jakmile dojde k poplachu. Nabídka 

Oblasti slouží k přiřazení oblasti zóně, která musí při aktivaci dané zóny způsobit 

poplach a stavu zóny (zapnuto nebo vypnuto), který splňuje požadavky na tento 

typ zóny.  

V případě, že bude zvoleno více oblastí, bude poplach hlášen do nejmenšího 

přiřazeného čísla. K poplachu dojde podle typu zóny a pouze tehdy, pokud jsou 

zapnuty všechny přiřazené oblasti. 

Funkce zóny závisí na typu zóny zvoleném během programování. 

Zobrazuje se seznam oblastí, ke které je tato zóna přiřazena. Například výše 

uvedená obrazovka zobrazuje, že daná zóna je přiřazena k oblastem 1 a 2. 

4.1.n.6 Možnosti zóny 
 
6>Možnosti zóny 

             >>> 

Nabídka Možnosti zóny obsahuje veškerá nastavení zóny. Tato nastavení jsou 

popsána níže. 

Poznámka: Některé možnosti nemusí být k dispozici. Dostupnost jednotlivých 

možností závisí na typu zóny (viz část „Typy zón“ na straně 49). 

4.1.n.6.1 Vyblokování 
 
1 Vyblokování 

           >Ano< 

Pokud je volba Vyblokovat nastavena na Ano, může tuto zónu uživatel 

vyblokovat. 
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4.1.n.6.2 Izolování 
  
2 Izolování 

           >Ano< 

Pokud je volba Izolování nastavena na Ano, může tuto zónu uživatel izolovat. 

4.1.n.6.3 Patří do ČZ1 
  
3 Patří do ČZ1 

            >Ne< 

Pokud je zóna naprogramována na částečné zapnutí (volba Patří do část. 

zapnutí je nastavena na Ano), bude vyloučena, jakmile je přiřazená oblast 

částečně zapnuta. Běžné podmínky vypnutí, pokud je to relevantní, pokračují v 

monitorování (tamper, AntiMask atd.). Pokud je volba Patří do část. zapnutí 

nastavena na Ne, bude tato zóna zapnuta jak v režimu částečného zapnutí, tak i 

v režimu úplného zapnutí. 

Existují dvě nezávislé částečné zapnutí, ČZ1 a ČZ2.  

4.1.n.6.4 Patří do ČZ2 

Viz část „4.1.n.6.3 Patří do ČZ1“ nahoře. 

4.1.n.6.5 Dvojitá aktivace 
 
5 Dvoj. aktiv. 

            >Ne< 

Pokud je volba Dvojitá aktivace nastavena na Ano, bude tato zóna vyžadovat 

přítomnost dvou parametrů, aby byl spuštěn poplach. Pokud se tato zóna stane 

aktivní a obvykle by spustila poplach, pak buď tato zóna musí zůstat aktivní po 

naprogramovanou dobu otevření Dvojí aktivace (viz „8.1.4.2 Otv.dvoj.akt.“ na 

stránce 268), nebo se tato zóna musí vrátit do normálního stavu a poté se opět 

aktivovat během intervalu Dvojí aktivace (viz „8.1.4.1 Int.dvoj.akt.“ na 

stránce 268). 

Poznámka: Pokud je tato volba aktivní, není volba „4.1.n.6.30 Dlouho otevř.“ (na 

stránce 208) dostupná. 

4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt 
 
6 VyblVícnásAkt 

            >Ne< 

Pokud je volba Vyblokování vícenásobné aktivace nastavena na Ano, bude 

počet poplachů z této zóny omezen na počet nastavený v „8.6.4 VyblVícnásAkt“ 

(viz strana 283) pro jeden cyklus zapnutí/vypnutí. 
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4.1.n.6.7 AntiMask 
 
7 AntiMask 

           >Ano< 

Pokud je volba AntiMask nastavena na Ano, bude spodní poplachové okno 

(jmenovitě polovina EOL) monitorována na stav maskování detektoru. 

Další podrobnosti najdete v části „Připojení zón“ na stránce 24. 

4.1.n.6.8 Párování zóny 
 
8 Párování zón 

            >Ne< 

Pokud je volba Párování zóny nastavena na Ano, je tato zóna považována za 

aktivní pouze tehdy, pokud se aktivují dva vstupy: přiřazený (n) a sousedící s 

přiřazeným (n+1).  

Zóna přiřazená k sousedícímu vstupu (n+1) musí v systému existovat. 

Poznámka: Není možné používat tuto volbu u zóny přiřazené k poslednímu číslu 

vstupu. 

4.1.n.6.9 Zvonek 
 
9 Zvonek 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Zvonek zapnutá, může být tato zóna vypnuta a v závislosti na 

nastavení „8.8.2 Zvonek“ (viz strana 289) může aktivovat krátký signál 

u následujících zařízení: 

• Bzučáky klávesnice u všech klávesnic přiřazených k souvisejícím oblastem 

• Interní sirény přiřazené odpovídajícím oblastem 

4.1.n.6.10 Soak test 
 
10 Soak test 

            >Ne< 

Zónu lze zapnout v režimu Soak test, což je užitečné pro diagnostické účely. 

Zóna při soak testu nezpůsobuje v systému poplach, ale její aktivace se 

zaznamenává. Tato zóna se během zapínání nekontroluje. 

4.1.n.6.11 Krok.test tech 
 
11 Tech Kr. test 

            >Ne< 

Pokud je volba Krokový test technika nastavena na Ano, bude tato zóna 

zahrnuta do krokového testu technika. Více informací najdete v části „1.2.5 

Krokový test“ na straně 147. 
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4.1.n.6.12 Uživ.krok.test 
 
12>Už.krok.test 

           >Ano< 

Pokud je volba Uživatelský krokový test nastavena na Ano, bude tato zóna 

zahrnuta do uživatelského krokového testu. Více informací najdete v části „1.2.5 

Krokový test“ na straně 147. 

4.1.n.6.13 Otřesový det. 
 
13 Otřesový det. 

            >Ne< 

Volba Otřesový detektor aktivuje funkci otřesového detektoru. Pokud je tato 

volba nastavena na Ano, bude tato zóna pracovat podle nastavení 

konfigurovaných v části „4.1.n.7 Otřesový detektor“ (viz strana 212). 

Tuto volbu podporuje pouze prvních osm vstupů na ovládacím panelu a prvních 

osm vstupů na vstupním expanderu. 

4.1.n.6.14 Prodl.Vst.čas 
 
14 Prodl.Vst.čas 

            >Ne< 

Pokud je možnost Prodloužit čas vstupu nastavena na hodnotu Ano, aktivace 

zóny prodlouží čas vstupu o hodnotu definovanou v možnosti „4.2.n.4.2 Čas 

předpoplachu“ na stránce 217. 

Poznámka: Po vypršení časovače vstupu se aktivuje místní poplach. 

4.1.n.6.15 Poslední dveře 
 
15 Posl. dveře 

            >Ne< 

Pokud je volba Poslední dveře nastavena na Ano, má tato zóna funkci zkrácení 

odchodového času. Pokud je tato zóna aktivována během času odchodu, bude 

časovač odchodu zastaven po uplynutí zpoždění Poslední zapnutí (viz „8.1.3.5 

Poslední dveře zpoždění“ na stránce 268) a tato oblast bude zapnuta. 

4.1.n.6.16 Klíč přepínací 
 
16 Klíč přep. 

            >Ne< 

Pokud je volba Klíč přepínací nastavena na Ano, bude vstup zóny klíčového 

spínače přepínací. Pokud bude stav zóny aktivní, oblast se zapne. Pokud se 

zóna změní na normální stav, oblast se vypne. 

Pokud bude nastavena na Ne, bude tento vstup vyžadovat oba stavy pro 

přepínání mezi zapnuto a vypnuto (pulzní klíčový spínač). 
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4.1.n.6.17 Zap.klíč.spín. 
 
17 Zap.klíč.sp. 

          >Vyp.< 

Volba Zapnutí klíčovým spínačem definuje zóny jako zapnutí klíčem pro zapnutí 

oblasti. K dispozici jsou dvě spojení: 

• Vyp.: zapnutí oblasti není ovlivněno zónou. 

• Klíč část. zap.: zóna představuje klíčový spínač pro částečné zapnutí oblasti. 

• PlnéZapnKlíčSp: zóna představuje klíčový spínač pro úplné zapnutí oblasti. 

4.1.n.6.18 Klíč.vypnutí 
 
18 Klíč.vypnutí 

            >Ne< 

Pokud je volba Klíčový spínač vypnutí nastavena na Ano, bude zóna klíčovým 

spínačem, který vypíná oblast. 

4.1.n.6.19 TechPlnZap 
 
19 TechPlnZap 

            >Ne< 

Pokud je nastaveno Technický poplach při plném zapnutí na Ne, pak technické 

poplachy v této oblasti jsou zakázány, pokud je oblast plně zap. 

4.1.n.6.20 TechPoplAkVyp 
 
20 TechPoplAkVyp 

            >Ne< 

Pokud je nastaven Technický poplach při vypnutí na Ne, pak technické poplachy 

v této oblasti jsou zakázány, pokud je oblast vypnuta. 

4.1.n.6.21 TechPopČásZap 
 
21 TechPopČásZap 

            >Ne< 

Pokud je nastaven Technický poplach při částečném zapnutí na Ne, pak 

technické poplachy v této oblasti jsou zakázány, pokud je oblast částečně 

zapnuta. 

4.1.n.6.22 RAS LCD 
 
22 RAS LCD 

            >Ne< 

Pokud je volba RAS LCD nastavena na hodnotu Ano, název aktivované zóny se 

zobrazí na všech klávesnicích LCD, které patří do dané oblasti. 
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4.1.n.6.23 Události 
 
23 Události 

            >Ne< 

Volba Události určuje, zda se události zóny zaznamenávají do deníku událostí 

systému. 

4.1.n.6.24 PCO přenos 
 
24 PCO přenos 

            >Ne< 

Volba PCO přenos určuje, zda se události zóny přenášejí do centrálního pultu. 

4.1.n.6.25 Čas zpoždění 
 
25 Čas zpoždění 

            >Ne< 

Čas zpoždění se u této zóny aktivuje, pokud je volba Časovač zpoždění 

nastavena na hodnotu Ano. Časovač zpoždění se nastavuje v části „8.1.4.4 

Zpoždění vstupu“ (viz strana 269). 

4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici 
  
26 Potvr.na kláv 

  >Klávesnice 1< 

Možnosti potvrzení jsou dostupné pro typ zóny Klíčový spínač. Umožňují určit 

klávesnici, u níž je konkrétní uživatel přihlášen automaticky. Tím se na vybrané 

klávesnici okamžitě zobrazí informace o poplachu nebo poruše. 

Relace POTVRZENÍ se otevře na 2 minuty. Během této doby můžete na 

naprogramované klávesnici potvrdit poplach. 

Poznámka: Aby funkce potvrzení fungovala, je třeba zapnout možnost 

„4.1.n.6.27 Potvr.uživatelem“ na stránce 206. 

4.1.n.6.27 Potvr.uživatelem 
  
27 Potvr. uživ. 

    >Uživatel 3< 

Tato možnost definuje uživatele, který je automaticky přihlášen, když vybraná 

zóna způsobí poplach. 

Poznámka: Aby funkce potvrzení fungovala, je třeba zapnout možnost 

„4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici“ nahoře. 

Podrobnosti najdete v části „4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici“ nahoře.  

Viz také „2.2.1.n.3.17 Potvr.na kláv“ na stránce 172. 
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4.1.n.6.28 Typ senzoru 
   
28 Senzor typ 

    >Nízká tep.< 

Události hlášené technickou zónou závisí na typu připojeného senzoru. Možnost 

Typ senzoru upřesňuje druh senzoru a události, které má hlásit. K dispozici jsou 

následující typy senzorů: 

• Detektor nízké teploty   

• Detektor plynu    

• Detektor vysoké teploty   

• Detektor vody   

• Požární poplach   

• Všeobecný  

Tabulka 26 dole obsahuje události, které mohou být hlášeny jednotlivými typy 

senzorů.  

Tabulka 26: Typy senzorů a hlášené události 

Typ senzoru Kód Poplach Návrat 

poplachu 

Vyblok. Odblok. Dlouhý 

dohled 

Návrat 

dohledu 

Nízká tep. SIA ZA ZR ZB ZU ZS ZJ 

 CID E152 R152 E570 R570 E381 R381 

Plyn SIA GA GR GB GU GS GJ 

 CID E151 R151 E570 R570 E381 R381 

Vysoká tep. SIA KA KR KB KU KS KJ 

 CID E158 R158 E570 R570 E381 R381 

Voda SIA WA WR WB WU WS WJ 

 CID E154 R154 E570 R570 E381 R381 

Požární SIA FA FR FB FU FT FJ 

 CID E110 R110 E570 R570 E373 R373 

Všeobecný SIA UA UR UB UU ZS ZJ 

 CID E140 R140 E570 R570 E381 R381 

Viz také Dodatek B „Kódy hlášení použité v systému Advisor Advanced“ na 

stránce 371. 

4.1.n.6.29 Virtuální zóna 
   
1>Výstupy 

2 RAS 

Nabídka umožňuje mapovat vybranou zónu ke stávajícímu výstupu nebo 

klávesnici. 



Kapitola 5: Popis nabídek 

208 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

Pokud výstup nebo klávesnice není nastavena, stav zóny se bude řídit stavem 

přiřazeného fyzického vstupu. 

• Pokud je výstup vybrán, zóna se stane aktivní virtuální zónou tehdy, když se 

vybraný výstup aktivuje. V tomto případě nemá fyzický vstup na zónu žádný 

vliv. 

• Pokud je zvolena klávesnice, zóna se stane virtuální zónou, která je aktivní 

v případě, že má zvolená klávesnice aktivní požadavek na stav odchodu 

(ODCHOD). 

Viz také část “Výstupy“ na stránce 76. 

4.1.n.6.30 Dlouho otevř. 
    
30 Dlouho otevř. 

            >Ne< 

Tato nabídka určuje, zda zóna aktivuje poplach „zóna je příliš dlouho otevřena“, 

pokud je ponechána v rozpojeném stavu déle než je nastavená doba. 

Doba ponechání v rozpojeném stavu se nastavuje v nabídce „8.1.4.6 Čas dlouho 

ot.“ na stránce 269. 

Poznámka: Pokud je tato volba aktivní, není volba „4.1.n.6.5 Dvojitá aktivace“ 

(viz stránka 202) dostupná. 

4.1.n.6.31 VV kontrola 
  
31 VV kontrola 

            >Ne< 

Je-li nastavena možnost ano, vstupní/výstupní nebo přístupová zóna se při 

nastavování oblasti musí nacházet v normálním stavu. V opačném případě 

nebude uživateli povoleno provést nastavení objektu, dokud problém nebude 

vyřešen. 

Tato možnost je dostupná pouze pro zóny vstupního/výstupního nebo 

přístupového typu. 

4.1.n.6.32 Poplach v ČZ1 
     
32 Poplach v ČZ1 

            >Ne< 

Je-li nastavena možnost ano, vstupní/výstupní zóna se po dobu nastavení ČZ1 

stane zónou s aktivovanou poplašnou signalizací. 

Poznámky 

• Tato možnost je dostupná pouze pro zóny vstupního/výstupního typu. Viz 

část „Typy zón“ na stránce 49. 

• Zóna musí být zahrnuta do ČZ1. Viz část „4.1.n.6.3 Patří do ČZ1“ na 

stránce 202. 
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• Funkce zóny se nezmění, pokud tatáž zóna patří k oblasti v plně nastaveném 

stavu. 

4.1.n.6.33 Poplach v ČZ2 

Stejné údaje jako v části „4.1.n.6.32 Poplach v ČZ1“, ale pro ČZ2. 

4.1.n.6.34 Report jako 
     
34 Report jako 

    >Tíseň (PA)< 

Definuje způsob, jakým je centrálním pultům hlášen poplach vyvolaný v panice. 

• Hlásit jako tíseň: Hlášena je událost typu PA. 

• Hlásit jako nátlak: Hlášena je událost typu HA. 

Podrobnosti naleznete v dodatku „Kódy hlášení použité v systému Advisor 

Advanced“ na stránce 371. 

Poznámky 

• Tato možnost je dostupná pouze pro zóny typu panika. Viz část „Typy zón“ na 

stránce 49. 

• Možnost je dostupná pouze tehdy, je-li pro režim Panika vybráno nastavení 

Tichý. V opačném případě bude poplach typu panika vždy hlášen jako 

událost typu PA. Viz část „8.8.1 Režim přepad“ na stránce 288. 

4.1.n.6.35 Auto Test 
  
35 Auto test 

           >Ano< 

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu Ano, bude po aktivaci automatického 

testování detektor automaticky testován. Viz část „1.2.1.8 Detektor Test“ na 

str. 144. 

4.1.n.6.36 Přemostění 
   
36 Přemostění 

           >Ano< 

Pokud je hodnota volby nastavena na Ano, je možné tuto zónu přemostit.  

Podrobnosti viz část „Přemostění zóny“ na str. 58. 

4.1.n.6.37 Zobr. Vyblok 
  
37 Zobr. Vyblok 

          >Zap.< 

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu Zap., budou uživatelé upozorněni na 

izolování této zóny při pokusu o zapnutí nebo vypnutí příslušné oblasti. 
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4.1.n.6.38 Zastavení přenosu 
  
38 Zast.přenosu 

            >Ne< 

Je-li možnost nastavena na hodnotu Ano, aktivace zóny zastaví hlasové reporty, 

pokud je aktivní. 

Tato možnost je dostupná pouze pro zóny typu klíčový spínač. 

4.1.n.6.39 Limit zprávy 
  
39 Limit zprávy 

          >Vyp.< 

Pokud je možnost nastavena na Zap., hlášení ze zóny je omezeno na časový 

interval určený v nabídce „8.6.6 Limit zprávy“ na straně 283. 

4.1.n.8 Poslech 
  
1>Mód poslechu 

      Nepovolený 

Nabídka slouží ke konfiguraci obousměrného audia pro zvolenou zónu. 

Tato možnost je dostupná pouze pro systémy s obousměrným audiem. Více 

informací naleznete v kapitole „Funkce systému > Obousměrné audio“ na 

straně 118. 

4.1.n.8.1 Mód poslechu 
 
1 Mód poslechu 

    >Nepovolený< 

Zvolte režim poslechu pro zvolenou zónu. K dispozici jsou následující možnosti: 

• Nepovolený: Bez zvuku. 

• Pouze poslech: Obsluha centrálního pultu může pouze poslouchat zvuk 

z audio zařízení přiřazeného k zóně.   

• Poslech a hovor: Obsluha může poslouchat zvuk nebo mluvit pomocí 

přiřazeného audio zařízení.   

4.1.n.8.2 Link na audio 
  
0 Žádný 

1 Audio 1 

Přiřazení audio zařízení zvolené zóně. 

4.1.n.9 Kopírovat 
  
1>Kopír par. Z 

             >>> 

Pomocí nabídky Kopírovat můžete zkopírovat parametry zóny. 

Jsou dostupné následující způsoby kopírování. 
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4.1.n.9.1 Kopír.par. 
  
Zóna 1 

Zóna 2 

Pomocí nabídky Parametry zóny můžete importovat veškeré parametry konkrétní 

zóny do vybrané zóny. 

Vyberte zónu, jejíž parametry mají být zkopírovány do vybrané zóny, a stiskněte 

tlačítko Enter. 
  
      INFO 

  Param. zkopír. 

Zkopírovány jsou všechna nastavení včetně jména zóny. 

4.1.n.9.2 Blok přiř. 
 
Start vstup 

             >>> 

Pomocí nabídky Přidělit blok můžete zkopírovat parametry vybrané zóny do řady 

vstupů, a vytvořit tak odpovídající zóny. 

Vyberte začátek a konec řady vstupů zařízení. 

Systém vytvoří nové zóny nebo změní stávající zóny pomocí parametrů 

odpovídajících vybrané zóně (s výjimkou názvů, které jsou výchozí). 

Poznámka: Pomocí kopírování parametrů zóny nelze zkopírovat bezdrátové 

zařízení. Zařízení je třeba naprogramovat samostatně. Více informací naleznete 

v části „4.1.n.7 Podrobnosti RF“ na stránce 212. 

4.1.n.10 Přesun zóny 
  
004>Nepoužité 

009 Nepoužité 

Umožňuje přesun zóny na jiné nepoužité číslo zóny. 

Tato volba je přístupná pouze pro flexibilní způsob číslování zón. Podrobnosti viz 

část „8.7.9 Schéma objektu“ na str. 288. 

Viz také část „Zóna, výstup a adresování dveří“ na str. 34. 

4.1.n.11 Odstranit zónu 
 
11 Odstranit zón 

        >Zrušit< 

Příkaz Odstranit zónu slouží k odstranění zóny ze systému. Chcete-li odstranit 

některou zónu, zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Zóna bude 

smazána. 

Poznámky: V případě bezdrátového zařízení je zařízení také odstraněno 

z databáze bezdrátového expanderu. 
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Upozornění: Pokud je zóna přiřazena k dvouzónovému zařízení RF, jsou 

smazány obě zóny. Více informací naleznete v části „Dvouzónové senzory RF“ 

na stránce 110. 

Možnosti otřesových detektorů 

4.1.n.7 Otřesový detektor 
 
7>Otřesový det. 

             >>> 

Možnosti úderů a pulzů jsou platné, pokud je funkce „4.1.n.6.13 Otřesový det.“ 

(viz strana 204) pro tuto zónu nastavena na hodnotu Ano. 

4.1.n.7.1 Počet pulzů 
 
1>Počet pulzů 

               0 

Nastavuje počet pulzů v časovém okně, které aktivuje zónu. 

Možné jsou tyto hodnoty: 

• 1 až 9: počet pulzů v rozmezí 30 sekund, které aktivují danou zónu. V úvahu 

se bere pouze 1 puls za sekundu. 

• 0: funkce čítače je nepovolena. 

4.1.n.7.2 Síla úderu 
 
2>Síla úderu 

               0 

Volba Síla úderu slouží k nastavení síly jednoho pulzu, který aktivuje danou 

zónu. Možné jsou tyto hodnoty: 

• 1 až 9: Síla úderu 1 znamená vysokou citlivost a 9 nízkou. 

• 0: Síla úderu je zakázána. 

Sílu úderu lze zkontrolovat v nabídce „1.2.2 Otřes.det.test“ (viz strana 145). 

Možnosti bezdrátových senzorů 

4.1.n.7 Podrobnosti RF 
 
1>Senzor ID 

         10EBA9E 

Nabídka Podrobnosti RF umožňuje ručně naprogramovat bezdrátové zařízení 

nebo odebrat toto zařízení z bezdrátového expanderu. 

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze pro bezdrátový expander ATS1235 

s verzí firmwaru 1.13 nebo novější, který je připojen. 
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4.1.n.7.1 ID senzoru 
 
1>Senzor ID 

         10EBA9E 

Na této obrazovce lze zobrazit ID senzoru. 

Poznámka: První dvě číslice identifikátoru senzoru také definují typ senzoru. Viz 

Tabulka 27 dole. 

4.1.n.7.2 Typ senzoru 
 
2>Senzor typ 

             DWS 

Na této obrazovce lze zobrazit typ senzoru. K dispozici jsou následující typy 

senzorů: 

Tabulka 27: Typy bezdrátových senzorů 

Typ Popis ID 

Opakovač  Opakovač bezdrátového signálu 0A* 

CO  Senzoru oxidu uhelnatého 0D* 

DWS  Senzor dveří/oken 10* 

Kouřový senz  Kouřový senzor 11* 

PIR  Pasivní infračervený detektor 12* 

2 tlač panic  Senzor Panika stisknutím 2 tlačítek 14* 

Otř senzor  Otřesový detektor 18* 

Zvuk senzor  Senzor zvuku rozbití skla 1A* 

PIR Kamera senz.  Bezdrátová kamera PIR 23* 

 

4.1.n.7.3 Senzor mód 
  
3>Senzor mód 

          Jediný 

Tato informační obrazovka zobrazuje, zda senzor operuje ve dvouzónovém 

režimu. Dostupné jsou tyto hodnoty: 

• Jediný: Senzor jediné zóny.   

• Multizóna (Master): Vybraná zóna je první zóna dvouzónového senzoru.   

• Multizóna (Slave): Vybraná zóna je druhá zóna dvouzónového senzoru.   

Další podrobnosti najdete v části „Dvouzónové senzory RF“ na stranì 110. 

4.1.n.7.4 Dohled 
 
4 Dohled 

          >Vyp.< 

Povoluje nebo zakazuje dohled nad bezdrátovým zařízením. Aktivuje se dohled 

všech typů. Podrobnosti najdete v části „2.2.2.n.4.4 Dohled“ na stránce 177. 
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4.1.n.7.5 Volby senzoru 
 
5 Volby senzoru 

       >Kontakt< 

Možnosti senzoru závisí na typu bezdrátového zařízení.  

Další informace o dostupných možnostech naleznete v návodu k příslušnému 

zařízení RF. 

K dispozici mohou být následující možnosti. 

Tabulka 28: Možnosti bezdrátových senzorů 

Možnost Typ senzoru Popis 

Jazýček a Kontakt  Senzor dveří/oken Hlásí poplachy z obou zdrojů. 

Kontakt  Senzor dveří/oken Ignoruje poplachy způsobené paprskem. 

Jazýček a Otřes  Otřesový detektor Hlásí poplachy z obou zdrojů. 

Otřesový detektor  Otřesový detektor Ignoruje poplachy způsobené paprskem. 

Jazýček  Senzor dveří/oken, 

otřesový detektor 

Hlásí pouze poplachy způsobené paprskem. 

Upoz tamper  Kouřový senzor Řídí poplachy tamper skříně. 

Ignorovat tamper  Kouřový senzor Ignoruje poplachy tamper skříně. 

 

4.1.n.7.6 Smazat RF zař. 
  
Smazat RF zař.? 

        >Zrušit< 

Výběrem možnosti OK a stisknutím tlačítka Enter odeberete bezdrátové zařízení 

z databáze bezdrátového expanderu. 

4.2 Oblasti 
 
1>Oblast 1 

2 Oblast 2 

Nabídka Oblasti slouží ke konfiguraci oblastí.  

Podrobnosti viz „Oblasti“ na str. 54 v kapitole „Funkce systému“. 

U každé oblasti lze naprogramovat množství voleb, jako je název oblasti, časy 

příchodu a odchodu atd. Než budete pokračovat, vyberte oblast, kterou chcete 

naprogramovat. 
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Možnosti oblastí 

4.2.n Volba oblasti 
 
1>Název oblasti 

        Oblast 1 

Zadejte číslo oblasti k naprogramování. 

4.2.n.1 Název oblasti 
 
1 Název oblasti 

>Oblast 1      < 

U každé oblasti lze naprogramovat její název pro její identifikaci.  

K zadání nebo úpravám názvu oblasti slouží obrazovka Název oblasti. Název 

oblasti může obsahovat až 16 znaků. 

4.2.n.2 Čas odchodu 
 
1>Čas odchodu 1 

              15 

Každá oblast má své vlastní časovače odchodu. Časovače odchodu umožňují 

uživatelům, kteří zapínají oblasti, opustit budovu bez vzniku poplachu (pomocí 

přístupových neboli příchodových/odchodových zón). Pouze poté, co uplynou 

časovače odchodu, může dojít k poplachu. 

Pro každou oblast lze naprogramovat dva časy odchodu, jeden pro typ zóny 

vstup/odchod 1 a druhý pro typ zóny vstup/odchod 2. Vyberte odpovídající 

časovač a nastavte čas.  

Časovače odchodu lze naprogramovat od 0 do 255 sekund. 0 znamená, že se 

časovač nepoužije a oblast se zapne ihned. Hodnota 255 znamená, že časovač 

zůstává aktivní a pro dokončení vyžaduje zkrácení odchodového času (viz část 

„4.1.n.2 Typ zóny“ na stránce 200) nebo zónu s volbou posledních dveří (viz část 

„4.1.n.6.15 Poslední dveře“ na stránce 204). 

Poznámka: Pokud jsou zóny přiřazeny více oblastem, použije se nejdelší čas 

odchodu. Viz část „4 Zóny a oblasti“ na stránce 199. 

4.2.n.2.1 Odchod čas 1 

4.2.n.2.2 Odchod čas 2 

Konfiguruje časovače odchodu pro zóny typu Vstup/Odchod 1 a Vstup/Odchod 2. 

Podrobnosti o programování časovače odchodu viz část „4.2.n.2 Čas odchodu“ 

výše.  

4.2.n.2.3 ČZ Výstup čas1 

4.2.n.2.4 ČZ Výstup čas2 

Konfiguruje časovače odchodu částečného zapnutí pro zóny typu 

Vstup/Odchod 1 a Vstup/Odchod 2.  
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Časovače odchodu částečného zapnutí se konfigurují stejně jako časovače 

odchodu plného zapnutí. Podrobnosti o programování časovače odchodu viz 

část „4.2.n.2 Čas odchodu“ výše. 

4.2.n.3 Vstupní čas 
 
1>Vstupní čas 1 

              15 

Každá oblast má svůj vlastní časovač příchodu. Při vstupu do budovy přes 

vstupovou/odchodovou zónu se začne počítat čas příchodu. Uživatel může 

vypnout oblast při běžícím čase příchodu bez způsobení poplachu pouze za 

předpokladu, že byly aktivovány pouze vstupové/odchodové neboli přístupové 

zóny. 

Poznámka: Čas vstupu lze pro určité zóny vstupu prodloužit. Více informací 

naleznete v části „4.2.n.4.2 Čas předpoplachu“ dole. 

Pro každou oblast lze naprogramovat dva časy vstupu, jeden pro typ zóny 

vstup/odchod 1 a druhý pro typ zóny vstup/odchod 2. Vyberte odpovídající 

časovač a nastavte čas.  

Časovače příchodu lze naprogramovat od 0 do 255 sekund. 0 znamená, že 

časovače nejsou použity a že poplach je aktivován ihned při vstupu do zapnuté 

budovy. 255 a více znamená, že čas bude nekonečný. 

Poznámka: Pokud jsou zóny přiřazeny více oblastem, použije se nejdelší čas 

příchodu. Viz část „4 Zóny a oblasti“ na stránce 199. 

4.2.n.3.1 Vstupní čas 1 

4.2.n.3.2 Vstupní čas 2 

Konfiguruje časovače vstupu pro zóny typu Vstup/Odchod 1 a Vstup/Odchod 2. 

Podrobnosti o programování časovače vstupu viz část „4.2.n.3 Vstupní čas“ 

výše.  

4.2.n.3.3 ČZ Vstup čas1 

4.2.n.3.4 ČZ Vstup čas2 

Konfiguruje časovače odchodu částečného zapnutí pro zóny typu Vstup/Odchod 

1 a Vstup/Odchod 2.  

Časovače vstupu částečného zapnutí se konfigurují stejně jako časovače 

odchodu plného zapnutí. Podrobnosti o programování časovače vstupu viz část 

„4.2.n.3 Vstupní čas“ výše. 

4.2.n.4 Jiné čas. 
  
1>Výstraž Čas 

               1 

V nabídce se nachází další časovače oblastí. Podrobnosti jsou uvedeny 

v podnabídkách. 
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4.2.n.4.1 Výstražný čas 
  
4 Výstraž Čas 

           >   < 

Výstražným časem se rozumí doba, během které lze posunout čas zapnutí 

během automatického zapínání. Po skončení tohoto času se system zapne do 

střežení. 

Povolení posunutí zapínání musí být nastaveno v „4.2.n.5.2 Zap opak“ dole. 

Časovač výstražného času lze nastavit na 1 až 15 minut. 

4.2.n.4.2 Čas předpoplachu 
 
5 ČasPředpoplach 

           >   < 

Každá oblast má svůj vlastní časovač předpoplachu. Při spuštění poplachu dojde 

pouze k místnímu poplachu a spustí se časovač předpoplachu. Pokud není 

místní poplach potvrzen během doby předpoplachu, bude tento poplach hlášen. 

Poznámka: Zóna vstupu musí mít aktivovánu možnost „4.1.n.6.14 Prodl.Vst.čas“ 

popsanou na stránce 204. 

Obrazovka Čas Předpoplach slouží nastavení času předpoplachu pro zvolenou 

oblast. Každou oblast lze naprogramovat s jedním časem předpoplachu. 

Časovače předpoplachu lze naprogramovat od 0 do 255 sekund. 

Poznámka: Pokud jsou zóny přiřazeny více oblastem, použije se nejdelší čas 

předpoplachu. Viz část „4 Zóny a oblasti“ na stránce 199. 

4.2.n.4.3 Zpoždění vyp. 
  
3 Zpoždění vyp. 

           >   < 

Nastavení zpoždění pro oprávněné vypnutí (v minutách). Povolený rozsah je od 

1 do 30 minut. 0 znamená, že se nepoužije žádné zpoždění. Podrobnosti viz část 

„Zpožděné vypnutí“ na str. 56. 

4.2.n.5 Volby Zap/Vyp 
 
1>Vstup poplach 

        Zpožděné 

V nabídce se nachází nastavení následujících voleb. 

4.2.n.5.1 Vstupní poplachy 
 
1 Vstup poplach 

      >Zpožděné< 

Volba Vstupní poplachy definuje, zda bude poplach selhání vstupu hlášen ihned. 

Možné jsou tyto hodnoty: 

• Zpožděné: Poplach se aktivuje 30 s po uplynutí vstupního času.  
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• Okamžitě: Poplach se aktivuje okamžitě.  

4.2.n.5.2 Zap opak 
  
2 Zap opak 

          >Vyp.< 

Menu Autozap opakování definuje, zda uživatel může posunout autozapnutí. 

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu Zapnuto, autozapnutí lze posunout 

během doby výstražného času (viz část „4.2.n.4.1 Výstražný čas“ nahoře). Pokud 

bylo autozapnutí posunuto normálním uživatelem, systém se znovu pokusí 

o autozapnutí poté, co uplyne časové období definované v části „8.4.8 AZ 

uživ.volba“ na stránce 279. 

Poznámka: Uživatelé s oprávněními (technik a správce) mohou vybrat dobu 

posunutí během výstražného času. 

4.2.n.5.3 Tiché Autozap 
  
3 Tiché Autozap 

          >Vyp.< 

Je-li nastavena volba Autozap tichý mód, je bzučák klávesnice nefunkční během 

stavu „4.2.n.4.1 Výstražný čas“, jak je popsáno na stránce 217. 

4.2.n.5.4 Dvojí vypnutí 
  
4 Dvojí vypnutí 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Izolovat nastavena na Ano, jsou k vypnutí oblasti vyžadovány dvě 

platné autorizace uživatele. 

Poznámka: Autorizace musí uživatel provést na stejné klávesnici. 

Upozornění: Před zapnutím této volby nebo před použitím výchozích nastavení, 

které zahrnují zapnutí této volby, přidejte alespoň jednoho uživatele, abyste 

neztratili přístup k nabídce programování. Viz také část „Postup obnovy“ na 

str. 336 v kapitole „Odstraňování problémů“. 

4.2.n.6 Hierarchie 
  
6 Hierarchie 

          >Vyp.< 

Nastavení hierarchie pro vybranou oblast. Hierarchie oblasti může mít hodnotu 

od 1 (nejvyšší) po 3 (nejnižší). Hierarchie 0 znamená, že tato funkce je vypnutá 

a tato oblast nemá žádná omezení.  

Podrobnosti viz část „Hierarchie oblastí“ na str. 54. 
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4.2.n.7 Limity 
  
1>Vyblok Limit 

             128 

Limity počtu prvků systému, které mohou být současně izolovány nebo 

vyblokovány. 

Povolené rozsahy závisí na modelu ústředny. Viz část „Obecné funkce“ 

v kapitole „Instalace“ na str. 38. 

Viz také část „Vyblokování a izolování“ na str. 58. 

4.2.n.7.1 Vyblok Limit 
  
1 Vyblok Limit 

           >   < 

Maximální počet prvků systému, které mohou být současně vyblokovány.  

4.2.n.7.2 Izol. limit 
  
2 Izol. limit 

           >   < 

Maximální počet prvků systému, které mohou být současně izolovány.  

4.2.n.7.3 Přem. limit 
  
3 Přem. limit 

           >   < 

Maximální počet prvků systému, které mohou být současně přemostěny.  

4.2.n.8 Časový rozvrh 

Vyberte časové rozvrhy pro vybranou oblast. 

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy každému z následujících 

prvků: 

• 1 Nastav,  

• 2 Přemostění,   

• 3 Zakázat vyp,  

• 4 DveřZvon Ob.  

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na straně 87. 

4.3 Skupiny oblastí 
  
1>Sk. obl. 1 

2 Sk. obl. 2 

Nabídka skupin oblastí umožňuje přiřazování oblastí do skupin oblastí. 

Poznámka: Dostupnost skupin oblastí závisí na modelu ústředny. Viz část 

„Specifikace“ na str. 37 v kapitole „Instalace“. 
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Viz také část „Skupiny oblastí“ na str. 54. 

Možnosti skupin oblastí 

4.3.n Výběr skupiny 
 
1>Název 

      Sk. obl. 1 

Zadejte skupinu oblastí k naprogramování. 

4.3.n.1 Název 
 
1 Název 

>Sk. obl. 1    < 

U každé skupiny oblastí lze naprogramovat její název pro identifikaci.  

K zadání nebo úpravám názvu oblasti slouží obrazovka Název skupiny oblastí. 

Název skupiny oblastí může obsahovat až 16 znaků. 

4.3.n.2 Oblasti 
  
01-10 Oblasti 

      .......... 

Přiřazování oblastí do skupiny oblastí. 

4.4 Přívěsky 
 
0>Přidat přív. 

1 Přívěsek 1 

Tato nabídka umožňuje zobrazit všechny naprogramované přívěsky, zvolit 

existující přívěsek nebo vytvořit nový.  

Možnosti přívěsků 

4.4.0 Přidat přívěsek 

Chcete-li přidat přívěsek, postupujte podle jednoho z postupů popsaných v části 

„Programování bezdrátového zařízení“ na stránce 106. 

4.4.n Volba přívěsku 
 
1>Název přívěsku 

      Přívěsek 1 

Zvolte existující přívěsek, který chcete naprogramovat.  
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4.4.n.1 Název přívěsku 
 
1 Název přívěsku 

>Přívěsek 1    < 

Volba Název přívěsku slouží k nastavení názvu přívěsku. Název přívěsku 

identifikuje přívěsek pro koncového uživatele, aby mohl hlásit poplach nebo 

zobrazovat stav chybového hlášení.  

Nově vytvořenému přívěsku je přidělen výchozí název „Přívěsek Ex.y“, kde <x> 

představuje číslo expanderu a <y> představuje číslo vstupu expanderu. Příklad: 

Výchozí název přívěsku „Přívěsek E2.8“ je přidělen přívěsku přiřazenému ke 

vstupu 8 na expanderu 2. 

Název přívěsku může obsahovat 16 znaků. 

4.4.n.2 Přiřaz uživ 
  
2>Přiřaz uživ 

      Uživatel 1 

Přiřaďte existujícího uživatele vybranému přívěsku. 

Poznámka: Jednomu uživateli lze přiřadit několik přívěsků. Jeden přívěsek lze 

ale přiřadit pouze jednomu uživateli. 

4.4.n.3 Tlačítka 
 
1>Tlačítko 1 

2 Tlačítko 2 

Pomocí nabídky Tlačítka můžete tlačítku nebo kombinaci tlačítek přiřadit 

odpovídající funkci. 

Tabulka 29 dole uvádí dostupná tlačítka a kombinace tlačítek. 

Tabulka 29: Tlačítka a kombinace tlačítek přívěsku 

Tlačítka Funkce 

Tlačítko 1 Zapnutí všech oblastí 

Tlačítko 2 Vypnutí všech oblastí 

Tlačítko 3 Částečné zapnutí 1 všech oblastí 

Tlačítko 4 Přepnutí spouštěče 99 

Tlačítka 1 + 2 — 

Tlačítka 1 + 3 — 

Tlačítka 1 + 4 — 

Tlačítka 2 + 3 — 

Tlačítka 2 + 4 — 

Tlačítka 3 + 4 — 
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4.4.n.3.1 Volba tlačítka 
 
1>Funkce 

             >>> 

Vyberte tlačítko, kterému chcete přiřadit uživatelskou funkci. Více informací 

naleznete v části „Uživatelsky programované funkce“ na stránce 101. 

4.4.n.4 Podrobnosti RF 
 
1>Senzor ID 

         14232C1 

Nabídka Podrobnosti RF umožňuje ručně naprogramovat bezdrátové zařízení 

nebo odebrat toto zařízení z bezdrátového expanderu. 

4.4.n.4.1 ID senzoru 
 
1>Senzor ID 

         14232C1 

Na této obrazovce lze zobrazit ID senzoru. 

4.4.n.4.2 Smazat RF zař. 
  
Smazat RF zař.? 

        >Zrušit< 

Výběrem možnosti OK a stisknutím tlačítka Enter odeberete bezdrátové zařízení 

z databáze bezdrátového expanderu. 

4.4.n.5 Poslech 
  
1>Mód poslechu 

      Nepovolený 

Nabídka slouží ke konfiguraci obousměrného audia pro zvolený přívěsek. 

Tato možnost je dostupná pouze pro systémy s obousměrným audiem. Více 

informací naleznete v kapitole „Funkce systému > Obousměrné audio“ na 

straně 118. 

4.4.n.5.1 Mód poslechu 
 
1 Mód poslechu 

    >Nepovolený< 

Zvolte režim poslechu pro zvolený přívěsek. K dispozici jsou následující 

možnosti: 

• Nepovolený: Bez zvuku. 

• Pouze poslech: Obsluha centrálního pultu může pouze poslouchat zvuk 

z audio zařízení přiřazeného k přívěsku.   

• Poslech a hovor: Obsluha může poslouchat zvuk nebo mluvit pomocí 

přiřazeného audio zařízení.   
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4.4.n.5.2 Link na audio 
  
0 Žádný 

1 Audio 1 

Přiřazení audio zařízení zvolenému přívěsku. 

4.4.n.6 Odst.přívěsek 
 
Odstr. přívěs? 

        >Zrušit< 

Příkaz Odstranit přívěsek slouží k odstranění přívěsku ze systému. Zvolte 

možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Přívěsek se odstraní z panelu 

i z databáze bezdrátového expanderu. 

4.5 Kamera Menu 
  
17>Kamera 17 

18 Kamera 18 

Tato nabídka vám umožňuje provádět konfiguraci kamerových modulů 

v bezdrátových kamerových systémech PIR. 

Podrobnější informace o kamerách najdete také v části „Použití kamer“ na 

stránce 112. 

4.5.n Výběr kamery 
   
1>Kamera jméno 

       Kamera 17 

Vyberte příslušnou kameru, kterou chcete nakonfigurovat. 

4.5.n.1 Kamera jméno 
   
1 Kamera jméno 

>Kamera 17     < 

Zadejte název kamery. 

4.5.n.2 Obr spusť zón 
   
1>Zóna 17 

2 Zóna 2 

Vyberte 1 až 4 zóny, které mohou spouštět kameru, jsou-li aktivní. 

Při výchozím nastavení je jako první přiřazena zóna s detektorem PIR této 

bezdrátové kamery PIR. 

Vyberte polohu pro přiřazení zóny nebo existující zónu, která má být odebrána 

ze seznamu přiřazených zón. 
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4.5.n.3 Obr spusť fltr 
   
1>Makro 1 

             >>> 

Kromě zón uvedených v části „4.5.n.2 Obr spusť zón“ na stranì 223 je možno 

nastavit až dvě makro logiky, které rovněž spouštějí kameru. 

4.5.n.3.m Výběr makra 
   
1>Makro 1 

       Nepoužité 

Vyberte jedno ze dvou maker, které chcete nakonfigurovat. 

4.5.n.3.m.1 Vybrat makro 
   
00>Nepoužité 

01 Interní sire> 

Vyberte makro, které aktivuje vybranou kameru. 

4.5.n.3.m.2 Typ události <n> 
   
2 Typ udál. 1 

      >Vloupání< 

Definujte typ makro logiky zvolený v nastavení „4.5.n.3.m Výběr makra“ na 

stránce 224.  

Dostupné typy maker jsou uvedeny v části „Typy událostí zaznamenávaných 

kamerou“ na stránce 112. 

4.5.n.3.m.3 Report jako 
 
3 Report jako 

     >Nepoužité< 

Pokud je makro nastavitelného typu, je třeba přiřadit událost zasílání, která 

nastane po aktivaci makra. 

Poznámky 

• Jakmile tuto nabídku opustíte, událost se zobrazí jako kód zasílání ve formátu 

SIA. Podrobnosti naleznete v dodatku „Kódy hlášení použité v systému 

Advisor Advanced“ na stránce 371. 

• Jsou dostupné pouze konkrétní události zasílání. 

4.5.n.4 Obr spusť udal 
    
1>Rep. udál 1 

       Nepoužité 

Kameru lze také spustit pomocí vybrané události zasílání. 
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4.5.n.4.m Vybrat událost 
   
1 Rep. udál 1 

     >Nepoužité< 

Vyberte jednu ze dvou událostí zasílání, kterou chcete nakonfigurovat. 

Vyberte událost, která aktivuje vybranou kameru. 

Poznámky 

• Jakmile tuto nabídku opustíte, událost se zobrazí jako kód zasílání ve formátu 

SIA. Podrobnosti naleznete v dodatku „Kódy hlášení použité v systému 

Advisor Advanced“ na stránce 371. 

• Jsou dostupné pouze konkrétní události zasílání. 

4.5.n.5 Izolována 
   
5 Izolována 

            >Ne< 

Je-li kamera izolována, nezaznamenává obrázky. Obrázky rovněž nemohou být 

odesílány do ústředny. 

4.5.n.6 Max obr 24h 
   
6 Max obr 24h 

     >Nekonečno< 

Maximální počet žádostí o obrázek definuje, kolik poplachů může aktivovat 

kameru během 24hodinového období zapnutého nebo vypnutého stavu. 

Při změně nastaveného stavu oblasti dochází k vynulování čítače. 

Povolený rozsah je 1 až 400 nebo 0 (nekonečno), což znamená neomezený 

počet poplachů. 

Po dosažení limitu budou další žádosti o obrázek systémem zamítnuty 

a v protokolu událostí se zaznamená odpovídající událost. 

4.5.n.7 Vzdálený obr. 
   
7 Vzdálený obr. 

           >Ano< 

Je-li povoleno vzdálené spouštění obrázků, můžete pomocí konfiguračního 

softwaru pořizovat obrázky na dálku. 

4.5.n.8 Test obr doPCO 
   
1>PCO 1 

------------ 

Daný příkaz umožňuje pořídit obrázek a odeslat jej do vybraného centrálního 

pultu. 
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Vyberte centrální pult, do něhož má být obrázek odeslán. 
   
Volám PCO 1... 

Přenáší se 

Aktuální stav přenosu snímku je zobrazen v dolním řádku obrazovky. 
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5 Dveře menu 
  
1>Dveře 

2 Skupiny dveří 

Nabídka Dveře menu slouží k přidávání, úpravám nebo mazání dveří, skupin 

dveří a regionů ze systému Advisor Advanced.  

5.1 Dveře 
 
0>Přidat dveře 

1 Dveře 1 

Použijte Dveře menu k přidání, úpravě nebo smazání dveří. 

Nabídka umožňuje konfigurovat dveře obou typů – standardní i inteligentní. 

Poznámka: Konkrétní možnosti v této nabídce závisí na různých typech dveří. 

Konkrétní volby naleznete v části: 

• „Specifické volby pro standardní dveře“ na straně 235, 

• „Specifické volby pro inteligentní dveře“ na straně 236, 

Společné vlastnosti dveří 

5.1.0 Přidat dveře 
  
0>Dveře 

1 Ústředna 

Chcete-li přidat dveře, vstupte do volby nabídky Přidat dveře.  

Zvolte jedno z umístění: 

• 0: Dveře. Přidejte dveře zadáním systémové adresy těchto dveří. Je-li adresa 

platná, ústředna zobrazí fyzické umístění dveří k potvrzení. 
  

DGP 3.2 

            >OK< 

Vyberte možnost OK pro potvrzení nebo Zrušit pro návrat a stiskněte tlačítko 

Enter. 

• 1: Ústředna. Přidejte standardní dveře zadáním jejich čísla na ústředně. 

• 2: ATS1250/60exp. Přidejte inteligentní dveře vybráním dveřní jednotky 

a zadáním čísla dveří na této dveřní jednotce. 

Pokud byly dveře úspěšně přidány, zobrazí se následující zpráva: 
 
     INFO 

 Dveře přidány 
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Novým dveřím bude přidělen výchozí název „Dveře N“. Tyto dveře budou 

umístěny na konec seznamu dveří. Nyní můžete začít upravovat podrobnosti 

o těchto nových dveřích. 

Informace o čtečce, zóně dveří a výchozím adresování zámku výstupů naleznete 

v části „Zóna, výstup a adresování dveří“ na straně 34 v kapitole Kapitola 2 

„Instalace“. 

5.1.n Vyber dveře 

Zvolte dveře, které chcete upravovat. 

Lze zobrazit nebo konfigurovat následující možnosti. 

5.1.n.1 Název dveří 
 
1 Název dveří 

       >Dveře 1< 

Stiskněte tlačítko Enter, chcete-li upravit název, nebo Smazat, chcete-li úpravy 

ukončit. 

Výchozím názvem dveří je „Dveře N“, kde N je číslo dveří. 

Jméno může obsahovat až 16 znaků. 

5.1.n.2 Dveře umístění 
  
2>Dveře umíst. 

         DGP 3.2 

Obrazovka určená pouze pro čtení zobrazuje fyzická umístění vybraných dveří. 

Umístění dveří je zobrazeno ve stejném formátu jako umístění zóny. Viz část 

„4.1.n.4 Zóna připojena“ na straně 201. 

5.1.n.3 Čtečky dveří 
  
1>Vstupní čtečka 

        Čtečka 1 

Tato nabídka umožňuje přiřadit vstupní a výstupní čtečky vybraným dveřím.  

Poznámka: Standardní dveře mohou mít pouze jednu vstupní a jednu výstupní 

čtečku. Další čtečky dveří lze přiřadit pouze inteligentním dveřím. Možnosti 

související s inteligentními dveřmi naleznete v části „Specifické volby pro 

inteligentní dveře“ na straně 236. 

Následující podnabídky jsou dostupné u všech dveří: 

• 1 Čtečka Vst: Výběr vstupní čtečky.  

• 2 Čtečka Vys: Výběr výstupní čtečky.  

Následující podnabídky jsou dostupné pouze u inteligentních dveří: 

• 3 Čtečka Vst 2: Výběr další vstupní čtečky.  

• 4 Čtečka Vys 2: Výběr další výstupní čtečky.  
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5.1.n.4 Dveře výstup 
  
0>Nepoužité 

17 Výstup 17  

Vyberte výstup odemknutých dveří. 

U inteligentních dveří musí výstup náležet odpovídajícímu rozsahu výstupů 

dveřní jednotky. 

Můžete také vybrat výstup, který nelze přímo řídit ze systému Advisor Advanced. 

Podrobnosti najdete v části „8.5.2.1 Mapa výst.“ na straně 281. 

Nelze vybrat výstupy, které jsou již přiřazeny k výstupu Dveře násilné otevření, 

Varování, DOPD nebo jiným. 

Doporučujeme použít jeden z prvních čtyř výstupů dveřních jednotek pro 

odemknutí dveří. 

5.1.n.5 Dveře časovače 
  
1>Čas odemknutí 

             >>> 

Nabídka se používá ke konfiguraci různých časovačů pro vybrané dveře. 

Poznámka: U standardních dveří je hodnota časovače nastavena v minutách 

a sekundách ve formátu mm‘ss, např. 01‘30.  

U inteligentních dveří použijte dvě volby umístěné jako podnabídky: 

1. Čas: Nastavte hodnotu času od 0 do 127. 

2. Rozlišení: Nastavte jednotky (sekundy nebo minuty) pro časovou hodnotu 

výše. 

5.1.n.5.1 Čas odemknutí 
  
1>Čas 

               0 

Naprogramujte množství času (hodnotu a jednotky), ve kterém se dveře mají 

odemknout, když uživatel přiloží platnou kartu nebo zadá platný PIN na čtečce 

dveří. 

5.1.n.5.2 Rozšířený čas 
  
1>Čas 

               0 

Naprogramujte množství času (hodnotu a jednotky), ve kterém se dveře mají 

odemknout, když uživatel s povolenou volbou „Prodloužený přístup“ přiloží 

platnou kartu nebo zadá platný PIN na čtečce dveří. Viz též část „3.1.n.8.4 

Rozšířený přístup“ na straně 195. 
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5.1.n.6 Vlastnosti dveří 
  
1 Zóny dveří 

             >>> 

Nabídka obsahuje různé vlastnosti pro vybrané dveře. 

Možnosti související s inteligentními dveřmi naleznete v části „Specifické volby 

pro inteligentní dveře“ na straně 236. 

5.1.n.6.1 Dveře zóny 
  
1>Dveře zóna 

       Nepoužitá 

Nabídka se používá k přiřazení požadovaných zón pro vybrané dveře. 

U standardních dveří může být pouze jedna zóna dveří, která indikuje otevření 

dveří. 

Poznámka: Konkrétní funkci dveří nelze přiřadit zónu, pokud je tato zóna 

využívána jinou funkcí dveří. Zobrazují se pouze nepřiřazené zóny. 

5.1.n.6.1.1 Dveře zóna 
  
0>Nepoužitá 

17 Zóna 17 

Vyberte zónu s dveřním kontaktem pro vybrané dveře. 

5.1.n.6.3 Ovládání oblastí 
  
1>Oblasti dveří 

             >>> 

Nastavte volby ovládání oblastí pro vybrané dveře. 

5.1.n.6.3.1 Dveře oblast 
  
1>Dveře oblast 

123456789012345> 

Vyberte oblasti dveří. 

V případě inteligentních dveří se zde uvedené oblasti používají pro: 

• Čtečky LED, pokud je volba „5.1.n.3.5.5 Volby LED“ popsaná na straně 237 

vybrána k zobrazení stavu oblasti. 

• „5.1.n.6.3.4.1 Přístup odepřen“, je-li nastaveno (popsáno na straně 231). 

• Volba „5.1.n.6.4.3 Zak. Pokud Zap“ na straně 240 je nastavena na hodnotu 

Ano u vstupních čteček. 

I když se oblasti nepoužívají k řízení oblastí, dveřní jednotka potřebuje 

identifikovat stav těchto oblastí, aby dokázala určit, zda je třeba vyslat příkaz 

„Zapnout“ nebo „Vypnout“ do ústředny. K tomu dochází pouze tehdy, když se 

samostatné karty používají k zapnutí nebo vypnutí, například u ovládání oblasti 

na prvním nebo třetím přiložení. Pamatujte, že Uživatelská skupina určuje, které 
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oblasti může uživatel zapnout nebo vypnout, nikoli oblasti uvedené zde. Viz též 

část „Uživatelské skupiny“ na straně 69. 

Více informací o výběru oblastí najdete v části „Úpravy seznamu“ na straně 130. 

Poznámka: „2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti“ na straně 168 a „2.2.1.n.3.5 Ovládané 

obl.“ na straně 168 nejsou dostupné u klávesnic, které jsou nakonfigurovány jako 

čtečky dveří. 

5.1.n.6.3.2 Dveře Sk.obl 
  
2>Dveře Sk.obl 

123456789012345> 

Vyberte dveře skupiny oblastí stejně jako oblasti v části „5.1.n.6.3.1 Dveře 

oblast“ na straně 230. 

5.1.n.6.3.3 Pokud vypnuto 
  
1>Nízká 

bezpečnost 

              Ne 

Definujte funkce dveří, když jsou přiřazené oblasti vypnuté. 

5.1.n.6.3.3.1 Nízká bezpečnost 
  
1 Nízká 

bezpečnost 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, dveře pracují v režimu nízké bezpečnosti, kdy 

jsou všechny oblasti dveří vypnuté. To znamená, že autorizace uživatelů 

neprobíhá kartou a kódem PIN, ale kartou nebo kódem PIN. 

5.1.n.6.3.3.2 Dveře odemknuty 
  
2 Dveře odemkn. 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, dveře se odemknou, když se všechny oblasti 

dveří vypnou. 

5.1.n.6.3.4 Pokud zapnuto 
  
1>Příst.odepřen 

              Ne 

Definujte funkce dveří, když jsou přiřazené oblasti zapnuté. 

5.1.n.6.3.4.1 Přístup odepřen 
  
1 Příst.odepřen 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, přístup ke dveřím je odepřen bez ohledu na 

zapnutí oblastí dveří. 
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5.1.n.6.3.4.2 Dveře zamknuty 
  
2 Dveře zamknuty 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, dveře se zamknou, když se všechny oblasti 

dveří zapnou. 

5.1.n.6.3.4.3 Odch.zamk.PIN 
  
3 Odch.zamk.PIN 

            >Ne< 

Pokud je volba Odch.zamk.PIN nastavena na Ano, není možné během vstupního 

času používat kód PIN. 

Volba se rovná nastavení „2.2.1 RAS zařízení > 2.2.1.n.3.8 Odch.zamk.PIN“ na 

straně 170. 

5.1.n.6.4 OT volby 
  
1 Použít OT 

             >>> 

Konfigurujte funkční možnosti ODCHOD_TL (odchodového tlačítka). 

5.1.n.6.4.1 Použít OT 
  
1>Vstup OT 

2 Výstup OT 

Nastavte, zda je vstup odchodového tlačítka na čtečce povolený. 

Nejprve vyberte vhodnou vstupní nebo výstupní čtečku. Poté nastavte hodnotu 

Ano nebo Ne k nakonfigurování volby pro tuto čtečku. 

Možnosti související s inteligentními dveřmi naleznete v části „Specifické volby 

pro inteligentní dveře“ na straně 236. 

5.1.n.7 Rozvrh volby 
  
1>Dveře odemk. 

             >>> 

Nabídka umožňuje konfigurovat možnosti rozvrhu pro vybrané dveře. 

5.1.n.7.1 Dveře odemknuté 
  
1>Čas. rozvrh 

             >>> 

Nakonfigurujte možnosti časového rozvrhu pro odemknutí dveří. 

5.1.n.7.1.1 Časový rozvrh 

Vyberte časové rozvrhy pro odemknutí dveří. 

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému prvku.  

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na straně 87. 
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5.1.n.8 Volby přemostění 
  
1>Zóny 

             >>> 

Použijte nabídku k nastavení možností přemostění dveří pro dveře. 

Popis funkce přemostění najdete také v části „Přemostění dveří“ na straně 78 

v kapitole „Funkce systému“. 

Možnosti související se standardními dveřmi naleznete v části „Specifické volby 

pro standardní dveře“ na straně 235. Možnosti související s inteligentními dveřmi 

naleznete v části „Specifické volby pro inteligentní dveře“ na straně 236. 

5.1.n.8.2 Časovače přemostění 
  
1>Doba přemos. 

             >>> 

Nabídka umožňuje konfiguraci časovačů přiřazených k přemostění dveří. 

Podrobnosti viz níže. 

Poznámka: U standardních dveří je hodnota časovače nastavena v minutách 

a sekundách ve formátu mm‘ss, např. 01‘30. U inteligentních dveří použijte dvě 

volby jako podnabídky: 

1. Čas: Nastavte hodnotu času od 0 do 127. 

2. Rozlišení: Nastavte jednotky (sekundy nebo minuty) pro časovou hodnotu 

výše. 

5.1.n.8.2.1 Doba přemostění 
  
1>Čas 

               0 

Množství času (hodnota a jednotky), po které bude zóna dveří přemostěna. 

5.1.n.8.2.2 Rozšířený čas 
  
1>Čas 

               0 

Prodloužení doby časovače přemostění, které se použije, pokud má uživatel 

povolenou možnost prodloužení doby. Podrobnosti najdete v části „3.1.n.8.4 

Rozšířený přístup“ na straně 195. 

5.1.n.8.2.3 Výstražný čas 
  
1>Čas 

               0 

Doba výstrahy přemostění dveří je doba, než uplyne doba přemostění (nebo 

prodloužená doba přemostění). 

Patřičné příznaky událostí výstrahy, které jsou po tuto dobu platné, je možné 

použít při programování uživatelských funkcí. Viz též části „Uživatelsky 

programované funkce“ na straně 101, „Přemostění zóny“ na straně 58. 
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5.1.n.8.3 Vyblok typ 
  
1>Přemostění 

      Přem. zóny 

Nabídka obsahuje parametry, které definují efekt přemostění. 

Možnosti související se standardními dveřmi naleznete v části „Specifické volby 

pro standardní dveře“ na straně 235. 

5.1.n.8.3.1 Přemostění 
  
1 Přemostění 

    >Přem. zóny< 

Volba definuje objekt přemostění. K dispozici jsou následující možnosti: 

• Bez přemostění: Dveře nejsou přemostěny.  

• Přemostění zóny: Dveře jsou přemostěny. Generuje standardní poplach na 

základě nastavení typu zóny, je-li otevřena déle, než je naprogramovaný čas 

přemostění. Viz část „5.1.n.8.2.1 Doba přemostění“ na straně 233.  

• Přemostění zóny / DOPD: Dveře jsou přemostěny a generují poplach DOPD 

(dveře otevřeny příliš dlouho), jsou-li otevřeny déle, než je naprogramovaný 

čas přemostění. Aktivuje hlášení událostí Dveře násilné otevření a DOPD 

v oddělených číslech zón podle naprogramování v části „5.1.n.6.5.4 Dveř. 

Nás.otev“ na straně 241 a „5.1.n.6.5.5 DOPD“ na straně 241.  

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze u inteligentních dveří. 

• Automatické přemostění & DOPD: Pokud je oblast přiřazena k vypnutým 

dveřím, přemostění dveří začne, jakmile je zóna dveří aktivní (bez nutnosti 

kódu nebo karty). Poplach DOPD (dveře otevřeny příliš dlouho) se generuje, 

jsou-li dveře otevřeny déle, než je naprogramovaný čas přemostění. Dveře 

násilné otevření a DOPD se nahlásí pro oddělená čísla zón uvedených výše.  

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze u inteligentních dveří. 

5.1.n.10 Dveře přesun 
  
5 Nepoužité 

6 Nepoužité 

Nabídka umožňuje přesunout vybrané dveře do jiného fyzického umístění. Nové 

umístění musí být nevyužívané. 

Pokud byly dveře úspěšně přesunuty, zobrazí se následující zpráva: 
  
     INFO 

  Dveře přesun 

Poznámka: Název dveří se změní, pouze je-li nastaven ve výchozím stavu, 

např. Dveře 5 se přejmenují na Dveře 17. Pokud mají dveře upravený název, 

název se zachová. 

Tato možnost je dostupná pouze u flexibilního schématu číslování. Podrobnosti 

najdete v části „8.7.9 Schéma objektu“ na straně 288. 
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Viz též část „Zóna, výstup a adresování dveří“ na straně 34. 

5.1.n.11 Smazat dveře 
  
12 Smazat dveře 

        >Zrušit< 

Příkaz Smazat dveře slouží k odstranění dveří ze systému. Chcete-li odstranit 

dveře, zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Dveře jsou smazány. 

Specifické volby pro standardní dveře 

5.1.n.8.3.2 Přemostění aktivní 
  
2 Přemos. Aktiv 

        >Vždy< 

Umožňuje volbu stavu dveří při aktivaci přemostění dveří. 

• Vždy: Přemostění dveří se aktivuje v každém stavu systému.  

• Zapnuté: Přemostění dveří se aktivuje, pouze pokud jsou oblasti se zvolenými 

dveřmi zapnuté.  

• Vypnuté: Přemostění dveří se aktivuje, pouze pokud jsou oblasti se zvolenými 

dveřmi vypnuté nebo částečně zapnuté.  

5.1.n.8.4 Indikace 
  
1>Dveře otevř. 

              Ne 

Nabídka umožňuje konfigurovat volby pro indikaci konkrétních událostí řízení 

přístupu. 

5.1.n.8.4.1 Dveře drží otevřeny 
  
1 Dveře otevř. 

            >Ne< 

Je-li volba nastavena na hodnotu Ano, klávesnice vydává přerušovaný signál, 

když jsou dveře otevřené déle, než časovač přemostění (nebo rozšířený časovač 

přemostění) povoluje. 

5.1.n.8.8 VV Přemos 
  
8 VV Přemos 

            >Ne< 

Pokud je přemostění vstupu/odchodu nastaveno na Vst/Výst 1 nebo Vst/Výst 2, 

stane se přemostěná zóna zónou vstupu/výstupu a přemostění dveří spustí 

časovač vstupu/výstupu 1 (nebo časovač vstupu/výstupu 2).  
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Specifické volby pro inteligentní dveře 

5.1.n.3.5 Volby čteček 
  
1>Karta a PIN 

             >>> 

Nabídka se používá ke konfiguraci různých čteček pro vybrané dveře. 

5.1.n.3.5.1 Karta a PIN 
  
1>Čtečka Vst 

              Ne 

Určuje, jaká metoda je vyžadována k otevření dveří z vybrané čtečky.  

• Ano: Odemkne dveře přiložením platné karty ke čtečce a zadáním kódu PIN 

na klávesnici čtečky. 

• Ne: Odemkne dveře přiložením platné karty ke čtečce nebo zadáním 

platného kódu PIN na klávesnici čtečky. 

Volba se konfiguruje samostatně pro každou čtečku. Po vybrání volby zvolte 

odpovídající čtečku, a poté nastavte hodnotu volby. 

5.1.n.3.5.2 Dvě karty 
 
1>Čtečka Vst 

              Ne 

Definuje, zda jsou k získání přístupu nutné dvě uživatelské karty nebo kódy PIN. 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, dva různí uživatelé musejí přiložit své karty 

a/nebo zadat kódy PIN v naprogramovaném čase, aby se dveře otevřely. 

Čas se nastavuje v části „8.5.1.2 Dvě karty“ na straně 280. 

Volba se konfiguruje samostatně pro každou čtečku. Po vybrání volby zvolte 

odpovídající čtečku, a poté nastavte hodnotu volby. 

5.1.n.3.5.3 Ne č.rozvrh 
  
1>Čtečka Vst 

              Ne 

Tato volba prodlužuje přístup k odchodu pro vybranou výstupní čtečku. 

• Ano: Uživatel má přístup ke dveřím ze strany výstupní čtečky, i když jeho 

časový rozvrh již vypršel. Musel být ale přiřazen k časovému rozvrhu dveří ve 

své skupině dveří. Uživatelé bez rozvrhu nemají ke dveřím přístup. 

• Ne: Pro odchod uživatele je vyžadován platný časový rozvrh. 

Volba se konfiguruje samostatně pro každou výstupní čtečku. Po vybrání volby 

zvolte odpovídající čtečku, a poté nastavte hodnotu volby. 
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5.1.n.3.5.4 Formát karet 
  
4 Formát karet 

>Wiegand 27 bit< 

Nastavte datový formát čtečky a karty, klíče nebo tokenu, který se používá. 

• Wiegand 27 bit 

• 27-bit Tecom ASP 

• K 32 bit 

• Wiegand 26 bit (ID=16, FC=8) 

• Indala ASC 27 bit 

• Indala ASC 26 bit 

• Wiegand 32 bit 

• C 36 bit 

• ATS Wiegand 23 bit 

• ATS Wiegand 23 bit 

• Mag swipe – formát Aritech 

• Mag swipe – formát Midas 

5.1.n.3.5.5 Volby LED 
  
5 Volby LED 

   >Dveře 

zamknuty< 

Určuje stav, který kontrolka LED čtečky ukazuje (neplatí pro čtečky dveřních 

jednotek připojené k rozhraní Wiegand). 

• Dveře zamknuty: LED 1 je aktivní, když jsou dveře zamknuty.  

• Dveře odemknuty: LED 1 je aktivní, když jsou dveře odemknuty.  

• Oblast zapnutá: LED 1 ukazuje, zda je oblast přiřazená dveřím zapnutá. Je-li 

přiřazeno více oblastí, všechny oblasti přiřazené dveřím musí být zapnuté, 

než se stav LED změní.  

• Oblast vypnutá: LED 1 ukazuje, zda je oblast přiřazená dveřím vypnutá. Je-li 

přiřazeno více oblastí, všechny oblasti přiřazené dveřím musí být vypnuté, 

než se stav LED změní.  

• Oblast zapnutá/vypnutá: Čtečky s duálním řízením LED ukazují vypnutou 

a zapnutou oblast různými barvami LED.  

• Platné/neplatné: Čtečky s duálním řízením LED ukazují platného nebo 

neplatného uživatele různými barvami LED.  

• LED zakázaná: Žádné řízení LED.  

Poznámka: U čteček s duálním řízením LED lze LED 2 také naprogramovat tak, 

aby ukazovaly jiné podmínky naprogramováním makro logiky dveřní jednotky. 

Viz část „Makro logika dveřní jednotky“ na straně 79. 

Viz též část „5.1.n.6.3.1 Dveře oblast“ na straně 230. 
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5.1.n.3.5.6 Čas&Docházka 
  
6 Čas&Docházka 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, čtečka funguje jako čtečka času a docházky. 

Události uživatelského přístupu na čtečce se odesílají z dveřní jednotky do 

ústředny a lze je použít ke sledování docházky uživatele. 

5.1.n.3.5.7 Nepovolit nátlak 
  
7 Nepovol. Nátl. 

            >Ne< 

Tato volba se používá k zákazu používání kódů nátlaku. Je-li nastavena na 

hodnotu Ano, žádné funkce nátlaku nebudou u těchto dveří povoleny. 

5.1.n.6.1.2 Druhá zóna 
  
0>Ne 

17 Zóna 17 

Dveřní jednotka umožňuje systému monitorovat dva kontakty dveří u jedněch 

inteligentních dveří. Vyberte druhou zónu s dveřním kontaktem pro vybrané 

dveře. Je-li k dispozici pouze jeden dveřní kontakt, vyberte hodnotu Ne. 

Viz též část „5.1.n.6.1.1 Dveře zóna“ na straně 230. 

5.1.n.6.1.3 DOPD zóna 
   
0>Nepoužité 

17 Zóna 17 

Uveďte zónu, která hlásí podmínku poplachu DOPD (dveře otevřeny příliš 

dlouho) pro vybrané dveře.  

Poznámka: Hlášení DOPD musí být povoleno ve volbách Přemostění. Viz část 

„5.1.n.6.5.5 DOPD“ na straně 241. 

5.1.n.6.2 Dveře odemknuté 
  
1>Do zavření 

              Ne 

Nabídka obsahuje různé vlastnosti pro proces odemknutí vybraných dveří. 

5.1.n.6.2.1 Do zavření 
  
1 Do zavření 

            >Ne< 

Tato volba určuje, kdy se dveře znovu zamknou pomocí zpožděného zamknutí.  

• Ano: Zámek dveří se znovu nezamkne, dokud se dveře nezavřou. Používá se 

tam, kde mechanismus zámku při zamčení zabrání zavřít dveře. 

• Ne: Zámek dveří se znovu zamkne (po vypršení času odemknutí atd.) bez 

ohledu na to, zda jsou dveře otevřené nebo zavřené. 
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5.1.n.6.2.2 Do otevření 
  
2 Do otevření 

            >Ne< 

Z bezpečnostních důvodů je možné, aby se dveře znovu zamkly v okamžiku 

otevření. Dveře zůstanou odemknuté, dokud jsou otevřené. Zámek dveří se 

deaktivuje, až se dveře otevřou. 

Dveře zůstávají odemknuté, dokud běží čas odemknutí nebo dokud zůstávají 

zavřené – na základě toho, který čas je delší. Viz též část „5.1.n.5.1 Čas 

odemknutí“ na straně 229. 

5.1.n.6.2.3 Puls Z&Odemk 
  
3 Puls Z&Odemk 

            >Ne< 

Tato funkce se používá pouze u speciálních elektronických zámků, které 

vyžadují dvě samostatná relé pulzující v odlišnou dobu pro otevření a dvě 

samostatné zóny pro monitorování. Je-li funkce nastavena na hodnotu Ano, 

normální otevření zámkem je zakázáno. Volba by měla být vždy nastavena na 

hodnotu Ne, není-li určeno jinak.   

Funkce je podrobně popsána v části Kapitola 3 „Funkce systému > Pulz pro 

zamknutí a odemknutí“ na straně 80. 

5.1.n.6.3.5 Uživ.skupina 
 
1>Sk. technika 

2 Sk. dohledu 

Vyberte uživatelskou skupinu pro vybrané dveře. 

Podrobnosti najdete v části „Uživatelské skupiny“ na straně 69. 

5.1.n.6.3.6 Typ ovládání 
  
6 Typ ovládání 

  >Bez Ovládání< 

Uveďte, jaký typ ovládání oblastí je u vybraných dveří k dispozici.  

• Bez Ovládání: Čtečka nemá žádné ovládání oblasti. Pomocí čteček nelze 

zapnout nebo vypnout oblasti.   

• Ovládání po 1.přiložení: Přiložení platné karty ke čtečce vypne oblasti 

v uživatelské skupině po prvním přiložení. Přiložení třikrát oblasti zapne.   

• Ovládání po 3.přiložení: Přiložení platné karty ke čtečce třikrát vypne nebo 

zapne oblasti v uživatelské skupině.   

• Vždy zapnut: Přiložení platné karty ke vstupní čtečce třikrát vypne oblasti 

v uživatelské skupině. Přiložení platné karty k výstupní čtečce třikrát zapne 

oblasti v uživatelské skupině.   
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5.1.n.6.3.7 Pokud PIN nastaven 
  
1>Příst.odepřen 

              Ne 

Konfiguruje operaci dveří, když je oblast zapnuta pomocí kódu PIN. 

5.1.n.6.3.7.1 Přístup odepřen 
  
1>Příst.odepřen 

              Ne 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, přístup ke dveřím bude odepřen, pokud byly 

oblasti zapnuty kódem PIN. 

5.1.n.6.4.2 OT zóna 
  
0>Nepoužité 

19 Zóna 19 

Vyberte zónu fungující jako vstup ODCHOD_TL pro inteligentní dveře. 

Poznámka: Nelze vybrat zónu, která se již používá ve dveřní jednotce (např. 

DOPD nebo zónu dveří atd.). 

Viz též část „5.1.n.6.4 OT volby“ na straně 232. 

5.1.n.6.4.3 Zak. Pokud Zap 
  
1>Čtečka Vst 

2 Čtečka Výs 

Určete, zda je funkce ODCHOD_TL zakázána, jsou-li kterékoli oblasti dveří 

zapnuté. 

Nejprve vyberte vhodnou vstupní nebo výstupní čtečku. Poté nastavte hodnotu 

Ano nebo Ne k nakonfigurování volby pro tuto čtečku. 

5.1.n.6.4.4 OT ovládání 
  
4 OT ovládání 

   >Čas.otev.dv< 

Definuje operaci odchodového tlačítka. 

• Časové otevření dveří: Po stisknutí tlačítka ODCHOD_TL se dveře odemknou 

na naprogramovanou dobu. Viz část „5.1.n.5.1 Čas odemknutí“ na 

straně 229.   

• Držet dveře otevřené: Umožňuje držet dveře otevřené po dobu držení tlačítka 

ODCHOD_TL nebo po naprogramovanou dobu podle toho, který čas je delší.   

• Pouze vyblokování: Po stisknutí tlačítka ODCHOD_TL se zóna vyblokuje, ale 

není udělen přístup.  
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5.1.n.6.5 Reportování 
  
1>Zavř&Zamk. 

              Ne 

Určuje, kdy se hlásí události řízení přístupu. 

5.1.n.6.5.1 Zavř&Zamk. 
  
1 Zavř&Zamk. 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, dveře hlásí, kdy se zavřou a zamknou (příkaz 

zamknutí odeslán a stav zóny je normální). 

Poznámka: V ústředně není specifikována žádná událost. Tuto funkci lze použít 

jen v kombinaci s dalšími možnostmi. 

5.1.n.6.5.2 Ot&Od.jeOdemk. 
  
2 Ot&Od.jeOdemk. 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, dveře se hlásí jako odemknuté, pokud jsou 

otevřené a odemknuté. 

5.1.n.6.5.3 Otv./zav. 
  
3 Otv./zav. 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, hlásí se otevření a zavření dveří. V opačném 

případě k hlášení nedochází, pokud nedojde k poplachu (v závislosti na typu 

zóny). 

5.1.n.6.5.4 Dveř. Nás.otev 
  
4 Dveř. Nás.otev 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, hlásí se otevření dveří bez platné karty, kódu 

PIN nebo odchodového tlačítka. 

5.1.n.6.5.5 DOPD 
  
5 DOPD 

            >Ne< 

Nahlásí, když jsou dveře otevřené příliš dlouho. Je-li nastaveno na hodnotu Ano 

a zóna přiřazená ke dveřím je ve stavu DOPD (např. stále otevřené po vypršení 

časovače přemostění), nahlásí se událost DOPD. 

5.1.n.6.5.6 Odch. Tlač. 
  
6 Odch. Tlač. 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, hlásí se aktivace zóny odchodového tlačítka. 
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5.1.n.6.6 Zkřížené zóny 
  
6 Zkřížené 

1234567890123456 

Tato nabídka stanoví čísla zón na dveřní jednotce, která brání přístupu ke dveřím 

ve stejnou dobu. Čísla musejí být čísla zón na stejné dveřní jednotce. 

Pro zkřížení s dveřmi na jiné dveřní jednotce musí být kontakt ze dveří napojen 

do náhradní zóny na jednotce prvních dveří a obráceně. V takovém případě, 

pokud se zóna používá pro zkřížení a žádné dveře na dveřní jednotce nemají 

tuto zónu jako dveřní kontakt, dveřní jednotka automaticky vloží 2sekundovou 

prodlevu, než se dveře otevřou. To zajistí usazovací čas mezi dveřními 

jednotkami. Pamatujte, že 2sekundová prodleva nastane jen tehdy, když se zóna 

používá pro zkřížení a tato zóna pochází z jiných dveří, které nejsou na této 

dveřní jednotce. 

Chcete-li zapnout nebo vypnout zkřížení, přepněte číslo místní zóny. 

5.1.n.7.1.2 Po vstupu 
  
2 Po vstupu 

            >Ne< 

Vyberte, jestli přepsání účinkuje ihned po začátku časového rozvrhu, nebo až 

uživatel vstoupí. 

• Ano: Než časový rozvrh odemkne dveře, uživatel musí do oblasti vstoupit. 

• Ne: Automatické odemčení začne v naplánovaný počáteční čas. 

Viz též část „5.1.n.7.1 Dveře odemknuté“ na straně 232. 

5.1.n.7.2 Nízká bezpečnost 
  
1>Rozvrh Níz.bez 

       Nepoužité 

Nabídka se používá ke konfiguraci funkcí nízké bezpečnosti pro vybrané dveře. 

Režim nízké bezpečnosti dveří znamená, že autorizace uživatelů se mění 

z použití karty a kódu PIN na kartu nebo PIN. 

K dispozici jsou následující podnabídky: 

• 1 Časový rozvrh: Vyberte časové rozvrhy pro funkce nízké bezpečnosti.  

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému prvku. 

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na 

straně 87. 

• 2 VSTčt blok PIN: Je-li nastaveno na hodnotu Ano, vstupní čtečka je v režimu 

nízké bezpečnosti, když je časový rozvrh uvedený výše aktivní.  

• 3 VÝSčt blok PIN atd.   

Funkce se konfiguruje samostatně pro každou čtečku. Po vybrání volby zvolte 

odpovídající čtečku, a poté nastavte hodnotu volby. 
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5.1.n.7.3 OT rozvrh 
  
1>OT rozvrh 

       Nepoužité 

Vyberte časové rozvrhy pro vstup odchodového tlačítka. 

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému prvku. 

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na straně 87. 

5.1.n.8.1 Zóny 
  
1 Zóny 

1234567890123456 

Vyberte zóny, které je třeba při otevření dveří vyblokovat. 

Chcete-li zapnout nebo vypnout vyblokování, přepněte číslo místní zóny. 

Viz též část „5.1.n.8 Volby přemostění“ na straně 233. 

5.1.n.8.4 Indikace 
  
1>DOPD výstup 

       Nepoužité 

Nabídka umožňuje přiřadit výstupy dveřních jednotek pro indikaci konkrétních 

událostí řízení přístupu. 

5.1.n.8.4.1 DOPD výstup 
  
00>Nepoužité 

19 Výstup 17 

Vyberte výstup na dveřní jednotce, který indikuje poplach typu dveře otevřené 

příliš dlouho. 

5.1.n.8.4.2 Výstup výstraha 
 
00>Nepoužité 

20 Výstup 17 

Vyberte výstup na dveřní jednotce, který indikuje výstrahu předtím, než čas 

vyblokování nebo prodloužený čas vyblokování vyprší. Viz též část „5.1.n.8.2 

Časovače přemostění“ na straně 233. 

5.1.n.8.4.3 Dveř. Nás.otev 
  
00>Nepoužité 

19 Výstup 17 

Vyberte výstup na dveřní jednotce, který indikuje násilně otevřené dveře 

(otevřené bez úspěšné autorizace). 
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5.1.n.8.5 Do zavření dveří 
  
5 Do zavř.dv. 

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, zóny přemostění dveří zůstanou přemostěné, 

dokud jsou dveře otevřené. 

5.1.n.8.6 Zruš.po zavř. 
  
6 Zruš.po zavř. 

            >Ne< 

Z bezpečnostních důvodů může být nutné maximálně omezit přemostění dveří. 

Je-li volba nastavena na hodnotu Ano, zóny přemostění dveří jsou přemostěné, 

dokud se dveře nezavřou. Opětovné otevření dveří v rámci času přemostění není 

možné a způsobí poplach (vždy je k dispozici čas pro potlačení odskoku přibl. 

2 sekundy). 

5.1.n.9 Regiony & AP 
  
1>Regiony 

             >>> 

Nabídka obsahuje možnosti dveří související s řízením regionu a funkcí anti-

passback. 

5.1.n.9.1 Regiony 
  
1>Čtečka Vst 

             >>> 

Použijte nabídku k přiřazení regionů čtečkám. 

Nejprve vyberte vhodnou čtečku. Poté vyberte region, do kterého čtečka patří. 
  
0>Přidat reg. 

1 Venku 

Seznam regionů umožňuje přidat nový region. Nabídka přidání regionu je stejná 

jako nabídka v části „5.3 Regiony“ popsané na straně 247. 

Podrobnosti najdete v části Kapitola 3 „Funkce systému > Regiony“ na straně 78. 

5.1.n.9.2 Anti-passback 
  
2 Anti-passback 

         >Ne AP< 

Řídí operace dveří, pokud se karta nebo PIN použije k pokusu o vstup do 

regionu, ke kterému je uživatel právě přiřazen. K dispozici jsou následující 

možnosti: 

• Ne AP: Bez kontroly passbacku.  

• Soft anti-passback: Platná karta nebo PIN otevřou dveře, když je uživatel 

použije ke druhému vstupu do regionu, aniž by ho nejdříve opustil. Vytvoří se 

ale záznam.  
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• Hard anti-passback: Platná karta nebo PIN neotevřou dveře, když je uživatel 

použije ke druhému vstupu do regionu, aniž by ho nejdříve opustil. Tento 

pokus vede k vytvoření záznamu.  

• Anti-passback regionů: Platná karta nebo PIN neotevřou dveře, když je 

uživatel použije ke druhému vstupu do regionu, do kterého předtím 

nevstoupil. Příklad: Když uživatel vstoupil z regionu 1 do regionu 2, nebude 

mu povolen vstup z regionu 0 do regionu 1. Tento pokus vede k vytvoření 

záznamu.  

Podrobnosti najdete v části Kapitola 3 „Funkce systému > Anti-passback“ na 

straně 78. 

5.1.n.9.3 Blok.už.reg1 
  
1>Vstupní čtečka 

             >>> 

Pro uživatele v regionu 1 (to většinou znamená „venku“) je dostupná speciální 

bezpečnostní funkce, která poskytuje přístup pouze skrz jiný region. Je-li volba 

nastavená na hodnotu Ano, každý uživatel v regionu 1 bude mít odepřen přístup. 

Pro přístup je třeba uživatele nejprve přiřadit jinému regionu. 

Funkce se konfiguruje samostatně pro každou čtečku. Po vybrání volby zvolte 

odpovídající čtečku, a poté nastavte hodnotu volby. 

5.1.n.9.4 HSU volby 
  
1>HSU počet 

               0 

V této nabídce se nachází možnosti pro konfiguraci vysoké bezpečnosti. 

Podrobnosti najdete v části Kapitola 3 „Funkce systému > Vysoká bezpečnost“ 

na straně 79. 

5.1.n.9.4.1 HSU počet 
  
1 HSU počet 

             >0< 

Hodnota definuje, kolik uživatelů s vysokou bezpečností (HSU) musí být 

přítomno v regionu přiřazeném vybraným dveřím. 

5.1.n.9.4.2 Čas předvýstrahy 
  
2 Čas předvýstr. 

             > < 

Hodnota definuje čas (v sekundách), za který vyprší časovač předvýstrahy. Když 

je v regionu s vysokou bezpečností nedostatečný počet uživatelů s vysokou 

bezpečností, spustí se časovač předvýstrahy. Když časovač vyprší, spustí se 

poplach a aktivuje se výstup poplachu. 
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5.1.n.9.4.3 HS Poplach výstup 
  
00>Nepoužité 

19 Výstup 17 

Vyberte výstup na dveřní jednotce, který indikuje anti-passback nebo poplach 

vysoké bezpečnosti. 

5.2 Skupiny dveří 
  
0>Př.sk.dveří 

1 Sk.dveří 1 

Skupiny dveří definují, kdy má uživatel přístup ke konkrétním dveřím. 

Podrobnosti najdete v části Kapitola 3 „Funkce systému > Skupiny dveří“ na 

straně 78. 

5.2.0 Př.sk.dveří 

Chcete-li přidat skupinu dveří, přejděte do nabídky. Pokud byla skupina dveří 

úspěšně přidána, zobrazí se následující zpráva: 
  
     INFO 

 SK.dv.přidaná 

Nové skupině dveří bude přidělen výchozí název „Sk.dveří N“. Tato skupina bude 

umístěna na konec seznamu dveří. 

5.2.n Vyber skupinu dveří 
  
1>Sk dveří název 

      SK.dveří 2 

Vyberte skupinu dveří k naprogramování. 

5.2.n.1 Sk. dveří název 
  
1 Sk dveří název 

>SK dveří 2< 

Pro jednodušší identifikaci lze jednotlivé skupiny dveří pojmenovat. 

K zadání nebo změně názvu skupiny dveří slouží obrazovka Sk dveří název. 

Název může obsahovat až 16 znaků. 

5.2.n.2 Sk.dv.data 
  
0>Přidat dveře 

------ 

Naprogramujte přístup uživatelů pro vybranou skupinu dveří. 

Vytvoření skupiny dveří: 

1. V případě potřeby přidejte do skupiny dveře. Výchozí časový rozvrh (Vždy) je 

automaticky přiřazen každým přidaným dveřím. 



 Kapitola 5: Popis nabídek 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 247 

2. Vyberte dveře, ke kterým má uživatel přiřazený skupině dveří přístup. 

3. Přiřaďte až dva časové rozvrhy, které definují, kdy má uživatel s touto 

skupinou dveří přístup k těmto dveřím. 

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému prvku. 

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na 

straně 87. 

4. Opakujte u všech dveří specifických pro tuto skupinu. 

5.2.n.3 Sm.sk.dveří 

Chcete-li odstranit skupinu dveří, vyberte ji pomocí kurzoru nebo zadejte její 

číslo. Poté přejděte do nabídky Odstranit skupinu dveří.  

Na displeji se zobrazí: 
  
2 Sm.sk.dveří 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tím skupinu dveří smažete. 

Chcete-li odstranit další skupiny dveří, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím 

tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

Poznámka: Smazat skupinu dveří nelze, pokud pro provedení této akce nemáte 

oprávnění ve vaší uživatelské skupině. 

5.3 Regiony 
  
0>Přidat reg. 

1 Venku 

Konfigurujte regiony. 

Více informací najdete v části Kapitola 3 „Funkce systému > Regiony“ na 

straně 78. 

5.3.0 Přidat reg. 

Chcete-li přidat region, přejděte do nabídky. Pokud byl region úspěšně přidán, 

zobrazí se následující zpráva: 
  
      INFO 

  Reg. Přidán 

První region dostane přiřazen název Venku. Následující regiony jsou 

pojmenovány Region 2, Region 3 atd. 

5.3.n Vyber region 
  
1>Název regionu 

        Region 2 

Vyberte příslušný název k naprogramování. 
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5.3.n.1 Název regionu 
  
1 Název regionu 

      >Region 2< 

Každý region kromě regionu 1 (Venku) lze pojmenovat. 

K zadání nebo změně názvu regionu slouží obrazovka Název regionu. Název 

může obsahovat až 16 znaků. 

5.3.n.2 Smazat region 

Chcete-li region smazat, vyberte jej pomocí kurzoru nebo zadejte jeho číslo. Poté 

přejděte do nabídky Smazat region.  

Na displeji se zobrazí: 
  
2 Smazat region 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto se region smaže. 

Chcete-li smazat další regiony, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím tlačítka 

Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

Poznámka: Region 1 nelze smazat. 
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6 Výstupy a filtry 
  
1>Makro logika 

2 Výstupy 

V této části programování se programují výstupy, makra a spouštěče, a jejich 

možnosti. Výstupy na panelu nebo expanderu a systémové spouštěče lze 

aktivovat. 

6.1 Makro logika 
 
0>Přidat makro 

1 Interní sir.> 

Makro logika představuje vyhodnocovací a rozhodovací algoritmus. Je zde 64 

předprogramovaných maker. 

Nastavení makra 

6.1.0 Přidat makro 

Chcete-li přidat nové makro, přejděte do volby nabídky Přidat makro. Pokud bylo 

makro úspěšně přidáno, zobrazí se následující zpráva: 
  
     INFO 

  Makro přidáno 

Novému makru bude přidělen výchozí název „Makro N“. Toto makro bude 

umístěno na konec seznamu maker. Nyní můžete provést úpravu podrobností. 

6.1.n Volba makra 

Zvolte existující číslo makra k programování. 

6.1.n.1 Název makra 
 
1 Název makra 

>Makro 52     < 

Tento název identifikuje makro pro technika, čímž usnadňuje programování 

závislostí. 

6.1.n.2 Vzorec 
 
0>Přidat událost 

---------------- 

Nabídka Vzorec umožňuje definování vzorce makra. V jednom vzorci lze 

kombinovat až 4 události. 
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6.1.n.2.0 Přidat událost 
 
0>Přidat událost 

1 Systém.0.1 

Příkaz Přidat událost slouží k přidání operandu k aktuálnímu vzorci. Stiskněte 

tlačítko Přidat událost, chcete-li operand přidat. 

Tato položka nabídky není k dispozici, pokud daný vzorec již obsahuje 4 události. 

Další kroky závisí na tom, zda zvolíte pro daný vzorec událost nebo operátor. 

6.1.n.2.x Volba události 

Zvolte odpovídající událost pro její konfigurování. 
 
1>Skupina 

          Systém 

Pro volbu odpovídající události musíte napřed definovat zdroj této události. Zdroj 

je definován skupinou předmětů a předmětem v rámci této skupiny. Seznam 

dostupných skupin je uveden v části Dodatek A „Události systému Advisor 

Advanced“ na stránce 353. 

Jakmile je zvolena skupina a předmět (pokud je k dispozici), zvolte odpovídající 

událost. Volba, která je k dispozici závisí na zvoleném zdroji. Úplný seznam 

událostí se zdroji najdete v části Dodatek A „Události systému Advisor 

Advanced“ na stránce 353. 

Následující funkce jsou k dispozici pro zvolenou událost: 

1. Skupina: Volba skupiny. 

2. Prvek: Vyberte prvek (nebo všechny prvky) z výše uvedené skupiny. 

3. Událost: Zvolte událost pro výše uvedený prvek. 

4. Invertovat: Invertuje zvolenou událost. Pokud je invertována, je ve vzorci 

označena vykřičníkem (!). 

5. Odstranit událost: Odstraní zvolenou událost. 

6.1.n.2.y Volba operátoru 

Všechny události jsou spojeny s logickými operátory. Pro jeho změnu zvolte 

operátor. Platné operátory jsou AND, OR a XOR. 

6.1.n.3 Invertovat 
 
3 Invertovat 

            >Ne< 

Volba Invertovat určuje, zda je výstup makro logiky invertovaný. 
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6.1.n.4 Vymazat makro 
  
4 Vymazat makro 

        >Zrušit< 

Tato obrazovka slouží k odstranění makra ze systému. Chcete-li makro odstranit, 

zvolte možnost OK a znovu stiskněte tlačítko Enter. Makro bude odstraněno. 

6.2 Výstupy 
 
0>Přidat výstup 

1 Int. siréna 

Nabídka Výstupy umožňuje zobrazit všechny naprogramované výstupy, zvolit 

existující výstup nebo vytvořit nový. 

Nastavení výstupů 

6.2.0 Přidat výstup 
 
1>Ústředna 

2 Expander výst. 

Při přidávání nového výstupu použijte nabídku Přidat výstup a zvolte, zda se 

daný výstup nachází na desce s plošnými spoji panelu, výstupním expanderu, 

vzdáleném expanderu nebo klávesnici. Informace o dostupných adresách 

výstupů naleznete v části „Zóna, výstup a adresování dveří“ na stránce 34. 

Pokud zvolená zóna již existuje, zobrazí se výstraha. 

Pokud byl výstup úspěšně vytvořen, budete převedeni k nabídce „6.2.n.1 Název 

výstupu“. 

6.2.n Volba výstupu 

Zvolte odpovídající číslo existujícího výstupu k programování. V systému je 

přítomno 200 programovatelných výstupů.  

6.2.n.1 Název výstupu 
 
1 Název výstupu 

>Výstup P1.6   < 

Obrazovka Název výstupu slouží k vytváření nebo úpravám názvu výstupu. 

Název identifikuje výstup pro koncového uživatele při aktivaci výstupu. 

Vytvořenému výstupu je přiřazen výchozí název „Výstup Xy.z“, kde <X> definuje 

typ zařízení, <y> je číslo zařízení a <z> je číslo výstupu zařízení. Typem zařízení 

<X> může jeden z následujících: 

• P: panel 

• O: rozšiřující modul výstupu 

• R: klávesnice 

• E: expander 



Kapitola 5: Popis nabídek 

252 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

Například výchozí název výstupu „Výstup E3.7“ je udělen výstupu, který je 

přiřazený fyzickému výstupu 7 na expanderu  3. 

6.2.n.2 Umíst.výstupu 
 
2>Umíst.výstupu 

       Panel 1.6 

Umístění výstupu je pole pouze pro čtení, které představuje fyzickou identifikaci 

výstupu ve formátu „<zařízení> <y>.<z>“, kde <zařízení> může být panel, 

expander nebo klávesnice, <y> je číslo zařízení a <z> je číslo výstupu zařízení. 

6.2.n.3 Invertovat výstup 
 
3 Invertovat 

            >Ne< 

Volba Invertovat výstup určuje, zda je výstup invertovaný. 

6.2.n.4 Spustit filter 
 
0>Nepoužité 

1 Int siréna 

Nabídka Spustit filter určuje makro logiku, která aktivuje výstup. Chování výstupu 

závisí na režimu aktivace výstupu popsaném v části „6.2.n.6 Mód“ dole. 

6.2.n.5 Zastavit filter 
 
0>Nepoužité 

1 Int siréna 

Nabídka Zastavit filter určuje volitelnou makro logiku, která deaktivuje výstup. 

6.2.n.6 Mód 
 
6>Mód 

        Následuj 

K dispozici jsou následující režimy. 

• Následuj: Stav výstupu je roven stavu počáteční makro logiky, dokud nebude 

platná makro logika stop.   

Začátek aktivace vstupu závisí na naprogramovaném zpoždění, viz část 

„6.2.n.7.1 Zpoždění“ na stránce 254. 

Pokud je zpoždění naprogramováno na hodnotu 0, výstup se aktivuje 

okamžitě. V opačném případě se výstup aktivuje poté, co je makro logika 

Start aktivní po naprogramovanou dobu. 

Pokud se aktivuje makro logika Stop, výstup se okamžitě přepne na pasivní. 

• Puls: Zapnutí počáteční makro logiky spustí časovač zpoždění nastavený 

v části „6.2.n.7.1 Zpoždění“ na stránce 254. Poté, co čas uplyne, výstup se 

aktivuje na dobu definovanou v části „6.2.n.7.2 Čas aktivace“ na stránce 254 

a poté se vypne.  
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Pokud je nastavena makro logika stop, její aktivace deaktivuje výstup a 

resetuje oba popsané časovače. 

• Dvojí puls: Podobný předchozímu režimu s tím rozdílem, že se časovač 

zpoždění aktivuje libovolnou změnou makro logiky start – aktivací nebo 

deaktivací.   

• Paměťový: Jedna aktivace makro logiky start zapíná výstup. Výstup lze poté 

deaktivovat pouze aktivací makro logiky stop.  

Pokud není makro logika stop nastavena, zůstane výstup vždy aktivní. 

• Přepínací: Jedna aktivace makro logiky start přepíná stav výstupu na opačný.  

Obrázek 26 dole uvádí příklady popsaných režimů aktivace výstupu 

Obrázek 26: Příklady režimů aktivace výstupu 

 

(1) Makro Start 

(2) Makro Stop 

(3) Podle režimu bez zpoždění 

(4) Podle režimu se zpožděním 

(5) Režim s přerušovaným zvukovým 

signálem 

 (6) Režim s dvojitým přerušovaným 

zvukovým signálem 

(7) Režim s pamětí 

(8) Přepínaný režim 

tA Doba zpoždění 

tB Doba aktivace 

Poznámka: Doba aktivace tB odpovídá naprogramovanému zpoždění, pokud je možnost 

„6.2.n.7.3 Znovuspustit.“ nastavena na hodnotu Ne. V opačném případě se po aktivaci makra 

Start časovač vynuluje [1] a doba aktivace se prodlouží. Více informací naleznete v části 

„6.2.n.7.3 Znovuspustit.“ dole. 

6.2.n.7 Parametry 
 
7>Zpoždění 

        00:00’00 

Nastavte pro výše popsané funkce odpovídající parametry. 

tA tA tA

tA tAtB

tA tAtB tA tB

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

[1]
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6.2.n.7.1 Zpoždění 
 
1 Zpoždění 

      >00:00’00< 

Čas zpoždění definuje čas mezi aktivací makra a zapnutím výstupu. Povolený 

rozsah je 00:00’00 až 12:00’00. 00:00’00 znamená, že výstup bude aktivován 

bez zpoždění. 

6.2.n.7.2 Čas aktivace 
  
2 Čas aktivace 

      >00:00’01< 

Čas aktivace definuje čas aktivace výstupu. Povolený rozsah je 00:00’01 až 

12:00’00. 

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je režim Jedno časování nebo Dvojí 

časování zvolen v „6.2.n.6 Mód“ na stránce 252. 

6.2.n.7.3 Znovuspustit. 
  
3 Znovuspustit. 

            >Ne< 

Poznámka: Možnost Znovuspustit. platí pouze výstupy Jedno časování a Dvojí 

časování. 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano a makro start během aktivního 

stavu začne znovu platit, aktivní časovač se restartuje. Tím se posune aktivní 

čas. Obrázek 27 dole uvádí opětovné spuštění výstupu, když je znovu 

aktivováno makro start [1]. 

Obrázek 27: Příklady výstupů 

 

(1) Makro Start 

(2) Makro Stop 

(3) Režim s přerušovaným zvukovým 

signálem, bez opětovného spuštění 

 (4) Režim s přerušovaným zvukovým 

signálem, s opětovným spuštěním 

tA Doba zpoždění 

tB Doba aktivace 

tC Přerušená doba aktivace 

tA tAtB

tA tAtC

(1)

(2)

(4)

(3)

[1]

tB tC

tC



 Kapitola 5: Popis nabídek 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 255 

6.2.n.8 Limit deníku 
  
8 Limit deníku 

       >Povolit< 

Pokud je možnost Limit deníku nastavena na hodnotu Povolit, během jednoho 

cyklu zapnutí/vypnutí jsou do událostí zaznamenány pouze 3 páry událostí 

aktivace (otevření) a návratu (nebo zavření) z jednoho výstupu. 

6.2.n.9 Vymazat výstup 
 
9 Vymazat výstup 

        >Zrušit< 

Obrazovka Vymazat výstup slouží k odstranění výstupu ze systému. Chcete-li 

výstup odstranit, zvolte možnost OK a znovu stiskněte tlačítko Enter. Výstup 

bude odstraněn. 

6.3 Spouštěče 
    
0>Přidání spoušt 

1 Spouštěč 1 

Nabídka Spouštěče umožňuje nastavení systémových spouštěčů.  

Nastavení spouštěče 

6.3.0 Přidání spoušt 

Chcete-li přidat spouštěč, přejděte do nabídky. Pokud byl spouštěč úspěšně 

přidán, zobrazí se následující zpráva: 
 
      INFO 

 Spouštěč přid 

Novému spouštěči bude přidělen výchozí název „Spouštěč N“. Tento spouštěč 

bude umístěn na konec seznamu spouštěčů. Nyní můžete začít upravovat 

podrobnosti o tomto spouštěči. 

6.3.n Volba spouštěče 
 
1>Jméno spoušt. 

      Spouštěč 1 

Vyberte příslušný spouštěč k naprogramování. 

6.3.n.1 Jméno spoušt. 
  
1 Jméno spoušt. 

>Spouštěč 1    < 

Každý spouštěč lze pojmenovat. 

K zadání nebo úpravám názvu spouštěče slouží obrazovka Název spouštěče. 

Název spouštěče může obsahovat až 16 znaků. 
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6.3.n.2 Časový rozvrh 

Vyberte časové rozvrhy pro spouštěč.  

Místní nabídka umožňuje přiřadit až dva časové rozvrhy k vybranému prvku. 

Více informací najdete v části „Místní nabídka časového rozvrhu“ na straně 87. 

6.3.n.3 Smazání spoušt. 

Chcete-li spouštěč smazat, vyberte jej pomocí kurzoru nebo zadejte jeho číslo. 

Poté přejděte do nabídky Smazání spouštěče.  

Na displeji se zobrazí: 
 
3 SmazáníSpuštěn 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto se spouštěč smaže. 

Chcete-li smazat další spouštěče, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím 

tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 
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7 Kalendář 
  
1>Zobrazení 

2 Čas. Rozvrh 

Kalendář vám umožňuje naprogramovat automatické provedení specifických akcí 

v určitém čase a datu. Nastavení ústředny může být automaticky přizpůsobeno 

pomocí časových rozvrhů. 

Podrobný popis funkce najdete v části „Kalendář“ na straně 86 v části Kapitola 3 

„Funkce systému“. 

7.1 Zobrazení 
  
1>10-03-2016 

2 11-03-2016 

Pomocí nabídky Zobrazení můžete prohlížet akce a protiakce naplánované pro 

konkrétní den. 

Můžete zakázat akci naplánovanou pro aktuální den. Vyberte tuto akci 

a přepněte mezi volbami Zap a Vyp. 

7.1.n Datum 
  
1>Auto zap 

2 Objektem 

Vyberte nebo zadejte datum, abyste zobrazili naplánované akce, nebo změňte 

jeho stav a stiskněte tlačítko Enter. 

7.1.n.1 Auto zapínání 
  
0>Všechny 

             >>> 

Vstupte do nabídky pro zobrazení všech automatických akcí nastavení 

v konkrétní oblasti naplánované pro vybraný den. 

Vyberte možnost Všechny oblasti nebo zvolte odpovídající oblast. 

7.1.n.2 Objektem 
 
1>Oblast 

2 RAS 

Vstupte do nabídky pro zobrazení všech akcí naplánovaných pro vybraný den 

u specifických objektů. 

Vyberte název nebo typ objektu. Dostupné objekty jsou popsány v části 

„Uživatelsky programované funkce“ na straně 101. 
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7.1.n.3 Speciální den 
  
1>Typ dne 

    Normální den 

Vstupte do nabídky a nastavte vybraný den jako speciální. 

Další informace viz Kapitola 3 „Funkce systému > Speciální dny v časových 

rozvrzích“ na straně 87. 

7.1.n.3.1 Typ dne 
  
1 Typ dne 

  >Normální den< 

Vyberte typ pro vybraný den: 

• Normální den: Normální den. Časový úsek speciálního dne je neplatný.  

• Svátek, Speciální den 2 atd.: Tento den je jeden ze speciálních dnů 

definovaných v části „7.2.n.6 Speciální dny“ na straně 262.  

7.1.n.3.2 Opakování 
  
2 Opakování 

           >Ano< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, speciální den se opakuje každý rok. V opačném 

případě platí jen v uvedeném datu. 

7.1.n.3.3 Do data 
  
3 Do data 

    >10.03.2016< 

Je-li nastaveno koncové datum, objekt speciálního dne bude pokrývat časové 

období od vybraného dne do konečného data nastaveného v nabídce Do data. 

Poznámka: Časový úsek přepíše jiné speciální dny, pokud se překrývají. 

7.2 Časový Rozvrh 
  
0>Přid. Rozvrh 

1 Rozvrh 1 

Každou akci provedenou ústřednou lze automaticky řídit až dvěma rozvrhy. 

Použijte nabídku Časové rozvrhy a přidejte a upravujte rozvrhy. 

Maximální počet časových rozvrhů v systému je uveden v části „Obecné funkce“ 

na straně 38. 

Další informace o rozvrzích najdete v části „Časové rozvrhy“ na straně 86 v části 

Kapitola 3 „Funkce systému“. 
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Nastavení časových rozvrhů 

7.2.0 Přid. Rozvrh 

Chcete-li přidat časový rozvrh, přejděte do nabídky. Pokud byl rozvrh úspěšně 

přidán, zobrazí se následující zpráva: 
  
      INFO 

 Rozvrh přidán 

Novému časovému rozvrhu bude přidělen výchozí název „Rozvrh N“. Tento 

rozvrh bude umístěn na konec seznamu rozvrhů. Nyní můžete začít upravovat 

podrobnosti o tomto novém rozvrhu. 

7.2.n Zvol rozvrh 
  
1>Jméno 

        Rozvrh 1 

Vyberte příslušný časový rozvrh a naprogramujte jej. 

7.2.n.1 Jméno 
  
1 Jméno 

      >Rozvrh 1< 

Pro každý časový rozvrh lze naprogramovat název, který umožní daný rozvrh 

identifikovat. 

K zadání nebo úpravám názvu časového rozvrhu slouží obrazovka Název 

časového rozvrhu. Název rozvrhu může obsahovat až 16 znaků. 

7.2.n.2 Aktivní 
  
2 Aktivní 

            >Ne< 

Pokud je volba nastavena na hodnotu Ano, časový rozvrh je právě aktivní. 

7.2.n.3 Datum startu 
  
1>Datum startu 

      01.01.2016 

Zadejte následující data: 

• 1 Datum startu: Datum začátku časového rozvrhu.  

• 2 Datum konec: Datum konce časového rozvrhu. Pamatujte, že toto datum 

nemůže předcházet Datu startu.  

7.2.n.4 Čas 
  
0>Přidat č. úsek 

1 Časový úsek 1 

Definujte časové úseky, když se časový rozvrh aktivuje. 
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7.2.n.4.0 Přidat č.úsek 

Chcete-li přidat časový úsek, přejděte do nabídky. Pokud byl časový úsek 

úspěšně přidán, zobrazí se následující zpráva: 
  
      INFO 

  Č.úsek přid. 

Novému časovému úseku bude přidělen výchozí název „Časový úsek  Nyní 

můžete začít upravovat podrobnosti o této nové akci. 

Upozornění: Časové úseky by se neměly překrývat. 

7.2.n.4.m Zvolte č.úsek 
  
1>Čas startu 

           00:00 

Vyberte časový úsek a naprogramujte jej. 

7.2.n.4.m.1 Čas startu 
  
1 Čas startu 

         >0:00< 

Zadejte čas dne ve 24hodinovém formátu HH:MM, kdy vybraný časový úsek 

začíná. 

Poznámka: Hodnota 24:00 znamená, že časový úsek není nakonfigurovaný. 

7.2.n.4.m.2 Čas konce 
  
2 Čas konec 

         >0:00< 

Zadejte čas dne ve 24hodinovém formátu HH:MM, kdy vybraný časový úsek 

končí. Hodnota 00:00 znamená, že čas konce není nastavený, a proto se 

protiakce neprovede. Více informací najdete v části Kapitola 3 „Funkce 

systému > Protiakce” na straně 87. 

7.2.n.4.m.3 Dny v týdnu 
   
Dny v týdnu 

       >M.WT...< 

Vyberte dny v týdnu, kdy je vybraný časový úsek aktivní. 

Není-li vybrán žádný den v týdnu, časový rozvrh bude platný pouze v prvním 

a posledním dni (neopakující se časový rozvrh). V tomto případě lze použít 

pouze jeden časový úsek. Viz též Kapitola 3 „Funkce systému > Časové rozvrhy” 

na straně 86. 

7.2.n.4.m.4 Smazat č.úsek 

Chcete-li odstranit časový úsek, vyberte ho pomocí kurzoru nebo zadejte jeho 

číslo. Poté přejděte do nabídky Smazat časový úsek. 
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Na displeji se zobrazí: 
  
4 Smazat č.úsek 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto odeberete časový úsek. 

Chcete-li odstranit další časové úseky, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím 

tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

7.2.n.5 Seznam akcí 
   
0>Přidání Akce 

1 Akce 1 

Vyberte akce, které musí systém provést podle vybraného rozvrhu. 

Každou akci lze naprogramovat s různými možnostmi. Zvolte akci pro vstup do 

programování. 

Maximální počet akcí pro každý časový rozvrh je uveden v části „Obecné funkce“ 

na straně 38. 

7.2.n.5.0 Přidání Akce 

Chcete-li přidat akci, přejděte do nabídky. Pokud byla akce úspěšně přidána, 

zobrazí se následující zpráva: 
 
      INFO 

  Akce přidána 

Nové akci bude přidělen výchozí název „Akce N“. Tato akce bude umístěna na 

konec seznamu akcí. Nyní můžete začít upravovat podrobnosti o této nové akci. 

7.2.n.5.m Zvolte akci 
 
1>Název 

        Akce 1 

Zvolte číslo akce a naprogramujte ji. 

7.2.n.5.m.1 Akce jméno 
  
1 Jméno 

>Akce 1        < 

Každou akci lze pojmenovat kvůli snadné identifikaci. 

K zadání nebo úpravám názvu akce slouží obrazovka Název akce. Název akce 

může obsahovat až 16 znaků. 
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7.2.n.5.m.2 Typ objektu 

7.2.n.5.m.3 Funkce 

7.2.n.5.m.4 Parametry 

Dostupné funkce a parametry jsou popsány v části „Uživatelsky programované 

funkce“ na straně 101.  

7.2.n.5.m.5 Smazání akce 

Chcete-li akci smazat, vyberte ji pomocí kurzoru nebo zadejte její číslo. Poté 

přejděte do nabídky Smazání akce.  

Na displeji se zobrazí: 
 
5 Smazání akce 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto dojde ke smazání akce. 

Chcete-li smazat další akce, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím tlačítka 

Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

Poznámka: Smazat akci nelze, pokud pro provedení tohoto postupu nemáte 

oprávnění ve vaší uživatelské skupině. 

7.2.n.6 Speciální dny 
   
0>Přid. Spec den 

1 Svátek 

Konfigurujte speciální dny spojené s tímto časovým rozvrhem. 

Maximální počet speciálních dnů pro každý časový rozvrh je uveden v části 

„Obecné funkce“ na straně 38. 

7.2.n.6.0 Přid. Spec den 

Chcete-li přidat speciální den, přejděte do nabídky. Pokud byl speciální den 

úspěšně přidán, zobrazí se následující zpráva: 
  
      INFO 

  Sp.den přid. 

První speciální den dostává výchozí jméno Svátek. Následující speciální dny 

jsou pojmenovány Speciální den 2, Speciální den 3 atd. 

7.2.n.6.m Vybrat Spec den 
  
1>Jméno 

         Svátek 

Vyberte speciální den a naprogramujte jej. 
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7.2.n.6.m.1 Speciální den jméno 
  
1 Jméno 

>Svátek       < 

Pro jednodušší identifikaci lze jednotlivé speciální dny pojmenovat. 

K zadání nebo úpravám názvu speciálního dne slouží obrazovka Speciální den 

název. Název speciálního dne může obsahovat až 16 znaků. 

Poznámka: Názvy speciálních dnů se sdílejí ve všech časových rozvrzích. 

7.2.n.6.m.2 Čas startu 
  
1 Čas startu 

         >0:00< 

Zadejte čas dne ve 24hodinovém formátu HH:MM, kdy vybraný časový úsek 

speciálního dne začíná. 

7.2.n.6.m.3 Čas konce 
  
1 Čas konec 

         >0:00< 

Zadejte čas dne ve 24hodinovém formátu HH:MM, kdy vybraný časový úsek 

speciálního dne končí. 

7.2.n.6.m.4 Speciální den smazán 

Chcete-li odstranit speciální den, vyberte ho pomocí kurzoru nebo zadejte jeho 

číslo. Poté přejděte do nabídky Speciální den smazán.  

Na displeji se zobrazí: 
  
5 Sp.den smaz. 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto speciální den smažete. 

Chcete-li odstranit další speciální dny, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím 

tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

7.2.n.7 Makro 
  
00>Nepoužité 

01 Int siréna 

Přiřaďte další makro logiku časovému rozvrhu. 

Pokud se makro deaktivuje, rozvrh je zakázán. Pokud není přiřazena žádná 

makro logika, pak je rozvrh proveden bez omezení. 

Další podrobnosti najdete v části „6.1 Makro logika“ na straně 249. 

7.2.n.8 Smazat rozvrh 

Chcete-li časový rozvrh smazat, vyberte jej pomocí kurzoru nebo zadejte jeho 

číslo. Poté přejděte do nabídky Smazat rozvrh.  
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Na displeji se zobrazí: 
  
8 Smazat rozvrh 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto dojde ke smazání rozvrhu. 

Chcete-li smazat další rozvrhy, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím tlačítka 

Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 
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8 Systém 
 
1>Časovače 

2 Volby technika 

Nabídka Systém slouží k naprogramování globálních možností systému včetně 

časovačů. 

8.1 Časovače 
 
1>Čas a datum 

2 Sirény 

Nabídka Časovač slouží k naprogramování všech časovačů systému v této části. 

Poznámky 

• Časovače pracují s přesností ±1 ze zadané hodnoty. Tedy časovač 

nastavený na 20 sekund skončí něco mezi 19 a 21 sekundami. Z toho 

důvodu se vyvarujte používání hodnot 1 sekunda nebo 1 minuta.  

• Pokud je časovač nastaven na 0, není tento časovač použitý. 

8.1.1 Čas a datum 
 
1>Časové pásmo 

           UTC+1 

Nabídka Čas a datum umožňuje nastavit systémový datum a čas a také nastavit 

letní čas. 

K dispozici jsou následující možnosti. 

• 1 Časové pásmo: Časová zóna systému.  

• 2 Datum: Formát data je DD-MM-RRRR.  

• 3 Čas: Formát času je 24 hodinový.  

• 4 Počáteční měsíc LČ: Počáteční měsíc letního času  

• 5 Počáteční týden LČ: Počáteční týden letního času. Dostupné možnosti: 1. 

týden, 2. týden, 3. týden, 4. týden, poslední týden.  

• 6 Koncový měsíc LČ: Stejně jako výše uvedeno.  

• 7 Koncový týden LČ: Stejně jako výše uvedeno.  

• 8 Korekce času: Umožňuje v případě potřeby konfiguraci opravy času.  

- 8.1 Posun za 7 dní: Tato podnabídka umožňuje nastavení korekce času, 

která se provádí každých 7 dnů práce s panelem.  

Maximální hodnota je 5 minut a 40 sekund. Kladná hodnota znamená posun 

hodin dopředu a záporná zpět. 
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Během změny na letní čas se čas posunuje v neděli ve 2:00 a při návratu na 

zimní čas se vrací zpět ve 3:00. 

Poznámka: Viz „Poznámka k letnímu času“ na stránce 87, kde najdete 

informace o změnách letního času u naprogramovaných akcí. 

8.1.2 Sirény 
 
1>Aktivace 

2 Zpoždění 

Nabídka Možnosti sirény umožňuje nastavit časovače použitelné pro interní 

a externí sirény. 

Zvolte, zda chcete změnit čas aktivace nebo zpoždění sirény. 

8.1.2.1 Aktivace 
 
1>Interní siréna 

        00:03’00 

Nabídka Aktivace umožňuje nastavit čas aktivace jak pro interní tak i pro externí 

sirénu. 

8.1.2.1.1 Interní siréna 

8.1.2.1.2 Externí siréna 

Zadejte čas aktivace pro interní / externí sirénu. Vstupní formát je hh:mm’ss. 

Povolený rozsah je 00:00’00 až 06:00’00. Hodnota 00:00’00 znamená, že siréna 

se nebude aktivovat. Hodnota 06:00’00 odpovídá nekonečné době (siréna bude 

aktivní, dokud nedojde k vypnutí nebo k resetu). 

8.1.2.1.3 Po/Tí/Zdr Int 

8.1.2.1.4 Po/Tí/Zdr Ext 

Zadejte čas aktivace pro interní / externí sirény pro případ požáru, přepadu 

a zdravotního poplachu. Vstupní formát je hh:mm’ss. Povolený rozsah je 

00:00’00 až 06:00’00. Hodnota 00:00’00 znamená, že se siréna neaktivuje. 

Hodnota 06:00’00 odpovídá nekonečné době (siréna bude aktivní, dokud 

nedojde k vypnutí nebo resetování).   

8.1.2.2 Zpoždění 
 
1>Interní siréna 

        00:00’00 

Nabídka Zpoždění umožňuje nastavit čas zpoždění před aktivací interní nebo 

externí sirény. 
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8.1.2.2.1 Interní siréna 

8.1.2.2.2 Externí siréna 

Zadejte čas zpoždění pro interní / externí sirénu. Vstupní formát je hh:mm’ss. 

Povolený rozsah je 00:00’00 až 06:00’00. 

Upozornění: Ve stavu vypnutí je zpoždění interní sirény ignorováno a siréna se 

okamžitě aktivuje. 

8.1.3 Systém 

Nabídka Systém umožňuje nastavit všechny systémové programovatelné 

časovače.  

8.1.3.1 Spořič obrazovky 
 
1 Spořič obraz. 

         >00’30< 

Zpoždění zapnutého displeje je zpoždění před aktivací zapnutého displeje na 

klávesnici LCD při přechodu do nečinného stavu. Vstupní formát je mm’ss. 

Povolený rozsah je 00’00 až 10’00. 

8.1.3.2 Karta a PIN 
 
2 Karta a PIN 

         >00’10< 

Nabídka Karta a PIN umožňuje nastavit maximální čas zpoždění mezi 

předložením karty a zadáním PIN (výchozí hodnota je 10 sekund). Vstupní 

formát je mm’ss. Povolený rozsah je 00’00 až 5’00. 

8.1.3.3 Krokový test 
 
3 Krokový test 

           00’00 

Volba nabídky Čas krokového testu definuje maximální čas pro krokový test (0 

až 30 minut). Hodnota 00’00 znamená, že se na test nevztahuje žádné omezení. 

V takovém případě je krokový test ukončen pouze uživatelem anebo při 

úspěšném dokončení. Více informací najdete v části „1.2.5 Krokový test“ na 

straně 150. 

8.1.3.4 Zpoždění přenosu 230V 
 
4 Zpož.přen.230V 

      >00:00’00< 

Volba Zpoždění přenosu 230V definuje čas zpoždění (0 až 4 hodiny) před 

hlášením výpadku sítě do centrálního pultu. Pro okamžité hlášení zadejte 

hodnotu „0“. 
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8.1.3.5 Poslední dveře zpoždění 
 
5 Posl.dv.zpozd. 

           >   < 

Volba Poslední dveře zpoždění definuje čas zpoždění mezi dokončením 

zapínané oblasti zkrácením odchodového času nebo zapnutím posledních dveří 

a zapnutím dané oblasti. Tato doba umožňuje zařízením připojeným ke vstupům 

se vrátit do normálního stavu. Povolený rozsah je od 0 do 255 sekund. 

8.1.3.6 Ze Servisu 
 
6 Ze Servisu 

      >00:01’00< 

Nabídka Ze Servisu umožňuje konfigurovat dobu, po kterou má technik povolen 

přístup po schválení uživatelem (viz „8.2.1 Požad.přijetí“ na straně 270). Tato 

doba začíná okamžikem, ve kterém uživatel aktivuje volbu „Přítomnost technika“. 

Během této doby může technik vstoupit do nabídky a systém zapnout nebo 

vypnout. 

Jakmile se technik dostane do nabídky technika, nemá tato doba žádný vliv na 

to, jak dlouho může technik zůstat přihlášen. 

Povolený rozsah je 00 h 01 min až 11 h 59 min. Zadáte-li hodnotu 12 h 00 min, 

přístup k systému bude časově neomezen. 

8.1.4 Zóny 
 
1>Int.dvoj.akt. 

           10’00 

Nabídka Zóny umožňuje nastavit všechny programovatelné časovače zón. 

8.1.4.1 Int.dvoj.akt. 
 
1 Int.dvoj.akt. 

         >00’00< 

Interval dvojité aktivace, pokud je povolen pro určitou zónu, specifikuje 

maximální povolený čas mezi dvěma pulzy, které budou registrovat alarm. Pokud 

je tato hodnota nastavena na 0, nebude poplachový stav určován intervalem 

mezi dvěma pulzy, ale bude určen výhradně časem Dvojité aktivace dlouhého 

otevření. Povolený rozsah je od 0 do 15 minut. 

8.1.4.2 Otv.dvoj.akt. 
 
2 Otv.dvoj.akt. 

         >00’05< 

Dvojitá aktivace dlouhé otevření, pokud je povolena pro určitou zónu, specifikuje 

dobu, po kterou může tato zóna zůstat aktivní. Pokud daná zóna zůstává aktivní 

poté, co tato doba uplynula, bude generován poplach bez čekání na druhou 

aktivaci. 

Vstupní formát je mm’ss. Povolený rozsah je 00’00 až 15’00. 
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8.1.4.3 Soak test 
 
3 Soak test 

            >  < 

Volba Soak test definuje počet dnů, po který je soak test pro zónu aktivní. 

Povolený rozsah je od 0 do 30 dnů. 

Soak test se aktivuje, jakmile je volba zóny Soak test (viz část „4.1.n.6.10 Soak 

test“ na straně 203) pro zónu nastavena na hodnotu Ano. Během doby soak 

testu tato zóna nespustí poplachy. 

8.1.4.4 Zpoždění vstupu 
 
4 Zpožd.vstupu 

           >   < 

Hodnota Zpoždění vstupu představuje zpoždění mezi vstupem a aktivací 

odpovídající zóny. Povolený rozsah je od 0 do 255 sekund. 

8.1.4.5 Čas klíčové schránky 
 
5 Čas klíč.schr 

            >  < 

Čas klíčové schránky prodlužuje čas odchodu. Ihned po uplynutí času odchodu 

začíná běžet časovač schránky na klíč, který je nastaven na definovaný čas. Než 

tento časovač doběhne, musí být zóna uzavřena. Pokud uzavřena není, spustí 

se opět úplný poplach, i když předchozím spouštěčem byl také poplach. V 

průběhu časovače odchodu a časovače schránky na klíč se otevření a uzavření 

neregistruje a nezpůsobí poplach. 

Povolený rozsah je od 0 do 99 minut. 

8.1.4.6 Čas dlouho ot. 
  
6 Čas dlouho ot. 

      >00:00’00< 

Možnosti definují časové období setrvání v otevřeném stavu, po jehož uplynutí je 

zóně přiřazen příznak „příliš dlouho otevřená“, který je možno použít pro 

naprogramování filtru. 

Viz „4.1.n.6.30 Dlouho otevř.“ na stránce 208. 

8.1.4.7 Neaktivní dny 
  
7 Neaktivní dny 

            >  < 

Je-li zóna neaktivní déle než po dobu naprogramovanou (ve dnech) v této 

nabídce, je pro tuto zónu aktivována odpovídající událost vztahující se 

k neaktivním dnům. 

Povolený rozsah je od 0 do 127. Hodnota 0 vyřadí časovač pro tuto zónu. 
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Časovače dnů neaktivity zóny lze zobrazit a resetovat pomocí nabídky „1.2.1.6 

Neaktivní dny“ popsané na stránce 143. 

8.2 Volby technika 
 
1>Požad.přijetí 

             Ano 

Volby technika jsou volbami, které se používají u funkcí údržby a instalace. 

8.2.1 Požad.přijetí 
 
1 Požad.přijetí 

           >Ano< 

Pokud je volba Požadované přijetí správcem nastavena na hodnotu Ano, je 

nutné, aby uživatel poskytl technikovi přístup do programovací nabídky. Více 

informací o volbě Technik najdete v Návodu k obsluze systému Advisor 

Advanced. 

8.2.2 Požadov.tamper 
 
2 Požadov.tamper 

            >Ne< 

Pokud je volba Požadovaný tamper nastavena na Ano, musí technik otevřít 

pouzdro panelu (tj. inicializovat poplach tamper), aby se mohl dostat do 

programovací nabídky. 

8.2.3 Zámek technika 
 
3 Zámek technika 

       >Vyřadit< 

Pokud je volba Zámek technika nastavena na Ano, není dále možné vstoupit do 

programovacího režimu během zapínaní pomocí výchozího kódu technika 

(propojka T1 nastavena během zapínání). 

Upozornění: Pokud je tato možnost povolena, není možné spustit proceduru 

obnovení systému. Více informací najdete v části „Postup obnovy“ na 

stránce 336. 

8.2.4 Reset technika 
 
1>Poplach 

              Ne 

Nabídka Reset technika umožňuje definovat, které podmínky vyžadují reset 

technika, a také vám umožní tento reset provést. 
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8.2.4.1 Poplach 
 
1 Poplach 

            >Ne< 

Pokud je volba Poplach nastavena na Ano, pak oblast, ve které došlo k 

poplachu, nelze zapnout, dokud nebyl proveden reset technika (za předpokladu, 

že reset technika zabraňuje zapnutí) (viz část „8.4.1 PřiprZap volby“, strana 276).  

Tato volba je ignorována v případě, že je povolena funkce potvrzování 

poplachu AB. Další informace najdete v části „8.2.4.4 Potvrď.poplach“ dole. 

8.2.4.2 Tamper 
 
2 Tamper 

            >Ne< 

Pokud je volba Tamper nastavena na Ano, vyžadují poplachy tamper reset 

technika. 

8.2.4.3 Přepad 
 
3 Přepad 

            >Ne< 

Pokud je volba Přepad nastavena na Ano, vyžadují poplachy typu panika reset 

technika. 

8.2.4.4 Potvrď.poplach 
 
4 Potvrď.popla> 

          >Vyp.< 

Nabídka Potvrzený poplach definuje, které poplachy AB vyžadují reset technika. 

Možnosti, které jsou k dispozici, jsou A-ALARM, B-ALARM nebo Vyp. 

(zakázáno). Tato volba funguje pouze v případě, že je povolena funkce 

potvrzování poplachu AB. 

8.2.4.5 Bat porucha 
 
5 Bat porucha 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Porucha akumulátoru nastavena na hodnotu Ano, vyžadují 

poruchy akumulátoru reset technika. 

8.2.4.6 Aux pojistka 
 
6 Aux pojistka 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Aux pojistka nastavena na hodnotu Ano, vyžadují poruchy 

pomocné pojistky reset technika. 
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8.2.4.7 230V porucha 
 
7 230V porucha 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Porucha sítě nastavena na hodnotu Ano, vyžadují poruchy sítě 

reset technika. 

8.2.4.8 Siréna porucha 
 
8 Siréna poruc> 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Porucha sirény nastavena na hodnotu Ano, vyžadují poruchy 

sirény reset technika. 

8.2.4.9 Chyba spojení 
 
9 Chyba spojení 

          >Vyp.< 

Pokud je volba Chyba spojení nastavena na hodnotu Ano, vyžadují poruchy 

vzájemného propojení reset technika. 

8.2.4.10 Auto reset 
  
10 Auto reset 

          >Vyp.< 

Pokud je možnost Automatický reset nastavena na hodnotu Ano, po přihlášení 

technika se automaticky provede reset technika. 

8.2.4.11 Zakázáno uživ. 
  
11 Zakázáno uživ 

          >Vyp.< 

Pokud je možnost Zakázáno pokud v menu technika nastavena na hodnotu Ano, 

během doby, kdy má technik povolen přístup do systému, není vydán požadavek 

na reset technika. 

Poznámka: Tato možnost je platná pouze v případě, že technik vyžaduje 

autorizaci uživatele. Viz část „8.2.1 Požad.přijetí“ na stránce 270. 

8.2.4.12 Systémový kód 
 
12 Systémový kód 

         >     < 

Nabídka Systémový kód umožňuje nastavit kód systému pro reset technika. 

Tento kód může obsahovat až 5 číslic.  

Výchozí hodnota 0 znamená, že tento kód není nastaven. V takovém případě je 

vzdálené generování resetovacího kódu zakázáno. 
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Pokud je tento kód nastaven, jeho hodnota a hodnota kódu technika se použijí ve 

speciálním výpočtu pro vytvoření resetovacího kódu. Více informací najdete 

v části „Reset technika“ na stránce 116. 

8.2.4.13 Provést reset 
 
13 Provést reset 

        >Zrušit< 

Příkaz Provést reset slouží k provedení resetu technika. 

8.2.4.14 Uživatelský text 
  
14 Uživ. Text 

>              < 

Funkce Uživ. Text slouží k naprogramování výzvy zobrazené v okamžiku, kdy je 

vyžadován reset technika. 

Pokud jej nezadáte, zobrazí se standardní výzva popsaná v části „Reset 

technika“ na stránce 116. 

V opačném případě budou tyto výzvy následující v závislosti na zobrazení kódu 

uživatele nebo zprávy s upozorněním: 
  
 <uživ. text> 

  Kód:23353 

  
   UPOZORNĚNÍ 

  <uživ. text> 

Podrobnosti viz „Reset technika“ na stránce 116. 

8.2.5 Ze Servisu 
 
5 Ze Servisu 

        Vyřadit? 

Nabídka Ze Servisu umožňuje zakázat funkci Přítomnost technika dříve, než 

vyprší čas technika (viz část „8.1.3.6 Ze Servisu“ na stránce 268).  

Poznámka: Tato možnost je platná pouze v případě, že technik vyžaduje 

autorizaci uživatele. Viz část „8.2.1 Požad.přijetí“ na stránce 270. 

Tuto funkci použijte až po úplném naprogramování ústředny. Chcete-li zakázat 

čas technika, přejděte do této nabídky a stiskněte tlačítko Enter. Poté se 

odhlaste. Následně bude při přihlašování technika vyžadováno potvrzení jiným 

uživatelem. 

Viz též část „Vyžádání uživatelského kódu“ na stránce 126. 

8.2.6 Kód na výzvu 
  
6 Kód na výzvu 

         Vyřadit 

Tato nabídka umožňuje aktivaci funkce kódu na výzvu. Další podrobnosti najdete 

v části „Vyžádání kódu na vyzvání“ na stránce 126. 



Kapitola 5: Popis nabídek 

274 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

Upozornění: Po aktivaci tuto volbu není možné deaktivovat pomocí 

softwarových nastavení.  

8.2.7 Kontrola 
  
1>Datum 

      31.12.2099 

Nastavení připomínky pravidelné kontroly. 

8.2.7.1 Datum 
  
1 Datum 

    >31.12.2099< 

Zadejte datum další kontroly. 

8.2.7.2 Volitelná zpráva 
  
2 Volitel.zpráva 

>Vyžaduje kontr> 

Zadejte zprávu připomínky kontroly. 

8.3 Menu a LCD 
 
1>RežimSpoř.obr. 

          Vždy 

Nabídka Menu a LCD obsahuje volby, které lze nastavit pro displeje LCD 

a nabídky. 

8.3.1 RežimSpoř.obr. 
 
1 RežimSpoř.obr. 

        >Vždy< 

Pokud je funkce Režim spořiče obrazovky nastavena na možnost Vždy, zapnutý 

displej se aktivuje po uplynutí naprogramované doby nečinnosti. Časová lhůta 

zapnutého displeje se programuje v části „8.1.3.1 Spořič obrazovky“ (viz 

strana 267). 

Funkce Zapnutý displej se deaktivuje při provedení jakékoli akce, která vyžaduje 

autorizaci pomocí platného kódu uživatele nebo karty.  

Zvolit můžete jednu z následujících voleb funkce Zapnutý displej: 

1. Vyp.: Funkce Zapnutý displej je zakázána.  

2. Zda zapnuto: Funkce Zapnutý displej se aktivuje pouze tehdy, když je daná 

oblast zapnutá. Displej LCD ani kontrolky LED na klávesnici neoznamují 

žádné informace o stavu (kromě kontrolky LED a výstražných hlášení).  

3. Vždy: Funkce Zapnutý displej se vždy aktivuje. Displej LCD ani kontrolky LED 

na klávesnici neoznamují žádné informace o stavu (kromě kontrolky LED 

a výstražných hlášení).  
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4. Bez kódu: Funkce Zapnutý displej se vždy aktivuje. Nesvítí žádná kontrolka 

LED oblasti.  

Poznámka: Tento režim umožňuje deaktivovat funkci Zapnutý displej 

stisknutím tlačítka Smazat. 

8.3.2 Volitel.správa 
 
2 Volitel.správa 

>UTC F&S       < 

Nabídka Volitelná zpráva umožňuje upravit uvítací zprávu na klávesnici.  

Zaznamená 16 znaků vlastního textu, který se zobrazuje na horním řádku 

klávesnic LCD namísto výchozího textu. Použít lze také číslice, mezery a 

interpunkci. 

8.3.3 Seznam poplachů 
 
3 Sezn.poplachů 

       >Vyřadit< 

Tato volba určuje způsob zobrazení poplachů a poruch zón na LCD displeji pro 

nepřihlášeného uživatele. 

• Vyřadit: Poplachy a poruchy v zóně se nezobrazují. 

• Povolit: Volba Seznam poplachů umožňuje uživatelům zobrazit seznam 

aktivních vstupů, poruch a poplachů.  

Viz část „Tlačítka“ na stránce 60. 

• Okamžitě: Doplňuje volbu Seznam poplachů. Poplachy se zobrazí okamžitě.  

Poznámka: Poplachy a poruchy nejsou zobrazeny, pokud RežimSpoř.obr 

(screen saver) je zapnutý. Viz. “8.3.1 RežimSpoř.obr.” na stránce 274. 

8.3.4 Indikace poruch 
  
4 Indikace por 

          >Vždy< 

Tato volba určuje, kdy jsou na LED displejích signalizovány poruchy. K dispozici 

jsou následující možnosti: 

• Vždy: Poruchy jsou zobrazovány vždy.   

• Na nastavení: Poruchy jsou zobrazovány pouze při pokusu o nastavení 

systému. 

8.3.5 Zobr čas VV 
  
5 Zobr čas VV 

          >Vyp.< 

Tato volba určuje, zda se při zapínání a vypínání systému zobrazují časovače 

vstupů a odchodů. 
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8.4 Volby zapnutí 
 
1>PřiprZap volby 

2 Vybl.zahrnuje 

Volby v nabídce Volby zapnutí definují podmínky zapnutí. 

8.4.1 PřiprZap volby 
 
01>Zóna poplach 

             Ano 

Nabídka Připravenost na zapnutí volby definuje podmínky, které mohou zabránit 

zapnutí. Pokud určitá podmínka níže má tuto volbu nastavenou na Ano, její stav 

ovlivňuje stav „Připraveno k zapnutí“. Systém nedovoluje oblastem zapnutí, 

pokud je jakákoliv z těchto podmínek pravdivá. 

U podmínek odpovídajících určitým oblastem se tato podmínka testuje pro tyto 

oblasti. Například Zóna 5 přiřazená oblasti 1 ovlivňuje pouze nastavení oblasti 1. 

K dispozici jsou následující možnosti. 

• 1 Zóna poplach: Aktivní zóna  

• 2 Zóna přepad: Zařízení přepad je aktivní  

• 3 Zóna antimask: Stav AntiMask / porucha na vstupu  

• 4 Porucha zóny: Porucha detektoru vloupání  

• 5 Zóna tamper: Tamper v zóně  

• 6 Porucha vzájemnému propojení: Kritická chyba způsobená problémem 

komunikace mezi interními součástmi panelu  

• 7 Výpadek síťového napájení: Výpadek síťového napájení včetně externí 

poruchy  

• 8 Porucha baterie: Porucha akumulátoru včetně externí poruchy  

• 9 Selhání spojení: Hlášení poplachu selhalo – událost nebyla doručena  

• 10 Porucha sirény: Porucha výstupu pro sirénu  

• 11 Zóna technická: Technická zóna stav  

• 12 Porucha RAS: Porucha hlášená klávesnicí  

• 13 Porucha DGP: Porucha hlášená vzdáleným expanderem  

• 14 Porucha komunikace: Všechny přenosové cesty jsou vadné (bez 

komunikace)  

• 15 Reset technika: Nutný Reset Technika  

• 16 Nevyřízené poplachy: Nepotvrzené poplachy  

• 17 Audio chyba: Porucha hlášená audio zařízením.  

8.4.2 Vybl.zahrnuje 
 
1>Zóna přepad 

  PřístupÚroveň3 

Tato nabídka určuje podmínky nutné pro povolení vyblokování pro uživatele 

s konkrétní přístupovou úrovní. Pokud určitá níže uvedená podmínka má tuto 

možnost nastavenou na PřístupÚroveň2 nebo PřístupÚroveň3, může ji uživatel 

s touto přístupovou úrovní vyblokovat pomocí nabídky pro vyblokování nebo 

během zapnutí. 
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K dispozici jsou následující možnosti. 

• 1 Zóna přepad: Přepadové zařízení aktivní  

• 2 Zóna antimask: Stav AntiMask / porucha na vstupu  

• 3 Porucha zóny: Porucha detektoru vloupání  

• 4 Zóna tamper: Tamper v zóně  

• 5 Porucha vzájemného propojení: Kritická chyba způsobená problémem 

komunikace mezi interními součástmi panelu  

• 6 Výpadek síťového napájení: Výpadek síťového napájení včetně externí 

poruchy  

• 7 Porucha baterie: Porucha akumulátoru včetně externí poruchy  

• 8 Selhání spojení: Pokusy o hlášení selhaly  

• 9 Porucha sirény: Porucha výstupu pro sirénu  

• 10 Zóna technická: Technická zóna stav  

• 11 Porucha RAS: Porucha hlášená klávesnicí  

• 12 Porucha DGP: Porucha hlášená vzdáleným expanderem  

• 13 Porucha komunikace: Všechny přenosové cesty jsou vadné (bez 

komunikace)  

• 14 Reset technika: Nutný Reset Technika  

• 15 Audio chyba: Porucha hlášená audio zařízením.  

8.4.3 Částečné zapnutí 
 
1>Přenos popl. 

             Ano 

Nabídka Částečné zapnutí umožňuje konfigurovat možnosti částečného zapnutí. 

8.4.3.1 Přenos poplachů 
 
1 Přenos popl. 

           >Ano< 

Pokud je volba Přenos poplachů nastavena na Ano, pak při částečném zapnutí 

systém hlásí poplachy vloupání do centrálního pultu.  

8.4.3.2 Násl/VstOdch 
 
2 Násl/VstOdch 

            >Ne< 

Pokud je volba Následná do Vstup / Odchod nastavena na Ano, stávají se 

přístupové zóny během částečného zapnutí zónami Vstup / Odchod. Uživatelé 

nacházející se uvnitř v budově poté spustí vstupní časovač, který je bude 

upozorňovat na to, že tato oblast je zapnuta a že je nutný postup pro vypnutí. 
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8.4.3.3 V/V plné zap 
  
3 V/V plné zap 

            >Ne< 

Je-li nastavena možnost Ano a uživatel opustí objekt během částečně nastavené 

doby odchodu (která způsobuje aktivaci vstupní/výstupní zóny), změní se stav 

s částečným nastavením na stav s úplným nastavením.  

Poznámka: Funkce je použitelná pouze tehdy, je-li pro částečné nastavení 

definována doba odchodu. To znamená, že čas odchodu oblasti částečně 

zapnuté definovaný v části „4.2.n.2 Čas odchodu“ na stránce 215 musí být větší 

než 0. 

8.4.3.4 ČZ1 jméno 

8.4.3.5 ČZ2 jméno 
 
4 ČZ1 jméno 

>              < 

Toto menu použijte ke změně továrního jména pro částečné zapnutí „Část zap 1“ 

a „Část zap 2“. Prázdné pole znamená tovární jména. 

Viz Advisor Advanced Uživatelský Manuál pro získání více informací o 

částečném zapnutí. 

8.4.4 Násilné zapnutí 
 
4 Násilné zapne. 

          >Vyp.< 

Volba Násilné zapnutí umožňuje funkci násilného zapnutí. Možnosti násilného 

zapnutí jsou konfigurovány níže.  

Násilné zapnutí je volba, kdy aktivní zóny mohou být automaticky vyblokovány 

při zapínání oblastí.  

Poznámka: Tuto volbu je nutné používat opatrně. Uživatelé si nemusí být 

vědomi toho, které zóny jsou vyblokované. 

8.4.5 Volby NásilZap 
 
5 Volby NásilZap 

>Vyblok.do vyp.< 

Nabídka Volby násilného zapnutí definují, kdy je násilné zapnutí možné. K 

dispozici jsou následující možnosti. 

• Vyblokování do vypnutí: Zóna je vyblokovaná, dokud není oblast vypnutá.  

• Vyblokování odchod: Zóna je vyblokovaná dokud neuplyne čas odchodu.  

• Vyblokování zavřeno: Zóna je vyblokovaná, dokud se její stav nevrátí na 

normální.  
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8.4.6 Nevyřízené popl. 
 
6 Nevyříz. popl. 

       >Povolit< 

Pokud je volba Nevyřízené poplachy nastavena na možnost Povoleno, vyžaduje, 

aby byly všechny poplachy a poruchy potvrzeny. 

Možnost Povolit EN St3 odpovídá možnosti Povolit, ale poruchy a tampery může 

potvrdit pouze uživatel úrovně 3 (instalátor).   

Pokud je zakázána, nevyžaduje potvrzování poplachů. Během vypínání nebo 

resetování oblasti se poplach potvrzuje automaticky. Každý poplach a porucha 

se na obrazovce klávesnice zobrazuje třikrát. 

8.4.7 AutoZap opak 
  
7 AutoZap opak 

    >15 minut< 

Opakování Autozap opakovat při systémové poruše určuje, kdy a za jak dlouho 

má systém zkusit opětovné zapnutí systému. K dispozici jsou dvě spojení: 

• Vyp. 

• 15 minut 

• 30 minut 

• 1 hodina 

• 2 hodina 

• 3 hodina 

• 4 hodina 

Více informací najdete v části „Autozap“ na stránce 105. 

8.4.8 AZ uživ.volba 
  
8 AZ uživ.volba 

    >15 minut< 

Možnost Autozap uživatelská volba určuje dobu, po kterou může běžný uživatel 

odkládat autozapnutí. K dispozici jsou následující možnosti: 

• Zakázáno (odkládání autozapnutí není povoleno) 

• 15 minut 

• 30 minut 

• 1 hodina 

• 2 hodiny 

• 3 hodiny 

• 4 hodiny 

Podrobnosti najdete v části „Autozap“ na stránce 105. 

Aby mohl uživatel odkládat autozapnutí, musí mít úplná oprávnění k nastavení. 

Více informací naleznete v části „3.2.n.6 Volby už.skup.“ na stránce 197. 
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8.5 Možnosti přístupu 
  
1>Čas. přístupu 

2 Možnosti DGP 

Tato nabídka obsahuje různé funkce řízení přístupu. 

8.5.1 Časovače přístupu 
  
1>Karta po PIN 

             127 

Tato nabídka obsahuje pokročilá nastavení časovače přístupu. 

Poznámka: Všechny časovače se programují v sekundách. Povolený rozsah je 

od 0 do 127 sekund. 

8.5.1.1 Karta po PIN 
  
1 Karta po PIN 

             > < 

Nastavení lze použít pouze tehdy, když musí uživatel k získání přístupu přiložit 

kartu a zadat PIN. 

Čas PIN po kartě je množství času povolené mezi přiložením platné karty ke 

čtečce dveří a zadáním platného kódu PIN (poslední číslice) na klávesnici. 

Pokud PIN není zadán před vypršením času, uživatel musí funkci otevření dveří 

zopakovat. 

8.5.1.2 Dvě karty 
  
2 Dvě karty 

             > < 

Toto nastavení je platné jen tehdy, když musejí dva uživatelé k otevření dveří 

přiložit kartu nebo zadat PIN, anebo když je uživatel identifikován jako návštěva 

nebo hlídač a musí mít doprovod. 

Čas dvě karty je množství času povolené mezi dobou, kdy první uživatel přiloží 

kartu nebo zadá PIN, a dobou, kdy druhý uživatel přiloží kartu nebo zadá PIN. 

Není-li druhá karta nebo PIN k dispozici před vypršením času, funkci otevření 

dveří je třeba opakovat. 

8.5.1.3 Vícenás.přil 
  
3 Vícenás.přil 

             > < 

Toto nastavení je platné jen tehdy, když jsou dveře naprogramovány tak, aby 

přiložení karty třikrát zapnulo nebo vypnulo systém, a uživatel má toto právo. 

Čas vícenásobného přiložení je množství času povolené mezi prvním a třetím 

přiložením karty. Pokud karta nebyla přiložena třikrát před vypršením času, 

uživatel bude muset zahájit funkci znovu.  
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8.5.1.4 Zpožděné zamknutí 
  
4 Zpož.zamk 

             > < 

Toto nastavení platí jen tehdy, když jsou dveře naprogramované, aby se dveřní 

zámek nezamkl znovu, dokud se dveře nezavřou.  

Tato funkce je k dispozici pro zámky Drop Bolts, Maglocks atd., když je dveře 

třeba zavřít předtím, než je dveřní zámek zamkne. 

Čas zpožděného zamknutí je doba mezi zavřením dveří a deaktivací dveřního 

zámku (zamknutím). To umožňuje nastavit čas tak, aby bylo zajištěno, že se 

mechanismy zámku sjednotí. 

8.5.2 Možnosti DGP 
  
1>Mapa výst. 

             127 

Tato nabídka obsahuje nastavení dveřní jednotky. 

8.5.2.1 Mapa výst. 
  
1 Mapa výst. 

            >Ne< 

Definuje, zda lze výstupy odemknutí dveřní jednotky ovládat jako standardní 

výstupy. 

• Ano: Výstupy odemknutí dveří lze ovládat ústřednou jako její výstupy.  

• Ne: Výstupy otevření dveří lze dveřní jednotkou aktivovat jen tehdy, když se 

používá uživatelská nabídka odemknutí dveří nebo při přiložení platné karty.  

8.5.2.2 Zobr.LEDkláv 
  
2 Zobr.LEDkláv  

            >Ne< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, LED v čtečkách dveří připojených ke dveřní 

jednotce budou označovat stejný stav jako LED v klávesnicích připojených přímo 

k ústředně. 

8.6 Možnosti vstupů 
 
1>Vstup typ 

     Duální zóna 

Nabídka Možnosti vstupů definuje možnosti vstupů zón. 
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8.6.1 Vstup typu 
 
1 Vstup typ 

   >Duální zóna< 

Volba určuje konfiguraci vstupů zóny v panelu. Lze si nastavit následující 

hodnoty:  

• Jen NO: V režimu jedné zóny může panel detekovat pouze poplach z této 

zóny. V režimu jednoho vstupu závisí normální stav na hodnotě 

zakončovacího rezistoru (EOL). Pokud je tato hodnota nastavena na „Ne 

EOL“ v „8.6.2 Zakonč.rez.“ dole, bude normálním stavem pro zónu Jen NO 

stav otevřeno.  

• Jen NC: Podobné jako u možnosti Jen NO výše, ale pokud je zakončovací 

rezistor (EOL) v nabídce „8.6.2 Zakonč.rez.“ dole zakázán, bude normálním 

stavem pro zónu zkrat. 

• Duální zóna: Aby duální zóna fungovala, je nutné pro každou zónu použít dva 

nebo tři zakončovací rezistory. To umožňuje panelu detekovat více stavů 

zóny, včetně poplachu, tamper, masking atp., v závislosti na připojení 

a hodnotě zakončovacího rezistoru nastavené v nabídce „8.6.2 Zakonč.rez.“ 

dole. Více informací o použití zakončovacích rezistorech najdete v části 

„Připojení zón“ na stránce 24.  

V režimu Duální zóny způsobí otevřený nebo zkratovaný stav vstupu tamper 

zóny. 

Toto nastavení je k dispozici pouze pro panely. Informace o nastavení expanderů 

najdete v části „2.2.2.n.4.4 Vstup typ“ na stránce 176. 

8.6.2 Zakonč.rez. 
 
2 Zakonč.rez. 

           >4k7< 

Tato nabídka umožňuje nastavení hodnot zakončovacích rezistorů. Pro různé 

režimy vstupu jsou k dispozici následující hodnoty: 1k0, 1k5, 2k, 2k2, 2k2+4k7, 

3k3, 3k74, 4k7, 5k6, 6k8, 8k2, 10k, žádný zakončovací rezistor.  

Poznámka: Dostupnost hodnot zakončovacích rezistorů závisí na volbě „8.6.1 

Vstup typu“ na stránce 282. 

Více informací o použití zakončovacích rezistorech najdete v části „Připojení zón“ 

na stránce 24. 

Toto nastavení je k dispozici pouze pro panely. Informace o nastavení expanderů 

najdete v části „2.2.2.n.4.5 Zakončovací rez.“ na stránce 176. 
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8.6.3 Tamper sir EOL 
  
3 Tamper sir EOL 

           >4k7< 

Nabídka Zakončovací rezistor tamperu sirény umožňuje definovat hodnotu 

odporu zakončovacího rezistoru pro sirénu. Dostupné hodnoty jsou stejné jako 

v části „8.6.2 Zakonč.rez.“ nahoře. 

8.6.4 VyblVícnásAkt 
 
4 VyblVícnásAkt 

             > < 

Hodnota Vyblokování vícenásobné aktivace definuje počet poplachů ze zóny, 

dokud není přemostěna. Výchozí hodnotou je 2, maximum činí 4. 

Tato zóna musí mít volbu „4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt“ povolenou (viz strana 202). 

8.6.5 Rep. obnova 
  
5 Rep. obnova 

        >POTVRĎ< 

Pokud je možnost Rep. obnova nastavena na hodnotu POTVRĎ, událost návratu 

je hlášena do centrálního pultu, když uživatel potvrdí poplach nebo když se zóna 

vrátí do normálního stavu. 

8.6.6 Limit zprávy 
  
6 Limit zprávy 

           >120< 

Možnost je doba nečinnosti (v sekundách), která musí uběhnout po poplachu, 

než je do centrálního pultu nahlášen další poplach ze stejné zóny. Tato doba 

slouží k eliminaci hlášení více poplachů ze stejné zóny. 

Poznámka: Poplachy ze stejné zóny, které se vyskytnou po tuto dobu, nejsou 

hlášeny, avšak události jsou zaznamenány do protokolu. Každý nový alarm z této 

zóny restartuje časovač. 

Povolený rozsah je 0 až 255 sekund. Výchozí hodnota je 120 sekund, 

0 znamená, že je limit deaktivován. 

Viz také část „4.1.n.6.39 Limit zprávy“ na straně 210. 

8.7 Ústředna 
 
1>Název ústředny 

           Panel 

Nabídka Ústředna umožňuje měnit určité systémové hodnoty. Viz také část 

„První zapnutí“ na straně 134. 
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Pokud jsou určitá nastavení v této nabídce změněna, budete vyzváni k potvrzení 

těchto změn při pokusu o opuštění této nabídky. Viz část „Potvrzení změn“ na 

straně 131. 

8.7.1 Název ústředny 
 
1 Název ústředny 

>Ústředna      < 

Nabídka Název ústředny umožňuje změnit název panelu. 

8.7.2 Jazyk ústředny 
 
2 Jazyk ústředny 

         >ČESKY< 

Nabídka Jazyk ústředny umožňuje změnit jazyk panelu. 

Upozornění: Změny následujících možností autorizace způsobí vymazání všech 

PIN kódů uživatelů a nastavení předdefinovaných PIN kódů dvou 

předdefinovaných uživatelů. Viz též části „První zapnutí“ na stránce 134 a 

„Předdefinovaní uživatelé“ na stránce 67. 

8.7.3 Tísňový poplach 
 
3 Tísňový popl. 

    >Nepovolený< 

Nabídka Tísňový poplach umožňuje změnit metodu zadávání tísně. 

Další informace o dostupných tísňových poplaších naleznete v Návodu k obsluze 

systému Advisor Advanced.  

8.7.4 Délka kódů 
 
4 Délka kódů 

            >  < 

Nabídka Délka kódů umožňuje změnit délku PIN. Více informací o kódech PIN 

najdete v části „3.1.n.2.1 Změnit PIN kód“ na stránce 190. 

Upozornění: Pokud se změní délka PIN kódu, je-li vzdálený PIN kód nastavený, 

nebude konfigurační software moci nadále připojovat ústřednu k 

naprogramovaným datům. Podrobnosti viz část „3.1.n.2.2 Vzdálený PIN“ na 

stránce 190. 

8.7.5 Mód změny PIN 
 
5 Mód změny PIN 

  >Nastavitelný< 

Volba Mód změny PIN umožňuje změnit odpovídající režim změny PIN. 

Podrobnosti ohledně použití kódů PIN naleznete v části „PIN“ na straně 74. 
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8.7.6 Potvrď.poplach 
 
1>AB režim 

             >>> 

Nabídka Potvrzený poplach umožňuje nastavit různé možnosti týkající se 

ověřování poplachu. 

8.7.6.1 AB režim 
 
1>Oblast 1 

            Vyp. 

AB režim povoluje funkci potvrzení poplachu AB určitým oblastem. Pokud je 

nastavena na Zapnuto, bude první poplach hlášen jako standardní poplach 

vloupání (A-poplach). Druhý vstup musí zaregistrovat poplach během určité doby 

pro nahlášení potvrzeného poplachu (B-poplach) za předpokladu, že první 

poplach v této oblasti nenastal v zóně Vstup / Odchod. 

Režim ověřování je programovatelný podle oblasti. 

8.7.6.2 AB čas 
  
1>Intr. AB čas 

               1 

Tato nabídka umožňuje konfigurovat maximální prodlevu mezi alarmy A a B. 

8.7.6.2.1 Intr. AB čas 
  
1 Intr. AB čas 

            >  < 

Maximální čas (0 až 255 minut), který systém povoluje pro výskyt druhého 

poplachu při vniknutí před hlášením potvrzeného poplachu.  

Pokud k druhému poplachu dojde během této doby, bude hlášen jako potvrzený 

poplach (B-poplach). Jakmile uplyne AB čas, bude každý další poplach 

nepotvrzeným poplachem (A-poplach). Pokud tato zóna, která způsobila 

počáteční A-poplach je dosud aktivní, bude vyblokovaná. 

8.7.6.2.2 AB čas při přepadu 
  
2 AB čas přepad 

            >  < 

Maximální čas (8 až 20 hodin), který systém povoluje pro výskyt druhého 

poplachu typu přepad před hlášením potvrzeného poplachu.  

Viz také „8.7.6.2.1 Intr. AB čas“ nahoře. 
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8.7.6.3 Systém potvrzování 
 
3 Sys.potvrzov. 

            >Ne< 

Volba Systémové potvrzování definuje, zda potvrzování poplachu AB pracuje 

pouze v oddělených oblastech, nebo zda umožňuje platnost v celém systému. 

Pokud je tato volba nastavena na Ano, pak A-poplach v jedné oblasti může být 

potvrzen B-poplachem v jiné oblasti. V opačném případě je možné A-poplach 

potvrdit B-poplachem ve stejné oblasti. 

8.7.6.4 VstOdch.potvr. 
 
4 VstOdch.potvr. 

            >Ne< 

Volba Vstup / Odchod potvrzení konfiguruje potvrzení poplachu AB během času 

příchodu. 

Pokud je tato volba nastavena na Ano, bude potvrzování poplachu během doby 

příchodu potlačeno. Pokud nedošlo k žádnému B-poplachu, budou všechny 

poplachy během doby příchodu A-poplachy. Jakmile doba příchodu vyprší, bude 

potvrzování poplachu povoleno. Avšak: vstupní/odchodové a přístupové zóny 

nemohou generovat B-poplachy. 

Pokud je tato možnost nastavena na Ne, pak zahájení časovače příchodu 

zakazuje jakékoliv potvrzení poplachu, dokud není tato oblast opět zapnuta. 

8.7.6.5 VstOdch.vybl. 
 
5 VstOdch.vybl. 

>Vstup / Odchod< 

Volba Vstup / Odchod vyblokovaná definuje funkci přístupové zóny v oblasti 

(pokud je k dispozici) jakmile je zóna vstup/odchod (EE) vyblokována na konci 

AB času (funkce automatického vyblokování). Možné jsou tyto hodnoty: 

• Vstup / Odchod: přístupová zóna funguje jako zóna vstup / odchod, pokud je 

zóna vstup / odchod vyblokovaná.   

• Následná: přístupová zóna nezmění svoji funkci a způsobí poplach při 

aktivaci, pokud neběží žádny časovač EE.  

8.7.6.6 Tamp.potvrď 
 
6 Tamp.potvrď 

            >Ne< 

Pokud je volba Tamper potvrzování nastavena na Ano, poplach tamper (TA) 

může hlásit B-poplach pro poplach při vloupání (BA) a naopak. 
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8.7.6.7 Sirény 
 
1 Oblast 1 

     >A-POPLACH< 

Nabídka Sirény umožňuje zvolit podle oblasti, kdy se bude siréna aktivovat: při 

A-poplachu nebo při B-poplachu. 

Poznámka: Volba B-poplach platí, pouze pokud je režim AB povolen. Viz část 

„8.7.6.1 AB režim“ na stránce 285. 

8.7.6.8 Spr.Volejte PCO 
 
8 Spr.VolejtePCO 

            >Ne< 

Pokud je volba „Spr.Volejte PCO“ nastavena na Ano, pak v případě poplachu 

displej klávesnice zobrazí hlášení s doporučením uživateli zavolat do centrálního 

pultu, jakmile bylo odesláno hlášení. 

8.7.6.9 Rep.zpožděný 
  
9 Rep.zpožděný 

           >Ano< 

Povoluje 30sekundovou prodlevu před hlášením poplachu požadovaným 

předpisy ACPO. 

8.7.7 Snadné vypnutí 
  
7 Snadné vyp 

           >Ano< 

Pokud je tato volba povolena, je možné vypnout prostory zadáním kódu PIN 

nebo pomocí platné karty bez stisknutí dalších tlačítek. 

8.7.8 Vzdálené volby 
  
1>Vzdálená konf. 

             Ano 

Nastavte volby vzdálené konfigurace. 

8.7.8.1 Vzdálená konf. 
  
1 Vzdálená konf. 

           >Ano< 

Je-li nastaveno na hodnotu Ano, vzdálení operátoři mohou upravovat PIN 

a telefonní čísla uživatelů, když je oblast zapnutá. Je-li nastaveno na hodnotu 

Ne, PIN a telefonní čísla uživatelů mohou vzdálení operátoři měnit jen tehdy, 

když jsou všechny oblasti vypnuté. 
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8.7.8.2 Spr. konfigur 
  
2 Spr. konfigur 

             Ano 

Pokud je možnost nastavena na Ano, může správce konfigurovat ústřednu 

vzdáleně. 

Podrobnosti viz část „Vzdálený přístup“ na stránce 133. 

8.7.9 Schéma objektu 
   
9 Schéma objektu 

      >Klasické< 

Vyberte jedno z následujících schémat číslování objektů (zóny, vstupu, výstupu 

a dveří): 

• Klasické: V klasickém schématu číslování závisí výchozí identifikátory objektů 

na fyzickém umístění vstupů a výstupů. Např. Zóna 1 je přiřazena ke vstupu 

umístěnému na Ústředně 1.1, Zóna 18 je přiřazena ke vstupu umístěnému na 

Expandéru 1.2.   

• Flexibilní: Ve flexibilním schématu číslování jsou výchozí identifikátory 

nezávislé. Při přidání nového objektu se objekt vytvoří na první dostupné 

pozici v databázi bez specifického fyzického umístění vstupu nebo výstupu.    

Při pokusu o změnu tohoto schématu se zobrazí žádost o potvrzení. 

Upozornění 

• Změna schématu číslování vyžaduje restart systému. Poté hodnoty hlášení 

událostí změní čísla objektů podle nového číslování.  

• Po změně schématu z klasického na flexibilní budou všechny 

naprogramované objektové závislosti (např. makro logiky, kamery atd.) 

nedostupné. Odpovídající parametry budou nastaveny na hodnotu Neexistuje 

namísto dříve naprogramovaných objektů, dokud se schéma nezmění zpátky. 

Viz též „Zóna, výstup a adresování dveří” na straně 34 v části Kapitola 2 

„Instalace”. 

8.8 Jiné 
 
1>Režim přepad 

          Tiché 

Nabídka Jiné umožňuje konfigurovat režim poplachu Panika, možnosti zvonku 

a bzučáku atd. 

8.8.1 Režim přepad 
 
1 Režim přepad 

        >Tiché< 

Režim přepad může být jeden z následujících: 
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• Tiché: Poplach Panika bude tichý (bez aktivace sirény)  

• Zvukové: Poplach Panika bude standardní (s aktivací sirény)  

• SirPokPorLinky: Poplach Panika bude zvukový pouze v případě výskytu 

poruchy linky (LF) nebo poruchy komunikace (FTC)  

8.8.2 Zvonek 
 
1>ZvonvČástZap 

              Ne 

Nabídka Zvonek umožňuje nastavit možnosti zvonku. 

8.8.2.1 ZvonvČástZap 
 
1 ZvonvČástZap 

            >Ne< 

Volba Zvonek v částečném zapnutí definuje, zda je volba zvonku aktivní 

v případě, kdy je oblast v režimu částečného zapnutí. 

8.8.2.2 Zvonek auto 
 
2 Zvonek auto 

           >Ano< 

Pokud je volba Zvonek auto nastavena na hodnotu Ano, zákaz zvonku bude mít 

vliv na fungování daného zvonku pouze do příštího vypnutí oblasti. V opačném je 

nutné jej lze povolit ručně. 

8.8.3 SysTampOblasti 
 
3 SysTampOblasti 

      >1.......< 

Volba Systém. tamper oblasti umožňuje přiřazení systémových tamperů a poruch 

specifikovaným oblastem. Musí být zvolena alespoň jedna oblast. 

8.8.4 OpakSpoušExSir 
  
4 OpakSpoušExSir  

            >Ne< 

Pokud je zde více poplachů a volba Opakované spouštění sirény je nastavena 

na Ano, bude se externí siréna aktivovat při každém výskytu poplachu  V 

opačném případě se externí siréna aktivuje pouze při prvním poplachu. 

8.8.5 Načit. Karet 
    
5 Načit. Karet 

  >Klávesnice 1< 

Vyberte klávesnici pro učení karty uživatelem. Viz též „3.1.n.3 Karta uživatele“ na 

stránce 191. 
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8.8.6 Test vstupů 
     
6 Test.vstupy 

           >Vše< 

Možnost Testovací vstupy určuje, které vstupy mají být přístupné během 

provádění testů vstupů popsaných v části „1.2.1 Testy vstupů“ na stránce 141. 

K dispozici jsou následující možnosti: 

• Vše: Všechny vstupy jsou viditelné.   

• Pokud použito: Jsou viditelné pouze vstupy přiřazené existujícím zónám.   

8.8.7 Mód bzučáku 
     
7 Mód bzučáku 

        >Trvalý< 

Nabídka Mód bzučáku určuje způsob fungování bzučáku klávesnice během času 

odchodu. K dispozici jsou následující možnosti: 

• Trvalý: Bzučák klávesnice vydává nepřerušovaný zvuk, který se během 

aktivity vstupu/odchodu nebo přístupu v zóně přepne na přerušovaný.    

• Přerušovaný: Bzučák klávesnice vydává nepřerušovaný zvuk, který se 10 

sekund před vypršením času odchodu přepne na přerušovaný.   

8.8.8 Mon. 3 HC Výst 
   
8 Mon. 3HC Výst 

       >Povolit< 

Monitorování 3. vysokoproudého výstupu definuje, zda se bude nebo nebude 

monitorovat vysokoproudý výstup 3. 

Režim výstupu 3 závisí na režimu ústředny. Podrobnosti viz část „Výstupy“ na 

stránce 32. 

8.8.9 Číslo karty 
  
9 Číslo karty 

      >Základní< 

Volba způsobu reprezentace čísla karty v ústředně. 

• Základní. Číslo karty je reprezentováno v běžném formátu systému Advisor 

Advanced.   

• Titan. Číslo karty je reprezentováno v rozšířeném formátu Titan.  

8.8.10 Anonymní deník 
  
10 Anonym.den 

            >  < 

Nabídka umožňuje nastavit časové období, po kterém se uživatelské podrobnosti 

odstraní ze záznamu deníku.  

Povolený rozsah je 0 až 60 dnů. 0 znamená, že je funkce zakázaná. Výchozí 

hodnota je 30 dnů. 
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8.9 ČasVyp/ATM 
  
1>Zpoždění 

               0 

Tato nabídka umožňuje konfiguraci rozhraní ATM (bankomat). 

8.9.1 Zpoždění 
  
1 Zpoždění 

            >  < 

Hodnota volby odpovídá době mezi prvním a druhým zadáním uživatelského 

kódu ATM. Po uplynutí doby naprogramovaného zpoždění je uživatel ATM 

požádán o opětovné zadání kódu. 

Povolený rozsah je od 0 do 15 minut. 0 znamená, že uživatel ATM může zadat 

kód dvakrát bez jakéhokoli zpoždění. Výchozí hodnota je 0. 

8.9.2 Čas Vypnutí 
  
2 Čas Vypnutí 

            >  < 

Maximální povolená doba pro vypnutí ATM. Povolený rozsah je od 1 do 

255 minut. 

8.9.3 Rozš. Čas Vyp 
  
3 Rozš. Čas Vyp 

            >  < 

Maximální povolená prodloužená doba pro vypnutí ATM. Povolený rozsah je od 

0 do 255 minut. 

Poznámka: Uživatel může provést prodloužení doby vypnutí pouze jednou. 

8.9.4 Výstr. Čas 
  
4 Výstr. Čas 

            >  < 

Doba výstrahy je doba, po jejímž uplynutí je aktivován ATM signál výstrahy. 

Povolený rozsah je od 1 do 14 minut a výchozí hodnota je 10 minut. 
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9 Komunikace 
 
1>PCO 

2 Možnosti udal. 

Nabídka Komunikace slouží k naprogramování všech možností komunikace 

celého systému. 

9.1 Centrální pult 
 
0>Přidání PCO 

1 PCO 1 

Systém Advisor Advanced umožňuje naprogramovat až 16 centrálních pultů. 

9.1.0 Přidání PCO 

Chcete-li přidat centrální pult, přejděte do nabídky.  

Pokud byl centrální pult úspěšně přidán, zobrazí se následující zpráva: 
 
     INFO 

  PCO přidáno 

Novému centrální pultu bude přidělen výchozí název „PCO N“ a bude umístěn na 

konec seznamu centrálních pultů.  

Nyní můžete začít upravovat podrobnosti o tomto novém centrálním pultu. 

9.1.n Volba PCO 
 
01>Název PCO 

           PCO 1 

Zvolte centrální pult pro naprogramování. 

Poznámka: Určité volby v této nabídce se liší podle specifické přenosové cesty. 

Konkrétní volby naleznete v části: 

• “Možnosti specifické pro síť PSTN a ISDN” na stránce 297 

• “Možnosti specifické pro IP a síť GSM/GPRS” na stránce 298 

• “Možnosti specifické pro přenos fotografií” na stránce 300 

• „Možnosti specifické pro síť GSM / telefonní síť“ na stránce 300 

• „Specifické možnosti audia“ na stránce 301 

• „Specifické možnosti cloudu UltraSync“ na stránce 302 
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Společné možnosti 

9.1.n.1 Název PCO 
 
1 Název PCO 

>PCO 1         < 

K zadání nebo změně názvu PCO slouží obrazovka Název PCO. Název 

centrálního pultu může být tvořen až 16 znaky. 

9.1.n.2 Přenosová cesta 
 
1>PSTN 

4 IP 

Přenosová cesta definuje typ připojení pro hlášení poplachů do centrálního pultu. 

Cesty jsou definovány v nabídce „9.3 Možnosti cesty“ na straně 303. 

9.1.n.3 Protokol 
 
3 Protokol 

        >(X)SIA< 

Zvolte odpovídající komunikační protokol. 

V závislosti na nastavení v části „ 9.1.n.2 Přenosová cesta“ nahoře jsou 

k dispozici tyto protokoly: 

• SIA 

• (X)SIA 

• HLAS 

• CID 

• OH+SIA 

• OH+XSIA 

• OH+CID 

• SMS TEXT 

• SMS+CID 

• SMS+SIA 

• SMS+XSIA 

• HLAS+SMS 

• SMS+MMS  

• OHPHOTO+CID  

• OHPHOTO+SIA   

• OHPHOTO+XSIA  

• PHOTO+XSIA  

Tato nabídka není dostupná pro komunikační cestu UltraSync. Podrobnosti 

naleznete v části „UltraSync“ na straně 120. 
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9.1.n.5 Účty 
 
1>Oblast 1 

           Žádné 

Čísla účtů identifikují poplašné systémy odesílající hlášení do centrálního pultu. 

Čísla účtů mají délku od 4 do 6 číslic (podle typu protokolu). Pokud je nastaveno 

na Žádný, bude hlášení pro zvolenou oblast zakázáno. 

Poznámka: Při používání hlasového hlášení slouží kódy účtů pro identifikaci, 

zda poplachy pro oblast by měly být hlášeny. Kód účtu se nepřenáší. 

V případě, že několik málo oblastí má stejná čísla účtu a volba „9.1.n.9 Přenos 

Zap/Vyp“ na stránce 296 je nastavena na hodnotu Ano, proběhne v závislosti na 

nastavení modifikátoru oblasti (viz část „9.1.n.8.1 XSIA“, strana 295) speciální 

operace pro hlášení SIA/XSIA otevření/zavření. 

• Modifikátor oblasti vypnutý: Zavření je hlášeno v případě, že všechny oblasti 

se stejným číslem účtu byly zapnuty. Hlášena je ta oblast, která byla zapnuta 

jako poslední. První k vypnutí odešle otevírací signál pro oblast, která má být 

otevřena. 

• Modifikátor oblasti zapnutý: Signály otevření a zavření jsou hlášeny odděleně. 

Modifikátor oblasti slouží k identifikaci správné oblasti. 

Poznámka: Systémové události, stejně jako události oblasti 1 jsou vždy hlášeny 

pomocí účtu 1. 

Tato nabídka není dostupná pro komunikační cestu UltraSync. Podrobnosti 

naleznete v části „UltraSync“ na straně 120. 

9.1.n.5.m Volba oblasti 
 
1 Oblast 1 

        >      < 

Nastavení čísel účtů pro každou oblast. 

9.1.n.6 Režim 
 
6 Režim 

  >Primární PCO< 

K dispozici jsou následující režimy pro CP. 

• Primární PCO: Primární centrální pult musí bezpodmínečně přijímat všechny 

adresované události. 

• Záložní PCO: Centrální pult může být záložním PCO pro předchozí PCO 

v seznamu centrálních pultů (viz část „9.1 Centrální pult“ na stránce 292). To 

znamená, že daný panel posílá hlášení do tohoto centrálního pultu, pouze 

pokud hlášení pomocí primárního PCO selže. 

Například pokud jsou PCO 1 a PCO 2 primárními PCO a PCO 3 a PCO 4 jsou 

záložní PCO, znamená to, že PCO 1 nemá žádný záložní, PCO 3 je záložním 

pro PCO 2 a PCO 4 je záložním pro PCO 3. 
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Více informací najdete v části „Principy hlášení poplachu“ na stránce 96. 

9.1.n.7 Počet pokusů 
 
7 Počet pokusů 

             >1< 

Hodnota Počet pokusů znamená počet pokusů pro dosažení úspěšného volání 

do centrálního pultu. Pokud je dosaženo tohoto limitu, bude generováno 

SELHSPOJ. 

Jakmile se objeví nová událost u stavu Chyba linky, bude tento čítač vynulován. 

Více informací najdete v části „Selhání komunikace (FTC)“ na stránce 98. 

Tato hodnota může být od 0 do 14. Výchozí hodnota je 1. 

9.1.n.8 Volby protokolu 
 
1>(X)SIA 

2 HLAS 

Parametry komunikačního protokolu lze přizpůsobit pomocí nabídky Volby 

protokolu. 

Tato nabídka není dostupná pro komunikační cestu UltraSync. Podrobnosti 

naleznete v části „UltraSync“ na straně 120. 

9.1.n.8.1 XSIA 
 
1>Modif.oblasti 

            Vyp. 

Nabídka XSIA umožňuje nastavit volby pro protokoly SIA a XSIA. 

9.1.n.8.1.1 Modif.oblasti 
 
1 Modif.oblasti 

          >Vyp.< 

Pokud je volba modifikátoru oblasti nastavena na Ano, bude modifikátor oblasti 

doplněn do hlášení SIA a XSIA. Umožňuje to odesílat události z více oblastí 

pomocí stejného kódu účtu. Viz také část „9.1.n.5 Účty“ na straně 294. 

9.1.n.8.1.2 Název znaky 
 
2 Název znaky 

            >16< 

Hodnota Název znaky definuje délku řetězce názvu použitého u hlášení XSIA. 

Povolené hodnoty jsou od 16 do 30. 

9.1.n.8.1.3 Číslo události 
 
3 Číslo události 

     >3 číslice< 

Hodnota Číslo události definuje délku pole dílčí události (uživatel nebo bod). 
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Povolené hodnoty jsou 2, 3 a 4 číslice. 

9.1.n.8.1.4 Podudal.kód. 
 
4 Podudal.kód. 

     >Desetinná< 

Hodnota Kódování dílčí události definuje, zda je číslo této události hlášeno do 

PCO v šestnáctkovém (hex) nebo desítkovém formátu. 

9.1.n.8.1.5 SIA frekvence 
 
5 SIA frekvence 

          >Bell< 

Nabídka SIA frekvence umožňuje zvolit jeden ze dvou standardů pro 

modemovou komunikaci týkající se vysílaných/přijímaných frekvencí 

používaných vysílačem/přijímačem.  

Tato volba umožňuje vybrat CCITT nebo BELL. 

9.1.n.8.2 HLAS 
 
1>PotlačSelhSpoj 

              Ne 

Nabídka HLAS umožňuje konfigurovat níže uvedené volby hlasového přenosu. 

9.1.n.8.2.1 PotlačSelhSpoj 
 
1 PotlačSelhSpoj 

            >Ne< 

Pokud je volba Potlačit selhání spojení nastavena na Ano, nebude porucha 

selhání spojení pro tento centrální pult aktivována, když se používá hlasový 

protokol. 

9.1.n.8.2.2 Bez POTVRZENÍ 
 
2 Bez POTVRZENÍ 

            >Ne< 

Pokud je volba Bez POTVRZENÍ nastavena na Ano, nemusí příjemce hlasového 

přenosu tento přenos potvrzovat. 

V opačném případě jej musí potvrdit stisknutím telefonního tlačítka v režimu 

tónové volby. Panel se pokusí o nové přenosy hlášení, dokud není přenos 

potvrzen. 

9.1.n.9 Přenos Zap/Vyp 
 
9 Přenos Zap/Vyp 

    >Samostatně< 

Volba Přenos zapínání / vypínání definuje, zda je otevření a zavření hlášeno pro 

všechny oblasti se stejným kódem účtu nebo pro každou z nich. K dispozici jsou 

dvě spojení: 
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• Kombinované: Jakmile jsou všechny oblasti se stejným kódem účtu zapnuty, 

zavření bude hlášeno pomocí dané oblasti a uživatele, který ji zapnul. 

Otevření je hlášeno pouze tehdy, jakmile je vypnuta první z těchto oblastí se 

stejným kódem účtu. 

• Samostatně: Zavření a otevření je hlášeno u kterékoliv oblasti se stejným 

kódem účtu. Modifikátor oblasti indikuje oblast, které se to týká (viz část 

„9.1.n.8.1.1 Modif.oblasti“ na stránce 295). 

Poznámka: Pokud je zvolen protokol (X)SIA, hlášení zvlášť funguje, pouze 

pokud je povolen modifikátor oblasti SIA. 

Více informací najdete v části „9.1.n.5 Účty“ na stránce 294. 

Tato nabídka není dostupná pro komunikační cestu UltraSync. Podrobnosti 

naleznete v části „UltraSync“ na straně 120. 

9.1.n.10 Smazání PCO 

Chcete-li smazat centrální pult, vyberte jej pomocí kurzoru nebo zadejte jeho 

číslo. Poté přejděte do nabídky Smazání PCO.  

Na displeji se zobrazí: 
 
10 Smazání PCO 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto dojde ke smazání 

centrálního pultu. 

Chcete-li smazat další centrální pulty, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím 

tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

Poznámka: Smazat centrální pult nelze, pokud pro provedení této akce nemáte 

oprávnění ve vaší uživatelské skupině. 

Možnosti specifické pro síť PSTN a ISDN 

9.1.n.4 Telefon 
 
4 Telefon 

>              < 

Každý centrální pult hlásí na jedno telefonní číslo. Telefonní číslo může 

obsahovat až 20 číslic. K dispozici jsou následující speciální znaky: 

• P: pauza (3 s).  

• T: čekání na oznamovací tón.  

Poznámka: Chcete-li zadat znak, stiskněte dvakrát odpovídající tlačítko. 
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Možnosti specifické pro IP a síť GSM/GPRS 

9.1.n.4 Cíl/IP 
  
1>Typ 

           Telef 

Nabídka Cíl obsahuje možnosti konfigurace příjmu hlášení. 

9.1.n.4.1 Název cíle 
 
3 Název cíle 

>              < 

Každý centrální pult hlásí na jednu IP adresu. 

Názvem destinace může být číselná IP adresa nebo abecední doménová 

adresa. Viz též část „Úpravy adresy hostitele“ na stránce 131. 

9.1.n.4.1 Cílový port 
  
4 Cílový port 

         >     < 

Cílový port slouží pro zasílání hlášení hostiteli zvolenému v části „9.1.n.4.1 

Název cíle“ nahoře. 

9.1.n.4.3 Ping hostitele 
 
Pingu se... 

    Tx / Rx: 2/2 

Příkaz Ping hostitele umožňuje odeslat ping do zvoleného centrálního pultu. 

Tento příkaz slouží ke kontrole existence a dostupnosti centrálního pultu z 

panelu v dané síti. 

Hodnota Tx/Rx znamená počet odeslaných a přijatých paketů. 

Poznámka: Monitorovací stanici lze nakonfigurovat tak, aby neodpovídala na 

požadavky ping, takže tato funkce nemusí fungovat s každou IP adresou CP. 

Chcete-li provést test komunikační cesty, použijte nabídku „1.2.7.n.2 Ping 

hostitele“ popsanou na stránce 153 a odešlete příkaz ping jinému hostiteli. 

9.1.n.8.3 OH 2000 
  
1>Verze 

       OH V1.9.3 

Nabídka OH 2000 umožňuje nastavit možnosti protokolů OH 2000, které jsou 

uvedeny níže. 
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9.1.n.8.3.1 Verze 
  
1 Verze 

     >OH V1.9.3< 

Pro komunikaci přijímače typu Osborne-Hoffman lze nastavit následující verze 

protokolu OH 2000: 

• OH V1.9.3  

• OH V2  

• OH V3  

Podrobnosti viz odpovídající návod k přijímači. 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 
 
2 Čas rytm.sign. 

      >00:00’01< 

Čas rytmického signálu definuje, jak často panel vysílá hlášení o přítomnosti 

(rytmický signál) do centrálního pultu. Rozsahem této hodnoty je interval od 

jedné sekundy (00:00’01) do jednoho dne (23:59’59). Maximální hodnota 

23:59’59 znamená, že funkce pulsu je zakázána. 

9.1.n.8.3.3 Přijímač č. 
 
3 Přijímač č. 

          >0001< 

Identifikátor přijímače používaný v centrálních pultech s několika přijímači. 

Povolená hodnota je hexadecimální číslo od 0001 do FFFF. 

9.1.n.8.3.4 Linka č. 
 
4 Linka č. 

          >0001< 

Identifikátor linky používaný v centrálních pultech s několika přijímajícími linkami. 

Povolená hodnota je hexadecimální číslo od 0001 do FFFF. 

9.1.n.8.3.5 Frekv. HB čas 
  
5 Frekv. HB čas 

      >00:01’00< 

Pokud komunikace s primárním PCO selže, přepne se čas rytmického signálu 

záložního PCO z normálního na častý.  

Viz též část „9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign.“ výše.  
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Možnosti specifické pro přenos fotografií 

Kromě možností v části „Možnosti specifické pro IP a síť GSM/GPRS“ 

popsaných na stránce 298 je nutno nastavit níže uvedené možnosti. 

9.1.n.4.4 Kryptování 
  
4 Kryptování 

            >Ne< 

Je-li pro možnost Šifrování vybráno nastavení Ano, budou odesílané snímky 

šifrovány pomocí algoritmu AES. 

9.1.n.4.5 Cílový port vid 
  
5 Cílový port v> 

          >9000< 

Cílový port se používá k odesílání snímků do hostitelského zařízení nastaveného 

v části „9.1.n.4.1 Název cíle“ na stránce 298. 

Možnosti specifické pro síť GSM / telefonní síť 

9.1.n.4 Cíl 
  
1>Typ 

           Telef 

Nabídka Cíl obsahuje možnosti konfigurace příjmu hlášení. 

9.1.n.4.1 Typ 
 
1 Typ 

       >Telefon< 

Podnabídka Typ definuje, kdo přijímá hlášení směrovaná do specifikovaného 

centrálního pultu. 

• Telefon: Hlášení se odesílá na specifikované telefonní číslo. Nabídka 

„9.1.n.4.2 Telefon/Uživatel/US“ dole konfiguruje toto telefonní číslo. 

• Uživatel: Hlášení se odesílá na telefonní číslo specifikovaného uživatele. 

Tento uživatel se volí pomocí nabídky „9.1.n.4.2 Telefon/Uživatel/US“ dole. 

• Uživatelská skupina: Hlášení se odesílá všem uživatelům patřícím do této 

uživatelské skupiny, která se nastavuje pomocí nabídky „9.1.n.4.2 

Telefon/Uživatel/US“ dole.  

Hlášení uživateli a uživatelské skupině vyžaduje následující: 

• Uživatelé musí mít svá telefonní čísla nastavena v nabídce „3.1.n.7.1 Telefon 

uživatele“ na stránce 194. 

• Hlášení SMS musí být povoleno pro tyto uživatele. Viz část „3.1.n.7.2 SMS 

report.“ na stránce 194. 
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• Alespoň jedna z těchto uživatelských skupin musí těmto uživatelům povolovat 

přijímání hlášení SMS. Viz část „3.2.n.6 Volby už.skup.“ na stránce 197. 

9.1.n.4.2 Telefon/Uživatel/US 
 
2 Telefon 

>              < 

Tato nabídka závisí na hodnotě Typ nastavené pro příjemce hlášení. Popis 

parametrů naleznete v nabídce „9.1.n.4.1 Typ“ nahoře. 

Specifické možnosti audia 

Tyto možnosti jsou dostupné pouze pro systémy s obousměrným audiem. Více 

informací naleznete v kapitole „Funkce systému > Obousměrné audio“ na 

straně 118. 

9.1.n.10 Poslech 
  
1>Povolit 

              Ne 

Tato nabídka slouží ke konfiguraci obousměrného audia pro zvolený centrální 

pult. 

9.1.n.10.1 Povolit 
 
1 Povolit 

            >Ne< 

Pokud je možnost nastavena na Ano, je při hlášení do zvoleného centrálního 

pultu povoleno obousměrné audio. 

9.1.n.10.2 Čas 
  
2 Čas 

           >120< 

Tato možnost slouží ke konfiguraci maximální doby trvání (v sekundách) 

obousměrné audio relace. Po této době se relace automaticky zastaví.  

Povolený rozsah je 0 až 255 sekund. 0 znamená, že se relace nezahájí. 

Dobu lze prodloužit pomocí tónů DTMF. 

9.1.n.10.3 DTMF ovl. 
  
1>DTMF 1 

      Nepovolený 

Tato nabídka slouží ke konfiguraci příkazů tónové volby DTMF, které jsou 

používány obsluhou centrálního pultu k ovládání obousměrné audio relace. 

Nejprve zvolte požadovaný tón DTMF ze seznamu. Poté přiřaďte zvolenému 

tónu příkaz. 
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Dostupné tóny a příkazy jsou uvedeny v kapitole „Funkce systému > Ovládání 

tónové volby DTMF“ na straně 119. 

Specifické možnosti cloudu UltraSync 

9.1.n.4 Kanál číslo 
   
4>Kanál č. 

               1 

Informativní obrazovky obsahují číslo kanálu použitého k připojení ke cloudu 

UltraSync. Kanál se konfiguruje ve webovém portálu UltraSync. Určuje 

nastavení, jako je formát hlášení, číslo účtu nebo doba dotazování. 

Upozornění: Když je ústředna zaregistrována v cloudu UltraSync, jsou všechna 

hlášení zabezpečeného cloudu konfigurována vzdáleně z cloudu. 

Více informací o připojení ke cloudu naleznete v kapitole „Funkce systému > 

UltraSync“ na straně 120. 

9.2 Možnosti události 
 
1>Mapování PCO 

2 Přiřad.hlas. 

Nabídka Možnosti události obsahuje možnosti události 

Více informací o hlášení událostí najdete v části „Principy hlášení poplachu“ na 

stránce 96. 

9.2.1 Mapování PCO 
 
01>AN Přenos na 

>1234..........< 

Nabídka Mapování PCO umožňuje mapovat hlášení událostí do specifických 

centrálních pultů. 

Seznam událostí najdete v dodatku „Události systému Advisor Advanced“ na 

stránce 353. 

9.2.2 Přiřad.hlas. 
 
01>AN Číslo zpr> 

               0 

Nabídka Přiřazení hlasové zprávy umožňuje přiřadit konkrétní hlasové hlášení (0 

až 14) každé systémové události. 0 znamená, že není přiřazeno žádné hlášení. 

Seznam událostí najdete v dodatku „Události systému Advisor Advanced“ na 

stránce 353. 

9.2.3 Opožděné události 
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00>Zpož.udalosti 

               0 

Nabídka Opožděné události umožňuje nastavit zpoždění pro konkrétní události. 

První položka nabídky — 0 Čas zpoždění, umožňuje nastavit celkové zpoždění 

hlášení od 0 do 250 sekund. 

Další položky nabídky představují konkrétní události. Pokud je tato volba 

Zapnuta, zpoždění se použije. 
 
01>AN Zpožděné 

            Vyp. 

Seznam událostí najdete v dodatku „Události systému Advisor Advanced“ na 

stránce 353. 

9.2.4 Poslech ud. 
  
001>AN Poslech 

            Vyp. 

Nabídka slouží k volbě událostí, které aktivují obousměrnou audio relaci 

s centrálním pultem. 

Seznam událostí naleznete v příloze „Události systému Advisor Advanced“ na 

straně 353. 

Více informací naleznete v kapitole „Funkce systému > Obousměrné audio“ na 

straně 118. 

9.3 Možnosti cesty 
 
1>PSTN 

4 IP 

Nabídka Možnosti cesty umožňuje konfigurovat možnosti pro dostupné 

přenosové cesty. 

9.3.n Volba cesty 
  
1>Název cesty 

            PSTN 

Zvolte odpovídající přenosovou cestu pro konfiguraci jejích možností. 

Dostupné přenosové cesty závisí na konfiguraci systému. Ve výchozím stavu 

jsou k dispozici následující přenosové cesty: 

• IP 

Podle konfigurace hardwaru mohou být k dispozici také tyto přenosové cesty: 

• PSTN 

• ISDN 

• GSM 

• TDA74xx 
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• UltraSync 

Poznámka: Určité volby v této nabídce se liší podle specifické přenosové cesty. 

Konkrétní volby naleznete v části: 

• „Možnosti specifické pro síť PSTN” dole 

• „Možnosti specifické pro síť ISDN” na stránce 306 

• „Možnosti specifické pro protokol IP” na stránce 307 

• „Možnosti specifické pro síť GSM/GPRS/SMS” na stránce 310 

Společné možnosti 

9.3.n.1 Název cesty 
  
1 Název cesty 

          >PSTN< 

K zadání nebo změně názvu přenosové cesty slouží obrazovka název přenosové 

cesty. Jméno může obsahovat až 16 znaků. 

9.3.n.2 Porucha linky 
 
2 Porucha linky 

          >Vždy< 

Pokud je volba Porucha linky nastavena na Vždy, bude linka testována na 

poruchy linky. V případě poruchy, je generována poruchová zpráva v systému. 

Pokud je Porucha linky nastavena na „Pokud použ.“, bude linka testována, pouze 

pokud se tato cesta používá pro komunikaci s nějakým centrálním pultem a 

pokud je nastaveno číslo účtu pro tento pult. 

Poznámka: Následující volby v této nabídce se liší podle specifické přenosové 

cesty. 

9.3.n.4 Menu DGP 
  
4 Menu DGP 

             >>> 

Konkrétní vytáčecí zařízení mají vlastní interní nabídky. Chcete-li nastavit 

možnosti interního vytáčecího zařízení, přejděte do nabídky DGP. 

Obsah nabídky závisí na nainstalovaném zařízení. 

9.3.n.8 Zvonění nast. 
 
1 Počet zvonění 

2 Vynech1volání 

V této nabídce se nachází možnosti pro konfiguraci zvonění.  

Poznámka: Tato možnost není dostupná u IP připojení. 
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9.3.n.8.1 Počet zvonění 
 
7 Počet zvonění 

            >  < 

Obrazovka Počet zvonění umožňuje zadat počet zazvonění před odpovědí na 

příchozí volání. Povolený rozsah je od 1 do 15. Vyšší hodnota je považována za 

nekonečno, takže na příchozí hovory není odpovídáno vůbec. 

9.3.n.8.2 Vynechání 1. volání 
 
2 Vynech1volání 

            >Ne< 

Tuto možnost použijte v případě sdílení telefonní linky s dalším zařízením 

(například fax nebo záznamník), které automaticky odpovídá na příchozí 

zvonění.  

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano, ústředna po určitém počtu 

příchozích zazvonění naprogramovaných pomocí výše uvedené možnosti 

„9.3.n.8.1 Počet zvonění“ zavěsí a okamžitě odpoví na druhé příchozí volání, 

které je přijato do 30 sekund po prvním. 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ne, ústředna odpoví po určitém 

počtu příchozích zazvonění naprogramovaných pomocí možnosti „9.3.n.8.1 

Počet zvonění“. 

9.3.n.9 Kryptování 
  
8 Kryptování 

            >Ne< 

Je-li pro volbu Kryptování vybráno nastavení Ano, bude komunikace šifrována 

pomocí algoritmu AES. 

Šifrovací klíč se nastavuje v nabídce „9.4.3 Kryptovací klíč“ na stránce 321. 

Poznámka: Připojení IP je šifrováno vždy. USB komunikace šifrování nepoužívá. 

Možnosti specifické pro síť PSTN 

9.3.n.3 LF zpoždění 
  
3 LF zpoždění 

             >0< 

Zpoždění poruchy linky určuje dobu, po jejímž uplynutí je porucha linky PSTN 

hlášena do centrálního pultu. Pokud je porucha před uplynutím této doby 

opravena, nebude nahlášena. 

Povolený rozsah je od 0 do 255 sekund. 
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9.3.n.4 Přenosová cesta 
  
3 Přenos.cesta 

            PSTN 

Volba Přenosová cesta je pole pouze pro čtení, které identifikuje komunikační 

metodu použitou pro tuto přenosovou cestu. 

9.3.n.5 Oznamovací tón 
 
5 Oznamovací tón 

      >Základní< 

Nabídka Oznamovací tón umožňuje zvolit odpovídající standard oznamovacího 

tónu pro cesty PSTN. 

Lze zvolit jednu z možností oznamovacího tónu: 

• Žádné 

• Základní (CTR21) 

• UK 

• Jiné (Nizozemí) 

9.3.n.6 Vytáčení 
 
6 Vytáčení 

          >DTMF< 

Nabídka Vytáčení umožňuje zvolit režim vytáčení PSTN: pulzní nebo tónové 

(DTMF). 

Možnosti specifické pro síť ISDN 

9.3.n.6 Bod bod 
  
6 Bod bod 

            >Ne< 

Volba musí být nastavená na hodnotu Ano, používá-li ISDN vytáčení připojení 

bod bod. V opačném případě by měla mít hodnotu Ne. 

Detaily o službě vám sdělí váš ISDN poskytovatel. 

9.3.n.7 MSN 
 
7 MSN 

 

Volba MSN umožňuje zadat čísla ISDN MSN. 
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Možnosti specifické pro protokol IP 

9.3.n.3 Přenosová cesta 
  
3 Přenos.cesta 

        ETHERNET 

Volba Přenosová cesta je pole pouze pro čtení, které identifikuje komunikační 

metodu použitou pro tuto přenosovou cestu. 

9.3.n.4 IP konfig. 
  
1>IP konfig. 

        Dynamic. 

Nabídka IP konfigurace umožňuje konfigurovat IP adresu panelu. 

V této nabídce lze konfigurovat následující volby: 

9.3.n.4.1 IP konfig. 
  
1 IP konfig. 

      >Dynamic.< 

Pokud je IIP konfigurace nastavena na Dynamic, je povoleno DHCP. Pokud je 

touto hodnotou Static, musíte konfigurovat ostatní možnosti v této nabídce, které 

jsou popsány níže. 

9.3.n.4.2 IP adresa 
 
2 IP adresa 

>000.000.000.00> 

Pokud je server DHCP zakázán, IP adresu panelu musíte nastavit ještě před 

použitím komunikace prostřednictvím protokolu IP. Pokud je server DHCP 

povolen v nabídce „9.3.n.4.1 IP konfig.“ nahoře, zobrazuje tato hodnota 

dynamickou IP adresu, která je přiřazena serverem DHCP a není možné ji 

změnit. 

9.3.n.4.3 Maska podsítě 
 
3 Maska podsítě 

>255.255.255.00> 

Pokud je server DHCP zakázán, masku podsítě IP panelu musíte nastavit ještě 

před použitím komunikačního protokolu OH 2000. Pokud je server DHCP v 

nabídce „ 9.3.n.4.1 IP konfig.“ nahoře povolen, zobrazuje tato hodnota 

dynamickou masku podsítě IP, kterou nelze změnit. 

9.3.n.4.4 Brána 
 
4 Brána 

>000.000.000.00> 

Pokud je server DHCP zakázán, IP adresu brány musíte nastavit před 

používáním komunikačního protokolu OH 2000 v síti WAN. Pokud je server 
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DHCP v nabídce „9.3.n.4.1 IP konfig.“ nahoře povolen, zobrazuje tato hodnota 

dynamickou adresu brány, kterou nelze změnit. 

9.3.n.5 DNS konfig. 
 
1>DNS konfig. 

        Statická 

Pokud používáte doménové názvy pro Ethernetové hlášení, musí být 

konfigurován DNS server. 

V této nabídce lze konfigurovat následující volby: 

9.3.n.5.1 DNS konfig. 
 
1 DNS konfig. 

      >Statická< 

Pokud je IP konfigurace v nabídce „9.3.n.4 IP konfig.“ nahoře nastavena na 

hodnotu Dynamic. (server DHCP je povolen), můžete nastavit volbu konfigurace 

DNS na hodnotu Statická, abyste potlačili automatickou konfiguraci DNS 

serverem DHCP. Nastavte adresu DNS v níže uvedené nabídce. Pokud je tato 

volba nastavena na Dynamic, používá se DHCP k získání IP adresy DNS. 

Pokud je DHCP zakázáno, nebude tato nabídka k dispozici. 

9.3.n.5.2 DNS server 
 
2 DNS server 

>000.000.000.00> 

Nabídka DNS server umožňuje nastavit adresu serveru DNS, pokud se liší od 

adresy dodané serverem DHCP nebo pokud je server DHCP zakázán v nabídce 

„9.3.n.4.1 IP konfig.“ nahoře . 

9.3.n.6 NTP konfig. 
  
6 NTP konfig. 

      >Statická< 

Nabídka Konfigurace NTP slouží ke konfigurování serveru NTP (Network Time 

Protocol). 

V této nabídce lze konfigurovat následující volby: 

9.3.n.6.1 NTP konfigurace 
  
1 NTP konfig. 

      >Statická< 

Pokud je IP konfigurace v nabídce „9.3.n.4 IP konfig.“ na straně 307 nahoře 

nastavena na hodnotu Dynamic (server DHCP je povolen), můžete nastavit volbu 

konfigurace NTP na hodnotu Statická, abyste potlačili automatickou konfiguraci 

NTP serverem DHCP. Nastavte adresu NTP v níže uvedené nabídce. Pokud je 

tato volba nastavena na Dynamic, používá se DHCP k získání IP adresy NTP. 

Pokud je DHCP zakázáno, nebude tato nabídka k dispozici. 
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9.3.n.6.2 NTP server 
  
2 NTP server 

>000.000.000.00< 

Nabídka NTP server umožňuje nastavit adresu serveru NTP, pokud se liší od 

adresy dodané serverem DHCP nebo pokud je server DHCP zakázán v nabídce 

„9.3.n.4.1 IP konfig.“ na straně 307. 

9.3.n.7 Firewall 
   
1>Firewall 

            Zap. 

Nabídka Firewall slouží ke konfiguraci vestavěné brány firewall. Brána firewall 

povoluje komunikaci pouze od hostitelů, kteří jsou nakonfigurováni jako vhodná 

spojení PC v části „9.4.1.n.4 Cíl/IP“ na stránce 322. 

V této nabídce lze konfigurovat následující volby: 

9.3.n.7.1 Firewall 
 
1 Firewall 

          >Zap.< 

Nabídka Firewall slouží k povolení (Zap.) nebo zakázání (Vyp.) vestavěného 

firewallu. 

9.3.n.7.2 Odpověď na PING 
  
2 Odpověď.naPING 

            >Ne< 

Odpověď na PING definuje, zda firewall povoluje odpovědi na požadavky ping. 

Pokud je tato volba nastavena na Ne, nebude na požadavky ping odpovídáno. 

9.3.n.8 Rychlost linky 
   
8 Rychlost linky 

         >10 MB< 

Nabídka Rychlost linky umožňuje zvolit rychlost spojení sítě Ethernet. Povolené 

možnosti: 

• 10 Mb 

• 100 Mb 

• Automaticky 

9.3.n.9 MAC adresa 
  
9>MAC adresa 

    0051DB3D7E73 

MAC adresa Ethernetového ovladače je hodnotou pouze pro čtení. 
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9.3.n.10 Max Obr 24h 
 
10 Max Obr 24h 

            >  < 

Můžete omezit maximální počet obrázků poslaných uživateli přes GPRS nebo IP 

komunikační kanál během 24 hodin.  

Po dosažení počtu budou další žádosti o obrázek systémem zamítnuty 

a v protokolu událostí se zaznamená odpovídající událost  

Pokud je hodnota nastavena na 0, pak je počet obrázků neomezen.  

Možnosti specifické pro síť GSM/GPRS/SMS 

9.3.n.4 Přenosová cesta 
  
4 Přenos.cesta 

        ETHERNET 

Volba Přenosová cesta je pole pouze pro čtení, které identifikuje komunikační 

metodu použitou pro tuto přenosovou cestu. 

9.3.n.5 GSM nastavení 
  
1>SIM card PIN 

            0000 

Nabídka Nastavení GSM umožňuje nastavit hlášení a ovládání GSM. 

Poznámky 

• Před použitím SIM karty v tomto systému ji vložte do mobilního telefonu a 

ověřte její platnost, zkontrolujte kredit a odešlete zkušební správu SMS. 

• Před výměnou SIM karty vymažte číslo centra SMS. V opačném případě 

systém přepíše číslo výchozího SMS centra na nové SIM kartě tímto číslem. 

Více informací najdete v části „9.3.n.6.1 Číslo centra SMS“ na stránce 314. 

9.3.n.5.1 PIN SIM karty 
  
1 SIM card PIN 

          >0000< 

Nabídka PIN SIM karty umožňuje konfigurovat PIN SIM karty. 

V této nabídce se mohou zobrazovat také následující hlášení: 

• Požadován PUK!  

• Zůst.jedenpokus!  

Více informací o těchto hlášeních naleznete v části „1.2.8.1 Stav kódu PIN“ na 

stránce 154. 

Tato nabídka nemá žádnou funkci, pokud se pro danou SIM kartu nevyžaduje 

PIN. 
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9.3.n.5.2 Sítě 
  
1>Výběr sítě 

     Automaticky 

Nabídka Sítě umožňuje konfigurovat nastavení sítě GSM. 

9.3.n.5.2.1 Výběr sítě 
 
1 Výběr sítě 

   >Automaticky< 

Nabídka Volba sítě umožňuje definovat preferovanou síť GSM. Zadejte číselný 

kód sítě GSM. Pokud tento kód nezadáte, bude síť vybrána automaticky. 

9.3.n.5.2.2 Pouze vybr. síť 
  
2 Pouze vybr síť  

            >Ne< 

Pokud je volba Pouze vybraná síť nastavena na hodnotu Ano, pouze síť vybraná 

v části „9.3.n.5.2.1 Výběr sítě“ nahoře je povolena pro komunikaci. V opačném 

případě systém automaticky vybere jinou síť, pokud je konfigurovaná síť 

nedostupná. 

9.3.n.5.2.3 Síť scan… 
   
0>Rescan sitě 

1 * MyGSM 

Nabídka Síť scan zobrazí seznam všech dostupných sítí. Umožňuje také vynutit 

další vyhledávání. 

Tento seznam obsahuje názvy sítí GSM, kterým je předsazena jedna z těchto 

značek definujících dostupnost sítě: 

• *: Tato síť je aktuálně připojena. 

• +: K této síti je možné se připojit. 

• -: K této síti se nelze připojit. 

Pokud je název sítě neznámý (není rozpoznán dialerem GSM), zobrazí se místo 

názvu kód sítě v hranatých závorkách, například „+ [20999]“. 

9.3.n.5.2.3.0 Rescan sitě 
 
Scanuji.. 

  Prosím čekejte  

Příkaz Znovu vyhledat sítě provede hledání sítě GSM. 

Toto hledání může trvat několik minut. Hledání můžete zrušit stisknutím tlačítka 

Smazat. 
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9.3.n.5.2.3.m Volba sítě 
  
1>Jméno sítě  

           MyGSM 

Zvolte síť pro zobrazení více možností. 

9.3.n.5.2.3.m.1 Jméno sítě 
 
1>Jméno sítě  

           MyGSM 

Jméno sítě je název sítě GSM. Více informací najdete v části „1.2.8.6 Jméno 

sítě“ na stránce 155. 

9.3.n.5.2.3.m.2 Síťový kód 
  
2>Síťový kód 

           21999 

Síťový kód je unikátní kód sítě GSM. Více informací najdete v části „1.2.8.7 

Síťový kód“ na stránce 155. 

9.3.n.5.2.3.m.3 Dostupnost 
  
3>Dostupnost  

       Připojené 

Hodnoty dostupnosti jsou popsány v části „9.3.n.5.2.3 Síť scan…“ nahoře. 

9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI 
  
4>RSSI 

 -35 dBm [IIII ] 

Indikace síly přijímaného signálu (RSSI) je diagnostickou informací. Více 

informací najdete v části „1.2.8.8 RSSI“ na stránce 155. 

9.3.n.5.2.3.m.5 Použij síť 
  
5>Použij síť  

------------ 

Vstupte do nabídky Používat tuto síť pro připojení k vybrané síti GSM. Tím dojde 

k nahrazení sítě zvolené v části „9.3.n.5.2.1 Výběr sítě“ na stránce 311.  

9.3.n.5.3 Kredit 
  
1>Kontroluji... 

             >>> 

Nabídka Kredit umožňuje konfigurovat a provádět kontrolu účtu GSM. 
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9.3.n.5.3.1 Kontroluji... 
 
1>Kontroluji... 

             >>> 

Nabídka Kontroluji... umožňuje ručně zkontrolovat váš účet GSM. Po přijetí se 

stav účtu zobrazí na LCD. 

Předtím musí být kontrola kreditu konfigurována v níže popsaných nabídkách. 

9.3.n.5.3.2 Mód kontroly 
  
2 Mód kontroly 

      >Standard< 

Podle sítě GSM může být kredit kontrolován různě. K dispozici jsou následující 

režimy. 

• Standard: Kredit se kontroluje kontaktováním operátora GSM pomocí kódu 

požadavku. Tento režim se používá u většiny sítí GSM.  

• SMS zpráva: Kredit se kontroluje odesláním předdefinované zprávy SMS na 

číslo uvedené v části „9.3.n.5.3.3 Číslo pro kontrolu“ dole.  

9.3.n.5.3.3 Číslo pro kontrolu 
 
3 Kontrola čísla 

  >+48600000000< 

Možnost Číslo pro kontrolu obsahuje telefonní číslo, které slouží k odesílání 

zprávy SMS pro kontrolu kreditu, pokud byl tento režim kontroly zvolen v části 

„9.3.n.5.3.2 Mód kontroly“ nahoře. 

9.3.n.5.3.4 Požadovaný kód 
  
4 Požadovaný kód  

>              < 

Požadovaný kód pro kontrolu účtu je nutné konfigurovat v této nabídce. 

Umožňuje zadat čísla a také symboly „*“ a „#“ (například *101#). Způsob kontroly 

vašeho účtu zjistíte u vašeho poskytovatele GSM. 

9.3.n.5.3.5 Perioda kontroly 
   
5 Perioda kontr>  

            >  < 

Perioda kontroly (ve dnech) definuje, jak často bude systém automaticky 

kontrolovat váš účet. 

Poznámka: Když systém provádí automatickou kontrolu účtu, je odezva 

považována za SMS od neautorizovaného zdroje a tedy přesměrována Správci. 

Přesvědčte se, že volba „9.3.n.6.2 SMS doručování“ dole je povolena, jinak bude 

odezva na stav účtu ztracena. 
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9.3.n.5.3.6 Čas kontroly 
    
6 Čas kontroly 

         >12:00< 

Čas kontroly je časem ve 24hodinovém formátu, ve kterém systém provádí 

automatickou kontrolu účtu popsanou v části „9.3.n.5.3.5 Perioda kontroly“ 

nahoře. 

9.3.n.5.4 Detekce zaruš 
  
1>Detekce zaruš 

            Vyp. 

Tato nabídka slouží ke konfiguraci detekce zarušení komunikace GSM. 

9.3.n.5.4.1 Detekce zaruš 
  
1 Det zarušení 

          >Vyp.< 

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Zapnutá, v případě, že je 

detekováno zarušení komunikace GSM, ústředna aktivuje poplach tamper. 

Poznámka: Komunikátor musí podporovat funkci detekce zarušení. Komunikátor 

GSM ATS7310 podporuje detekci od verze firmwaru V01.08. 

9.3.n.5.4.2 Zarušení práh 
  
2 Zarušení práh 

            >20< 

Umožňuje konfiguraci prahu zarušení pro hlášení detekce zarušení. Povolený 

rozsah je od 1 (−111 dBm) do 31 (−51 dBm). Výchozí hodnota je 20 (−73 dBm). 

9.3.n.6 Nastavení SMS 
  
1>SMS číslo cen. 

           Žádné 

Nabídka Nastavení SMS umožňuje změnit různá nastavení SMS. 

9.3.n.6.1 Číslo centra SMS 
  
1 SMS číslo cen. 

>              < 

Číslo centra SMS je přístupové číslo pro služby SMS.  

Pokud je tato hodnota prázdná, systém používá výchozí číslo uložené na SIM 

kartě. Tato nabídka slouží k zadání čísla odlišného od výchozího čísla 

poskytovatele. 

Upozornění: Před výměnou SIM karty toto číslo vymažte. V opačném případě 

systém přepíše číslo výchozího SMS centra na nové SIM kartě tímto číslem. 
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9.3.n.6.2 SMS doručování 
   
0>Vyp. 

------------- 

Nabídka SMS doručování umožňuje zvolit telefonní číslo, na které jsou všechny 

nerozpoznané zprávy přeposílány (obvykle telefon správce nebo administrátora). 

V této nabídce můžete také přeposílání SMS vypnout. 

Seznam obsahuje pouze ty uživatele, kteří: 

• Mají odpovídající oprávnění přijímat zprávy SMS (viz část „3.2.n.6 Volby 

už.skup.“ na stránce 197). 

• Mají svá telefonní čísla nakonfigurovaná (viz část „3.1.n.7.1 Telefon uživatele“ 

na stránce 194). 

9.3.n.6.3 Max. SMS za 24 h 
    
3 Max. SMSza hod 

           >   < 

Můžete omezit maximální počet zpráv SMS odeslaných uživateli během doby 

24 hodin. Pokud je tohoto limitu dosaženo, budou další příchozí zprávy 

systémem ignorovány. 

Zprávy SMS a nerozpoznané příkazy SMS mají dva oddělené čítače. Avšak 

maximální limit definovaný v této nabídce je stejný pro oba čítače. 

Pokud je tato hodnota nastavena na 0, není počet nijak omezen. 

9.3.n.6.4 SMS hlavička 
  
4 SMS hlavička 

>              < 

SMS hlavička identifikuje systém Advisor Advanced. Je součástí začátku každé 

zprávy SMS odesílané systémem, pokud je formát hlášení nastaven na text 

SMS. Viz část „9.1.n.3 Protokol“ na stránce 293. 

9.3.n.6.5 Uživ PIN pož. 
  
5 Uživ PIN pož.  

            >Ne< 

Pokud je volba Požadován PIN uživatele nastavena na Ano, musíte začít každou 

řídicí zprávu SMS vaším PIN, v opačném případě bude příkaz odmítnut. Další 

informace najdete v Referenční příručce ovládání systému Advisor Advanced 

prostřednictvím zpráv SMS. 

9.3.n.6.6 Rozšířená znak. sada 
  
6 Rozš.znak.sada 

            >Ne< 

Volba Rozšířená znak. sada v SMS (UCS2) má vliv na zprávy SMS odesílané 

systémem Advisor Advanced uživateli. Tato volba musí být nastavena na Ano 
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před čtením zpráv SMS a odpovědí se speciálními a národními znaky, které 

překračují standardní sadu znaků GSM3.38. 

Poznámky 

• Rozšířená znaková sada se používá pouze tehdy, pokud není možnost 

odesílat zprávy ve standardní znakové sadě. 

• Starší mobilní telefony nemusí správně zobrazovat zprávy, které používají 

rozšířenou sadu znaků. 

9.3.n.7 Nastavení sítě GPRS 
  
1 APN jméno 

           Žádné 

V nabídce Nastavení sítě GPRS můžete změnit různá nastavení sítě GPRS. 

9.3.n.7.1 APN jméno 
   
1 APN jméno 

>              < 

Název přístupového bodu je nastavitelný identifikátor sítě používaný mobilními 

zařízeními při připojování k provozovateli sítě GSM. Musí být definován 

poskytovatelem služeb GPRS. 

9.3.n.7.2 Jméno uživatele 
  
2 Jméno uživ. 

>              < 

Jméno uživatele je definované poskytovatelem služeb GPRS. 

9.3.n.7.3 Uživatelské heslo 
  
3 Uživ. Heslo 

>              < 

Uživatelské heslo je definované poskytovatelem služeb GPRS. 

Poznámka: Následující GPRS konfigurační menu odpovídají příslušným IP 

konfiguračním menu, aplikované pouze při IP spojení přes GPRS . 

9.3.n.7.4 Konf. prot. IP 

Viz část „9.3.n.4 IP konfig.“ na stránce 307. 

9.3.n.7.5 Konf. serv. DNS 

Viz část „9.3.n.5 DNS konfig.“ na stránce 308. 

9.3.n.7.6 Firewall 

Viz část „9.3.n.7 Firewall“ na stránce 309. 
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9.3.n.7.7 Porucha linky 
 
7 Porucha linky 

            >Ne< 

Pokud je možnost Porucha linky nastavena na hodnotu Ano, linka je testována 

na přítomnost poruch. V případě poruchy, je generována poruchová zpráva v 

systému. 

9.3.n.7.8 Čas rozpojení 
  
8 Čas rozpojení 

         >02:00< 

Pokud během této doby nedojde k přenosu žádných dat, pak je spojení 

ukončeno. Minimální doba je 5 min. 

Minimální čas rozpojení je 5 minut. Pokud zadáte čas 23:59 nebo pozdější, bude 

nastavena nekonečná doba. V takovém případě se spojení nikdy neukončí.  

Upozornění: Pokud má systém přijímat požadavky prostřednictvím sítě GPRS, 

je třeba nastavit čas rozpojení na nekonečno, aby bylo připojení stále aktivní. 

9.3.n.7.9 Max Obr 24h 

Viz část „9.3.n.10 Max Obr 24h“ na stránce 310.  

9.3.n.10 Nastavení zpráv MMS 
  
1>MMS Center 

           Žádné 

Tato nabídka umožňuje konfiguraci různých nastavení zpráv MMS. 

Poznámka: Informace ohledně veškerých nastavení v této nabídce vám 

poskytne vás GSM operátor. 

9.3.n.10.1 MMS centrum 
  
1 MMS Center 

>              < 

Číslo MMS centra představuje adresu služby MMS.  

9.3.n.10.2 APN jméno 

Podrobnosti najdete v části „9.3.n.7.1 APN jméno“ na stránce 316. 

9.3.n.10.3 Jméno uživatele 

Podrobnosti najdete v části „9.3.n.7.2 Jméno uživatele“ nahoře. 

9.3.n.10.4 Uživatelské heslo 

Podrobnosti najdete v části „9.3.n.7.3 Uživatelské heslo“ nahoře. 
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9.3.n.10.5 Proxy 
  
5 Proxy 

>              < 

Zadejte adresu proxy serveru služby MMS. 

9.3.n.10.6 Port proxy 
  
6 Port proxy 

         >     < 

Zadejte číslo portu proxy serveru nakonfigurovaného v nabídce „9.3.n.10.5 

Proxy“ nahoře. 

9.3.n.10.7 Max. MMS 24 h 
  
7 Max. MMS 24 h 

           >   < 

Nabídka umožňuje omezení maximálního počtu zpráv MMS odeslaných 

uživatelům prostřednictvím přenosové cesty GPRS během 24 hodin.  

Pokud je dosaženo limitu, systém dalším požadavkům na odeslání zpráv  MMS 

nevyhoví a do protokolu zaznamená odpovídající událost. 

Poznámka: Toto nastavení se projeví pouze v rámci jednoho cyklu 

zapnutí/vypnutí. Pokud se změní stav oblasti, například je tato oblast zapnuta, 

počítadlo se vynuluje. 

Pokud je tato hodnota nastavena na 0, není počet odeslaných zpráv MMS nijak 

omezen. 

9.3.n.11 Informace o modulu 
   
1>Verze modulu 

       731000V01 

Na této informační obrazovce je uvedena verze firmwaru GSM dialeru, typ 

modemu atp. 

9.4 Připojení počítače 
 
1>Připojení 

             >>> 

PC připojení lze používat pro: 

• Upload / download (U/D) 

• Správu 

• Vzdálené ovládání 

Nabídka PC připojení umožňuje nastavit parametry PC připojení. 
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9.4.1 Připojení 
 
0>Přidání PC př 

1 PC spoj 1 

Lze definovat až 16 různých PC připojení. 

9.4.1.0 Přidání PC př 

Chcete-li přidat PC připojení, přejděte do nabídky. Pokud bylo PC připojení 

úspěšně přidáno, zobrazí se následující zpráva: 
 
      INFO 

  PC přip přid 

Novému připojení počítače bude přidělen výchozí název „PC připojení N“ a bude 

umístěno na konec seznamu připojení počítačů. Nyní můžete začít upravovat 

podrobnosti o tomto novém připojení počítače. 

9.4.1.n Zvolit připojení 

Zvolte připojení pro konfigurování. 

Poznámka: Určité volby v této nabídce se liší podle specifické přenosové cesty. 

Konkrétní volby naleznete v části: 

• “Možnosti specifické pro síť PSTN” na stránce 322 

• “Možnosti specifické pro protokol IP”na stránce  322 

• “Možnosti specifické pro síť GSM” na stránce 323 

Společné možnosti 

9.4.1.n.1 Název 
 
1 Název 

>PC přip 1     < 

Název připojení může obsahovat až 16 znaků. 

9.4.1.n.2 Přenosová cesta 
 
2>PřenosováCesta 

            PSTN 

Volba Přenosová cesta definuje, která komunikační cesta slouží k vytvoření 

zvoleného PC připojení. 

Poznámka: Další volby v této nabídce se liší podle specifické přenosové cesty. 

Text v hranatých závorkách identifikuje přenosovou cestu, na kterou lze tuto 

volbu použít. 
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9.4.1.n.4 Telefonní číslo 
 
4 Telef. číslo 

>              < 

Nabídka Telefonní číslo definuje telefonní číslo 1 pro Up/Download. Telefonní 

číslo může obsahovat až 20 číslic. K dispozici jsou následující speciální znaky: 

• P: pauza (3 s).  

• T: čekání na oznamovací tón.  

Poznámka: Chcete-li zadat znak, stiskněte dvakrát odpovídající tlačítko. 

9.4.1.n.5 Limit pokusů 
 
5 Limit pokusů 

           >   < 

Volba Limit pokusů definuje maximální počet pokusů o spojení. Povolený rozsah 

je od 0 do 250. Čítač pokusů se resetuje po každém úspěšném připojení nebo při 

libovolném příchozím volání. 

9.4.1.n.6 Smazání PC př 

Chcete-li smazat připojení počítače, vyberte ho pomocí kurzoru nebo zadejte 

jeho číslo. Poté přejděte do nabídky Smazání připojení počítače.   

Na displeji se zobrazí: 
  
6 Smazání PC př 

        >Zrušit< 

Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko Enter. Tímto dojde ke smazání PC 

připojení. 

Chcete-li smazat další PC připojení, opakujte tento příkaz nebo se stisknutím 

tlačítka Smazat vraťte do nabídky vyšší úrovně. 

Poznámka: Smazat PC připojení počítače nelze, pokud pro provedení této akce 

nemáte oprávnění ve vaší uživatelské skupině. 

9.4.2 PC zpětné volání 
 
1>Primární 

2 Záložní 

Volba PC zpětné volání definuje, které PC připojení se používá jako stanice 

zpětného volání. 

Pokud je volba PC zpětného volání nastavena na Vypnuto (není přiřazeno žádné 

připojení), potom je aktivní automatická odpověď. 

Poznámka: Zpětné volání je možné pouze u modemového spojení. 
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9.4.2.1 Primární 

9.4.2.2 Záložní 

Tyto nabídky umožňují konfiguraci primární a záložní destinace zpětného volání.  

Vyberte PC připojení pro zpětné volání nebo zpětné volání zakažte nastavením 

hodnoty 0. 
 
0>Vyp. 

1 PC připojení 1 

Po přijetí požadavku na zpětné volání se systém Advisor Advanced pokusí 

připojit k primární destinaci zpětného volání. Počet pokusů je určen hodnotou 

možnosti „9.4.1.n.5 Limit pokusů“ popsané na stránce 320. Po překročení limitu 

opakování se ústředna připojí k záložní destinaci zpětného volání. 

9.4.3 Kryptovací klíč 1 

9.4.4 Kryptovací klíč 2 
 
3 Krypt.klíč 1 

>000000000000< 

Ovládací panel Advisor Advanced vyžaduje kryptovací klíč před povolením 

přístupu k panelu pomocí PC softwaru pro upload/download. Kryptovací klíč 

může obsahovat až 24 znaků. Dvě nabídky Kryptovací klíč představují první a 

druhou část daného klíče. Výchozím klíčem je 000000000000000000000000 

(24 nul). 

Upozornění: Důrazně doporučujeme změnit výchozí kryptovací klíč. 

Poznámka: PC připojení přes přenosovou cestu IP je kryptováno vždy. 

Kryptování při spojení PSTN a ISDN je volitelné. Nastavuje se pomocí nabídky 

„9.3.n.9 Kryptování“ na stránce 305. Komunikace USB není kryptována nikdy. 

9.4.5 Port příposlechu 
 
4 Port příposl. 

         >     < 

Port příposlechu je IP portem, který slouží pro příjem požadavků na 

upload/download ze vzdáleného PC. Výchozím portem naslouchání je 32000. 

Upozornění: Příchozí požadavky prostřednictvím sítě GPRS se přijímají pouze 

v případě, že je připojení GPRS trvalé a nikdy se automaticky neukončuje. Více 

informací naleznete v části „9.3.n.7.8 Čas rozpojení“ na stránce 317. 
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9.4.6 ID ústředny 
  
6 Id ústředny 

>              < 

ID ústředny slouží k rozlišení více ústředen, které jsou zároveň použity v rámci 

jednoho zařízení s připojením služby Downloader. 

Možnosti specifické pro síť PSTN 

9.4.1.n.3 Modem protokol 
 
3 Modem protokol 

          >V.21< 

Volba Modem protokol umožňuje zvolit jeden z následujících protokolů modemu: 

Bell-103, V.21, V.22 nebo V.22bis. 

Možnosti specifické pro protokol IP 

9.4.1.n.4 Cíl/IP 
 
1>Název cíle 

           Žádné 

Nabídka Cíl definuje IP nastavení protokolu IP pro vybrané spojení počítače. 

Současně umožňuje i funkci ping. 

9.4.1.n.4.1 Název cíle 
  
3 Název/IP cíle 

>              < 

Název cíle definuje, která IP adresa se použije pro vytvoření zvoleného PC 

připojení. 

Názvem destinace může být číselná IP adresa nebo abecední doménová 

adresa. Viz též část „Úpravy adresy hostitele“ na stránce 131. 

9.4.1.n.4.2 Cílový port 
  
4 Cílový port 

         >     < 

Port destinace definuje, který IP port se použije pro vytvoření zvoleného PC 

připojení. 

9.4.1.n.4.3 Ping hostitele 
  
Pingu se... 

    Tx / Rx: 2/2 

Příkaz Ping hostitele umožňuje odeslat příkaz ping ke zvolenému počítači. Tento 

příkaz slouží ke kontrole existence a dostupnosti daného PC z panelu v dané síti. 
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Hodnota Tx/Rx znamená počet odeslaných a přijatých paketů. 

Možnosti specifické pro síť GSM 

9.4.1.n.3 Typ spojení 
  
3 Spojení typ 

           >CSD< 

Typ spojení určuje, o jaké spojení přes GSM se jedná. K dispozici jsou dvě 

spojení: 

• CSD: modemové spojení. 

• GPRS: GPRS spojení. 

9.5 UltraSync 
  
1>Připojení 

         Povolit 

Tato nabídka slouží ke konfiguraci komunikace s cloudem UltraSync. 

Podrobnosti naleznete v části „UltraSync“ na straně 120. 

9.5.1 Připojení 
 
1 Připojení 

       >Povolit< 

Povolení nebo zakázání připojení ke cloudu UltraSync. 

9.5.2 Číslo SID 
  
2>Číslo SID 

    084400412454 

Informativní obrazovka se sériovým číslem ústředny. 

9.5.3 Nastavení 
  
1>Heslo 

        ******** 

Tato nabídka obsahuje nastavení připojení ke cloudu UltraSync. 

9.5.3.1 Heslo 
  
1 Heslo 

      >        < 

Ke vzdálenému připojení k ústředně pomocí stahovacího programu nebo mobilní 

aplikace prostřednictvím cloudu UltraSync je nutné zadat heslo ke cloudu 

UltraSync. 
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9.5.3.2 FW Upgrade 
  
2 FW Upgrade 

       >Povolen< 

Povolení nebo zakázání vzdáleného upgradu firmwaru. 

9.5.3.3 Vzdálená konfigurace 
  
3 Vzd. konfig 

       >Povolen< 

Povolení nebo zakázání vzdáleného programování ústředny. 

9.5.3.4 Notifikace 
  
4 Notifikace 

       >Povolen< 

Povolení nebo zakázání notifikací push v chytrém telefonu. 

Notifikace push se konfigurují v nabídce „9.5.4 Seznam notifikací“ dole. 

9.5.4 Seznam notifikací 
 
1>Notifikace 1 

2>Notifikace 2 

Tato nabídka slouží ke konfiguraci a odstranění notifikací push pro chytré 

telefony. 

Poznámka: Nabídka ústředny neumožňuje přidávání notifikací. Notifikace 

můžete přidávat pouze prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. 

9.5.4.n Volba notifikace 
  
1>Název 

  Notifikace 1 

Zvolte notifikaci, kterou chcete konfigurovat. 

9.5.4.n.1 Notifikace jméno 
  
1 Název 

>Notifikace 1< 

Pro jednodušší identifikaci lze jednotlivé notifikace push pojmenovat. 

Tato nabídka slouží k zadání nebo změně názvu notifikace push. Název 

notifikace push může obsahovat až 16 znaků. 

9.5.4.n.2 Identifikátor 
  
2>Identifikátor 

                 

Informativní obrazovka s identifikátorem notifikace chytrého telefonu. 
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9.5.4.n.3 Přiřazený uživatel 
  
3>Přiřaz uživ 

      Uživatel 3 

Informativní obrazovka, na které je uveden uživatel přijímající zvolenou notifikaci 

push. 

9.5.4.n.4 Not. udál. 
  
1>Poplachy 

        Povolené 

Tato nabídka slouží k volbě typu událostí, které vygenerují zvolenou notifikaci 

push. 

Pokud je možnost povolena, každý poplach je zaslán prostřednictvím notifikace 

push přiřazenému uživateli. 

K dispozici jsou následující možnosti. 

• 1 Poplachy   

• 2 Zap/Vyp  

• 3 Napájení  

• 4 Systém  

• 5 Video  

• 6 Porucha  

• 7 Přístup  

Povolení nebo zakázání zvolené notifikace push pro určitý typ událostí. 

9.5.4.n.5 Smazat notifikaci 
  
5 Smaz. notif. 

        >Zrušit< 

Tato nabídka slouží k odstranění zvolené notifikace push ze systému. Chcete-li 

notifikaci odstranit, zvolte možnost OK a znovu stiskněte tlačítko Enter. 

Notifikace je odstraněna. 
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Kapitola 6 
Software 

Přehled 

Tato kapitola popisuje připojení ústředny Advisor Advanced k počítači z důvodu 

programování a aktualizací firmwaru. 

Obsah 

Programování systému Advisor Advanced prostřednictvím konfiguračního 

softwaru   328 

Upgrade firmwaru Advisor Advanced   330 

Instalace AAFlash do PC   330 

Připojení Advisor Advanced k PC   330 

Archivace aktuálního firmwaru a nastavení   331 

Upgrade firmwaru Advisor Advanced   331 
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Programování systému Advisor Advanced 
prostřednictvím konfiguračního softwaru 

Existují různé počítačové konfigurační a administrativní nástroje, které jsou 

určeny k tomu, aby urychlovaly a zjednodušovaly programování systému Advisor 

Advanced, aniž by přitom byly potřebné složité příkazy nebo řetězce. Veškeré 

informace se zadávají přímo z plochy systému Windows. 

Podrobné informace o těchto nástrojích a způsobech připojení naleznete 

v příslušné online nápovědě. 

Upozornění: Ujistěte se, že vaše verze softwaru je kompatibilní s vaší verzí 

firmwaru ústředny. V opačném případě nebude možné nahrávat nebo stahovat 

nastavení ústředny. Informace o kompatibilitě verzí vám poskytne místní 

technická podpora. 

První připojení panelu Advisor Advanced k počítači: 

1. Nainstalujte konfigurační software. 

2. Otevřete skříň panelu a připojte kabel USB k portu USB na desce s plošnými 

spoji panelu. Připojte k počítači kabel USB. Pokud se jedná o první připojení, 

systém vás vyzve k nalezení a instalaci USB ovladačů Advisor Advanced. 

Nainstalujte ovladač dodaný společně s konfiguračním softwarem. V systému 

bude nainstalován nový komunikační port ATS CDC Communication Port. 

3. Spusťte konfigurační software. 

4. Vytvořte nový systém Advisor Advanced a vyberte jej. 

Podrobnosti najdete v příslušné online nápovědě online. 

5. K získání přístupu k panelu je požadován kód technika. Přístupová práva jsou 

založena na nastavených možnostech uživatelské skupiny.  

6. V případě potřeby nastavte stejné části 1 a 2 šifrovacího klíče tak, jak byly 

nakonfigurovány v panelu. Další informace o šifrovacích klíčích panelu 

najdete v části „9.4.3 Kryptovací klíč 1“ na stránce 321. 

Komunikace mezi panelem a konfiguračním softwarem může vyžadovat pomoc 

uživatele, který je oprávněn povolit servisní přístup, pokud je zapnuta možnost 

„8.2.1 Požad.přijetí“ (viz strana 270). V tomto případě je nutno provést 

následující kroky: 

1. Autorizovaný uživatel vstoupí do nabídky Uživatel a aktivuje volbu „Do 

servisu“. Další podrobnosti najdete v Příručce správce systému Advisor 

Advanced. Poté je nutné se z této nabídky odhlásit. 

2. Technik nyní může provádět odesílání nebo stahování dat. 
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3. Komunikační relace je po odeslání/stažení dat ukončena. To znamená, že po 

uplynutí časovače Do Servisu (naprogramovaného v nabídce „8.1.3.6 Ze 

Servisu“ popsané na stránce 268) je požadována nová autorizace uživatele. 
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Upgrade firmwaru Advisor Advanced 

Upgrade firmwaru panelu Advisor Advanced lze provést pomocí rozhraní USB 

DFU (device firmware upgrade). Použijte k tomu software AAFlash.  

Úroveň přístupu 4 (výrobce) se používá v případě změny softwaru operačního 

programu a je nutné ji vykonat v lokálním místě programování.  

Downgrade není dovolen. 

Obraťte se na svého dodavatele s žádostí o software AAFlash a také o 

nejnovější firmware. 

Instalace AAFlash do PC 

Pokud není AAFlash instalován na PC, nainstalujte jej pomocí následujících 

kroků. 

Instalace AAFlash: 

1. Zajistěte, aby bylo v počítači nainstalováno prostředí Microsoft .Net 3.5 

vyžadované aplikací AAFlash. Pokud tomu tak není, použijte k jeho instalaci 

Microsoft Update nebo jej stáhněte ze stránek Microsoft a nainstalujte jej 

ručně. 

2. Spusťte soubor Setup.exe z instalačního balíčku softwaru AAFlash. 

3. Zvolte adresář instalace a pokračujte v instalaci kliknutím na možnosti Další 

a Instalovat. 

4. Dokončete proces instalace kliknutím na možnost Dokončit. 

Připojení Advisor Advanced k PC 

Připojení panelu k PC k provedení upgrade: 

1. Odpojte síťové napájení od panelu.  

2. Otevřete skříň panelu a odpojte akumulátor. 

3. Vložte propojku T2. 

4. Znovu připojte síťové napájení. 

LED RX a TX musí začít blikat. Pokud tomu tak není, odpojte napájení a poté 

je připojte zpět. 
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5. Zasuňte zástrčku kabelu USB do hlavní desky s plošnými spoji panelu 

Advisor Advanced. 

Více informací najdete v „Obecné informace k instalaci“ na stránce 8. 

Poté se rozsvítí LED USB, LED TX zhasne a LED RX pokračuje v blikání. 

Pokud se jedná o první připojení DFU, systém vás vyzve k nalezení USB 

DFU ovladače Advisor Advanced pro instalaci. Zvolte ovladač umístěný v 

podadresáři „Driver“ nebo výchozí adresář programu AAFlash (C:\Program 

Files\Advisor\AAFlash\driver).  

Do systému byl nainstalován nový ovladač USB – STM Device v režimu DFU. 

Nyní je panel připraven k upgradu firmware. 

Archivace aktuálního firmwaru a nastavení 

Upozornění: Abyste předešli možnému problému během programování, 

instalace nebo inicializace nového firmwaru nebo nové funkce, zajistěte archivaci 

aktuálního firmwaru (včetně nastavení), aby bylo možné jej znovu 

naprogramovat. 

Archivace firmwaru ústředny: 

1. Jakmile budete připojeni k ústředně Advisor Advanced, spusťte software 

AAFlash z nabídky Start > Programy. 

2. Kliknutím na možnost „...“ (Procházet) vytvořte název souboru *.dfu pro 

zálohu odpovídajícího firmwaru. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko 

Uložit. 

3. Klikněte na tlačítko Nahrát. 

Software AAFlash nahraje stávající firmware včetně nastavení do souboru 

DFU. 

Upgrade firmwaru Advisor Advanced 

Upgrade firmwaru panelu: 

1. Jakmile budete připojeni k panelu Advisor Advanced, spusťte software 

AAFlash z nabídky Start > Programy. 

2. Kliknutím na možnost „...“ (Procházet) zvolte odpovídající soubor firmwaru 

s příponou *.dfu. Zvolte odpovídající soubor a klikněte na Otevřít. 
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3. Klikněte na možnost Upgrade. 

AAFlash smaže existující firmware, zapíše nový a ověří jej. 

Po upgradu firmware bude blikat LED TX pro potvrzení, že panel je připraven 

ukončit režim upgrade firmwaru. 

Upozornění: Pokud procedura upgradu firmwaru selže, obnovte nejnovější 

archivovaný firmware. 

4. Odpojte kabel USB z hlavní desky panelu a poté odstraňte propojku T2. 

LED TX přestane blikat. Panel se automaticky restartuje. 

Upgrade bootloader 

Některé starší ústředny se starším bootloader firmware nelze povýšit na novější 

firmware. V tomto případě je nutné nejdříve provést upgrade bootloader firmware 

na poslední uvolněnou verzi. Upgrade bootloader firmware je popsaný níže. 

Upozornění: Bootloader je klíčovou součástí panelu Advisor Advanced. Ujistěte 

se, že postup se provádí ve správném pořadí (kroky 5-7) a napájení ústředny 

není přerušeno při kroku 7, v opačném případě může být ústředna nenávratně 

poškozena. 

Postup upgrade bootloader firmware: 

1. Instalujte AAFlash verze 2.3.0 nebo vyšší.  

Viz “Instalace AAFlash do PC” na straně 330. 

2. Spusťte ústřednu v módu DFU. 

a. Odpojte síťové napájení od ústředny.  

b. Vložte propojku T2 a zapojte mini-B USB kabel do konektoru desky 

ústředny. 

c. Připojte napájení ústředny. 

Ústředna nyní běží v módu DFU, RX LED bliká. 

Pokud RX a TX LED blikají střídavě, připojený počítač nemá nainstalován 

potřebný ovladač. V tomto případě Vás system vyzve k vyhledání ovladače 

Advisor Advanced USB DFU a instalaci. Vyberte ovladač umístěný v adresáři 

AAFlash programu ("C: \ Program Files (x86)\AAFlash\driver" - výchozí 

nastavení). 

3. Spusťte AAFlash (verze 2.3.0 nebo vyšší), klikněte na "..." (Vyhledat), a 

otevřete *.dfu soubor s bootloaderem.  

4. Klikněte na Upgrade Bootloader. 

5. Program Vás vyzve k vytvoření zálohy existujícího firmware a databáze. 

Klikněte na Yes a vytvořte nový záložní soubor nebo na No a překročte tento 

krok. 
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Pokud zvolíte Yes, jste vyzvání k vložení jméno pro záložní soubor dfu. 

Vložte jméno souboru a vyčkejte na další instrukce. 

6. Odpojte propojku T2 a odpojte USB kabel. 

7. Zajistěte napájení ústředny – 230V a baterie jsou připojeny. 

Nová verze bootloaderu je porovnána s aktuální verzí v ústředně. Jestliže je 

stejná nebo starší, upgrade neproběhne.   

Sektory ve vnitřní paměti jsou smazány a následně překontrolovány. 

Nový bootloader je nahrán do ústředny. 

Pokud operace proběhne v pořádku, heartbeat LED začne blikat. 

8. Vložte propojku T2 a připojte USB kabel.  

Ústředna se restartuje. Nyní ústředna běží v módu DFU s novým bootloader 

firmware. 

Pokud byla vytvořena záloha dle bodu 5, ústředna začne obnovovat původní 

aplikace firmware a databáze. Pokud záloha nebyla provedena, je ústředna 

připravena pro nahrání nového firmware. Viz také “Upgrade firmwaru Advisor 

Advanced” na straně 331. 
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Kapitola 7 
Odstraňování problémů 

Přehled 

Kapitola obsahuje informace potřebné pro řešení známých problémů 

s hardwarem a konfigurací. Dále popisuje postup obnovení pro případ ztráty 

přístupu pro technika. 

Obsah 

Postup obnovy   336 

Odstraňování problémů zařízení   337 

Ovládací panel Advisor Advanced   337 

Klávesnice LCD   338 

Vzdálené expandery – modely ATS1201, ATS1210, ATS1211, 

ATS1220   338 
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Postup obnovy 

Pokud ztratíte PIN technika, není přístup technika možný. V tomto případě může 

technik provést postup obnovy. 

Obnova přístupu technika: 

1. Odpojte síťové napájení a akumulátor od panelu. 

2. Nastavte propojku T1. 

3. Přiveďte napájení do panelu. 

Během dalších 3 minut bude možné vstoupit do nabídky technika pomocí 

výchozího kódu. Není nutné povolení uživatele pro přístup technika do režimu 

programování. 

Tato procedura se zapisuje do událostí. 

Poznámka: Postup obnovy není povolen, pokud je volba „8.2.3 Zámek technika“ 

nastavena na hodnotu Ano. 

Upozornění: Po postupu obnovení se zruší omezení přístupu ke klávesnici 1, 

což vám umožní prohlížení a kontrolu všech oblastí prostřednictvím této 

klávesnice. Další podrobnosti najdete v částech „2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti“ na 

stránce 168 a „2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.“ na stránce 168. 



 Kapitola 7: Odstraňování problémů 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 337 

Odstraňování problémů zařízení 

Ovládací panel Advisor Advanced 
 

Podmínka Možná příčina 

Na klávesnici LCD blikají všechny 

kontrolky LED a displej zobrazuje 

zprávu „Porucha systému“. 

Linka systémové datové sběrnice je možná nesprávně 

připojena. 

Linky adresy na klávesnici mohou být nesprávně nastaveny. 

Panel nekomunikuje 

s klávesnicemi nebo expandery. 

Linka systémové datové sběrnice je možná nesprávně 

připojena. 

Dotazovaná čísla klávesnice nebo expanderu možná nejsou 

naprogramována nebo nesouhlasí s adresami nastavenými 

na jednotkách. 

Zemní smyčka v kabelu. 

Klávesnice nebo expandery 

přecházejí do stavu odpojeno 

a připojeno (indikováno 

kontrolkami LED poruchy 

klávesnice nebo expanderu). 

Linka systémové datové sběrnice je možná nesprávně 

připojena. 

Nesprávné zakončení. Nebyly vyjmuty propojky TERM tam, 

kde je to nutné. Viz „Kabeláž systému“ na stránce 23. 

Zóna přechází při vypnutí oblasti 

do poplachu. 

Zóna je nesprávně připojena, což způsobuje stav tamper 

(rozpojeno nebo zkrat) namísto aktivního stavu. Nesprávně 

připojené zakončovací rezistory. 

Viz „Kabeláž systému“ na stránce 23. 

Panel neodesílá hlášení do 

centrálního pultu 

Nesprávně připojená telefonní linka. Viz „Kabeláž systému“ 

na stránce 23. 

Přijímač centrálního pultu nepodporuje naprogramovaný 

protokol. 

Číslo účtu v části „9.1.n.5 Účty“ na stránce 294 je nesprávně 

naprogramováno. 

Špatné telefonní číslo přijímače centrálního pultu. 

Není naprogramovaný centrální pult pro hlášení události. Viz 

část „9.1 Centrální pult“ na straně 292. 

Není naprogramováno, že tato zóna má odesílat hlášení. 

Viz část „4.1.n.6.24 PCO přenos“ na stránce 206. 
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Klávesnice LCD 
 

Podmínka Možná příčina 

Všechny kontrolky LED na 

klávesnici blikají. 

Přepínače DIP jsou nesprávně nastaveny (nastavená 

adresa na klávesnici je nesprávná, a proto dotazování do 

klávesnice není potvrzováno). 

Linka systémové datové sběrnice je možná nesprávně 

připojena. 

Klávesnice není dotazována (při programování klávesnic 

možná nebyla zahrnuta mezi klávesnice, které mají být 

dotazovány). 

LED neukazují správný stav Typ klávesnice možná nebyl správně definován:  

Klávesnice LCD musí být nastavena na hodnotu Ano. 

Klávesnice přechází do stavu 

odpojeno a připojeno (indikováno 

zprávou „Porucha klávesnice“ na 

displeji LCD) 

Nesprávné zakončení. Viz „Kabeláž systému“ na stránce 23. 

Indikace chyby při zadání kódu na 

klávesnici (sedm pípnutí) 

Byl použit nesprávný PIN. 

Klávesnice nebyla naprogramována se skupinou poplachů.  

Skupina poplachů kódu PIN nepovoluje přístup na této 

klávesnici. 

Vzdálené expandery – modely ATS1201, ATS1210, 
ATS1211, ATS1220 
 

Podmínka Možná příčina 

Kontrolka LED „Tx“ na 

expanderu nebliká. 

Přepínače DIP jsou nesprávně nastaveny (adresa 

zaznamenaná na expanderu je nesprávná, a proto dotazování 

do expanderu není potvrzováno). 

Kabel systémové datové sběrnice je možná nesprávně 

připojen. 

Expander není naprogramován k dotazování. 

Kontrolky LED „Tx“ a „Rx“ 

nefungují. 

Bez napájení nebo slabé napájení. 

Kabel systémové datové sběrnice je možná nesprávně připojen 

nebo je vadné napájení (síť nebo akumulátor). 

Expander přechází do stavu 

odpojeno a připojeno 

(indikováno zprávou „Porucha 

expanderu“ na klávesnici LCD). 

Nesprávné zakončení. Viz „Kabeláž systému“ na stránce 23. 
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Podmínka Možná příčina 

Některé nebo všechny zóny 

expanderu jsou trvale ve stavu 

tamper (nebo trvale v poplachu, 

pokud je možnost „8.6.1 Vstup 

typu“ na straně 282 nastavena 

na hodnotu Jen NO nebo Jen 

NC). 

Čísla zón pro expander byla nesprávně vypočtena a čísla typů 

zón byla proto v databázi zón přiřazena špatným zónám. 

Informace o zónách a výstupech přiřazených jednotlivým 

expanderům naleznete v „Konfigurace“ na stránce 32. 

Zakončovací rezistory jsou nesprávné nebo je naprogramována 

nesprávná hodnota rezistoru v nabídce „8.6.2 Zakonč.rez.“ (viz 

strana 282). 

Problém s elektrickým připojením zón. Pro kontrolu hodnot 

napětí nebo odporu viz „Připojení zón“ na stránce 24. 

Rozšiřující moduly ATS1202 (pokud jsou osazeny) mají 

nesprávně nastaveny přepínače DIP. 

 Rozšiřující modul:  1.  2.  3. 

 Přepínač DIP 1   Zap.  Vyp.  Vyp. 

 Přepínač DIP 2   Vyp.  Zap.  Vyp. 

 Přepínač DIP 3   Vyp.  Vyp.  Zap. 

 Přepínač DIP 4   nepoužito 

Čtyřcestné reléové moduly 

(ATS1810) používané 

s expanderem nefungují, ale 

některé kontrolky LED na tomto 

modulu svítí trvale. 

Přepínač DIP B na expanderu je nastaven na hodnotu Zap. 

(pouze přepínač DIP B smí mít nastavenu hodnotu Zap., pokud 

se používají 8cestné reléové moduly (ATS1811) nebo 16cestné 

moduly s otevřenými kolektory (ATS1820). 

8cestné reléové moduly 

(ATS1811) nebo 16cestné 

moduly s otevřenými kolektory 

(ATS1820) připojené 

k expanderu nefungují. 

Přepínač DIP B na expanderu nebyl nastaven na hodnotu Zap. 
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Volby vyžadované pro soulad s normou 
EN 50131 

EN 50131, stupeň 2 

Požadovaná nastavení 

Následující volby a hodnoty jsou vyžadovány normou EN 50131-1, stupeň 2 

a jsou povinné. 

• „1.2.6.n.3 Perioda volání“, viz část „Požadavky na interval dotazování 

přenosu“ na str. 346. 

• Nastavení „2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti“a „2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.“ jsou 

identická 

• „2.2.1.n.3.10 Tichý bzučák“, nikdy 

• „2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí“, vypnuto 

• „2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka“, všechny nastaveny jako Žádné 

• „2.2.1.n.3.17 Potvr.na kláv“, nastaveny jako Žádné pro klávesnice bez LCD 

• „3.1.n.7.3 SMS ovládání“, zakázány pro všechny uživatele 

• „3.2.n.6 Volby už.skup.“, pro možnost „25. Žádná hlášení OP/CL“ vybráno 

nastavení Ne 

• „4.1.n.6.1 Vyblokování“, vybráno nastavení Ne pro všechny zóny typu „5. 

Přepad”, „6. 24H“ 

• Volba „4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt“je pro všechny zóny nastavena na hodnotu 

Ano 

• „4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici“, vybráno nastavení Žádné pro všechny zóny 

typu „9. Klíčový spínač“ 

• „4.2.n.3 Vstupní čas“, 45 s max. 

• „4.2.n.5.1 Vstupní poplachy“, okamžité 

• Volba „7.2.n.2 Aktivní“ je pro všechny časové rozvrhy nastavena na hodnotu 

Ne 

• „8.1.2.1 Aktivace“, externí siréna 90 až 900 s 

• „8.1.2.2 Zpoždění“, externí siréna 600 s max. 

• „8.1.3.1 Spořič obrazovky“, 30 s max. 

• „8.1.3.4 Zpoždění přenosu 230V“, 3600 s max. 

• „8.2.1 Požad.přijetí“, povoleno 

• „8.3.1 RežimSpoř.obr.“, vždy 

• „8.3.3 Seznam poplachů“, nepovoleno 

• „8.4.1 PřiprZap volby“, vše povoleno kromě technického poplachu zóny, který 

je volitelný 

• „8.4.2 Vybl.zahrnuje“, vše povoleno kromě resetu technika, který musí být 

zakázán 

• „8.4.6 Nevyřízené popl.“, povoleno 

• „8.6.4 VyblVícnásAkt“ ≥ 3 
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• „8.6.5 Rep. obnova“, POTVRĎ 

• „8.7.8.1 Vzdálená konf.“, Ne 

• „9.3.n.2 Porucha linky“, povoleno podle použité cesty 

• „9.3.n.3 LF zpoždění“, 0 s 

Je vyžadováno následující nastavení dohledu pro bezdrátové DGP:  

• Krátký dohled: 20 minut 

• Dlouhý dohled: 2 hodiny 

• Kouř dohled: 4 hodiny 

Viz také příslušná část manuálu. 

Upozornění: Pokud některá z voleb, dalších funkcí nebo dalších typů zón v této 

části nesplňuje požadavky normy EN 50131, štítek EN 50131, stupeň 2 je nutné 

odstranit ze systému.  

Doplňokvé funkce 

Bezdrátová PIR kamera umožňuje ověření poplachu video signálem, tato funkce 

nemá žádný vliv na Evropské normy, se kterými je systém plně v souladu. 

Systém s bezdrátovou PIR kamerou se skládá: 

• Advisor Advanced ústředna 

• ATS1238 Advanced bezdrátové DGP  

• TX-2344-03-1 Bezdrátová PIR kamera 

• ATS73X0 GSM/GPRS Modul 

Tato bezdrátová PIR kamera neovlivňuje normu EN 50131: 

• „2.2.2.n.4.9.1.1.2 Obr. rychlost“ pro všechny typy událostí 

• „2.2.2.n.4.9.1.1.3 Obrázek rozl.“ pro všechny typy událostí 

• „2.2.2.n.4.9.3 Obr.automaz“ 

• „4.5 Kamera Menu“ 

• „9.1.n.4.5 Cílový port vid“ 

• „9.3.n.10 Max Obr 24h“, „9.3.n.7.9 Max Obr 24h“ 

EN 50131, stupeň 3 

Požadovaná nastavení 

Následující volby a hodnoty jsou vyžadovány normou EN 50131-1, stupeň 3 

a jsou povinné: 

• Veškerá nastavení požadovaná pro stupeň 2 (viz část „EN 50131, stupeň 2“ 

na stránce 342) 

• Délka PIN kódů je minimálně 6 čísel. Viz také „8.7.4 Délka kódů“ na 

stránce 284. 

• Volba „3.2.n.6 Volby už.skup.“, nastavte (6) Izolovat, (22) SMS report, 

(23) SMS ovládání na hodnotu Ne pro všechny uživatelské skupiny kromě 

technika 
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• Volba „4.1.n.6.7 AntiMask“ nastavená pro všechny detektory pohybu I&HAS 

na hodnotu Ano 

• Volba „8.1.3.1 Spořič obrazovky“ nastavená na hodnotu 00’00 

• Volba „8.3.5 Zobr čas VV“ nastavená na hodnotu Vypnuto 

• Volba „8.4.1 PřiprZap volby“ nastavená u možnosti Stav maskování zóny na 

hodnotu Ano 

• Volba „8.4.2 Vybl.zahrnuje“ nastavená u možnosti Stav maskování zóny na 

hodnotu PřístupÚroveň2 

• Test baterie je nutné provádět denně. Podrobnosti viz část „1.2.9 Test 

baterie“ na stránce 156. 

Následující funkce nejsou povoleny (nejsou vyhodnoceny): 

• Typy zóny s klíčovým spínačem pro zapnutí a vypnutí systému. Viz část 

„Typy zón“ na stránce 49. 

• Přednastavená signalizace a automatické potlačení nastavené ochrany. 

Podporované volby pro požadované hlášení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 30: Volby pro normu EN 50131-1 2006 

Zařízení pro hlášení (hlášení 

poplachů) Volby pro stupeň 3  

 A   B   C   D   

Vzdáleně napájené zvukové WD   2 Nepovinné Nepovinné Nepovinné 

Samostatně napájené zvukové WD   Nepovinné  1 Nepovinné Nepovinné 

Hlavní ATS [1] ATS 4   ATS 4   ATS 4   ATS 5   

Další ATS [1] Nepovinné  Nepovinné  ATS 3   Nepovinné 

ATS [2] SP3 SP3 DP3 [3] SP4 

[1] Požadavky dle EN 50136:2010 

[2] Požadavky dle EN 50136:2012 

[3] Primární cesta — SP4, záložní cesta — SP2 

Legenda: 

• ATS: Systém přenosu poplachu 

• SP: Jednocestný systém přenosu poplachu 

• DP: Dvoucestný systém přenosu poplachu 

Variace klíčů pro karty a klíče jsou následující: 

Obě varianty:  

• visačky ATS1471 (1 ks) a ATS1477 (10 ks) i  

• karty AATS1475 (10 ks)   

mají minimální počet variací klíčů 67 milionů. 

Obě varianty využívají 26 bitů (až 48 bitů) protokolu Hitag. 

Instalátor (uživatelská úroveň 3) nastavuje systém pomocí vhodných 

doplňkových funkcí.  

Koncový uživatel (uživatelská úroveň 2) všechny tyto funkce může využívat.  
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Instalátor může tyto funkce využívat pouze v případě, že má povolen přístup od 

koncového uživatele. 

Požadovaná nastavení pro RAS 

Klávesnice/RAS musí být instalovaná uvnitř zabezpečené budovy na trase 

příchodu/odchodu. 

Veškeré níže popsané scénáře použití splňují požadavky normy EN 50131. 

• „2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN“: Karta a PIN vždy 

Poznámka: Toto menu je nutno zadat ručně technikem až po nadefinování 

příslušných karet v systému.  

• „2.2.1.n.3.7.3 1xkarta Zap/Vyp“: Vyp. 

• „2.2.1.n.3.7.4 3xkartaZap“: Zap. 

• „2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí“: Vyp. 

• „4.1.n.6.18 Klíč.vypnutí“: Vyp. 

• „8.4.4 Násilné zapnutí“: Vyp. 

• „8.4.7 AutoZap opak“: 15 minut 

• „8.4.8 AZ uživ.volba“: Zakázáno 

Podrobné informace naleznete v příručce pro zařízení RAS. 

Zásady EN 50136 

Požadované nastavení: 

• „9.1.n.7 Počet pokusů“: 1 

• „9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign.“: Podle Tabulka 31 níže.  

• „9.1.n.8.3.5 Frekv. HB čas“ Podle Tabulka 31 níže. 

• „9.3.n.7.1 Firewall“: Ano 

• „9.3.n.7.2 Odpověď na PING“: Ne 

• „9.3.n.7.6.1 Firewall“: Ano 

• „9.3.n.7.6.2 Odpověď na PING“: Ne 

• „9.3.n.9 Kryptování“: Ano 

• „9.4.3 Kryptovací klíč 1“ musí být nastavena 

Viz též „Požadavky na interval dotazování přenosu“ níže. 
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Požadavky na interval dotazování přenosu 

Interval dotazování přenosu musí být nastaven podle specifikovaných požadavků 

pro různé systémy přenosu poplachu (ATS). Tabulka 31 níže uvádí seznam 

všech požadovaných nastavení pro odpovídající standardy a komunikátory. 

Tabulka 31: Nastavení dotazování přenosu 

Standard a 

kategorie 

Požadovaný 

interval 

dotazování 

Komunikační cesta a 

komunikátor 

Volba Požadovaná 

hodnota 

EN50136:2012    

SP2 25 h PSTN přes ATS7700 a 

GPRS (záložní) přes 

ATS73X0 

1.2.6.n.3 Perioda volání 24 

SP3 30 min Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 00:29'00 

SP4 3 min Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:02'30 

SP5 90 s Vestavěný IP 9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:01'00 

SP6 20 s Vestavěný IP 9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:00'10 

EN50136:2010    

ATS2 (T2), 

ATS3 (T2) 

25 h PSTN přes ATS7700 a 

GPRS (záložní) přes 

ATS73X0 

1.2.6.n.3 Perioda volání 24 

ATS4 (T3) 300 min Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 4:55'00 

ATS5 (T4) 180 s Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:02'30 

ATS6 (T6) 20 s Vestavěný IP 9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:00'10 

LPS1277: Issue 3.0    

ATS4Plus 10 min Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:09'00 

 

Certifikované součásti pro normu EN 50131, stupeň 3 

Pro systém Advisor Advanced jsou v rámci normy EN 50131, stupeň 3 

k dispozici následující součásti. 

Ústředny k řízení vniknutí 

• ATS3500A(-IP): Ústředny 

Poznámka: V případě ústředny ATS1500A(-IP) bude systém s periferiemi 

uvedenými níže certifikovaný pro třídu 2. 
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Klávesnice / čtečky (RAS, vzdálená zapínací stanice)  

Ústředna může v závislosti na typu ústředny pro řízení vniknutí podporovat až 8 

nebo 16 zařízení RAS najednou bez ohledu na typ (nezávisle na dalších 

expanderech). 

• ATS1135: Klávesnice LCD 

• ATS1190/1192: Čtečka karet Smart  

• ATS1151/ATS1156: Klávesnice 

Vzdálené expandery (DGP, moduly pro shromažďování dat) 

Ústředna může v závislosti na typu  podporovat  7 až 15 zařízení DGP najednou 

bez ohledu na typ (nezávisle na dalších expanderech). 

• ATS1201E: DGP expander pro 8 až 32 zón se zdrojem napájení 3 A a malým 

krytem, dle normy EN 50131, stupeň 3 

• ATS1203E: DGP expander pro 8 až 32 zón se zdrojem napájení 3 A 

a středním krytem, dle normy EN 50131, stupeň 3 

• ATS1204E: DGP expander pro 8 až 32 zón se zdrojem napájení 3 A a velkým 

krytem, dle normy EN 50131, stupeň 3 

Expandery V/V 

Ústředna může v závislosti na typu podporovat až 3 V/V zařízení. 

• ATS608: Vnitřní expander pro 8 zón 

• ATS624: Deska výstupů se 4 relé 

• ATS626: Deska výstupů se 16 výstupy s otevřeným kolektorem 

Přenosová zařízení 

Ústředna může podporovat 1 zařízení GSM připojené do sběrnice MI. 

• ATS7310: Zařízení pro komunikaci GSM 

• ATS7320: Zařízení pro komunikaci GSM 

• ATS7440: Poplachový komunikátor IP/GPRS 

• ATS7700: Deska rozhraní linky PSTN 

Pokud některá z voleb, dalších funkcí nebo dalších typů zón v této části 

nesplňuje požadavky normy EN 50131, štítek EN 50131, stupeň 3 je nutné 

odstranit ze systému. Dále viz část „Opatření pro splnění podmínek shody 

s normou EN 50131“ na stránce 348. 
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Opatření pro splnění podmínek shody s normou 
EN 50131 

Instalace 

V rámci instalace systému odpovídajícího normě EN 50131 je třeba ověřit, že 

veškeré součásti systému odpovídají normě EN 50131. Podrobnosti naleznete 

v části „Certifikované součásti pro normu EN 50131, stupeň 3“ na stránce 346. 

Programování 

Ujistěte se, že všechna nastavení systému jsou v souladu s postupy pro zajištění 

shody s předpisy. Podrobnosti naleznete v části „EN 50131, stupeň 3“ na 

stránce 343. 

Velikost historie protokolu/událostí 

V rámci plné shody s požadavky normy EN 50131, stupeň 3 musí systém ukládat 

minimálně 500 událostí. 

Označení 

Označení štítkem EN 50131, stupeň 3 je možné pouze v případě, že jsou 

splněny následující požadavky: 

• Veškeré součásti jsou v souladu s požadavky normy EN 50131. Viz část 

„Certifikované součásti pro normu EN 50131, stupeň 3“ na stránce 346. 

• Veškerá nastavení jsou provedena v souladu s pokyny uvedenými v části 

„EN 50131, stupeň 3“ na stránce 343. 

Pokud některý z těchto dvou požadavků není splněn, je nutné ze systému 

odstranit štítek EN 50131, stupeň 3. 
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Volby vyžadované pro soulad s jinými 
předpisy 

Zásady ACPO 

Požadovaná nastavení jsou nastavení podle normy EN 50131, stupeň 2 

s následujícími úpravami: 

• „4.2.n.5.1 Vstupní poplachy“, Zpožděné 

• „8.2.4 Reset technika“, tamper povolen 

• „8.7.6 Potvrď.poplach”: 

- AB režim, povolen pro všechny relevantní oblasti 

- AB čas, 30 min min., 60 min max. 

- VstOdch.potvr. povoleno 

- Tamp.potvrz, povoleno 

Poznámka: ACPO verze umožňuje přidat manažera s vyšším oprávněním do 

skupiny uživatele s oprávněním 3. Také přístup do menu uživatele 

s oprávněním 3 lze být povolen bez autorizace uživatele s oprávněním 2, pokud 

má písemný souhlas zákazníka.  

Zásady INCERT 

Požadované nastavení: 

• Izolování pro volbu Koncoví uživatelé zakázanou v možnosti „3.2.n.6 Volby 

už.skup.“ 

• Plné zapnutí/Částečné zapnutí/Vypnutí/Násilné zapnutí pro technika 

zakázaného v možnosti „3.2.n.6 Volby už.skup.“ 

• „8.2.4 Reset technika“, tamper povolen 

• „8.4.1 PřiprZap volby“, vše povoleno kromě poplachů FTC, nevyřízených 

poplachů a technických poplachů zóny, které jsou volitelné. 

• RTS pro poruchu akumulátoru povolenou v možnosti „8.4.1 PřiprZap volby“ 

• Vyblokování pro poruchu akumulátoru zakázanou v možnosti „8.4.2 

Vybl.zahrnuje“ 

• Délka PIN kódů je minimálně 6 čísel. Viz také „8.7.4 Délka kódů“ na 

stránce 284. 
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Zásady SES 

V závislosti na zvolených výchozích zásadách SES jsou kromě požadavků 

normy EN 50131, třída 2 / 3 vyžadovány následující nastavení zásad SES. 

• Je vyžadováno použití odpovídajícího vyhrazeného nouzového tlačítka (které 

nelze omylem zmáčknout). 

• Automatické vypínání není povoleno. 

• V rámci zásad SES třídy 3 není povoleno programování komunikace GPRS 

jako primární cesty pro PCO. Tato možnost je povolena pouze pro třídu 2. 

• V následující tabulce jsou uvedeny intervaly dotazování pro zásady SES třídy 

2 a třídy 3. 
 

   Primární PCO (IP) 

   AÜA-B25 AÜA-B5 AÜA-S180 AÜA-S20 

   25 h 5 h 180 s 20 s 

Záložní PCO 

(GPRS) 

AÜA-B25 25 h 2 2, 3 2, 3 2, 3 

AÜA-B5 5 h 2 2, 3 2, 3 2, 3 

* 2, 3: Třída EN-CH systému 

• Je nutné nastavit následující hodnoty: 
 

Standard a 

kategorie 

Požadova

ný 

interval 

dotazován

í 

Komunikační cesta 

a komunikátor 

Volba Požadov

aná 

hodnota 

SES CHD.07 (V3 / 01.01.2011)   

AÜA-B25 25 h Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 24 

AÜA-B5 5 h Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 4 

AÜA-S180 180 s Vestavěný IP nebo 

GPRS přes ATS73X0 

9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:02'30 

AÜA-S20 20 s Vestavěný IP 9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign. 0:00'10 

 

Zásady SBSC 

Larmklass 1 

Požadovaná nastavení jsou nastavení podle normy EN 50131, stupeň 2 

s následujícími úpravami: 

• 4.2.n.5.1 Vstupní poplachy: Okamžité 

• 8.7.6.9 Rep.zpožděný: Ne 

Viz také „EN 50131, stupeň 2“ na stránce 342 
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Larmklass 2 

Požadovaná nastavení jsou nastavení podle normy EN 50131, stupeň 3 

s následujícími úpravami: 

• 4.2.n.5.1 Vstupní poplachy: Okamžité 

• 8.7.6.9 Rep.zpožděný: Ne 

Viz také „EN 50131, stupeň 3“ na stránce 343 
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Dodatek A 
Události systému Advisor 
Advanced 

 

Události systému Advisor Advanced viz Tabulka 32 dole. Události řízení přístupu 

používané k programování dveřních jednotek viz Tabulka 33 na straně 367. 

Tabulka 32: Události systému Advisor Advanced 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Zóna AKTIVNÍ  01 Zóna aktivní Zóna v aktivním stavu 

 TAMPER  02 Zóna tamper Zóna ve stavu tamper 

 ANTIMASK  03 Masking zóny Zóna ve stavu poplachu anti-

mask 

 PORUCHABAT  04 Zóna porucha 

akumulátoru 

Zóna va stavu poruchy 

akumulátoru 

 PORUCHA  05 Porucha zóny Zóna v poruše 

 Zašpiněné  06 Zašpiněná zóna Zóna v zašpiněném stavu 

 KRÁTDOHLED  07 Zóna v krátkém 

dohledu 

Zóna ve stavu krátkého 

dohledu 

 DLOUHÝDOHLED  08 Zóna v dlouhém 

dohledu 

Zóna ve stavu krátkého 

dohledu 

 Vyblokování  09 Zóna Vyblokovaná Stav zóny změněn na 

vyblokovaný 

 Izolovaná  10 Zóna izolovaná Stav zóny změněn na 

izolovaný 

 SOAKTEST  11 Zóna v soak 

zkoušce 

Soak test je aktivní 

 ZAP  12 Zóna zapnuta Zóna je v režimu Částečné 

zapnutí nebo Plné zapnutí. 

 POPLACH  13 Zóna v poplachu Zóna je v poplachu. Navrátí 

se po potvrzení poplachu. 

 RF načteno   14 Bezdrátové zařízení 

je naprogramováno. 

Aktivní po dobu 3 sekund po 

úspěšném naprogramování. 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 RF signál akcept  15 Nalezeno 

bezdrátové zařízení 

Aktivní po dobu 3 sekund po 

odpovědi zařízení 

 Dlouho otevřená  16 Zóna je příliš dlouho 

otevřená  

Zóna je dlouho otevřená 

 Neaktivní dny  16 Obrácený krokový 

test zóny selhal 

Zóna je v neaktivním stavu 

po dobu, která je delší než 

nastavený počet dnů 

neaktivity. 

 PŘEMOSTĚNÁ   18 Zóna přemostěná  

 PŘEM. CHYBA   19 Porucha přemostění 

zóny 

Porucha — zóna je aktivní při 

rušení přemostění 

 DVEŘE PŘEMOS   20 Přemostění dveří Zóna přemostěná pomocí 

přemostění dveří 

 ZDVVYBLVÝSTR   21 Výstraha 

přemostění dveří 

Doba výstrahy přemostěné 

zóny prostřednictvím 

přemostění dveří 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Oblast PLNĚZAP  01 Oblast plně zapnuta Oblast ve stavu plného 

zapnutí 

 ČÁSTZAP1  02 Oblast částečně 

zapnutá 1 

Oblast ve stavu částečného 

zapnutí 1 

 VYPNUTÍ  03 Oblast vypnutá Oblast ve stavu vypnuto 

 POPLACH  04 Poplach vniknutí Aktivní poplach vniknutí do 

oblasti 

 ZAPPOPLACH  05 Poplach během 

úplného zapnutí 

Poplach v oblasti během 

úplného zapnutí 

 ČÁSTPOPL  06 Poplach během 

částečného zapnutí 

Poplach v oblasti během 

částečného zapnutí 

 VYP_POPLACH  07 Poplach během 

vypnutí 

Poplach v oblasti během 

vypnutí 

 SELHSPOJPOPL  08 Poplach a selhání 

spojení 

Poplach v oblasti při selhání 

spojení 

 POŽDVEŘE  09 Požární dveře 

aktivní 

Aktivní místní poplach 

požárních dveří 

 ZAPPOŽDVEŘE  10 Požární dveře 

během plného 

zapnutí 

Požární dveře aktivní během 

plného zapnutí oblasti 

 ČÁSTPOŽDV  11 Požární dveře 

během částečného 

zapnutí 

Požární dveře aktivní během 

částečného zapnutí oblasti 

 VYP_POŽDVER  12 Požární dveře 

během vypnutí 

Požární dveře aktivní během 

vypnuté oblasti 

 SELHSPOJPOŽDV  13 Požární dveře a 

selhání spojení 

Požární dveře aktivní během 

selhání spojení 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 POŽÁR  14 Požární poplach Aktivní požární poplach 

 ZAPPOŽÁR  15 Požární poplach 

během plného 

zapnutí 

Požární poplach aktivní 

během plného zapnutí oblasti 

 ČÁSTPOŽ  16 Požární poplach 

během částečného 

zapnutí 

Požární poplach aktivní 

během částečného zapnutí 

oblasti 

 VYP_POŽÁR  17 Požární poplach 

během vypnutí 

Požární poplach aktivní 

během vypnuté oblasti 

 SELHSPOJPOŽ  18 Požární poplach a 

selhání spojení 

Požární poplach aktivní 

během selhání spojení 

 Přepad  19 Poplach Panika Aktivní poplach Panika  

 ZAPPŘEPAD  20 Panika během 

úplného zapnutí 

Poplach Panika aktivní 

během plného zapnutí oblasti 

 ČÁSTPŘEPAD  21 Panika během 

částečného zapnutí 

Poplach Panika aktivní 

během částečného zapnutí 

oblasti 

 VYP_PŘEPAD  22 Panika během 

vypnutí 

Poplach Panika aktivní 

během vypnuté oblasti 

 SELHSPOJPREPAD  23 Panika a selhání 

spojení 

Poplach Panika aktivní 

během selhání spojení 

 ZDRAVOTNÍ  24 Zdravotní poplach Aktivní zdravotní poplach 

 ZAPZDRAVOT  25 Zdravotní během 

úplného zapnutí 

Zdravotní poplach aktivní 

během plného zapnutí oblasti 

 ČÁSTZDRAV  26 Zdravotní během 

částečného zapnutí 

Zdravotní poplach aktivní 

během částečného zapnutí 

oblasti 

 VYP_ZDRAVOT  27 Zdravotní během 

vypnutí 

Zdravotní poplach aktivní 

během vypnuté oblasti 

 SELHSPOJZDRAV  28 Zdravotní poplach a 

selhání spojení 

Zdravotní poplach aktivní 

během selhání spojení 

 TECHNICKÁ  29 Technický poplach Aktivní technický poplach  

 ZAPTECH  30 Technický během 

úplného zapnutí 

Technický poplach aktivní 

během plného zapnutí oblasti 

 ČÁSTTECHN  31 Technický během 

částečného zapnutí 

Technický poplach aktivní 

během částečného zapnutí 

oblasti 

 VYP_TECHNIC  32 Technický během 

vypnutí 

Technický poplach aktivní 

během vypnuté oblasti 

 SELHSPOJTECH  33 Technická a selhání 

spojení 

Technický poplach aktivní 

během selhání spojení 

 TAMPER  34 Poplach tamper Aktivní poplach tamper 

 ZAPTAMPER  35 Tamper během 

úplného zapnutí 

Poplach tamper aktivní 

během vypnuté oblasti 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 ČÁSTTAMPER  36 Tamper během 

částečného zapnutí 

Poplach tapmer aktivní 

během částečného zapnutí 

oblasti 

 VYP_TAMPER  37 Tamper během 

vypnutí 

Poplach tamper aktivní 

během vypnuté oblasti 

 SELHSPOJTAMP  38 Tamper a selhání 

spojení 

Poplach tamper aktivní 

během selhání spojení 

 ZVONEK  39 Zvonek Aktivní 2 sekundy, je-li zóna 

s volbou zvonku aktivní. 

 ČÁSTZVON  40 Zvonek během 

částečného zapnutí 

Aktivní 2 sekundy, je-li zóna 

s volbou zvonku aktivní 

během částečného zapnutí. 

 VYP_ZVONEK  41 Zvonek během 

vypnutí 

Aktivní 2 sekundy, je-li zóna s 

volbou zvonku aktivní během 

vypnutí. 

 ZÓNAAKTÍV  42 Zóna aktivní Alespoň jedna zóna v dané 

oblasti je v aktivním stavu 

 ZÓNAVYBLOK  43 Zóna Vyblokovaná Alespoň jedna zóna v dané 

oblasti je vyblokovaná 

 ZÓNAIZOL  44 Zóna izolovaná Alespoň jedna zóna v dané 

oblasti je izolovaná 

 ZÓNAPORUCH  45 Porucha zóny Nejméně jedna zóna ve stavu 

porucha 

 ZÓNAANTIMASK  46 Masking zóny Alespoň jedna zóna v dané 

oblasti je ve stavu poplachu 

anti-mask 

 ZNTAMPER  47 Zóna tamper Nejméně jedna zóna ve stavu 

tamper 

 RASTAMPER  48 Tamper klávesnice Klávesnice přiřazená této 

oblasti je ve stavu tamper. 

 RASPORUCHA  49 Porucha klávesnice Klávesnice přiřazená této 

oblasti je ve stavu poruchy. 

 DGPTAMPER  50 Tamper expanderu Expander přiřazený této 

oblasti je ve stavu tamper. 

 DGPPORUCHA  51 Porucha expanderu Expander přiřazený této 

oblasti je ve stavu poruchy. 

 Nátlak  52 Nátlak Použitý kód tísně v dané 

oblasti 

 ZAPTÍSEŇ  53 Tíseň během 

úplného zapnutí 

Použitý kód tísně v dané 

oblasti při plném zapnutí 

 ČÁSTTÍS  54 Tíseň během 

částečného zapnutí 

Použitý kód tísně v dané 

oblasti při částečném zapnutí 

 VYP_TÍSEŇ  55 Tíseň během 

vypnutí 

Použitý kód tísně v dané 

oblasti při vypnutí 

 SELHSPOJTÍS  56 Tíseň a selhání 

spojení 

Použitý kód tísně při selhání 

spojení 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 KÓDTAMPER  57 Kód tamper Aktivní, pokud je klávesnice 

přiřazená dané oblasti 

blokovaná na 2 minuty kvůli 3 

nesprávným zadáním kódu 

PIN. 

 VSTUPNÍ  58 Oblast vstup  Čas vstupu do oblasti je 

aktivní. 

 Odchodová  59 Oblast východ Odchodový čas oblasti je 

aktivní 

 CHYBAODCH  60 Odchod porucha Detekován poplach během 

stavu odchodu před změnou 

na stav částečného nebo 

plného zapnutí 

 PŘIPKZAP  61 Připraveno k zapnutí Aktivní, pokud jsou platné 

všechny konfigurované stavy 

RTS 

 ZAP_OK  62 Zapnutí oblasti OK Aktivní na 2 sekundy, pokud 

je oblast úspěšně zapnuta 

 ZAP_PORUCH  63 Zapnutí oblasti 

selhalo. 

Aktivní během 30 sekund po 

neúspěšném zapnutí oblasti 

 VYP_OK  64 Oblast vypnutá OK Aktivní na 2 sekundy jakmile 

byla oblast vypnuta 

 POPLACHPOTV  65 Poplachy pro 

POTVRZ 

Přítomné poplachy čekající 

na potvrzení 

 POŽRESET  66 Reset požáru Pro zónu Požár, událost 

aktivní po dobu 10 s po 

potvrzení požárního poplachu 

(také vyblokuje požární zónu 

na 15 s). Také aktivní po 

dobu 10 sekund během 

krokového testu požární 

zóny. 

 KROKTEST  67 Krokový test Aktivní krokový test 

uživatele/technika 

 KROKZÓNAAKT  68 Aktivní zóna 

krokového testu 

Zóna v krokovém testu je 

aktivována 

 A-POPLACH  69 A-POPLACH Aktivní A-poplach 

(nepotvrzený poplach), reset 

po vypnutí nebo uplynutí 

časovače AB a žádném B-

poplachu  

 B-POPLACH  70 B-POPLACH B-poplach je aktivní 

(potvrzený poplach). 

Resetován po vypnutí. 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 INTSIRÉNA  71 Interní siréna Interní siréna. Aktivována při 

poplachu během doby interní 

sirény. Aktivace může být 

zpožděna časem zpoždění 

sirény.  

Může být opět spuštěna 

dalším poplachem. 

 EXTSIRÉNA  72 Externí siréna Externí siréna. Aktivována při 

poplachu během doby externí 

sirény. Aktivace může být 

zpožděna časem zpoždění 

sirény.  

Toto návěští nelze znovu 

spustit. 

 MAJÁK  73 Výstup pro maják Výstup pro maják. Aktivován 

poplachem během zapnutí. 

Deaktivuje se po vypnutí. 

 Bzučák  74 Výstup pro bzučák Návěští výstupu pro bzučák. 

 AMRESET  75 AM reset Aktivován během zapínání k 

resetu AM detektorů 

 ČÁSTZAP2  76 Oblast část zap 2 Oblast je Část zap 2. 

 AZ VÝSTRAHA  77 Autozap výstraha Běží výstraha při 

autozapínání 

 AUTO_ZAP  78 Autozap Autozapínání je v činnosti 

 HA-poplach  79 Poplach typu přepad 

A 

Resetován po vypnutí. 

 HB-poplach  80 Poplach typu přepad 

B 

Resetován po vypnutí. 

 ZN Vyb Limit   81 Limit vyblokování Bylo dosaženo limitu 

vyblokování 

 ZN Izo Limit   82 Limit izolování Bylo dosaženo limitu 

izolování 

 ZN Přem Limit  83 Limit přemostění Bylo dosaženo limitu 

přemostění 

 ZN Izol Chyba  84 Porucha izolování 

zóny 

 

 ZpožVyp  85 Zpoždění vypnutí 

ATM 

Zpoždění vypnutí ATM je 

aktivní 

 ČASVYP  86 Čas vypnutí ATM Čas vypnutí ATM je aktivní 

 VÝSTRČASVYP  87 Doba výstrahy 

vypnutí ATM 

Doba výstrahy vypnutí ATM 

je aktivní 

 ROZŠČASVYP  88 Prodloužený čas 

vypnutí ATM 

Prodloužený čas vypnutí 

ATM je aktivní 

 OBLAST DPŘEMOS  89 Přemostění dveří Zóna v oblasti je přemostěná 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 OBL.DPŘEM.VÝSTR  90 Výstraha 

přemostění dveří 

Probíhá doba výstrahy 

přemostění zóny v oblasti 

 VYPODLOŽENO  91 Vypnutí zpožděno Vypnutí oblasti je zpožděno 

 ZAKÁZAT VYP  92 Zákaz vypnutí Vypnutí uživatelem zakázáno 

 ZN PŘEM  93 Zóna přemostěná Zóna v oblasti je přemostěná 

 PŘEM CHYBA  94 Porucha přemostění 

zóny 

Zóna v oblasti je ve stavu 

poruchy přemostění 

 SENReset  95 Senzor reset  

 ČAS.ROZV AKT  96 Časový rozvrh 

aktivní 

 

 AUDIOTAMPER  98 Tamper audio 

zařízení 

Audio zařízení přiřazené této 

oblasti je ve stavu tamper. 

 AUDIO PORUCHA  99 Porucha audio 

zařízení 

Audio zařízení přiřazené této 

oblasti je ve stavu poruchy. 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

RAS ODPOJENO  1 Klávesnice je 

odpojena. 

Aktivní, pokud je klávesnice 

odpojena. 

 ODCHOD_TL  2 ODCHOD_TL 

spuštěno 

Vstup ODCHOD_TL 

klávesnice je spuštěn.  

 KÓDTAMPER  3 Kód tamper Aktivní, pokud je klávesnice 

blokovaná na 2 minuty kvůli 3 

nesprávným zadáním kódu 

PIN. 

 TAMPER  4 Tamper klávesnice Tamper klávesnice 

 Tíseň  5 Tísňový kód Tísňový kód zadaný do této 

klávesnice. 

 AKTIVNÍ KARTA  6 Přiložená karta Karta je přiložena k této 

klávesnici, aktivní po dobu 

3 s. 

 PIN  7 Platný PIN Na této klávesnici byl zadán 

platný kód PIN, aktivní po 

dobu 3 s. 

 DVEŘEPŘÍST   8 Platný PIN nebo 

karta 

Na této klávesnici byl zadán 

platný kód PIN nebo byla 

přiložena platná karta, aktivní 

po dobu 3 s. 

 ZABLOKOVANÁ  9 Klávesnice je 

zablokovaná 

Kód tamper. Navrátí se po 

uplynutí časové lhůty. 

 VYBLOKOVÁN  10 Klávesnice je 

izolována 

 

 ZVONEK  11 Zvonek klávesnice 

je aktivní 
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 PLATNÁ KARTA  12 Platné karta K této klávesnici byla 

přiložena platná karta, aktivní 

po dobu 3 sekund. 

 Odchod start  13 Odpočítávání času 

pro odchod 

spuštěno 

Odpočítávání času pro 

odchod spuštěno během 

zapínání prostřednictvím 

vybrané klávesnice. 

 
Vstup stop  14 Odpočítávání času 

pro odchod 

zastaveno 

Odpočítávání času pro 

odchod zastaveno během 

vypínání prostřednictvím 

vybrané klávesnice. 

 NEZNÁMÁ KARTA  15 Karta nebyla 

rozpoznána 

 

 ČAS.ROZV AKT  16 Časový rozvrh 

aktivní 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

DGP  ODPOJENO  1 Expander je odpojen Aktivní, pokud je jednotka 

odpojena 

 PORSÍŤNAP  2 Porucha sítě  

 PORUCHABAT  3 Porucha 

akumulátoru 

 

 TAMPER  4 Tamper expanderu Tamper zařízení 

 PORUCHPOJIST  5 Porucha pojistky  

 PORUCHASIR  6 Porucha sirény  

 PORPŘIJÍM  7 Porucha přijímače Porucha přijímače 

bezdrátového expanderu 

 VYBLOKOVÁN  8 Expander je 

izolován. 

 

 BATTLOW  9 Slabá baterie Baterie expanderu je vybitá 

 TESTBATAKT  10 Test baterie je 

aktivní 

Test baterie expanderu je 

aktivní 

 TESTBATSELH  11 Test baterie selhal Test baterie expanderu selhal 

 NAPÁJENÍ por  12 Porucha zdroje 

napájení expanderu 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Panel PORSÍŤNAP  1 Výpadek síťového 

napájení 

Detekována porucha 

síťového napájení panelu 

 PORUCHABAT  2 Porucha 

akumulátoru 

 

 TAMPER  3 Panel tamperu  

 PORUCHPOJIST  4 Porucha panelu 

pojistky 
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 PORSIRÉNY  5 Porucha panelu 

sirény 

 

 PORUCHLINKY  6 Porucha linky Detekována porucha linky 

 PORLINKPSTN  7 Porucha linky PSTN Detekována porucha linky 

PSTN 

 PORLINKISDN  8 Porucha linky ISDN Detekována porucha linky 

ISDN 

 PORLINKGSM  9 Porucha linky GSM Detekována porucha linky 

GSM 

 SELHSPOJ  10 Chyba komunikace Chyba při přenosu zpráv 

 MIPORUCHA  11 Porucha linky PSTN Porucha komunikace 

sběrnice MI 

 MIPORISDN  12 Porucha linky ISDN Porucha dialeru ISDN 

 MIPORGSM  13 Porucha linky GSM Porucha dialeru GSM 

 MIPORHLAS  14 Chyba komunikace Porucha hlasového modulu 

 PORUCHANTP  15 Porucha připojení k 

serveru NTP 

Porucha připojení k serveru 

NTP 

 PORLINKETH  16 Porucha linky 

Ethernet 

Porucha ethernetové 

komunikace 

 PORLINKIP  17 IP porucha Ethernet IP není 

nakonfigurován 

 LFGPRS  18 GPRS chyba linky GPRS chyba při spojení 

 LFIPGPRS  19 GPRS IP porucha GPRS IP není 

nakonfigurován 

 LFTDA  20 Porucha linky TDA Porucha modulu linky TDA 

 LFTDAGPRS  21 Porucha linky TDA 

GPRS 

Porucha modulu linky TDA 

(GPRS) 

 LFTDAETH  22 Porucha linky TDA 

ETH 

Porucha modulu linky TDA 

(ETH) 

 MIFTDA  23 Porucha TDA MI Porucha zařízení MI (TDA) 

ústředny 

 GSMZARUŠ  24 Zarušení linky GSM Detekováno zarušení linky 

GSM 

 NAPÁJENÍ por   25 Porucha zdroje 

napájení ústředny 

 

 TESTBATAKT  26 Test baterie 

ústředny je aktivní 

 

 TESTBATSELH  27 Test baterie 

ústředny selhal 

 

 PorBatKom  28 Porucha baterie 

komunikátoru 

 

 MOD RESET  29 Reset modulu 

komunikátoru 

 



Dodatek A: Události systému Advisor Advanced 

362 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 TamÚstřVyblok  30 Tamper panelu 

vyblokován 

 

 TamSirVyblok  31 Tamper sirény 

vyblokován 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Uživatel KARTAPIN  1 Předložena karta 

nebo PIN 

Platná karta nebo PIN 

předložena zvoleným 

uživatelem. Aktivní na 3 

sekundy po události. Lze 

používat pro ovládání 

dveřního zámku u 

specifických uživatelů. 

 SMSOVLÁDÁNÍ  2 SMS ovládání 

aktivní 

SMS ovládání aktivní 

 SMSOVLZÁMEK  3 SMS ovládání 

zamknuto 

SMS ovládání je zakázáno 

neplatnými pokusy 

 SMSZASÍLÁNÍ  4 SMS zasílání aktivní SMS zasílání aktivní 

 SMSZASPOZAP  5 SMS zasílání aktivní 

po zapnutí 

SMS zasílání bude aktivní po 

zapnutí 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Výstupy ÚČINNÝ  1 Aktivní výstup Aktivuje se specifikovaný 

výstup 

 ZAP  2 Výstup on Fyzický výstup aktivován 

 Násilně  3 Výstup Dveře 

násilně otevřeny 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Filtr AKTIVNÍ  1 Pravdivá podmínka Podmínka vybraného makra 

je pravdivá /platná. 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Uživatelská 

skupina 

KARTAPIN  1 Předložena karta 

nebo PIN 

Byla předložena platná karta 

nebo PIN uživatele ze 

zvolené uživatelské skupiny. 

Aktivní na 3 sekundy po 

události. Lze používat pro 

ovládání sirén u specifických 

uživatelských skupin. 

 ČAS.ROZV AKT  2 Časový rozvrh 

aktivní 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Systém VŠEZAP  1 Zapnuto vše Všechny oblasti v systému 

jsou zapnuty 

 AUTOMODP  2 Automatická 

odpověď 

Postup automatického 

odpovídání začal (1min) 

 VZDPŘIPAKT  3 Vzdálené připojení Vzdálené připojení aktivní 

 VZDPŘIPSELH  4 Porucha vzdáleného 

připojení 

Porucha vzdáleného připojení 

(1 min) 

 LOKPROGAKT  5 Lokální 

programování 

Lokální programování aktivní 

 VZDPROGAKT  6 Vzdálené 

programování 

Vzdálené programování 

aktivní 

 ČASZMEN  7 Čas změněn Systémový čas změněn 

 ŠETROBR  8 Zapnutý displej Zapnutý displej je aktivní. 

 INTSIRÉNA  9 Interní siréna Návěští události interní sirény 

(systémové návěští) 

 EXTSIRÉNA  10 Externí siréna Návěští události externí 

sirény (systémové návěští) 

 MAJÁK  11 Výstup pro maják Návěští události majáku 

(systémové návěští) 

 SYSPORUCHA  12 Všeobecná porucha Všeobecná porucha příznak 

 SYSTAMPER  13 Všeobecný tamper Všeobecný tamper příznak 

 V SERVISU  14 V servisu aktivní V servisu – aktivní pro 

technika 

 KT MÓD ON  15 Mód krokového 

testu zapnutý 

 

 Detektor Test 16 Test detektoru je 

aktivní 

 

 DT CHYBA  17 Test detektoru 

selhal 

 

 OBL HIERARCH1  18 Hierarchie 1 Veškeré oblasti hierarchie 1 

jsou zapnuté 

 OBL HIERARCH2  19 Hierarchie 2 Veškeré oblasti hierarchie 2 

jsou zapnuté 

 OBL HIERARCH3  20 Hierarchie 3 Veškeré oblasti hierarchie 3 

jsou zapnuté 

 NapZapRepChyb  21 Selhání přenosu 

zapnutí systému 

 

 Poslech akt.  22 Audio relace 

poslechu je aktivní. 

 

 Cloud dost.  23 Ústředna připravena 

k připojení ke cloudu 

UltraSync 

Ústředna má sériové číslo. 
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 Cloud reg.  24 Ústředna 

registrována 

v cloudu UltraSync 

 

 UltraSync SIM  25 Karta SIM UltraSync 

přítomna v modulu 

GSM 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Dveře ZAKÁZÁNO  1 Dveře zakázány  

 ODEMČENO  2 Dveře odemknuty Dveře odemknuty, dokud se 

nezamknou ručně nebo podle 

časového rozvrhu 

 ODEMK.PERIODA  3 Dveře odemknuty 

perioda 

Dveře odemknuty 

automaticky 

 ČAS.ODEMK  4 Dveře časově 

odemknuty 

Dveře odemknuty po 

zadanou dobu 

 OTEVŘENY  5 Dveře otevřené Dveře jsou odemknuty po 

dobu nakonfigurovanou 

v konfiguraci. 

 OTEVŘENO  6 Dveře otevřeny Zóna dveří je ve stavu 

aktivní/tamper 

 NÁSILNĚ  7 Dveře násilně 

otevřeny 

Zóna dveří byla aktivována 

bez odemknutí 

 DOPD  8 Dveře DOPD Zóna dveří aktivní po době 

přemostění 

 VYBLOKOVÁNÍ  9 Přemostění dveří Zóna dveří je přemostěná 

 ČTEČKA CHYBA  10 Chyba čtečky dveří Problém komunikace čtečky 

dveří 

 ČTEČKA TAM  11 Tamper čtečky dveří Tamper čtečky dveří je 

aktivní 

 ČTEČKA NECHR.  12 Dveře nechráněné Zóna je ve stavu 

aktivní/tamper, dveře jsou 

odemknuté nebo je druhá 

zóna dveří ve stavu 

aktivní/tamper 

 DVEŘE VSTUP  13 Dveře vstup Zóna dveří je ve stavu 

aktivní/tamper 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

PCO SELHHSPOJ  1 Chyba komunikace Chyba při přenosu zpráv 

 HANDSHSIG  2 OH pult komunikace OH pult chyba komunikace 

 Pracuji  3 Pult je obsazen Pult je obsazen - používán 

 Poslech akt.  4 Poslech aktivní Je aktivní, když je aktivní 

relace poslechu se zvoleným 

centrálním pultem. 
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Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 POSLECH SP1  5 Poslech příznak 1 Programovatelný příznak, 

který lze aktivovat na 

3 sekundy pomocí kódu 

tónové volby DTMF. 

 POSLECH SP2  6 Poslech příznak 2 Programovatelný příznak, 

který lze aktivovat na 

3 sekundy pomocí kódu 

tónové volby DTMF. 

 POSLECH SP3  7 Poslech příznak 3 Programovatelný příznak, 

který lze aktivovat na 

3 sekundy pomocí kódu 

tónové volby DTMF. 

 POSLECH SP4  8 Poslech příznak 4 Programovatelný příznak, 

který lze aktivovat na 

3 sekundy pomocí kódu 

tónové volby DTMF. 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Spouštěč S1 1230/34  1 Tlačítko přívěsku 1 Přepínání stavu při stisknutí 

tlačítka 1 

 S2 1230/34  2 Tlačítko přívěsku 2 Přepínání stavu při stisknutí 

tlačítka 2 

 S1S2 1230/34  3 Tlačítka přívěsku 1 

a 2 

Zapnutí stavu při stisknutí 

tlačítka 1 přívěsku, vypnutí 

stavu při stisknutí tlačítka 2 

přívěsku. 

 REMOTEOUT  4 Vzdálené ovládání  

 FUNKČNÍ TLAČ  5 Funkční tlačítka 

ovládání 

 

 ČAS ROZVRH  6 Čas rozvrh ovládání  

 Přív (ATS1235)  7 Spouštěč je 

aktivován 

přívěskem. 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Kalendář PřepHod  1 Každou hodinu Příznak je přepnut v každou 

hodinu v 00 min 

 PřepDen  2 Každý den Příznak je přepnut každý den 

v 00:00: 

 PONDĚLÍ  3 Pondělí Aktivní v pondělí 

 ÚTERÝ  4 Úterý Aktivní v úterý 

 STŘEDA  5 Středa Aktivní ve středu 

 ČTVRTEK  6 Čtvrtek Aktivní ve čtvrtek 

 PÁTEK  7 Pátek Aktivní v pátek 

 SOBOTA  8 Sobota Aktivní v sobotu 



Dodatek A: Události systému Advisor Advanced 

366 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 
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 NEDĚLE  9 Neděle Aktivní v neděli 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Přívěsek Přív. Načten  1 Přívěsek byl 

naprogramován. 

Aktivní po dobu 3 sekund po 

úspěšném naprogramování. 

 Tlačítko 1  2 Bylo stisknuto 

tlačítko 1. 

 

 Tlačítko 2  3 Bylo stisknuto 

tlačítko 2. 

 

 Tlačítko 3  4 Bylo stisknuto 

tlačítko 3. 

 

 Tlačítko 4  5 Bylo stisknuto 

tlačítko 4. 

 

 Tlačítko 1+2  6 Byla stisknuta 

tlačítka 1 a 2. 

 

 Tlačítko 1+3  7 Byla stisknuta 

tlačítka 1 a 3. 

 

 Tlačítko 1+4  8 Byla stisknuta 

tlačítka 1 a 4. 

 

 Tlačítko 2+3  9 Byla stisknuta 

tlačítka 2 a 3. 

 

 Tlačítko 2+4  10 Byla stisknuta 

tlačítka 2 a 4. 

 

 Tlačítko 3+4  11 Byla stisknuta 

tlačítka 3 a 4. 

 

 PŘÍVBATNÍZKNAP  12 Přívěšek baterie 

nízké napětí 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Kamera Obr. Zachycen  1 Snímek byl pořízen Aktivní po dobu 3 sekund.  

 Obr.lim.překr  2 Byl překročen 

časový limit snímku 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Skupina 

oblastí 

ZAP  1 Všechny oblasti 

zapnuté 

Všechny oblasti ve skupině 

oblastí jsou zapnuty 

 Část.Zap1  2 Všechny oblasti 

částečně zapnuty 1 

Všechny oblasti ve skupině 

oblastí jsou částečně 

zapnuty 1 

 Část.Zap2  3 Všechny oblasti 

částečně zapnuty 2 

Všechny oblasti ve skupině 

oblastí jsou částečně 

zapnuty 2 

 Připr.naZap  4 Vše připraveno na 

zapnutí 

Všechny oblasti ve skupině 

oblastí jsou ve stavu 

připraveno na zapnutí 



 Dodatek A: Události systému Advisor Advanced 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 367 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

 VYP  5 Všechny oblasti 

vypnuté 

Všechny oblasti ve skupině 

oblastí jsou vypnuty 

 PlnéZap  6 Všechny oblasti plně 

zapnuté 

Všechny oblasti ve skupině 

oblastí jsou ve stavu plně 

zapnuté 

 POPLACH  7 Stav poplachu Alespoň jedna oblast je ve 

stavu poplachu 

 Odchod  8 Stav odchodu Alespoň jedna oblast je ve 

stavu odchodu 

 Nepř.naZap  9 Nepřipraveno na 

zapnutí 

Alespoň jedna oblast ve 

skupině oblastí není 

připravena na zapnutí 

 OBLAST ZAP  10 Oblast byla zapnuta Aktivní po dobu 3 sekund 

 OBLAST VYP  11 Oblast byla vypnuta Aktivní po dobu 3 sekund 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Časový 

rozvrh 

ČAS.ROZV AKT   1 Časový rozvrh 

aktivní 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Speciální 

den 

SP DEN AKT   1 Speciální den je 

aktivní 

 

 

Skupina Událost: # Popis události Poznámky 

Čtečka ODPOJENO  1 Čtečka je offline  

 TAMPER   2 Tamper čtečky  

 

Tabulka 33: Události dveřní jednotky 

Skupina Událost # Popis události Poznámky 

Dveře Dv. Otev.  1  Příkaz Dveře otevřené je aktivní 

(k zamknutí / zahájení 

přemostění) 

 Dv. Odemčené  2  Výstup Odemknutí je aktivní 

k odemknutí dveří 

 Dv. Zamč  3  Výstup Odemknutí je 

deaktivovaný k zamknutí dveří 

 DV.vol.režim  4  Časový rozvrh nízké 

bezpečnosti přiřazený dveřím je 

platný 

 Dv.vol.rež.vyb  5 Dveře vyblokovat 

volný režim 

Časový rozvrh nízké 

bezpečnosti je vyblokovaný 

 Dv.vyřaz.  6  Dveře jsou zcela zakázány 

(z klávesnice nebo počítače) 

 Dv.povolené  7   
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Skupina Událost # Popis události Poznámky 

 Čtečka vyřaz.  8  Čtečka dveří je vyřazená 

 Čtečka povol.  9  Čtečka dveří je povolená 

 Dvě karty vst.  10  Přístup Dvě karty je vyžadován 

pro vstupní čtečku 

 Dvě karty výst.  11  Přístup Dvě karty je vyžadován 

pro výstupní čtečku 

 Dv.nízk.zabIN  12 Dveře nízké 

zabezpečení 

dovnitř 

Karta nebo PIN vyžadovány pro 

přístup ke vstupní čtečce 

 Dv.nízk.zabOUT  13 Dveře nízké 

zabezpečení ven 

Karta nebo PIN vyžadovány pro 

přístup k výstupní čtečce 

 Anti-passback  14  Anti-passback je aktivní 

 Dv. Vyblok.  15  Časovač přemostění běží 

 Výstr.vybl  16  Výstraha časovače přemostění 

běží 

 Dv.obl.Zap  17  Oblast přiřazená ke dveřím je 

zapnutá. Jako výstup makra tato 

událost zakáže dveře, když je 

hodnota „Přístup zakázán pokud 

zapnuto“ nastavena na hodnotu 

Ano 

 Kláv.nátlak  18  Nátlakový PIN kód na klávesnici 

 DOPD  19  Kontakt dveří je aktivní, jakmile 

vyprší časovač přemostění 

 Násilně  20  Kontakt dveří je aktivní bez 

platného příkazu dveří 

 LED 1  21  Výstup pro LED 1 je aktivní 

 LED 2  22  Výstup pro LED 2 je aktivní 

 Bzučák  23  Výstup bzučáku dveří je aktivní 

 

Skupina Událost # Popis události Poznámky 

Přístup 

dveřmi 

Zkřížení  1  Zóny zkřížení jsou aktivní 

 Potl.zkříž.  2  Zkřížení je potlačeno 

 Odepřený  3  Dveře přístup nepovolený 

 Povolen  4  Dveře přístup povolený 

 Vstup sled.  5  Přístup ke dveřím povolen 

uživateli se zapnutým 

sledováním 

 Vst.1přil.  6  Přístup ke dveřím povolen po 

jednom přiložení 

 Vst.2přil.  7  Přístup ke dveřím povolen po 

dvou přiloženích 
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 Vst.3přil.  8  Přístup ke dveřím povolen po 

třech přiloženích 

 Vst.dovnOTpov  9  Přístup ke dveřím povolen 

a tlačítko dovnitř stisknuto 

 Vst.ven OT pov.  10  Přístup ke dveřím povolen 

a tlačítko ven stisknuto 

 Dv.pož.ovl.  11  Ovládání dveří při požáru 

 Klid  12  Dveře jsou zamknuté a zavřené 

 Anti-pass zak.  13 Anti-passback 

zakázán 

Zakázání anti-passbacku pro 

zvolené dveře 

 

Skupina Událost # Popis události Poznámky 

Region Limit  1 Region limit Aktivní, když počet osob 

v kterémkoli regionu dosáhne 

aktuálního limitu (255 událostí, 

1 na region) 

 Uživ.doVenku  2 Přesune uživatele 

v regionu do 

venkovního 

regionu 1 

Přesune uživatele z vybraného 

regionu (1 až 255) do 

venkovního regionu 1 

(255 událostí) 

 Vše do Venku  3 Přesune všechny 

uživatele do 

venkovního 

regionu 1 

Přesune všechny uživatele do 

venkovního regionu 1 

 Uziv do BezReg  4 Resetuje uživatele 

v regionu do 

regionu 256 (žádný 

region) 

Hodnota regionu uživatelů ve 

vybraném regionu (1 až 255) se 

resetuje na hodnotu 256 

(255 událostí, 1 na region) 

 Vše do BezReg  5 Resetuje uživatele 

do regionu 256 

(žádný region) 

Hodnota regionu všech uživatelů 

se resetuje na hodnotu 256 

 Rozvrh akt.  6 Časový rozvrh 

aktivní 

Aktivuje se, když je vybraný 

časový rozvrh aktivní 

(24 událostí, 1 na rozvrh) 

 

Skupina Událost # Popis události Poznámky 

Poruchy Dv.por.čtečky  1 Dveře porucha 

čtečky 

 

 Dv.por.zámku  2 Dveře porucha 

zámku 

 

 RAS odpojená 3  RAS na místní datové sběrnici 

dveřní jednotky je odpojená 

(16 událostí, 1 na adresu RAS) 

 DGP odpojený 4  DGP na lokální sběrnici 

ATS1260 je offline 

 DGP230Vpor  5 Porucha napájení 

dveřní jednotky 

Stav DGP230Vpor na dveřní 

jednotce 
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 DGPslab.bat  6 Vybitá baterie 

dveřní jednotky 

Stav DGPslab.bat na dveřní 

jednotce 

 DGPpoji.por  7 Porucha pojistky 

dveřní jednotky 

Stav Porucha pojistky na dveřní 

jednotce 

 DGP sir.por  8 Porucha sirény 

dveřní jednotky 

Stav Porucha sirény (tamper 

sirény) na této dveřní jednotce 

 DGP tamper  9 Tamper dveřní 

jednotky 

Stav Tamper skříně na dveřní 

jednotce 

 DGP offline  10 DGP dveřní 

jednotky odpojený 

dveřní jednotka nekomunikuje 

se systémem Advisor Master 

 

Skupina Událost # Popis události Poznámky 

Jiné Oblast vyp  1 Oblast vyp Oblast vypnutá (16 událostí, 

1 na oblast) 

 Oblast poplach  2 Oblast poplach Zóny v poplachu v oblasti 

(16 událostí, 1 na oblast) 

 DGP výst.akt  3 DGP výstupy Systémový výstup přiřazený 

tomuto DGP je aktivní 

(16 událostí, 1 na výstupy). 

Prvních 16 na DGP lze také 

aktivovat funkcí fyzického 

výstupu 

 DGp z.aktivní  4 Zóny Zóny na tomto DGP aktivní 

(16 událostí, 1 na oblast) 

 Fyz.out.aktiv  5 Fyzický výstup Výstup připojený k tomuto DGP 

je aktivní (255 událostí, 1 na 

výstup). Výstupy nad 16 se 

aktivují pouze makrem dveří 

 DGPbat.t.akt  6 Test baterie dveřní 

jednotky aktivní 

Na této dveřní jednotce běží test 

baterie 

 DGPtest.bat.ch  7 Test baterie dveřní 

jednotky selhal 

Na této dveřní jednotce selhal 

test baterie 

 DGP sir.aktiv  8 Siréna dveřní 

jednotky aktivní 

Výstup sirény (16. zámek) je 

aktivní 
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Dodatek B 
Kódy hlášení použité 
v systému Advisor 
Advanced 

Tabulka 34 dole obsahuje popisy kódů hlášení SIA, VdS a CID použitých u 

Advisor Advanced. 

Tabulka 35 na stránce 376 uvádí povolené hodnoty odpovídajících kódů hlášení. 

Tabulka 34: Popis kódů hlášení SIA, VdS a CID 

# Kód 

SIA 

Kód 

VdS 

Kód 

CID 

Funkce Poznámka Priorita 

zasílání 

1. AN 0xB0 R393 Detektor špinavý – návrat  Nízká 

2. AR 0xB2 R301 AC návrat  Nízká 

3. AS 0x30 E393 Detektor špinavý  Nízká 

4. AT 0x32 E301 AC Problém  Střední 

5. BA 0x22 E130 Poplach vloupání Poplach / maskovaný vstup 

/ problém při zapnutí 

Střední 

6. BB 0x51 E570 Obejití vloupání Poplach vyblokování Nízká 

7. BC 0x52 E406 Zrušení vloupání Zrušení poplachu 

uživatelem / klíčem / 

vzdáleně 

Nízká 

8. BJ 0xB0 R381 Detektor dohled – návrat  Nízká 

9. BR 0xA2 R130 Narušitel – návrat  Nízká 

10. BT 0x30 E380 Problém vloupání Vstup při vypnutí ve stavu 

maskované / problém 

Nízká 

11. BU 0xD1 R570 Zrušení obejití vloupání Poplach odblokování Nízká 

12. BV 0x00 E139 Potvrzený poplach ACPO Střední 

13. BW 0x80 R139 Potvrzený poplach - návrat ACPO Nízká 

14. BZ 0x30 E381 Detektor dohled  Nízká 

15. CF 0x51 E408 Nucené zavření Zapnutí uživatelem / klíčem Nízká 
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# Kód 

SIA 

Kód 

VdS 

Kód 

CID 

Funkce Poznámka Priorita 

zasílání 

16. CG 0x62 E456 Částečné zapnutí Částečné zapnutí 

uživatelem / klíčem / 

vzdáleně 

Nízká 

17. CL 0x61 R401 Normální zavření Zapnutí uživatelem Nízká 

   R407 Normální zavření Zapnuto vzdáleně Nízká 

   R409 Normální zavření Zapnutí klíčovým spínačem Nízká 

18. EE 0x30 E374 Odchodová chyba Odchod porucha Střední 

19. ER 0xB0 R143 Návrat rozšíření Obnovení DGP / RAS / 

audia po problému 

Nízká 

   R300 Návrat rozšíření Návrat pojistky DGP Nízká 

   R330 Návrat rozšíření Obnovení komunikace DGP 

/ RAS / audia 

Nízká 

20. ET 0x30 E143 Problém rozšíření Problém DGP / RAS / audia Nízká 

   E300 Problém rozšíření Porucha pojistky DGP Nízká 

   E330 Problém rozšíření Porucha komunikace DGP / 

RAS / audia 

Nízká 

21. FA 0x10 E110 Požární poplach  Vysoká 

22. FB 0x51 E570 Obejití požáru Požár vyblokován Nízká 

23. FJ 0xA3 R373 Požár problém – návrat  Nízká 

24. FR 0x90 R110 Požár – návrat  Nízká 

25. FT 0x23 E373 Požár problém  Nízká 

26. FU 0xD1 R570 Zrušení obejití požáru Zrušení vyblokování požáru Nízká 

27. FW 0x30 – Požár dohled dlouhý  Nízká 

28. HA 0x24 E121 Poplach Přepad Nátlak Vysoká 

29. HR 0xA4 R121 Návrat Přepad Tíseň – návrat Nízká 

30. JP 0x63 E466 Do Servisu  Nízká 

31. JR 0xE3 R466 Ze Servisu  Nízká 

32. JT 0x55 E625 Čas změněn  Nízká 

33. LB 0x01 E627 Lokální programování – 

začátek 

 Nízká 

34. LR 0xBA R351 Linka – návrat  Nízká 

35. LS 0x81 R628 Lokální programování – 

stop 

 Nízká 

36. LT 0x3A E351 Porucha linky  Nízká 

37. MA 0x48 E100 Zdravotní poplach  Vysoká 

38. MB 0x51 E570 Zdravotní vyblokování  Nízká 

39. – 0xB0 E009 Zdravotní dohled dlouhý – 

návrat 

 Nízká 

40. R100 0xC8 R100 Zdravotní – návrat  Nízká 



 Dodatek B: Kódy hlášení použité v systému Advisor Advance 

Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 373 

# Kód 

SIA 

Kód 

VdS 

Kód 

CID 

Funkce Poznámka Priorita 

zasílání 

41. – 0x30 E008 Zdravotní dohled dlouhý  Nízká 

42. MU 0xD1 R570 Zdravotní odblokování  Nízká 

43. OP 0xE1 E401 Normální vypnutí Vypnutí uživatelem Nízká 

   E407 Normální vypnutí Vzdálené vypnutí Nízká 

   E409 Normální vypnutí Vypnutí klíčovým spínačem Nízká 

44. OR 0xE1 E406 Vypnutí od poplachu Vypnutí uživatelem / klíčem 

/ vzdáleně 

Nízká 

45. PA 0x21 E120 Poplach Panika  Vysoká 

46. PB 0x51 E570 Tísňové vyblokování  Nízká 

47. PJ 0xA1 R375 Panika problém – návrat  Nízká 

48. PR 0xA1 R120 Panika návrat  Nízká 

49. PT 0x21 E375 Panika problém  Nízká 

50. PU 0xD1 R570 Tísňové odblokování  Nízká 

51. RB 0x74 E416 Vzdálené programování – 

začátek 

 Nízká 

52. RP — E602 Automatický test / test 

prozvonění 

 Nízká 

53. RR 0x53 E305 Zapnutí Zapnutí systému Nízká 

54. RS 0xF4 R416 Vzdálené programování 

úspěšné 

 Nízká 

55. RU 0x55 R416 Vzdálené programování 

selhalo 

 Nízká 

56. RX — E601 Manuální test PCO  Nízká 

57. TA 0x23 E144 Poplach tamper Zóna tamper Střední 

   E145 Poplach tamper  Střední 

   E320 Poplach tamper Tamper sirény DGP Střední 

58. TB 0x51 E570 Tamper vyblokování  Nízká 

59. TR 0xA3 R144 Tamper – návrat Zóna tamper – návrat Nízká 

   R145 Tamper – návrat  Nízká 

   R320 Tamper – návrat Návrat sirény DGP Nízká 

   R370 Tamper – návrat Tamper KeyBox – návrat Nízká 

60. TT 0x23 E370 Aktivní zóna KeyBox  Vysoká 

61. TU 0xD1 R570 Tamper odblok.  Nízká 

62. UB 0x51 E570 Vyblokování DGP / RAS / 

audia / zóny 

DGP / RAS / audia / zóna 

izolovány 

Nízká 

63. UU 0xD1 R570 DGP / RAS / audia / zóna 

zařazeny 

DGP / RAS / audia / zóna 

odizolovány 

Nízká 

64. WF 0xF6 E612 Porucha krokového testu  Nízká 

65. WP 0x76 E611 Krokový test úspěšný  Nízká 
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# Kód 

SIA 

Kód 

VdS 

Kód 

CID 

Funkce Poznámka Priorita 

zasílání 

66. XH 0xB0 R344 RF zahlcení – návrat  Nízká 

67. XQ 0x30 E344 RF zahlcení  Nízká 

68. XR 0xB0 R384 Hlásič nebo přívěšek 

baterie nízké napětí 

obnova 

 Nízká 

69. XT 0x30 E384 Hlásič nebo přívěšek 

baterie nízké napětí 

 Nízká 

70. YC 0x37 E350 Porucha komunikace Porucha zařízení ISDN / 

GSM / hlas / zvuk 

Nízká 

71. YK 0xB9 R354 Obnovení komunikace Obnovení zařízení ISDN / 

GSM / hlas / zvuk 

Nízká 

72. YR 0xB3 R302 Akumulátor / pojistka 

systému – návrat 

Obnovení baterie / pojistky 

DGP / komunikátoru 

Nízká 

73. YS 0x39 E354 Problém s komunikací Selhání komunikace (FTC) Nízká 

74. YT 0x33 E302 Problém akumulátoru / 

pojistky systému 

Porucha baterie / pojistky 

DGP / komunikátoru 

Nízká 

75. ZA 0x40 E152 Technický poplach – nízká 

teplota 

Poplach detektoru nízké 

teploty 

Střední 

76. ZB 0x51 E570 Technický návrat – nízká 

teplota 

Návrat detektoru nízké 

teploty 

Nízká 

77. ZJ 0xB0 R381 Technické vyblokování – 

nízká teplota 

Vyblokování detektoru 

nízké teploty 

Nízká 

78. ZR 0xC0 R152 Technické odblokování – 

nízká teplota 

Odblokování detektoru 

nízké teploty 

Nízká 

79. ZS 0x30 E381 Technický dohled dlouhý – 

nízká teplota 

Poplach dlouhého dohledu 

detektoru nízké teploty 

Nízká 

80. ZU 0xD1 R570 Technický dohled dlouhý – 

návrat – nízká teplota 

Návrat dlouhého dohledu 

detektoru nízké teploty 

Nízká 

81. YA 0x23 E321 Porucha sirény  Nízká 

82. YH 0xA3 R321 Siréna – návrat  Nízká 

83. NC 0x34 E356 Porucha dotazování PCO Puls neaktivní Nízká 

84. NR 0xB4 R356 Dotazování PCO – návrat Puls aktivní Nízká 

85. CP 0x61 R403 Auto zap. Zapnout podle časového 

rozvrhu 

Nízká 

86. OA 0xE1 E403 Auto vyp. Vypnout podle časového 

rozvrhu 

Nízká 

87. OT 0x61 E608 Zpožděné zavření Odložené automatické 

zapnutí 

Nízká 

88. OK 0x61 R608 Časné otevření Ruční vypnutí před 

automatickým vypnutím 

Nízká 

89. IA 0x63 E313 Požadavek technika na 

resetování 

 Nízká 

90. IR 0xE3 R313 Návrat po resetu technika  Nízká 
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# Kód 

SIA 

Kód 

VdS 

Kód 

CID 

Funkce Poznámka Priorita 

zasílání 

91. GA 0x73 E151 Technický poplach – plyn Poplach detektoru plynu Vysoká 

92. GR 0xF3 R151 Technický návrat – plyn Návrat detektoru plynu Vysoká 

93. GB 0x51 E570 Technické vyblokování – 

plyn 

Vyblokování detektoru 

plynu 

Nízká 

94. GU 0xD1 R570 Technické odblokování – 

plyn 

Odblokování detektoru 

plynu 

Nízká 

95. GS 0x30 E381 Technický dohled dlouhý – 

plyn 

Poplach dlouhého dohledu 

detektoru plynu 

Nízká 

96. GJ 0xB0 R381 Technický dohled dlouhý – 

návrat – plyn 

Návrat dlouhého dohledu 

detektoru plynu 

Nízká 

97. KA 0x12 E158 Technický poplach – 

vysoká teplota 

Poplach detektoru vysoké 

teploty 

Střední 

98. KR 0x92 R158 Technické vyblokování – 

vysoká teplota 

Vyblokování detektoru 

vysoké teploty 

Střední 

99. KB 0x51 E570 Technický dohled dlouhý – 

návrat – vysoká teplota 

Návrat dlouhého dohledu 

detektoru vysoké teploty 

Nízká 

100. KU 0xD1 R570 Technický návrat – vysoká 

teplota 

Návrat detektoru vysoké 

teploty 

Nízká 

101. KS 0x30 E381 Technický dohled dlouhý – 

vysoká teplota 

Poplach dlouhého dohledu 

detektoru vysoké teploty 

Nízká 

102. KJ 0xB0 R381 Technické odblokování – 

vysoká teplota 

Odblokování detektoru 

vysoké teploty 

Nízká 

103. WA 0x75 E154 Technický poplach – voda Poplach detektoru vody Střední 

104. WR 0xF5 R154 Technický návrat – voda Návrat detektoru vody Střední 

105. WB 0x51 E570 Technické vyblokování – 

voda 

Vyblokování detektoru vody Nízká 

106. WU 0xD1 R570 Technické odblokování – 

voda 

Odblokování detektoru 

vody 

Nízká 

107. WS 0x30 E381 Technický dohled dlouhý – 

voda 

Poplach dlouhého dohledu 

detektoru vody 

Nízká 

108. WJ 0xB0 R381 Technický dohled dlouhý – 

návrat – voda 

Návrat dlouhého dohledu 

detektoru vody 

Nízká 

109. ES 0x23 E145 Poplach tamper Poplach tamper DGP / RAS 

/ audia 

Střední 

110. EJ 0xA3 R145 Tamper – návrat Návrat po tamperu DGP / 

RAS / audia 

Střední 

111. HV 0x21 E129 Potvrzení poplachu typu 

přepad 

 Střední 

112. HW 0xA1 R129 Obnovení potvrzeného 

poplachu typu přepad  

 Nízká 

113. UA 0x20 E140 Technická zóna – 

všeobecný poplach 

 Střední 
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# Kód 

SIA 

Kód 

VdS 

Kód 

CID 

Funkce Poznámka Priorita 

zasílání 

114. UR 0xA0 R140 Technická zóna – 

obnovení všeobecného 

poplachu 

 Střední 

115. TS 0x71 E607 Spuštění krokového testu 

jednotlivé zóny 

Spuštění testu jednotlivé 

zóny, dále funguje i pro 

více zvolených zón 

Vysoká 

116. TE 0xF1 R607 Ukončení krokového testu 

jednotlivé zóny 

Ukončení testu jednotlivé 

zóny, dále funguje i pro 

více zvolených zón 

Nízká 

117. LU 0x55 R628 Chyba lokálního 

programování 

 Nízká 

118. YP 0x32 E301 Potíže s napájecím 

zdrojem 

 Nízká 

119. YQ 0xB2 R301 Obnovení činnosti 

napájecího zdroje 

 Nízká 

120. CI — E455 Automatické nastavení 

selhalo 

 Nízká 

121. DD — E421 Příst.zakázaný Neznámá karta Nízká 

Tabulka 35: Hodnoty kódů hlášení SIA a CID 

# Kód 

SIA 

Typ dílčí události a rozsah Kód 

CID 

Rozsah 

skupiny 

Rozsah bodů 

1. AN Zóna (1–128, 257–368) R393 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

2. AR DGP (299–307) R301 Systém (0) DGP (65–72) 

3. AS Zóna (1–128, 257–368) E393 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

4. AT DGP (299–307) E301 Systém (0) DGP (65–72) 

5. BA Zóna (1–128, 257–368) E130 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

6. BB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

7. BC Systém (0), Uživatel (1–50) E406 Oblast (1–8) Uživatel (0), Uživatel (1–

50) 

8. BJ Zóna (1–128, 257–368) R381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

9. BR Zóna (1–128, 257–368) R130 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

10. BT Zóna (1–128, 257–368) E380 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

11. BU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

12. BV Zóna (1–128, 257–368) E139 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

13. BW Zóna (1–128, 257–368) R139 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

14. BZ Zóna (1–128, 257–368) E381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

15. CF Uživatel (1–50) E408 Systém (0) Uživatel (1–50) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

16. CG Uživatel (1–50) E456 Systém (0) Uživatel (1–50) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 
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# Kód 

SIA 

Typ dílčí události a rozsah Kód 

CID 

Rozsah 

skupiny 

Rozsah bodů 

17. CL RAS (401–408) – – – 

  Uživatel (1–50) R401 Oblast (1–8) Uživatel (1–50) 

  Systém (0) R407 Systém (0)  

  Zóna (1–128, 257–368) R409 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

18. EE Uživatel (1–50) E374 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

19. ER DGP (299–307), RAS (401–

408) 

R143 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

  Číslo pojistky DGP (316–324) R300 Systém (0) DGP (65–72) 

  Č. dotazu DGP (332–340), č. 

dotazu RAS (465–472) 

R330 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

20. ET DGP (299–307), RAS (401–

408) 

E143 Systém (0) RAS (1–8), DGP (65–72) 

  Číslo pojistky DGP (316–324) E300 Systém (0) DGP (65–72) 

  Č. dotazu DGP (332–340), č. 

dotazu RAS (465–472) 

E330 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

21. FA Systém (0) E110 Systém (0) RAS (1–8) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

22. FB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

23. FJ Zóna (1–128, 257–368) R373 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

24. FR Zóna (1–128, 257–368) R110 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

25. FT Zóna (1–128, 257–368) E373 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

26. FU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

27. FW Zóna (1–128, 257–368) – Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

28. HA Uživatel (1–50) E121 Oblast (1–8) Uživatel (1–50) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

29. HR RAS (401–408) R121 Systém (0) RAS (1–8) 

30. JP Systém (0) E466 Systém (0) − 

31. JR Systém (0) R466 Systém (0) − 

32. JT Uživatel (1–50) E625 − − 

33. LB Systém (0) E627 − − 

34. LR Komunikační cesta (0–6) [1] R351 Systém (0) − 

35. LS Systém (0) R628 − − 

36. LT Komunikační cesta (0–6) [1] E351 Systém (0) − 

37. MA Systém (0) E100 Systém (0) RAS (1–8) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

38. MB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

39. MJ Zóna (1–128, 257–368) – Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

40. MR Zóna (1–128, 257–368) R100 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 
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# Kód 

SIA 

Typ dílčí události a rozsah Kód 

CID 

Rozsah 

skupiny 

Rozsah bodů 

41. MS Zóna (1–128, 257–368) – Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

42. MU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

43. OP Uživatel (1–50) E401 Oblast (1–8) Uživatel (1–50) 

  Systém (0) E407 Systém (0)  

  Zóna (1–128, 257–368) E409 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

44. OR Uživatel (1–50) E406 Systém (0) Uživatel (1–50) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

45. PA Systém (0) E120 Systém (0) RAS (1–8) 

  Uživatel (1–50)  Oblast (1–8) Uživatel (1–50) 

  Zóna (1–128, 257–368)  Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

46. PB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

47. PJ Zóna (1–128, 257–368) R375 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

48. PR Zóna (1–128, 257–368) R120 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

49. PT Zóna (1–128, 257–368) E375 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

50. PU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

51. RB Nepoužito (0) E416 Systém (0) − 

52. RP Nepoužito (0) E602 − − 

53. RR DGP (299–307), RAS (401–

408) 

E305 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

54. RS Systém (0) R416 Systém (0) − 

55. RU Systém (0) – − − 

56. RX Systém (0) E601 Systém (0) − 

57. TA Zóna (1–128, 257–368) E144 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

  DGP (299–307), RAS (401–

408) 

E145 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

  DGP (316–324) E320 Systém (0) DGP (65–72) 

58. TB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast Zóna (1–128, 257–368) 

59. TR Zóna (1–128, 257–368) R144 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

  DGP (299–307), RAS (401–

408) 

R145 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

  DGP (316–324) R320 Systém (0) DGP (65–72) 

60. TT Zóna (1–128, 257–368) E370 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

61. TU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

62. UB DGP (299–307), RAS (401–

408) 

E570 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

  Zóna (1–128, 257–368) – – – 
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# Kód 

SIA 

Typ dílčí události a rozsah Kód 

CID 

Rozsah 

skupiny 

Rozsah bodů 

63. UU DGP (299–307), RAS (401–

408) 

R570 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

  Zóna (1–128, 257–368) – – – 

64. WF Oblast (1–8) E612 Oblast (1–8) Oblast (1–8) 

65. WP Oblast (1–8) E611 Oblast (1–8) Oblast (1–8) 

66. XH DGP (299–307) R344 Systém (0) DGP (65–72) 

  Komunikační cesta (0–6) [1]    

67. XQ DGP (299–307) E344 Systém (0) DGP (65–72) 

  Komunikační cesta (0–6) [1]    

68. XR Zóna (1–128, 257–368) R384 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

  Přívěsek (1–112)    

69. XT Zóna (1–128, 257–368) E384 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

  Přívěsek (1–112)    

70. YC Systém (0) E350 Systém (0) − 

71. YK Systém (0) R354 Systém (0) − 

72. YR DGP (299–307) R302 Systém (0) DGP (65–72) 

73. YS Systém (0) E354 Systém (0) − 

74. YT DGP (299–307) E302 Systém (0) DGP (65–72) 

  Zóna (1–128, 257–368)    

75. ZA Zóna (1–128, 257–368) E152 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

76. ZB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

77. ZJ Zóna (1–128, 257–368) R381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

78. ZR Zóna (1–128, 257–368) R152 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

79. ZS Zóna (1–128, 257–368) E381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

80. ZU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

81. YA DGP (316–324) E321 Systém (0) DGP (65–72) 

82. YH DGP (316–324) R321 Systém (0) DGP (65–72) 

83. NC PCO (1–16) E356 Systém (0) PCO (1–16) 

84. NR PCO (1–16) R356 Systém (0) PCO (1–16) 

85. CP Systém (0) R403   

86. OA Systém (0) E403   

87. OT Uživatel (1–50) E608   

88. OK Uživatel (1–50) R608   

89. IA Systém (0) E313   

90. IR Uživatel (1–50) R313   

91. GA Zóna (1–128, 257–368) E151 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

92. GR Zóna (1–128, 257–368) R151 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 
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# Kód 

SIA 

Typ dílčí události a rozsah Kód 

CID 

Rozsah 

skupiny 

Rozsah bodů 

93. GB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

94. GU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

95. GS Zóna (1–128, 257–368) E381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

96. GJ Zóna (1–128, 257–368) R381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

97. WA Zóna (1–128, 257–368) E154 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

98. WR Zóna (1–128, 257–368) R154 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

99. WB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

100. WU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

101. WS Zóna (1–128, 257–368) E381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

102. WJ Zóna (1–128, 257–368) R381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

103. KA Zóna (1–128, 257–368) E158 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

104. KR Zóna (1–128, 257–368) R158 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

105. KB Zóna (1–128, 257–368) E570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

106. KU Zóna (1–128, 257–368) R570 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

107. KS Zóna (1–128, 257–368) E381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

108. KJ Zóna (1–128, 257–368) R381 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

109. ES DGP (299–307), RAS (401–

408) 

R145 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

110. EJ DGP (299–307), RAS (401–

408) 

E145 Systém (0) DGP (65–72), RAS (1–8) 

111. HV Zóna (1–128, 257–368) E129 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

112. HW Zóna (1–128, 257–368) R129 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

113. UA Zóna (1–128, 257–368) E140 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

114. UR Zóna (1–128, 257–368) R140 Oblast (1–8) Zóna (1–128, 257–368) 

115. TS Oblast (1–8) E607 Oblast (1–8) Oblast (1–8) 

116. TE Oblast (1–8) R607 Oblast (1–8) Oblast (1–8) 

117. LU Systém (0) R628 Oblast (1–8) Oblast (1–8) 

118. YP DGP (299–307) E301 Systém (0) DGP (65–72) 

119. YQ DGP (299–307) R301 Systém (0) DGP (65–72) 

120. CI Uživatel (1–50) E455 Oblast (1–8) Uživatel (1–50) 

121. DD RAS (401–408) E421 Systém (0) RAS (1–8) 

  Karta    

[1] Komunikační cesta je jedna z následujících možností: 

• 1: PSTN 

• 2: ISDN 

• 3: GSM 

• 4: IP 

• 5: TDA9xx 

• 6: TDA74xx 
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• 7: TDA75xx 

• 61: TDA74xx virtuální port GPRS 

• 62: TDA74xx virtuální port ETH 

• 71: TDA75xx virtuální port GPRS 

• 72: TDA75xx virtuální port ETH 

Poznámka: Rozsah zasílání SIA předpokládá číslování expandérů od 0 do 8, kde expandér 0 

představuje samotnou ústřednu. 
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Slovníček pojmů 

 

Akce Akce je uživatelsky programovatelná funkce, kterou lze provést 

automaticky na základě naprogramovaného časového rozvrhu. 

Aktivní Viz část Normální / Aktivní / Tamper / Vyblokovaná / Izolovaná / 

Maskováno / Porucha. 

Anti-passback Funkce anti-passback umožňuje uživatelům přesun z jednoho regionu 

do druhého. Vstoupit dvakrát za sebou do jednoho regionu buď není 

možné, anebo to způsobí zaprotokolování a oznámení události obsluze.  

Audio zařízení Audio zařízení slouží k obousměrnému zvukovému ověření poplachu. 

Autozap Automatické zapnutí budovy se zahájí podle časového rozvrhu. Viz 

pojmy Časový rozvrh. 

Bezdrátová kamera 

PIR 

Bezdrátový detektor PIR s vestavěnou digitální kamerou, která může 

pořizovat snímky a odesílat je do ovládacího panelu při aktivaci 

konkrétních zón.  

Bezdrátový expander Expander, který shromažďuje data odesílaná bezdrátovými senzory a 

přívěsky a předává je ovládacímu panelu. 

Bezdrátový kamerový 

expander PIR 

Bezdrátový expander, který shromažďuje data odesílaná bezdrátovými 

kamerami PIR a předává je ovládacímu panelu. 

Centrální pult Společnost, která monitoruje, zda u zabezpečovacího systému došlo 

k poplachu. Centrální pult se nachází mimo budovy/oblasti, které 

monitoruje. 

Časový rozvrh Časová sada akcí s denní strukturou. 

Částečné zapnutí Stav části oblasti, ve které změna stavu určité zóny (z normálního do 

aktivního) způsobí poplach. Oblast nebo budova je částečně zapnuta, 

pokud je částečně prázdná. Například prostor před domem je částečně 

zapnutý, ale prostor v domě je stále vypnutý. 

Čtečka Zařízení sloužící k řízení přístupu, které čte přístupové karty. Podle 

potřeb a typu karet může být tímto zařízením například čtečka 

magnetických proužků nebo přibližovací čtečka. Může být součástí 

klávesnice. 

DGP Panel pro shromažďování dat. Viz pojem Expander. 

Dialer Elektronické zařízení, které umožňuje systému Advisor Advanced 

přenášet poplachy a jiné události do centrálního pultu. Lze také používat 

k nahrávání a stahování dat. 

Dotaz Dotazovací hlášení trvale odesílané ovládacím panelem systému 

Advisor Advanced do expanderů a klávesnic. Dotazování umožňuje 

vzdáleným jednotkám přenášet data do ovládacího panelu. 
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DTMF Signalizace tónovou volbou. Tónová volba DTMF umožňuje obsluze 

centrálního pultu zasílání specifických příkazů do ústředny 

prostřednictvím aktivní audio relace. 

Dveřní jednotka Expandér pro čtvery dveře je ústředna řízení přístupu, která přesahuje 

systém ATS s pokročilými funkcemi řízení přístupu.  

Dveřní kontakt Magnetický kontakt pro detekci, zda jsou otevřeny dveře nebo okno. 

Dveřní ovládání Ovládání dveří. Část funkcí pro ovládání přístupu. 

Dvojitý Dvojitý detektor. Bezpečnostní zařízení sloužící k detekci narušitelů v 

určité části oblasti nebo budovy. Je založeno na dvou technologiích – 

například PIR a RADAR nebo PIR a ultrazvuk. 

Expander Zařízení, které shromažďuje data z jiných zabezpečovacích zařízení v 

oblasti a přenáší je do ovládacího panelu Advisor Advanced. 

Expander výstupů Modul desky s plošnými spoji, který se připojuje k ovládacímu panelu 

Advisor Advanced nebo k expanderu, aby poskytoval reléové výstupy 

nebo výstupy s otevřeným kolektorem.  

Historie Seznam minulých poplachů a událostí řízení přístupu uložených 

v paměti, který lze zobrazit na klávesnici LCD nebo prostřednictvím 

připojení k počítači. 

Hlášení Viz pojem Hlášení poplachu. 

Hlášení poplachu Postup přenosu poplachových událostí nebo jiných událostí do 

centrálního pultu pomocí vytáčení a sady pravidel nazývaných protokol. 

Inteligentní dveře Existují dva typy dveří v systému ATS: 

 - Inteligentní dveře: Dveře řízené dveřní jednotkou. Dveře lze použít pro 

pokročilé ovládání přístupu. 

- Standardní dveře: Dveře řízené ústřednou. Umožňují pouze základní 

funkce řízení přístupu. 

Klávesnice Zařízení, které slouží jako ovládací panel uživatele pro bezpečnostní 

volby oblastí nebo přístupových bodů (dveří). Klávesnicí může být 

konzola (klávesnice LCD používaná k programování ovládacího panelu, 

provádění voleb uživatele, zobrazování poplachů atd.) nebo jiné 

zařízení, které lze použít k provádění bezpečnostních funkcí, jako je 

zapínání/vypínání, otevírání dveří atd. 

Klíčový spínač Zařízení používající spínač k zapínání a vypínání oblastí. K zapnutí 

spínače je nutný klíč. 

Krokový test Zkouška prováděná uživatelem nebo technikem. Při tomto test musí 

uživatel nebo technik procházet kolem detektorů, aby je aktivoval. Cílem 

je vyzkoušet funkčnost zabezpečovacího systému. 

Kurzor Blikající podtržítko na displeji LCD, které oznamuje, kde se zobrazí další 

znak zadaný na klávesnici. 

LCD Displej s tekutými krystaly. Součást klávesnice, na které se zobrazují 

zprávy. 

LED Elektroluminiscenční dioda. Světelná kontrolka na klávesnici, která 

oznamuje stav. Například oblast v poplachu, porucha komunikace atd. 

Libovolná číslice, karta Médium, které obsahuje pověření, díky němuž může být uživatel 

identifikován zabezpečovacím zařízením. Karta je přiřazena uživateli v 

konfiguraci uživatele, kterou jsou definována přístupová práva. Též 

nazývaná průkazem. Karty se používají u čteček nebo klávesnic 

s vestavěnými čtečkami. 
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Makro logika Sada pravidel, která se vytváří logickými vstupy a logickými rovnicemi. 

Slouží k ovládání výstupů a uživatelských skupin. 

Nátlak Situace, kdy je uživatel nucen narušit zabezpečení systému (například 

přinucen pachatelem se zbraní, aby otevřel dveře). Systém Advisor 

Advanced je vybaven tísňovou funkcí, která umožňuje uživateli aktivovat 

signál (například upozornění centrálního pultu). Toto se provádí 

zadáním tísňové číslice ve spojení s kódem PIN. 

Normální / Aktivní / 

Tamper / Vyblokovaná 

/ Izolovaná / 

Maskováno / Porucha 

Popisuje stav zóny. 

• Normální: Zóna není aktivovaná. Například zavřené požární únikové 

dveře. 

• Aktivní: Zóna je aktivovaná. Například otevřené požární únikové 

dveře. 

• Tamper: Zóna je otevřená nebo zkratovaná. Někdo se mohl pokusit 

o narušení zabezpečovacího prvku. 

• Vyblokovaná: Zóna byla vyblokována od indikování normálního 

nebo aktivního stavu. Je vyloučena z funkce jakožto část systému 

po určitou dobu. Tampery jsou však i nadále monitorovány. 

• Izolovaná: Zóna byla vyblokována od indikování normálního nebo 

aktivního stavu. Je trvale vyloučena z funkce jakožto část systému. 

• Maskováno: Detektor je maskovaný. 

• Porucha: Detektor hlásí interní poruchu. 

Oblast Část budovy se zvláštními bezpečnostními požadavky. Pomocí systému 

Advisor Advanced lze rozdělit jakoukoli budovu na různé oblasti 

s různými bezpečnostními požadavky. Každá oblast má své zóny. 

Každá oblast je identifikována číslem nebo názvem. Příklad – oblast 1, 

provozovna atp. 

Obousměrné audio Obousměrné audio umožňuje obsluze centrálního pultu poslouchat živý 

zvuk z chráněných budov s aktivním poplachem a rovněž i odpovídat. 

Obrácený krokový test Test při kterém se vyhodnocuje počet dnů neaktivity jednotlivé zóny. 

Obtěžující poplach Poplach, který spouští bezpečnostní zařízení. Nejedná se o poplach 

způsobený vloupáním. Může být způsoben otevřenými okny, zvířaty 

nebo nesprávnou projekcí bezpečnostních zařízení. 

Ovládací panel Elektronické zařízení, které slouží k shromažďování všech dat ze zón 

budovy. Podle naprogramování a stavu oblastí generuje poplašné 

signály. Pokud je vyžadováno, poplachy a ostatní události lze hlásit do 

centrálního pultu. 

Ovládání poplachu Ovládání poplašných funkcí. 

Ovládání přístupu Ovládání přístupu do bezpečnostní oblasti nebo odchodu z ní dveřmi. 

PIN 4 až 10místné číslo přidělené uživateli nebo vybrané uživatelem. Kód 

PIN je nutné zadat na klávesnici systému Advisor, jelikož je 

předpokladem k provádění většiny voleb systému Advisor Advanced. 

V konfiguraci systému Advisor Advanced je kód PIN spojen s číslem 

uživatele, které identifikuje držitele kódu PIN v systému. 

PIR Pasivní infračervený detektor. Bezpečnostní zařízení sloužící k detekci 

narušitelů v určité části oblasti nebo budovy. Pracuje na principu 

detekce infračerveného záření.  
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Poplach Stav zabezpečovacího systému, kdy zařízení připojené k zóně je 

aktivováno a stav této oblasti je takový, že je tuto aktivaci nutné 

signalizovat. Například zámek dveří byl narušen, což způsobilo 

rozeznění sirény. 

Poplach vyvolaný 

vloupáním 

Poplach spuštěný zabezpečovacím zařízením, jako je PIR nebo dveřní 

kontakt, který indikuje, že se dovnitř dostal někdo bez oprávnění vstupu. 

Také se může nazývat poplachem narušitele. 

Poslech Viz obousměrné audio 

Požadavek na 

opuštění zóny 

Zóna, která je naprogramována k otevření dveří pomocí tlačítka nebo 

detektoru PIR. Slouží k umožnění odchodu uživatelům bez použití 

dveřní čtečky. Požadavek na odchod se často označuje zkratkou RTE. 

Také se označuje jako ústup. 

Požární poplach Poplach vyvolaný požárem nebo detektory kouře a oznamující vznik 

požáru. 

Přemostění Proces, který automaticky zabrání zóně generovat poplach, když je 

aktivní. Např. přemostění zabrání dveřím generovat poplach, když jsou 

otevřené na krátkou dobu. 

Přepad (Tichý) poplach, který se spouští tísňovým tlačítkem. Normálně 

nespouští žádnou sirénu, pouze odesílá hlášení do centrálního pultu. 

Také se může nazývat tlačítkem Panika. 

Připojené / odpojené V provozu / není v provozu. Zařízení může být mimo provoz z důvodu 

vnitřní poruchy nebo může být odpojeno od ovládání. 

Přívěsek Osobní bezdrátové zařízení, které se používá k provádění 

naprogramovaných funkcí, například zapínání nebo vypínání sledování 

budov, otevírání dveří. 

RAS Vzdálená zapínací stanice. Viz pojem Klávesnice. 

Region Region je definovaná oblast s řízeným přístupem, která je ohraničena 

dveřmi. Regiony používá funkce anti-passback ke sledování, ve kterých 

regionech se uživatelé nachází. Přesuny z jednoho regionu do druhého 

mohou být znemožněny nastavením funkce anti-passback. 

Region s vysokou 

bezpečností (HSR) 

Regiony s vysokou bezpečností (HSR) vyžadují přítomnost určitého 

počtu uživatelů s vysokou bezpečností (HSU), kteří umožní přístup 

uživatelům s normální bezpečností. Pokud uživatel s vysokou 

bezpečností region opustí a bude v něm proto nedostatečný počet 

přítomných HSU, dojde ke spuštění alarmu, kterému bude předcházet 

období předvýstrahy. 

Systém nepovolí normálnímu uživateli zůstat v HSR, pokud v něm 

nebudou přítomní HSU. Poslední uživatel s vysokou bezpečností proto 

nebude mít povoleno odejít z oblasti s vysokou bezpečností, pokud v ní 

budou přítomni normální uživatelé. 

Seznam akcí Seznamy akcí sdružují nakonfigurované akce. Ty potom mohou být 

provedeny automaticky na základě naprogramovaného časového 

rozvrhu. 

Skupina dveří Skupiny dveří určují, kdy je povolen přístup ke konkrétním dveřím. 

Skupiny dveří jsou přiřazeny uživatelům. Každá skupina dveří může mít 

jiné časové období (rozvrh), kdy lze umožnit přístup ke dveřím. 

Speciální den Datum, kdy jsou platné alternativní časové úseky v aktivním časovém 

rozvrhu. 

Spořič obrazovky Viz pojem Zapnutý displej. 
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Spouštěč Spouštěče jsou systémové proměnné, které lze používat v makro logice 

pro vzdálené ovládání výstupů. Každý spouštěč disponuje 7 nezávislými 

příznaky, které lze zapnout nebo resetovat. Příznaky lze řídit různými 

způsoby: časovým rozvrhem, příkazy pomocí zpráv SMS, přívěsky nebo 

softwarem v počítači. 

Tamper Situace, kdy je zóna, klávesnice, ovládací panel, expander nebo 

příslušná kabeláž záměrně nebo náhodně poškozena. Funkce tamper 

u systému Advisor Advanced aktivuje signál, jakmile dojde k události 

tamper. 

Poplachy tamper ze zón se nazývají zónové tampery. 

Technik Osoba z instalační firmy, která je schopna instalovat a servisovat 

ovládací panel. 

Firma, která instaluje a provádí servis zabezpečovacího zařízení. 

Test detektoru Funkce poplachového systému pro detektory s vyhrazeným testovacím 

vstupem. Po aktivaci testovacího vstupu ústředna zkontroluje, zda 

detektor odesílá patřičný poplachový signál do systému. Tato funkce 

umožňuje testování těžko přístupných detektorů. 

Tlačítko Panika Viz pojem Přepad. 

Up/Download Protokol zajišťující prostředky k zobrazení stavu systému Advisor 

Advanced nebo změnu parametrů systému místně nebo vzdáleně. 

Uživatel Kdokoliv, kdo používá systém Advisor Advanced. Uživatelé jsou 

identifikováni systémem Advisor Advanced pomocí jedinečného čísla, 

které je přiřazeno kódu PIN nebo kartě. 

Uživatel s vysokou 

bezpečností (HSU) 

Viz pojem Region s vysokou bezpečností. 

Uživatelská skupina Uživatelské skupiny definují volby a povolení přístupná uživatelům. 

Virtuální zóna Zóna, jejíž stav závisí na stavu naprogramovaného výstupu namísto na 

elektrickém signálu ve vstupu. Virtuální zóny se používají v pokročilém 

programování funkcí. 

Vyblokování  Viz část Normální / Aktivní / Tamper / Vyblokovaná / Izolovaná / 

Maskováno / Porucha. 

Vypnutí Stav oblasti, když je obsazená a normální činnost v ní nespustí poplach. 

Vypnuto Viz pojem Vypnutí. 

Vzdálená klávesnice Viz pojem Klávesnice. 

Vzdálený expander Viz pojem Expander. 

Zapínací stanice (RAS) Viz pojem Klávesnice. 

Zapnutí Stav oblasti, ve které změna stavu určité zóny (z normálního do 

aktivního) způsobí poplach. Oblast nebo budova se zapíná pouze tehdy, 

je-li neobsazená. Některé zóny (například sklepy) mohou zůstat zapnuté 

trvale. 

Zapnuto Viz pojem Zapnutí. 

Zapnutý displej Zapnutý displej se aktivuje na klávesnici po určité době nečinnosti. 

V tomto režimu jsou informace zobrazené na displeji a signalizace 

kontrolkami LED z bezpečnostních důvodů velmi omezené. K návratu 

do normálního režimu zobrazení je třeba zásah uživatele. 
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Zóna Zóna představuje elektrický signál ze zabezpečovacího zařízení nebo 

skupiny zařízení (detektor PIR, dveřní kontakt) do systému Advisor 

Advanced. Každé zařízení se identifikuje číslem nebo názvem zóny. 

Příklad – Zóna 14, Dveře požárního východu. 
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prodlužovat zkušební volání, 151 

programování, 83, 398 

programování bezdrátových zařízení, 106 

programování kamer, 112 

programování uživatelů, 189 

programovatelné funkce, 101 

protokol, 293, 295 

PUK, 154, 310 

pulz pro zamknutí a odemknutí, 80 

procedura otevření dveří, 81 

procedura zamknutí dveří, 82 

R 

RAS, 13, 65, 66, 165, 166 

redukovaný krokový test, 149 

region, 244 

limit karet, 182 

název, 248 

smazání, 248 

vytvoření, 247 

region s vysokou bezpečností, 245 

reporting, 96 

řešení problémů, 337 

klávesnice LCD, 338 

panely pro shromažďování dat, 338 

reset technika, 116, 270 

automatický reset, 272 

zakázat během servisu, 272 

režim Karta a PIN, 169 

režim krokového testu, 150 

rozhraní IP, 152 

rozlišení, 181 

rozložení klávesnice, 132 

rozšířená doba přemostění dveří, 233 

rozšíření zóny, 32 

rozšířený čas, 229 

rozšířený čas vypnutí, 291 

rozvrh 

aktivní rozvrh, 259 

datum startu, 259 

dveře odemknout, 232 

jméno, 259 

OT, 243 

smazání, 263 

vytvoření, 259 

RSSI, 142 

ruční test, 145 

rychlá instalace, 2 

rychlé programování, 4 

rychlé zapnutí, 171 

rychlost linky, 309 

rytmický signál, 299 

častý, 299 

S 

sběrnice systému, 23 

schéma, 34, 288 

senzor v technické zóně, 207 

sériové číslo, 323 

servis, 140 

čas, 268 

potvrzení uživatelem, 270 

seznam akcí, 86 

seznam otevřených zón, 141 

seznam událostí, 353 

šifrování, 300 

signalizace poruch, 275 

síla úderu, 212 

SIM, 310 

siréna, 30 

síť GPRS 

registrace, 154 

stav, 155 

síť GSM, 311 

diagnostika, 154 

dostupnost, 311 

hledat, 311 

kód, 155 

registrace, 154 

síla signálu, 155 

stav kódu PIN, 154 

skupina dveří, 246 

název, 246 

smazání, 247 

vytvoření, 246 

skupina oblastí, 54 

název, 220 

přiřazení oblastí, 220 

slovníček pojmů, 383 

smazání akce, 262 

smazání časového úseku, 260 

smazání centrálního pultu, 297 

smazání připojení počítače, 320 

smazání regionu, 248 

smazání rozvrhu, 263 
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smazání skupiny dveří, 247 

smazání speciálního dne, 263 

smazání spouštěče, 256 

smazání uživatele, 193 

smazat 

audio zařízení, 188 

čtečka, 186 

dveře, 235 

expander, 177 

klávesnice, 174 

makro, 184 

notifikace, 325 

výstup, 255 

zóna, 211 

SMS, 314 

centrum, 314 

čítač, 156 

doručování, 315 

hlášení, 72, 194 

hlavička, 315 

limit zpráv, 315 

ovládání, 72, 194 

PIN, 315 

znaková sada, 315 

soak test, 203 

čas, 269 

speciální den, 257, 262 

čas konce, 263 

čas startu, 263 

název, 263 

smazání, 263 

vytvoření, 262 

speciální režim krokového testu, 150 

spouštěč, 249 

jméno, 255 

název, 255 

smazání, 256 

stav, 146 

vytvoření, 255 

správa uživatelů, 189 

standardní dveře, 77 

standardní krokový test, 147 

start čas, 260, 263 

statistiky IP, 152 

stav, 146 

stav oblasti, 172 

stav panelu, 146 

stav RF, 142 

stav vstupu, 141, 146 

stavy zařízení, 165 

stínění, 22 

strom nabídek, 398 

systémový kód, 272 

T 

tamper kódu, 60, 126 

tamper oblast, 167 

technický poplach, 205 

technik, 67 

čas, 268 

potvrzení uživatelem, 270 

telefon uživatele, 194 

telefonní číslo, 297 

test, 141 

audio relace, 94 

baterie, 156, 157 

komunikace, 94 

obousměrné audio, 160 

poslech, 160 

test baterie, 156, 157 

automatický test, 156 

čas startu, 157 

doba trvání, 157, 158 

frekvence, 157 

výměna baterie, 158 

test detektoru, 144 

automatický test, 209 

čas, 144 

doba trvání, 144 

ruční test, 145 

test dosahu, 143 

test LED, 146 

test potvrzeného poplachu, 93, 150 

Titan, 328 

tlačítko, 60 

továrně nastavená ústředna, 32 

typ senzoru, 207 

typ uživatelské skupiny, 69 

typ zóny, 49, 200 

U 

účet, 312 

událost, 89 

události, 140, 302 

mapování, 302 

ukázka, 159 

UltraSync, 120, 323 

kanál, 302 

upgrade, 330 

upgrade firmwaru 

vzdálený, 324 

uzamknutí, 60, 126 

uzamknutí klávesnice, 60, 126 

uzemnění, 21 

uživatel, 67, 189 

jazyk, 192 

karta, 191 

PIN, 190 

programování, 189 

smazání, 193 

uživatelská skupina, 196 

volba módu oblasti, 193 

vytváření, 189 

změna, 190 

uživatel s vysokou bezpečností, 245 

čas předvýstrahy, 245 
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uživatelská skupina, 69, 196, 239 

funkce, 69 

možnosti, 197 

název, 196 

odstranění, 198 

omezení práv, 71 

typ, 197 

vytvoření, 196 

změna, 196 

uživatelská zpráva na displeji LCD, 275 

uživatelský krokový test, 147, 148, 204 

uživatelsky programované funkce, 101 

V 

verze, 330 

verze panelu, 162 

verze softwaru, 162 

verze ústředny, 162 

video port, 300 

vlastní zpráva na displeji LCD, 275 

vnější uživatel, 245 

volba módu oblasti, 193 

volby čteček, 236 

volby zapnutí, 276 

vstup, 199 

možnosti, 281 

odpor, 144 

prodloužit čas, 204 

test, 141 

zpoždění, 269 

vstup do zóny / odchod ze zóny, 173 

vstup typ, 176 

vstup/odchod, 49, 51 

přístup, 277 

zamknutí kódem PIN, 170 

vstup/výstup, 208 

vstupní čtečka, 228 

vstupní poplachy, 217 

vstupní/výstupní přemostění dveří, 235 

vstupní/výstupní zóna 

úplné nastavení, 278 

vyblokování limit, 219 

vyblokování vícenásobné aktivace, 202, 283 

vyblokovat, 201 

výchozí, 163 

výchozí hodnoty, 32 

výchozí nastavení, 134, 283 

výměna baterie, 18, 158 

vynechání 1. volání, 305 

vypnutí, 56 

zpožděné vypnutí, 56 

vysoká úroveň zabezpečení, 218 

vysokoproudý výstup, 290 

výstraha přemostění dveří, 233 

výstražný čas, 217 

výstup, 32, 76, 246, 249 

čas aktivace, 254 

DOPD, 243 

dveře násilně otevřeny, 243 

název, 251 

poplach, 246 

přidat, 251 

režim, 252 

siréna, 290 

smazat, 255 

test, 145 

upravit, 251 

výstraha, 243 

zpoždění, 254 

výstup pro sirény, 290 

výstupní čtečka, 228 

vytváření makra, 249 

vytváření uživatele, 189 

vytvoření akce, 261 

vytvoření časového úseku, 260 

vytvoření centrálního pultu, 292 

vytvoření dveří, 227 

vytvoření makra, 183 

vytvoření PC připojení, 319 

vytvoření regionu, 247 

vytvoření rozvrhu, 259 

vytvoření skupiny dveří, 246 

vytvoření speciálního dne, 262 

vytvoření spouštěče, 255 

vytvoření uživatelské skupiny, 196 

vzdálená konfigurace, 287, 324 

správce, 288 

vzdálené přihlášení, 191 

vzdálené volby, 287 

vzdálený PIN, 190, 191 

vzdálený upgrade firmwaru, 324 

vzorec, 183, 249 

Z 

zabezpečený cloud, 120 

zakázání dveří, 160 

zakončovací rezistor, 26, 176, 282 

zakončovací rezistor (EOL) sirény, 283 

zámek dat uživatele, 68 

zámek technika, 270 

zamknout data uživatele, 68 

zamknout při zavření, 238 

zamknutí dveří, 160, 232 

zámky jednotky mapy výstupů, 281 

zapnutí, 56 

zapnutý displej, 274 

časová lhůta, 267 

zařízení na sběrnici, 65, 165 

zařízení RF 

dohled, 213 

konfigurace, 212, 222 

odebrat, 214, 222 

zastavení hlasových reportů, 210 
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zkrácení odchodového času, 50, 204, 268 

zkřížení, 242 

zkušební volání, 150, 152 

časté zkušební volání, 152 

FTC, 152 

prodlužovat zkušební volání, 151 

změna dveří, 228 

změna kódu PIN, 190 

změna uživatele, 190 

změna uživatelské skupiny, 196 

zobrazit stavy na LED klávesnicích, 281 

zóna, 199 

automatický test, 209 

čas dlouho otevřená, 269 

čas předpoplachu, 217 

čas vstupu/odchodu, 215, 216 

částečné zapnutí, 56 

hlášení, 206 

hlásit jako pohrůžku, 209 

hlásit jako tíseň, 209 

izolování, 202, 209 

izolovat, 201 

kopírovat, 210 

možnosti, 201, 281 

název, 200 

oblast, 201 

odblokovat, 201 

odizolovat, 201 

odpor, 144 

omezení hlášení, 210 

OT, 240 

poplach při ponechání rozpojené zóny, 208 

přemostění, 51, 58, 145, 209 

přesun, 211 

přístup, 208 

smazat, 211 

typ, 49, 200 

vstup/výstup, 208 

vyblokovaná, 276 

vyblokovat, 201 

výstražný čas, 217 

zastavení hlasových reportů, 210 

zóna dlouho otevřena, 208 

zrušit izolování, 202 

zóna dlouho otevřena, 269 

zóny vyblokování, 243 

zpětné volání, 320 

zpožděné vypnutí, 56 

zpožděné zamknutí, 281 

zpoždění hlášení poruchy napájení, 267 

zpoždění vypnutí, 217 

zpoždění zóny, 206 

zpráva na displeji LCD, 275 

zrušit izolování, 202 

zvonek, 203, 289 
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Mapa programování 

 
 

1 Servis            

 1.1 Zobrazit události           

 1.2 Testy           

  1.2.1 Testy vstupů          

   1.2.1.1 Vstup test         

   1.2.1.2 Počet použitých zón         

   1.2.1.3 RF RSSI test         

   1.2.1.4 RF diagnostika         

   1.2.1.5 Kamtest dosah         

   1.2.1.6 Neaktivní dny         

   1.2.1.7 Zóna kOhm         

   1.2.1.8 Detektor Test  1.2.1.8.1 Trvání [sek]   

         1.2.1.8.2 Test Čas   

   1.2.1.9 Přem. Zón  1.2.1.8.3 Test při Zap   

         1.2.1.8.4 Ruční test   

  1.2.2 Otřes.det.test          

                

  1.2.3 Výstupy a spouštěče          

   1.2.3.1 Výstup test         

    1.2.3.1.1 Výstupy 1.2.3.1.2 RAS LED   

                

   1.2.3.2 Stav spouštěče         

                

  1.2.4 Stav ústředny          

   1.2.4.1 Zobr.otv.zón 1.2.4.3 Poruchy    

   1.2.4.2 Poplachy         

                

  1.2.5 Krokový test          

   1.2.5.1 Spustit         

   1.2.5.2 Volby  1.2.5.2.1 Použít interní sirénu   

         1.2.5.2.2 Použ. bzučák   

   1.2.5.3 Kr.test zóny  1.2.5.2.3 Netest.doUdál.   

   1.2.5.4 Kroktest mód  1.2.5.2.4 Tamper zóny   

   1.2.5.5 Aktivní KrokT  1.2.5.2.5 RAS / DGP tamper   

         1.2.5.2.6 Tamper sirény   

         1.2.5.2.7 Frekvence   

         1.2.5.2.8 Nutný při zap.   

         1.2.5.2.9 Reduk KrokTest   
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  1.2.6 Zkušební volání          

   1.2.6.n Volba centrálního pultu         

    1.2.6.n.1 Mód TestVolání 1.2.6.n.4 Prodlužovat čas   

    1.2.6.n.2 Čas testovacího volání 1.2.6.n.5 OpakTV při FTC   

    1.2.6.n.3 Perioda volání 1.2.6.n.6 Manuální test   

                

  1.2.7 IP diagnostika          

   1.2.7.n Volba rozhraní         

    1.2.7.n.1 Statistiky IP 1.2.7.n.4 Ping PCO   

    1.2.7.n.2 Ping hostitele 1.2.7.n.5 Stav NTP   

    1.2.7.n.3 Ping PC        

                

  1.2.8 GSM diagnostika          

   1.2.8.1 Stav kódu PIN 1.2.8.7 Síťový kód    

   1.2.8.3 GSM sit. Reg. 1.2.8.8 RSSI    

   1.2.8.4 GPRS sit. Reg. 1.2.8.9 Zpr.zasl.24hod    

   1.2.8.5 GPRS stav 1.2.8.10 Baterie stav    

   1.2.8.6 Jméno sítě         

                

  1.2.9 Test baterie          

   1.2.9.1 Test volby         

    1.2.9.1.m Volba typu zařízení        

     1.2.9.1.m.n Výběr zařízení       

      1.2.9.1.m.n.1 Čas testu      

      1.2.9.1.m.n.2 Bat. Test frek      

                

   1.2.9.2 Ruč Test Bat         

    1.2.9.2.m Volba typu zařízení        

     1.2.9.2.m.n Výběr zařízení       

      1.2.9.2.m.n.1 Čas testu      

      1.2.9.2.m.n.2 Start/Stop test      

                

   1.2.9.3 Bat. vyměněna         

                

  1.2.10 Ústř. Diag          

   1.2.10.1 Ústř. V/A 1.2.10.2 Napětí baterie    

                

  1.2.11 Kontr. karty          

  1.2.12 Demo mód          

  1.2.13 Dveře ovládání          

  1.2.14 Poslech          

   1.2.14.1 Telefonní číslo 1.2.14.2 Test. volání    
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 1.3 Software Mgmt           

  1.3.1 Verze ústředny          

  1.3.2 Jazyk ústředny          

  1.3.3 Přednastavení          

  1.3.4 USB upgrade          

   1.3.4.1 FW Upgrade 1.3.4.2 FW Nahrání    

                

 1.4 Izol.tamp.skr. 1.4.1 Tamp.skříň.čas      

      1.4.2 Tamper skříňky      

                

 1.5 Inicializace           

 1.6 Ze Servisu           

                

2 BUS zařízení            

 2.1 Nainstalovaná zařízení           

 2.2 Upravit zařízení           

  2.2.1 RAS zařízení          

   2.2.1.0 Přidat RAS         

   2.2.1.n Volba klávesnice         

    2.2.1.n.1 Typ RAS        

    2.2.1.n.2 LAN adresa        

    2.2.1.n.3 Nastavení RAS        

     2.2.1.n.3.1 Název RAS 2.2.1.n.3.4 Zobr. Sk.Obl  

     2.2.1.n.3.2 Tamper oblast 2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.  

     2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti 2.2.1.n.3.6 Ovl. Sk.Obl  

                

     2.2.1.n.3.7 Menu ovládání 2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN  

          2.2.1.n.3.7.2 Čas odhlášení  

          2.2.1.n.3.7.3 1xkarta Zap/Vyp  

          2.2.1.n.3.7.4 3xkartaZap  

                

     2.2.1.n.3.8 Odch.zamk.PIN 2.2.1.n.3.15 Stav indikací  

     2.2.1.n.3.9 Izolovat RAS 2.2.1.n.3.16 LCD podsvit  

     2.2.1.n.3.10 Tichý bzučák 2.2.1.n.3.17 Potvr.na kláv  

     2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí 2.2.1.n.3.18 Vst/Od1bzučák  

     2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka 2.2.1.n.3.19 Vst/Od2bzučák  

     2.2.1.n.3.13 Obl. ind.LED1 2.2.1.n.3.20 1 + 3 tlačítka  

     2.2.1.n.3.14 Obl. ind.LED2 2.2.1.n.3.21 Časový rozvrh  

                

    2.2.1.n.4 Menu RAS        

    2.2.1.n.5 Poslech        

    2.2.1.n.6 Odstranit RAS        
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  2.2.2 DGP zařízení          

   2.2.2.0 Přidat DGP         

   2.2.2.n Volba expanderu         

    2.2.2.n.1 Typ DGP        

    2.2.2.n.2 LAN adresa        

    2.2.2.n.3 DGP vstupy        

    2.2.2.n.4 Nastavení DGP  2.2.2.n.4.1 Název DGP  

          2.2.2.n.4.2 Tamper oblast  

    2.2.2.n.5 Menu DGP  2.2.2.n.4.3 Izolovat DGP  

    2.2.2.n.6 Odstranit DGP  2.2.2.n.4.4 Vstup typ  

          2.2.2.n.4.5 Zakončovací rez.  

    Možnosti specifické pro bezdrátové připojení:      

    2.2.2.n.4.4 Dohled        

     2.2.2.n.4.4.1 Krátký dohled       

     2.2.2.n.4.4.2 Dlouhý dohled       

     2.2.2.n.4.4.3 Kouřový dohled       

                

    2.2.2.n.4.5 Citlivost přijímače        

    2.2.2.n.4.6 DGP mód        

    2.2.2.n.4.7 DGP verze        

    2.2.2.n.4.8 Menu zarušení        

     2.2.2.n.4.8.1 Det zarušení 2.2.2.n.4.8.3 Zaruš prá  

     2.2.2.n.4.8.2 Zaruš sekundy   

                

    2.2.2.n.4.11 Tovární DGP        

                

    Možnosti specifické pro kamery:        

    2.2.2.n.4.9 Obr. Volby        

     2.2.2.n.4.9.1 Obr. Nastavení       

      2.2.2.n.4.9.1.1 Poplach nast.      

       2.2.2.n.4.9.1.1.1 Obr počet     

       2.2.2.n.4.9.1.1.2 Obr. rychlost     

       2.2.2.n.4.9.1.1.3 Obrázek rozl.     

                

      2.2.2.n.4.9.1.2 Požár nast.      

      2.2.2.n.4.9.1.3 Tíseň nast.      

      2.2.2.n.4.9.1.4 Zdrav. nast.      

      2.2.2.n.4.9.1.5 Tamper nast.      

      2.2.2.n.4.9.1.6 Porucha nast.      

      2.2.2.n.4.9.1.7 Zák. typ 1      

      2.2.2.n.4.9.1.8 Zák. typ 2      

                

     2.2.2.n.4.9.2 Ukaž obr. pam       

     2.2.2.n.4.9.3 Obr.automaz       

     2.2.2.n.4.9.4 Poč. všech obr.       

                

    2.2.2.n.4.11 Mazat obrázek        
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    Specifické možnosti expandéru pro čtvery dveře   

    2.2.2.n.4.6 Poč.výst.mod        

    2.2.2.n.4.7 Limit karet v regionu        

    2.2.2.n.4.8 Makro logika        

     2.2.2.n.4.8.0 Přidat makro       

     2.2.2.n.4.8.m Zvol makro       

      2.2.2.n.4.8.m.1 Jméno makra      

      2.2.2.n.4.8.m.2 Vzorec      

       2.2.2.n.4.8.m.2.x Zvolte událost    

       2.2.2.n.4.8.m.2.y Zvolte operátor    

                

      2.2.2.n.4.8.m.3 Makro výstup      

       2.2.2.n.4.8.m.3.1 Funkce výstupu    

       2.2.2.n.4.8.m.3.2 Trvání    

       2.2.2.n.4.8.m.3.3 Aktivní    

                

      2.2.2.n.4.8.m.4 Smaž makro      

                

    2.2.2.n.4.9 Lokální zařízení        

                

  2.2.3 ATS1250/60 čt.          

   2.2.3.0 Přidat čtečku         

   2.2.3.n Vybrat čtečku         

    2.2.3.n.2 Adresa čtečky        

    2.2.3.n.3 Volby čtečky  2.2.3.n.3.1 Název čtečky  

          2.2.3.n.3.2 LCD  

    2.2.3.n.5 Smazat čtečku        

                

  2.2.4 Audio zařízení          

   2.2.4.0 Přidat audio         

   2.2.4.n Zvolit audio zařízení         

    2.2.4.n.1 Audio typ        

    2.2.4.n.2 Audio adresa        

    2.2.4.n.3 Audio nast.        

     2.2.4.n.3.1 Audio jméno       

     2.2.4.n.3.2 Tamper oblast       

     2.2.4.n.3.3 Izolovat Audio       

                

   2.2.4.n.4 Smazat audio         
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3 Nabídka Uživatelé            

 3.1 Uživatelé           

  Společné možnosti:          

  3.1.0 Přidat uživatele          

  3.1.n Volba uživatele          

   3.1.n.1 Jméno uživatele         

   3.1.n.2 PIN kód  3.1.n.2.1 Změnit PIN kód   

         3.1.n.2.2 Vzdálený PIN   

   3.1.n.3 Karta uživatele   3.1.n.2.2.1 Nastav PIN kód  

   3.1.n.4 Přívěsky   3.1.n.2.2.2 Povolení přihlášení  

   3.1.n.5 Jazyk         

   3.1.n.6 Uživ.skupiny         

   3.1.n.9 Zvolte mód         

   3.1.n.10 Vymazat uživ.         

                

   Možnosti mobilního telefonu:         

   3.1.n.7 SMS a hlas         

    3.1.n.7.1 Telefon uživatele        

    3.1.n.7.2 SMS report.        

    3.1.n.7.3 SMS ovládání        

                

   Možnosti ovládání přístupu:         

   3.1.n.8 Možnosti přístupu         

    3.1.n.8.1 Skupina dveří 3.1.n.8.4 Rozšířený přístup   

    3.1.n.8.2 Sledovaný 3.1.n.8.5 Př.typ uživ.   

    3.1.n.8.3 Privilegovaný    

                

 3.2 Uživatelské skupiny           

  3.2.0 Přidat už.sk.          

  3.2.n Volba skupiny          

   3.2.n.1 Název uživ.sk. 3.2.n.5 Už.skup. makro    

   3.2.n.2 Typ uživ.skup. 3.2.n.6 Volby už.skup.    

   3.2.n.3 Oblasti už.sk. 3.2.n.7 Časový rozvrh    

   3.2.n.4 Sk.Uživ.Sk.Obl 3.2.n.8 Odstr.už.sk.    
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4 Zóny a oblasti            

 4.1 Zóny           

  4.1.0 Přidat zónu          

  4.1.n Volba zóny          

   Společné možnosti         

   4.1.n.1 Název zóny         

   4.1.n.2 Typ zóny         

   4.1.n.3 Izolované         

   4.1.n.4 Zóna připojena         

   4.1.n.5 Zóna oblasti         

   4.1.n.6 Možnosti zóny         

    4.1.n.6.1 Vyblokování 4.1.n.6.21 TechPopČásZap   

    4.1.n.6.2 Izolování 4.1.n.6.22 RAS LCD   

    4.1.n.6.3 Patří do ČZ1 4.1.n.6.23 Události   

    4.1.n.6.4 Patří do ČZ2 4.1.n.6.24 PCO přenos   

    4.1.n.6.5 Dvojitá aktivace 4.1.n.6.25 Čas zpoždění   

    4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt 4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici   

    4.1.n.6.7 AntiMask 4.1.n.6.27 Potvr.uživatelem   

    4.1.n.6.8 Párování zóny 4.1.n.6.28 Typ senzoru   

    4.1.n.6.9 Zvonek 4.1.n.6.29 Virtuální zóna   

    4.1.n.6.10 Soak test 4.1.n.6.30 Dlouho otevř.   

    4.1.n.6.11 Krok.test tech 4.1.n.6.31 VV kontrola   

    4.1.n.6.12 Uživ.krok.test 4.1.n.6.32 Poplach v ČZ1   

    4.1.n.6.13 Otřesový det. 4.1.n.6.33 Poplach v ČZ2   

    4.1.n.6.14 Prodl.Vst.čas 4.1.n.6.34 Report jako   

    4.1.n.6.15 Poslední dveře 4.1.n.6.35 Auto Test   

    4.1.n.6.16 Klíč přepínací 4.1.n.6.36 Přemostění   

    4.1.n.6.17 Zap.klíč.spín. 4.1.n.6.37 Zobr. Vyblok   

    4.1.n.6.18 Klíč.vypnutí 4.1.n.6.38 Zastavení přenosu   

    4.1.n.6.19 TechPlnZap 4.1.n.6.39 Limit zprávy   

    4.1.n.6.20 TechPoplAkVyp    

                

   4.1.n.8 Poslech   Možnosti otřesových detektorů  

    4.1.n.8.1 Mód poslechu  4.1.n.7 Otřesový detektor  

    4.1.n.8.2 Link na audio   4.1.n.7.1 Počet pulzů 

           4.1.n.7.2 Síla úderu 

   4.1.n.9 Kopírovat         

    4.1.n.9.1 Kopír.par.  Možnosti bezdrátových senzorů:  

    4.1.n.9.2 Blok přiř.  4.1.n.7 Podrobnosti RF  

           4.1.n.7.1 ID senzoru 

   4.1.n.10 Přesun zóny    4.1.n.7.2 Typ senzoru 

   4.1.n.11 Odstranit zónu    4.1.n.7.3 Senzor mód 

           4.1.n.7.4 Dohled 

           4.1.n.7.5 Volby senzoru 

           4.1.n.7.6 Smazat RF zař. 
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 4.2 Oblasti           

  4.2.n Volba oblasti          

   4.2.n.1 Název oblasti         

   4.2.n.2 Čas odchodu   4.2.n.3 Vstupní čas  

    4.2.n.2.1 Odchod čas 1   4.2.n.3.1 Vstupní čas 1 

    4.2.n.2.2 Odchod čas 2   4.2.n.3.2 Vstupní čas 2 

    4.2.n.2.3 ČZ Výstup čas1   4.2.n.3.3 ČZ Vstup čas1 

    4.2.n.2.4 ČZ Výstup čas2   4.2.n.3.4 ČZ Vstup čas2 

                

   4.2.n.4 Jiné čas.   4.2.n.5 Volby Zap/Vyp  

    4.2.n.4.1 Výstražný čas   4.2.n.5.1 Vstupní poplachy 

    4.2.n.4.2 Čas předpoplachu   4.2.n.5.2 Zap opak 

    4.2.n.4.3 Zpoždění vyp.   4.2.n.5.3 Tiché Autozap 

           4.2.n.5.4 Dvojí vypnutí 

                

   4.2.n.6 Hierarchie   4.2.n.7 Limity  

           4.2.n.7.1 Vyblok Limit 

           4.2.n.7.2 Izol. limit 

   4.2.n.8 Časový rozvrh    4.2.n.7.3 Přem. limit 

                

 4.3 Skupiny oblastí           

  4.3.n Výběr skupiny          

   4.3.n.1 Název 4.3.n.2 Oblasti    

                

 4.4 Přívěsky           

  4.4.0 Přidat přívěsek          

  4.4.n Volba přívěsku          

   4.4.n.1 Název přívěsku         

   4.4.n.2 Přiřaz uživ         

   4.4.n.3 Tlačítka 4.4.n.3.1 Volba tlačítka    

                

   4.4.n.4 Podrobnosti RF 4.4.n.4.1 ID senzoru    

        4.4.n.4.2 Smazat RF zař.    

                

   4.4.n.5 Poslech 4.4.n.5.1 Mód poslechu    

        4.4.n.5.2 Link na audio    

                

   4.4.n.6 Odst.přívěsek         
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 4.5 Kamera Menu            

  4.5.n Výběr kamery          

   4.5.n.1 Kamera jméno         

   4.5.n.2 Obr spusť zón         

   4.5.n.3 Obr spusť fltr  4.5.n.3.m Výběr makra   

          4.5.n.3.m.1 Vybrat makro  

   4.5.n.4 Obr spusť udal   4.5.n.3.m.2 Typ události <n>  

    4.5.n.4.m Vybrat událost  4.5.n.3.m.3 Report jako  

                

   4.5.n.5 Izolována         

   4.5.n.6 Max obr 24h         

   4.5.n.7 Vzdálený obr.         

   4.5.n.8 Test obr doPCO         
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5 Dveře menu            

 5.1 Dveře           

  Společné vlastnosti dveří          

  5.1.0 Přidat dveře          

  5.1.n Vyber dveře          

   5.1.n.1 Název dveří         

   5.1.n.2 Dveře umístění         

   5.1.n.3 Čtečky dveří         

   5.1.n.4 Dveře výstup         

   5.1.n.5 Dveře časovače  5.1.n.5.1 Čas odemknutí   

         5.1.n.5.2 Rozšířený čas   

   5.1.n.6 Vlastnosti dveří         

    5.1.n.6.1 Dveře zóny 5.1.n.6.1.1 Dveře zóna   

                

    5.1.n.6.3 Ovládání oblastí        

     5.1.n.6.3.1 Dveře oblast       

     5.1.n.6.3.2 Dveře Sk.obl       

     5.1.n.6.3.3 Pokud vypnuto  5.1.n.6.3.3.1 Nízká bezpečnost 

           5.1.n.6.3.3.2 Dveře odemknuty 

                

     5.1.n.6.3.4 Pokud zapnuto  5.1.n.6.3.4.1 Přístup odepřen 

           5.1.n.6.3.4.2 Dveře zamknuty 

           5.1.n.6.3.4.3 Odch.zamk.PIN 

    5.1.n.6.4 OT volby        

     5.1.n.6.4.1 Použít OT       

                

   5.1.n.7 Rozvrh volby         

    5.1.n.7.1 Dveře odemknuté  5.1.n.7.1.1 Časový rozvrh  

                

   5.1.n.8 Volby přemostění         

    5.1.n.8.2 Časovače přemostění  5.1.n.8.2.1 Doba přemostění  

          5.1.n.8.2.2 Rozšířený čas  

          5.1.n.8.2.3 Výstražný čas  

    5.1.n.8.3 Vyblok typ        

     5.1.n.8.3.1 Přemostění       

                

   5.1.n.10 Dveře přesun         

   5.1.n.11 Smazat dveře         

                

   Specifické volby pro standardní dveře    

   5.1.n.8 Volby přemostění         

    5.1.n.8.3 Vyblok typ        

     5.1.n.8.3.2 Přemostění aktivní       

                

    5.1.n.8.4 Indikace  5.1.n.8.4.1 Dveře drží otevřeny  

                

    5.1.n.8.8 VV Přemos        
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   Specifické volby pro inteligentní dveře    

   5.1.n.3 Čtečky dveří         

    5.1.n.3.5 Volby čteček        

     5.1.n.3.5.1 Karta a PIN 5.1.n.3.5.5 Volby LED  

     5.1.n.3.5.2 Dvě karty 5.1.n.3.5.6 Čas&Docházka  

     5.1.n.3.5.3 Ne č.rozvrh 5.1.n.3.5.7 Nepovolit nátlak  

     5.1.n.3.5.4 Formát karet       

                

   5.1.n.6 Vlastnosti dveří         

    5.1.n.6.1 Dveře zóny  5.1.n.6.1.2 Druhá zóna  

          5.1.n.6.1.3 DOPD zóna  

                

    5.1.n.6.2 Dveře odemknuté  5.1.n.6.2.3 Puls Z&Odemk  

          5.1.n.6.2.1 Do zavření  

          5.1.n.6.2.2 Do otevření  

                

    5.1.n.6.3 Ovládání oblastí  5.1.n.6.3.5 Uživ.skupina  

          5.1.n.6.3.6 Typ ovládání  

          5.1.n.6.3.7 Pokud PIN nastaven  

           5.1.n.6.3.7.1 Přístup odepřen 

    5.1.n.6.4 OT volby        

     5.1.n.6.4.2 OT zóna 5.1.n.6.4.4 OT ovládání  

     5.1.n.6.4.3 Zak. Pokud Zap   

                

    5.1.n.6.5 Reportování        

     5.1.n.6.5.1 Zavř&Zamk. 5.1.n.6.5.4 Dveř. Nás.otev  

     5.1.n.6.5.2 Ot&Od.jeOdemk. 5.1.n.6.5.5 DOPD  

     5.1.n.6.5.3 Otv./zav. 5.1.n.6.5.6 Odch. Tlač.  

                

    5.1.n.6.6 Zkřížené zóny        

                

   5.1.n.7 Rozvrh volby         

    5.1.n.7.1 Dveře odemknuté  5.1.n.7.1.2 Po vstupu  

    5.1.n.7.2 Nízká bezpečnost        

    5.1.n.7.3 OT rozvrh        

                

   5.1.n.8 Volby přemostění         

    5.1.n.8.1 Zóny        

    5.1.n.8.4 Indikace  5.1.n.8.4.1 DOPD výstup  

    5.1.n.8.5 Do zavření dveří  5.1.n.8.4.2 Výstup výstraha  

    5.1.n.8.6 Zruš.po zavř.  5.1.n.8.4.3 Dveř. Nás.otev  

                

   5.1.n.9 Regiony & AP         

    5.1.n.9.1 Regiony        

    5.1.n.9.2 Anti-passback        

    5.1.n.9.3 Blok.už.reg1        

    5.1.n.9.4 HSU volby  5.1.n.9.4.1 HSU počet  

          5.1.n.9.4.2 Čas předvýstrahy  

          5.1.n.9.4.3 HS Poplach výstup  
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 5.2 Skupiny dveří           

  5.2.0 Př.sk.dveří          

  5.2.n Vyber skupinu dveří  5.2.n.1 Sk. dveří název    

        5.2.n.2 Sk.dv.data    

        5.2.n.3 Sm.sk.dveří    

 5.3 Regiony           

  5.3.0 Přidat reg.          

  5.3.n Vyber region  5.3.n.1 Název regionu    

        5.3.n.2 Smazat region    

                

6 Výstupy a filtry            

 6.1 Makro logika   6.2 Výstupy    

  6.1.0 Přidat makro   6.2.0 Přidat výstup   

  6.1.n Volba makra   6.2.n Volba výstupu   

   6.1.n.1 Název makra   6.2.n.1 Název výstupu  

   6.1.n.2 Vzorec   6.2.n.2 Umíst.výstupu  

    6.1.n.2.0 Přidat událost  6.2.n.3 Invertovat výstup  

    6.1.n.2.x Volba události  6.2.n.4 Spustit filter  

    6.1.n.2.y Volba operátoru  6.2.n.5 Zastavit filter  

          6.2.n.6 Mód  

   6.1.n.3 Invertovat   6.2.n.7 Parametry  

   6.1.n.4 Vymazat makro    6.2.n.7.1 Zpoždění 

           6.2.n.7.2 Čas aktivace 

           6.2.n.7.3 Znovuspustit. 

                

 6.3 Spouštěče     6.2.n.8 Limit deníku  

  6.3.0 Přidání spoušt    6.2.n.9 Vymazat výstup  

  6.3.n Volba spouštěče          

   6.3.n.1 Jméno spoušt.         

   6.3.n.2 Časový rozvrh         

   6.3.n.3 Smazání spoušt.         
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7 Kalendář            

 7.1 Zobrazení           

  7.1.n Datum          

   7.1.n.1 Auto zapínání         

   7.1.n.2 Objektem         

   7.1.n.3 Speciální den  7.1.n.3.1 Typ dne   

         7.1.n.3.2 Opakování   

         7.1.n.3.3 Do data   

 7.2 Časový Rozvrh           

  7.2.0 Přid. Rozvrh          

  7.2.n Zvol rozvrh          

   7.2.n.1 Jméno         

   7.2.n.2 Aktivní         

   7.2.n.3 Datum startu         

   7.2.n.4 Čas         

    7.2.n.4.0 Přidat č.úsek        

    7.2.n.4.m Zvolte č.úsek  7.2.n.4.m.1 Čas startu  

          7.2.n.4.m.2 Čas konce  

          7.2.n.4.m.3 Dny v týdnu  

   7.2.n.5 Seznam akcí   7.2.n.4.m.4 Smazat č.úsek  

    7.2.n.5.0 Přidání Akce        

    7.2.n.5.m Zvolte akci  7.2.n.5.m.1 Akce jméno  

          7.2.n.5.m.2 Typ objektu  

          7.2.n.5.m.3 Funkce  

          7.2.n.5.m.4 Parametry  

   7.2.n.6 Speciální dny   7.2.n.5.m.5 Smazání akce  

    7.2.n.6.0 Přid. Spec den        

    7.2.n.6.m Vybrat Spec den  7.2.n.6.m.1 Speciální den jméno  

          7.2.n.6.m.2 Čas startu  

   7.2.n.7 Makro   7.2.n.6.m.3 Čas konce  

   7.2.n.8 Smazat rozvrh   7.2.n.6.m.4 Speciální den smazán  
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8 Systém            

 8.1 Časovače           

  8.1.1 Čas a datum          

  8.1.2 Sirény          

   8.1.2.1 Aktivace   8.1.2.2 Zpoždění  

    8.1.2.1.1 Interní siréna   8.1.2.2.1 Interní siréna 

    8.1.2.1.2 Externí siréna   8.1.2.2.2 Externí siréna 

    8.1.2.1.3 Po/Tí/Zdr Int        

    8.1.2.1.4 Po/Tí/Zdr Ext        

                

  8.1.3 Systém          

   8.1.3.1 Spořič obrazovky 8.1.3.4 Zpoždění přenosu 230V    

   8.1.3.2 Karta a PIN 8.1.3.5 Poslední dveře zpoždění    

   8.1.3.3 Krokový test 8.1.3.6 Ze Servisu    

                

  8.1.4 Zóny          

   8.1.4.1 Int.dvoj.akt. 8.1.4.5 Čas klíčové schránky    

   8.1.4.2 Otv.dvoj.akt. 8.1.4.6 Čas dlouho ot.    

   8.1.4.3 Soak test 8.1.4.7 Neaktivní dny    

   8.1.4.4 Zpoždění vstupu     

                

 8.2 Volby technika           

  8.2.1 Požad.přijetí          

  8.2.2 Požadov.tamper          

  8.2.3 Zámek technika          

  8.2.4 Reset technika          

   8.2.4.1 Poplach 8.2.4.8 Siréna porucha    

   8.2.4.2 Tamper 8.2.4.9 Chyba spojení    

   8.2.4.3 Přepad 8.2.4.10 Auto reset    

   8.2.4.4 Potvrď.poplach 8.2.4.11 Zakázáno uživ.    

   8.2.4.5 Bat porucha 8.2.4.12 Systémový kód    

   8.2.4.6 Aux pojistka 8.2.4.13 Provést reset    

   8.2.4.7 230V porucha 8.2.4.14 Uživatelský text    

                

  8.2.5 Ze Servisu          

  8.2.6 Kód na výzvu          

  8.2.7 Kontrola          

   8.2.7.1 Datum 8.2.7.2 Volitelná zpráva    

                

 8.3 Menu a LCD           

  8.3.1 RežimSpoř.obr. 8.3.4 Indikace poruch     

  8.3.2 Volitel.správa 8.3.5 Zobr čas VV     

  8.3.3 Seznam poplachů      
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 8.4 Volby zapnutí           

  8.4.1 PřiprZap volby          

  8.4.2 Vybl.zahrnuje          

  8.4.3 Částečné zapnutí          

   8.4.3.1 Přenos poplachů 8.4.3.4 ČZ1 jméno    

   8.4.3.2 Násl/VstOdch 8.4.3.5 ČZ2 jméno    

   8.4.3.3 V/V plné zap     

                

  8.4.4 Násilné zapnutí          

  8.4.5 Volby NásilZap          

  8.4.6 Nevyřízené popl.          

  8.4.7 AutoZap opak          

  8.4.8 AZ uživ.volba          

                

 8.5 Možnosti přístupu           

  8.5.1 Časovače přístupu          

   8.5.1.1 Karta po PIN 8.5.1.3 Vícenás.přil    

   8.5.1.2 Dvě karty 8.5.1.4 Zpožděné zamknutí    

                

  8.5.2 Možnosti DGP          

   8.5.2.1 Mapa výst. 8.5.2.2 Zobr.LEDkláv    

                

 8.6 Možnosti vstupů           

  8.6.1 Vstup typu 8.6.4 VyblVícnásAkt     

  8.6.2 Zakonč.rez. 8.6.5 Rep. obnova     

  8.6.3 Tamper sir EOL      
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 8.7 Ústředna           

  8.7.1 Název ústředny          

  8.7.2 Jazyk ústředny          

  8.7.3 Tísňový poplach          

  8.7.4 Délka kódů          

  8.7.5 Mód změny PIN          

  8.7.6 Potvrď.poplach           

   8.7.6.1 AB režim         

   8.7.6.2 AB čas  8.7.6.2.1 Intr. AB čas   

         8.7.6.2.2 AB čas při přepadu   

   8.7.6.3 Systém potvrzování         

   8.7.6.4 VstOdch.potvr.         

   8.7.6.5 VstOdch.vybl.         

   8.7.6.6 Tamp.potvrď         

   8.7.6.7 Sirény         

   8.7.6.8 Spr.Volejte PCO         

   8.7.6.9 Rep.zpožděný         

                

  8.7.7 Snadné vypnutí          

  8.7.8 Vzdálené volby          

   8.7.8.1 Vzdálená konf.         

   8.7.8.2 Spr. konfigur         

                

  8.7.9 Schéma objektu          

                

 8.8 Jiné           

  8.8.1 Režim přepad          

  8.8.2 Zvonek  8.8.2.1 ZvonvČástZap    

        8.8.2.2 Zvonek auto    

  8.8.3 SysTampOblasti          

  8.8.4 OpakSpoušExSir          

  8.8.5 Načit. Karet          

  8.8.6 Test vstupů          

  8.8.7 Mód bzučáku          

  8.8.8 Mon. 3 HC Výst          

  8.8.9 Číslo karty          

  8.8.10 Anonymní deník          

                

 8.9 ČasVyp/ATM           

  8.9.1 Zpoždění 8.9.3 Rozš. Čas Vyp     

  8.9.2 Čas Vypnutí 8.9.4 Výstr. Čas     
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9 Komunikace            

 9.1 Centrální pult           

  9.1.0 Přidání PCO          

  9.1.n Volba PCO          

   Společné možnosti:  Možnosti specifické pro síť PSTN a ISDN: 

   9.1.n.1 Název PCO   9.1.n.4 Telefon  

   9.1.n.2 Přenosová cesta         

   9.1.n.3 Protokol  Možnosti specifické pro IP a síť GSM/GPRS: 

   9.1.n.5 Účty   9.1.n.4 Cíl/IP  

    9.1.n.5.m Volba oblasti   9.1.n.4.1 Název cíle 

           9.1.n.4.1 Cílový port 

           9.1.n.4.3 Ping hostitele 

         Možnosti specifické pro přenos fotografií: 

           9.1.n.4.4 Kryptování 

           9.1.n.4.5 Cílový port vid 

         Možnosti specifické pro síť GSM / telefonní síť: 

          9.1.n.4 Cíl  

   9.1.n.6 Režim    9.1.n.4.1 Typ 

   9.1.n.7 Počet pokusů    9.1.n.4.2 Telefon/Uživatel/US 

                

   9.1.n.8 Volby protokolu         

    9.1.n.8.1 XSIA  9.1.n.8.2 HLAS  

     9.1.n.8.1.1 Modif.oblasti  9.1.n.8.2.1 PotlačSelhSpoj 

     9.1.n.8.1.2 Název znaky  9.1.n.8.2.2 Bez POTVRZENÍ 

     9.1.n.8.1.3 Číslo události       

     9.1.n.8.1.4 Podudal.kód.       

     9.1.n.8.1.5 SIA frekvence       

                

   9.1.n.9 Přenos Zap/Vyp   Specifické možnosti audia  

          9.1.n.10 Poslech  

           9.1.n.10.1 Povolit 

           9.1.n.10.2 Čas 

           9.1.n.10.3 DTMF ovl. 

   9.1.n.10 Smazání PCO         

                

   Možnosti specifické pro IP a síť GSM/GPRS:       

   9.1.n.8.3 OH 2000        

    9.1.n.8.3.1 Verze       

    9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign.       

    9.1.n.8.3.3 Přijímač č.       

    9.1.n.8.3.4 Linka č.       

    9.1.n.8.3.5 Frekv. HB čas       
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 9.2 Možnosti události           

  9.2.1 Mapování PCO 9.2.3 Opožděné události     

  9.2.2 Přiřad.hlas. 9.2.4 Poslech ud.     

                

 9.3 Možnosti cesty           

  9.3.n Volba cesty          

   Společné možnosti:    Možnosti specifické pro síť PSTN: 

   9.3.n.1 Název cesty    9.3.n.3 LF zpoždění 

   9.3.n.2 Porucha linky    9.3.n.4 Přenosová cesta 

   9.3.n.4 Menu DGP    9.3.n.5 Oznamovací tón 

   9.3.n.8 Zvonění nast.    9.3.n.6 Vytáčení 

    9.3.n.8.1 Počet zvonění        

    9.3.n.8.2 Vynechání 1. volání   Možnosti specifické pro síť ISDN 

           9.3.n.6 Bod bod 

   9.3.n.9 Kryptování    9.3.n.7 MSN 

                

   Možnosti specifické pro protokol IP      

   9.3.n.3 Přenosová cesta         

   9.3.n.4 IP konfig.         

    9.3.n.4.1 IP konfig.        

    9.3.n.4.2 IP adresa        

    9.3.n.4.3 Maska podsítě        

    9.3.n.4.4 Brána        

                

   9.3.n.5 DNS konfig.         

    9.3.n.5.1 DNS konfig.        

    9.3.n.5.2 DNS server        

                

   9.3.n.6 NTP konfig.         

    9.3.n.6.1 NTP konfigurace        

    9.3.n.6.2 NTP server        

                

   9.3.n.7 Firewall         

    9.3.n.7.1 Firewall        

    9.3.n.7.2 Odpověď na PING        

                

   9.3.n.8 Rychlost linky         

   9.3.n.9 MAC adresa         

   9.3.n.10 Max Obr 24h         
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   Možnosti specifické pro síť GSM/GPRS/SMS:     

   9.3.n.4 Přenosová cesta         

   9.3.n.5 GSM nastavení         

    9.3.n.5.1 PIN SIM karty        

    9.3.n.5.2 Sítě        

     9.3.n.5.2.1 Výběr sítě       

     9.3.n.5.2.2 Pouze vybr. síť       

     9.3.n.5.2.3 Síť scan…       

      9.3.n.5.2.3.0 Rescan sitě      

      9.3.n.5.2.3.m Volba sítě      

       9.3.n.5.2.3.m.1 Jméno sítě     

       9.3.n.5.2.3.m.2 Síťový kód     

       9.3.n.5.2.3.m.3 Dostupnost     

       9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI     

       9.3.n.5.2.3.m.5 Použij síť     

                

    9.3.n.5.3 Kredit        

     9.3.n.5.3.1 Kontroluji... 9.3.n.5.3.4 Požadovaný kód  

     9.3.n.5.3.2 Mód kontroly 9.3.n.5.3.5 Perioda kontroly  

     9.3.n.5.3.3 Číslo pro kontrolu 9.3.n.5.3.6 Čas kontroly  

                

    9.3.n.5.4 Detekce zaruš        

     9.3.n.5.4.1 Detekce zaruš 9.3.n.5.4.2 Zarušení práh  

                

   9.3.n.6 Nastavení SMS         

    9.3.n.6.1 Číslo centra SMS 9.3.n.6.4 SMS hlavička   

    9.3.n.6.2 SMS doručování 9.3.n.6.5 Uživ PIN pož.   

    9.3.n.6.3 Max. SMS za 24 h 9.3.n.6.6 Rozšířená znak. sada   

                

   9.3.n.7 Nastavení sítě GPRS         

    9.3.n.7.1 APN jméno 9.3.n.7.6 Firewall   

    9.3.n.7.2 Jméno uživatele 9.3.n.7.7 Porucha linky   

    9.3.n.7.3 Uživatelské heslo 9.3.n.7.8 Čas rozpojení   

    9.3.n.7.4 Konf. prot. IP 9.3.n.7.9 Max Obr 24h   

    9.3.n.7.5 Konf. serv. DNS    

                

   9.3.n.10 Nastavení zpráv MMS         

    9.3.n.10.1 MMS centrum 9.3.n.10.5 Proxy   

    9.3.n.10.2 APN jméno 9.3.n.10.6 Port proxy   

    9.3.n.10.3 Jméno uživatele 9.3.n.10.7 Max. MMS 24 h   

    9.3.n.10.4 Uživatelské heslo    

                

   9.3.n.11 Informace o modulu         
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 9.4 Připojení počítače           

  Společné možnosti:          

  9.4.1 Připojení          

   9.4.1.0 Přidání PC př         

   9.4.1.n Zvolit připojení         

    9.4.1.n.1 Název        

    9.4.1.n.2 Přenosová cesta        

    9.4.1.n.4 Telefonní číslo        

    9.4.1.n.5 Limit pokusů        

    9.4.1.n.6 Smazání PC př        

                

    Možnosti specifické pro síť PSTN: Možnosti specifické pro síť GSM: 

    9.4.1.n.3 Modem protokol  9.4.1.n.3 Typ spojení  

                

    Možnosti specifické pro protokol IP:       

    9.4.1.n.4 Cíl/IP        

     9.4.1.n.4.1 Název cíle       

     9.4.1.n.4.2 Cílový port       

     9.4.1.n.4.3 Ping hostitele       

                

  9.4.2 PC zpětné volání          

   9.4.2.1 Primární         

   9.4.2.2 Záložní         

          Možnosti specifické pro protokol IP: 

  9.4.3 Kryptovací klíč 1    9.4.5 Port příposlechu  

  9.4.4 Kryptovací klíč 2    9.4.6 ID ústředny  

                

 9.5 UltraSync           

  9.5.1 Připojení          

  9.5.2 Číslo SID          

  9.5.3 Nastavení          

   9.5.3.1 Heslo 9.5.3.3 Vzdálená konfigurace    

   9.5.3.2 FW Upgrade 9.5.3.4 Notifikace    

                

  9.5.4 Seznam notifikací          

   9.5.4.n Volba notifikace         

    9.5.4.n.1 Notifikace jméno        

    9.5.4.n.2 Identifikátor        

    9.5.4.n.3 Přiřazený uživatel        

    9.5.4.n.4 Not. udál.        

    9.5.4.n.5 Smazat notifikaci        

 



Mapa programování 

418 Příručka k instalaci a programování systému Advisor Advanced ATSx500A(-IP) 

 
 
 


	Obsah
	Předmluva
	Důležitá poznámka
	Seznam variant ústředen

	Omezení odpovědnosti
	Zprávy s doporučením

	Kapitola 1 Rychlá instalace a programování
	Přehled
	Obsah

	Rychlá instalace
	Rychlé programování
	První zapnutí
	Automatická konfigurace
	Povolení volby Do servisu
	Programování položek nabídky
	Změna kryptovacího klíče
	Konfigurace zón
	Přidávání uživatelů
	Konfigurace oblastí
	Konfigurace centrálního pultu
	Předpisy

	Kapitola 2 Instalace
	Přehled
	Obsah

	Obecné informace k instalaci
	Kryty zařízení Advisor Advanced
	Montáž tamperů proti vypáčení

	Uspořádání systému Advisor Advanced
	Klávesnice a čtečky
	Poznámka k indikaci řízení přístupu

	Výměna akumulátorů
	Montáž
	Obecné pokyny k instalaci

	Uzemnění
	Uzemnění jedné skříně obsahující několik zařízení
	Uzemnění panelů v jedné budově
	Uzemnění panelů ve více budovách

	Stínění
	Kabeláž systému
	Preferované zapojení systémové datové sběrnice
	Připojení systémové datové sběrnice
	Dvě systémové datové sběrnice (pouze ATS4500A)

	Připojení zón
	Připojení jednoduchých zón
	Připojení duálních zón

	Hodnoty zakončovacích rezistorů
	Typy zapojení zakončovacích rezistorů
	Připojení sirény
	Ostatní připojení
	Připojení tamperu
	Připojení PSTN
	Připojení k ethernetu


	Konfigurace
	Výchozí nastavení panelu
	Konfigurace zón
	Interní rozšíření
	Externí rozšíření

	Výstupy
	Výstupy pro sirény
	Výchozí přiřazení výstupů

	Zóna, výstup a adresování dveří
	Zóny a fyzické výstupy
	Dveře


	Specifikace
	Pomocný proud a kapacita akumulátoru
	Příklad pro ATS1500A(-IP) EN, stupeň 2
	Příklad pro AT3500A(-IP) EN, stupeň 3
	Informace o stavu baterie
	Monitorování systému


	Kapitola 3 Funkce systému
	Přehled
	Obsah

	Seznam funkcí
	Zóny
	Typy zón
	1. Poplach
	2. Vstup/Odchod 1
	3. Následná
	4. Požár
	5. Přepad
	6. 24H
	7. Tamper
	8. Zkrác.odch.č.
	9. Klíčový spínač
	10. Zdravotní poplach
	11. Technická
	12. Por.přen.cesty
	13. Požární dveře
	14. Por.ext.napáj.
	15. Por.ext.bater.
	16. Klíčová schránka
	17. Reset technika
	18. Vstup/Odchod 2
	19. Přemostění
	Související nabídky


	Oblasti
	Skupiny oblastí
	Hierarchie oblastí
	Související nabídky

	Zapnutí a vypnutí
	Používání částečného zapnutí
	Zpožděné vypnutí
	Související nabídky


	Vyblokování a izolování
	Vyblokování
	Izolování
	Přemostění zóny
	Související nabídky


	Tlačítka
	Obecné sekvence tlačítek pro klávesnice LCD
	Obecné sekvence tlačítek pro klávesnice bez LCD
	Funkční tlačítka
	Související nabídky


	Zařízení na sběrnici
	Číslování sběrnice
	Přidání klávesnice s vyšším číslem
	Klávesnice
	Expandery
	Audio zařízení
	Související nabídky


	Uživatelé
	Předdefinovaní uživatelé
	Zámek dat uživatele
	Související nabídky


	Uživatelské skupiny
	Typy uživatelských skupin
	Omezení práv uživatele
	Možnosti uživatelských skupin
	Související nabídky

	PIN
	Související nabídky

	Výstupy
	Související nabídky

	Ovládání přístupu
	Dveřní jednotka
	Dveře
	Skupiny dveří
	Základní funkce řízení přístupu
	Přemostění dveří

	Pokročilé funkce řízení přístupu
	Regiony
	Anti-passback
	Vysoká bezpečnost

	Makro logika dveřní jednotky
	Makra
	Časovače s makry

	Pulz pro zamknutí a odemknutí
	Procedura Dveře otevřené
	Procedura Dveře zamknout
	Monitorování zón
	Související nabídky


	Makro logika
	Příklad používání makro logiky
	Související nabídky

	Spouštěče
	Související nabídky

	Kalendář
	Časové rozvrhy
	Akce
	Protiakce
	Speciální dny v časových rozvrzích
	Poznámka k letnímu času
	Místní nabídka časového rozvrhu
	Související nabídky


	Události
	Protokol
	Programování
	Související nabídky


	Testy a diagnostika
	Testy vstupů a detektorů
	Výstupy
	Krokový test
	Krokový test technika
	Krokový test jednotlivé zóny
	Kroktest mód
	Aktivní krokový test
	Uživatelský krokový test

	Další testy
	Komunikace
	Baterie
	Test audio relace
	Související nabídky


	Přenos poplachu
	Principy hlášení poplachu
	Je mapována do nějakého centrálního pultu?
	Čeká již tato událost na hlášení?
	Existují obnovené události?
	Je tato událost součástí kombinovaného hlášení OP/CL?

	Pořadí hlášení
	Připojení k primárním centrálním pultům
	Použití záložních centrálních pultů
	Hlášení všech nezbytných událostí do centrálního pultu
	Priorita událostí

	Selhání komunikace (FTC)
	Obousměrné audio
	Související nabídky


	Uživatelsky programované funkce
	Programovací menu
	Související nabídky

	Autozap
	Související nabídky

	Programování bezdrátového zařízení
	Učení bezdrátových senzorů
	Sekvenční režim
	Manuální režim

	Učení přívěsků
	Sekvenční režim
	Manuální režim

	Dvouzónové senzory RF
	Aktivace zařízení
	Související nabídky


	Použití kamer
	Konfigurace
	Typy událostí zaznamenávaných kamerou

	Diagnostika
	Související nabídky

	Odstraňování problémů
	Zpráva Kamera v činnosti
	Chybová zpráva kamery
	Porucha linky přijímače OH při odesílání zpráv MMS


	Reset technika
	Související nabídky

	Časované vypínání / ATM
	Související nabídky

	Obousměrné audio
	Audio relace
	Ovládání tónové volby DTMF
	Nabídky specifické pro audio

	UltraSync
	Model služeb
	Registrace ústředny v cloudu UltraSync
	Karta SIM UltraSync
	Konfigurace ústředny z mobilní aplikace Advisor Advanced
	Vytvoření místa ve webovém portálu
	Související nabídky

	Mobilní aplikace
	Připojení k ústředně prostřednictvím cloudu UltraSync
	Související nabídky

	Kapitola 4 Programování
	Přehled
	Obsah

	Nabídka Advisor Advanced
	Vyžádání uživatelského kódu
	Vyžádání kódu na vyzvání
	Uspořádání kapitol tohoto návodu o volbách nabídek
	Dostupnost možností

	Programování voleb
	Přístup do programovací nabídky technika
	Přístup do programovací nabídky technika

	Zobrazení na displeji LCD
	Úpravy voleb
	Programování
	Programování hodnot
	Programování možností Ano/Ne
	Úpravy textu
	Úpravy seznamu
	Úpravy adresy hostitele

	Potvrzení změn
	Odchod z nabídky
	Rozložení klávesnice

	Vzdálený přístup
	První zapnutí
	Automatická konfigurace

	Kapitola 5 Popis nabídek
	Přehled
	Obsah

	1 Servis
	1.1 Zobrazit události
	Možnosti testování
	1.2 Testy
	1.2.1 Testy vstupů
	1.2.1.1 Vstup test
	1.2.1.2 Počet použitých zón
	1.2.1.3 RF RSSI test
	1.2.1.4 RF diagnostika
	1.2.1.5 Kamtest dosah
	1.2.1.6 Neaktivní dny
	1.2.1.7 Zóna kOhm
	1.2.1.8 Detektor Test
	1.2.1.8.1 Trvání [sek]
	1.2.1.8.2 Test Čas
	1.2.1.8.3 Test při Zap
	1.2.1.8.4 Ruční test
	1.2.1.9 Přem. Zón
	1.2.2 Otřes.det.test
	1.2.3 Výstupy a spouštěče
	1.2.3.1 Výstup test
	1.2.3.1.1 Výstupy
	1.2.3.1.2 RAS LED
	1.2.3.2 Stav spouštěče
	1.2.4 Stav ústředny
	1.2.4.1 Zobr.otv.zón
	1.2.4.2 Poplachy
	1.2.4.3 Poruchy
	1.2.5 Krokový test
	1.2.5.1 Spustit
	1.2.5.2 Volby
	1.2.5.2.1 Použít interní sirénu
	1.2.5.2.2 Použ. bzučák
	1.2.5.2.3 Netest.doUdál.
	1.2.5.2.4 Tamper zóny
	1.2.5.2.5 RAS / DGP tamper
	1.2.5.2.6 Tamper sirény
	1.2.5.2.7 Frekvence
	1.2.5.2.8 Nutný při zap.
	1.2.5.2.9 Reduk KrokTest
	1.2.5.3 Kr.test zóny
	1.2.5.4 Kroktest mód
	1.2.5.5 Aktivní KrokT
	1.2.6 Zkušební volání
	1.2.6.n Volba centrálního pultu
	1.2.6.n.1 Mód TestVolání
	1.2.6.n.2 Čas testovacího volání
	1.2.6.n.3 Perioda volání
	1.2.6.n.4 Prodlužovat čas
	1.2.6.n.5 OpakTV při FTC
	1.2.6.n.6 Manuální test
	1.2.7 IP diagnostika
	1.2.7.n Volba rozhraní
	1.2.7.n.1 Statistiky IP
	1.2.7.n.2 Ping hostitele
	1.2.7.n.3 Ping PC
	1.2.7.n.4 Ping PCO
	1.2.7.n.5 Stav NTP
	1.2.8 GSM diagnostika
	1.2.8.1 Stav kódu PIN
	1.2.8.3 GSM sit. Reg.
	1.2.8.4 GPRS sit. Reg.
	1.2.8.5 GPRS stav
	1.2.8.6 Jméno sítě
	1.2.8.7 Síťový kód
	1.2.8.8 RSSI
	1.2.8.9 Zpr.zasl.24hod
	1.2.8.10 Baterie stav
	1.2.9 Test baterie
	1.2.9.1 Test volby
	1.2.9.1.m Volba typu zařízení
	1.2.9.1.m.n Výběr zařízení
	1.2.9.1.m.n.1 Čas testu
	1.2.9.1.m.n.2 Bat. Test frek
	1.2.9.1.m.n.3 Čas startu
	1.2.9.2 Ruč Test Bat
	1.2.9.2.m Volba typu zařízení
	1.2.9.2.m.n Výběr zařízení
	1.2.9.2.m.n.1 Čas testu
	1.2.9.2.m.n.2 Start/Stop test
	1.2.9.3 Bat. vyměněna
	1.2.10 Ústř. Diag
	1.2.10.1 Ústř. V/A
	1.2.10.2 Napětí baterie
	1.2.11 Kontr. karty
	1.2.12 Demo mód
	1.2.13 Dveře ovládání
	1.2.14 Poslech
	1.2.14.1 Telefonní číslo
	1.2.14.2 Test. volání
	1.3 Software Mgmt
	1.3.1 Verze ústředny
	1.3.2 Jazyk ústředny
	1.3.3 Přednastavení
	1.3.4 USB upgrade
	1.3.4.1 FW Upgrade
	1.3.4.2 FW Nahrání
	1.4 Izol.tamp.skr.
	1.4.1 Tamp.skříň.čas
	1.4.2 Tamper skříňky
	1.5 Inicializace
	1.6 Ze Servisu


	2 BUS zařízení
	2.1 Nainstalovaná zařízení
	2.1.1 RAS zařízení
	2.1.2 DGP zařízení
	2.1.3 Audio zařízení

	2.2 Upravit zařízení
	2.2.1 RAS zařízení
	Nastavení RAS
	2.2.1.0 Přidat RAS
	2.2.1.n Volba klávesnice
	2.2.1.n.1 Typ RAS
	2.2.1.n.2 LAN adresa
	2.2.1.n.3 Nastavení RAS
	2.2.1.n.3.1 Název RAS
	2.2.1.n.3.2 Tamper oblast
	2.2.1.n.3.3 Zobraz.oblasti
	2.2.1.n.3.4 Zobr. Sk.Obl
	2.2.1.n.3.5 Ovládané obl.
	2.2.1.n.3.6 Ovl. Sk.Obl
	2.2.1.n.3.7 Menu ovládání
	2.2.1.n.3.7.1 Mód Karta a PIN
	2.2.1.n.3.7.2 Čas odhlášení
	2.2.1.n.3.7.3 1xkarta Zap/Vyp
	2.2.1.n.3.7.4 3xkartaZap
	2.2.1.n.3.8 Odch.zamk.PIN
	2.2.1.n.3.9 Izolovat RAS
	2.2.1.n.3.10 Tichý bzučák
	2.2.1.n.3.11 Rychlé zapnutí
	2.2.1.n.3.12 Funkční tlačítka
	2.2.1.n.3.13 Obl. ind.LED1
	2.2.1.n.3.14 Obl. ind.LED2
	2.2.1.n.3.15 Stav indikací
	2.2.1.n.3.16 LCD podsvit
	2.2.1.n.3.17 Potvr.na kláv
	2.2.1.n.3.18 Vst/Od1bzučák
	2.2.1.n.3.19 Vst/Od2bzučák
	2.2.1.n.3.20 1 + 3 tlačítka
	2.2.1.n.3.21 Časový rozvrh
	2.2.1.n.4 Menu RAS
	2.2.1.n.5 Poslech
	2.2.1.n.5.1 Mód poslechu
	2.2.1.n.5.2 Link na audio
	2.2.1.n.6 Odstranit RAS

	2.2.2 DGP zařízení
	Možnosti expanderů
	2.2.2.0 Přidat DGP
	2.2.2.n Volba expanderu
	2.2.2.n.1 Typ DGP
	2.2.2.n.2 LAN adresa
	2.2.2.n.3 DGP vstupy
	2.2.2.n.4 Nastavení DGP
	2.2.2.n.4.1 Název DGP
	2.2.2.n.4.2 Tamper oblast
	2.2.2.n.4.3 Izolovat DGP
	2.2.2.n.4.4 Vstup typ
	2.2.2.n.4.5 Zakončovací rez.
	2.2.2.n.5 Menu DGP
	2.2.2.n.6 Odstranit DGP

	Možnosti specifické pro bezdrátové připojení
	2.2.2.n.4.4 Dohled
	2.2.2.n.4.4.1 Krátký dohled
	2.2.2.n.4.4.2 Dlouhý dohled
	2.2.2.n.4.4.3 Kouřový dohled
	2.2.2.n.4.5 Citlivost přijímače
	2.2.2.n.4.6 DGP mód
	2.2.2.n.4.7 DGP verze
	2.2.2.n.4.8 Menu zarušení
	2.2.2.n.4.8.1 Det zarušení
	2.2.2.n.4.8.2 Zaruš sekundy
	2.2.2.n.4.8.3 Zaruš práh
	2.2.2.n.4.11 Tovární DGP

	Možnosti specifické pro kamery
	2.2.2.n.4.9 Obr. Volby
	2.2.2.n.4.9.1 Obr. Nastavení
	2.2.2.n.4.9.1.1 Poplach nast.
	2.2.2.n.4.9.1.1.1 Obr počet
	2.2.2.n.4.9.1.1.2 Obr. rychlost
	2.2.2.n.4.9.1.1.3 Obrázek rozl.
	2.2.2.n.4.9.1.2 Požár nast.
	2.2.2.n.4.9.1.3 Tíseň nast.
	2.2.2.n.4.9.1.4 Zdrav. nast.
	2.2.2.n.4.9.1.5 Tamper nast.
	2.2.2.n.4.9.1.6 Porucha nast.
	2.2.2.n.4.9.1.7 Zák. typ 1
	2.2.2.n.4.9.1.8 Zák. typ 2
	2.2.2.n.4.9.2 Ukaž obr. pam
	2.2.2.n.4.9.3 Obr.automaz
	2.2.2.n.4.9.4 Poč. všech obr.
	2.2.2.n.4.11 Mazat obrázek

	Specifické možnosti expandéru pro čtvery dveře
	2.2.2.n.4.6 Poč.výst.mod
	2.2.2.n.4.7 Limit karet v regionu
	2.2.2.n.4.8 Makro logika
	2.2.2.n.4.8.0 Přidat makro
	2.2.2.n.4.8.m Zvol makro
	2.2.2.n.4.8.m.1 Jméno makra
	2.2.2.n.4.8.m.2 Vzorec
	2.2.2.n.4.8.m.2.x Zvolte událost
	2.2.2.n.4.8.m.2.y Zvolte operátor
	2.2.2.n.4.8.m.3 Makro výstup
	2.2.2.n.4.8.m.3.1 Funkce výstupu
	2.2.2.n.4.8.m.3.2 Trvání
	2.2.2.n.4.8.m.3.3 Aktivní
	2.2.2.n.4.8.m.4 Smaž makro
	2.2.2.n.4.9 Lokální zařízení

	2.2.3 ATS1250/60 čt.
	Volby čtečky
	2.2.3.0 Přidat čtečku
	2.2.3.n Vybrat čtečku
	2.2.3.n.2 Adresa čtečky
	2.2.3.n.3 Volby čtečky
	2.2.3.n.3.1 Název čtečky
	2.2.3.n.3.2 LCD
	2.2.3.n.5 Smazat čtečku

	2.2.4 Audio zařízení
	Možnosti audio zařízení
	2.2.4.0 Přidat audio
	2.2.4.n Zvolit audio zařízení
	2.2.4.n.1 Audio typ
	2.2.4.n.2 Audio adresa
	2.2.4.n.3 Audio nast.
	2.2.4.n.3.1 Audio jméno
	2.2.4.n.3.2 Tamper oblast
	2.2.4.n.3.3 Izolovat Audio
	2.2.4.n.4 Smazat audio


	3 Nabídka Uživatelé
	3.1 Uživatelé
	Společné možnosti
	3.1.0 Přidat uživatele
	3.1.n Volba uživatele
	3.1.n.1 Jméno uživatele
	3.1.n.2 PIN kód
	3.1.n.2.1 Změnit PIN kód
	3.1.n.2.2 Vzdálený PIN
	3.1.n.2.2.1 Nastav PIN kód
	3.1.n.2.2.2 Povolení přihlášení
	3.1.n.3 Karta uživatele
	3.1.n.3.1 Přiřaď kartu
	Odebrání karty
	3.1.n.4 Přívěsky
	3.1.n.5 Jazyk
	3.1.n.6 Uživ.skupiny
	3.1.n.9 Zvolte mód
	3.1.n.10 Vymazat uživ.

	Možnosti mobilního telefonu
	3.1.n.7 SMS a hlas
	3.1.n.7.1 Telefon uživatele
	3.1.n.7.2 SMS report.
	3.1.n.7.3 SMS ovládání

	Možnosti ovládání přístupu
	3.1.n.8 Možnosti přístupu
	3.1.n.8.1 Skupina dveří
	3.1.n.8.2 Sledovaný
	3.1.n.8.3 Privilegovaný
	3.1.n.8.4 Rozšířený přístup
	3.1.n.8.5 Př.typ uživ.

	3.2 Uživatelské skupiny
	Možnosti uživatelských skupin
	3.2.0 Přidat už.sk.
	3.2.n Volba skupiny
	3.2.n.1 Název uživ.sk.
	3.2.n.2 Typ uživ.skup.
	3.2.n.3 Oblasti už.sk.
	3.2.n.4 Sk.Uživ.Sk.Obl
	3.2.n.5 Už.skup. makro
	3.2.n.6 Volby už.skup.
	3.2.n.7 Časový rozvrh
	3.2.n.8 Odstr.už.sk.


	4 Zóny a oblasti
	4.1 Zóny
	Možnosti zóny
	4.1.0 Přidat zónu

	Přidání bezdrátového senzoru
	4.1.n Volba zóny

	Společné možnosti
	4.1.n.1 Název zóny
	4.1.n.2 Typ zóny
	4.1.n.3 Izolované
	4.1.n.4 Zóna připojena
	4.1.n.5 Zóna oblasti
	4.1.n.6 Možnosti zóny
	4.1.n.6.1 Vyblokování
	4.1.n.6.2 Izolování
	4.1.n.6.3 Patří do ČZ1
	4.1.n.6.4 Patří do ČZ2
	4.1.n.6.5 Dvojitá aktivace
	4.1.n.6.6 VyblVícnásAkt
	4.1.n.6.7 AntiMask
	4.1.n.6.8 Párování zóny
	4.1.n.6.9 Zvonek
	4.1.n.6.10 Soak test
	4.1.n.6.11 Krok.test tech
	4.1.n.6.12 Uživ.krok.test
	4.1.n.6.13 Otřesový det.
	4.1.n.6.14 Prodl.Vst.čas
	4.1.n.6.15 Poslední dveře
	4.1.n.6.16 Klíč přepínací
	4.1.n.6.17 Zap.klíč.spín.
	4.1.n.6.18 Klíč.vypnutí
	4.1.n.6.19 TechPlnZap
	4.1.n.6.20 TechPoplAkVyp
	4.1.n.6.21 TechPopČásZap
	4.1.n.6.22 RAS LCD
	4.1.n.6.23 Události
	4.1.n.6.24 PCO přenos
	4.1.n.6.25 Čas zpoždění
	4.1.n.6.26 Potvr.na klávesnici
	4.1.n.6.27 Potvr.uživatelem
	4.1.n.6.28 Typ senzoru
	4.1.n.6.29 Virtuální zóna
	4.1.n.6.30 Dlouho otevř.
	4.1.n.6.31 VV kontrola
	4.1.n.6.32 Poplach v ČZ1
	4.1.n.6.33 Poplach v ČZ2
	4.1.n.6.34 Report jako
	4.1.n.6.35 Auto Test
	4.1.n.6.36 Přemostění
	4.1.n.6.37 Zobr. Vyblok
	4.1.n.6.38 Zastavení přenosu
	4.1.n.6.39 Limit zprávy
	4.1.n.8 Poslech
	4.1.n.8.1 Mód poslechu
	4.1.n.8.2 Link na audio
	4.1.n.9 Kopírovat
	4.1.n.9.1 Kopír.par.
	4.1.n.9.2 Blok přiř.
	4.1.n.10 Přesun zóny
	4.1.n.11 Odstranit zónu

	Možnosti otřesových detektorů
	4.1.n.7 Otřesový detektor
	4.1.n.7.1 Počet pulzů
	4.1.n.7.2 Síla úderu

	Možnosti bezdrátových senzorů
	4.1.n.7 Podrobnosti RF
	4.1.n.7.1 ID senzoru
	4.1.n.7.2 Typ senzoru
	4.1.n.7.3 Senzor mód
	4.1.n.7.4 Dohled
	4.1.n.7.5 Volby senzoru
	4.1.n.7.6 Smazat RF zař.

	4.2 Oblasti
	Možnosti oblastí
	4.2.n Volba oblasti
	4.2.n.1 Název oblasti
	4.2.n.2 Čas odchodu
	4.2.n.2.1 Odchod čas 1
	4.2.n.2.2 Odchod čas 2
	4.2.n.2.3 ČZ Výstup čas1
	4.2.n.2.4 ČZ Výstup čas2
	4.2.n.3 Vstupní čas
	4.2.n.3.1 Vstupní čas 1
	4.2.n.3.2 Vstupní čas 2
	4.2.n.3.3 ČZ Vstup čas1
	4.2.n.3.4 ČZ Vstup čas2
	4.2.n.4 Jiné čas.
	4.2.n.4.1 Výstražný čas
	4.2.n.4.2 Čas předpoplachu
	4.2.n.4.3 Zpoždění vyp.
	4.2.n.5 Volby Zap/Vyp
	4.2.n.5.1 Vstupní poplachy
	4.2.n.5.2 Zap opak
	4.2.n.5.3 Tiché Autozap
	4.2.n.5.4 Dvojí vypnutí
	4.2.n.6 Hierarchie
	4.2.n.7 Limity
	4.2.n.7.1 Vyblok Limit
	4.2.n.7.2 Izol. limit
	4.2.n.7.3 Přem. limit
	4.2.n.8 Časový rozvrh

	4.3 Skupiny oblastí
	Možnosti skupin oblastí
	4.3.n Výběr skupiny
	4.3.n.1 Název
	4.3.n.2 Oblasti

	4.4 Přívěsky
	Možnosti přívěsků
	4.4.0 Přidat přívěsek
	4.4.n Volba přívěsku
	4.4.n.1 Název přívěsku
	4.4.n.2 Přiřaz uživ
	4.4.n.3 Tlačítka
	4.4.n.3.1 Volba tlačítka
	4.4.n.4 Podrobnosti RF
	4.4.n.4.1 ID senzoru
	4.4.n.4.2 Smazat RF zař.
	4.4.n.5 Poslech
	4.4.n.5.1 Mód poslechu
	4.4.n.5.2 Link na audio
	4.4.n.6 Odst.přívěsek

	4.5 Kamera Menu
	4.5.n Výběr kamery
	4.5.n.1 Kamera jméno
	4.5.n.2 Obr spusť zón
	4.5.n.3 Obr spusť fltr
	4.5.n.3.m Výběr makra
	4.5.n.3.m.1 Vybrat makro
	4.5.n.3.m.2 Typ události <n>
	4.5.n.3.m.3 Report jako
	4.5.n.4 Obr spusť udal
	4.5.n.4.m Vybrat událost
	4.5.n.5 Izolována
	4.5.n.6 Max obr 24h
	4.5.n.7 Vzdálený obr.
	4.5.n.8 Test obr doPCO


	5 Dveře menu
	5.1 Dveře
	Společné vlastnosti dveří
	5.1.0 Přidat dveře
	5.1.n Vyber dveře
	5.1.n.1 Název dveří
	5.1.n.2 Dveře umístění
	5.1.n.3 Čtečky dveří
	5.1.n.4 Dveře výstup
	5.1.n.5 Dveře časovače
	5.1.n.5.1 Čas odemknutí
	5.1.n.5.2 Rozšířený čas
	5.1.n.6 Vlastnosti dveří
	5.1.n.6.1 Dveře zóny
	5.1.n.6.1.1 Dveře zóna
	5.1.n.6.3 Ovládání oblastí
	5.1.n.6.3.1 Dveře oblast
	5.1.n.6.3.2 Dveře Sk.obl
	5.1.n.6.3.3 Pokud vypnuto
	5.1.n.6.3.3.1 Nízká bezpečnost
	5.1.n.6.3.3.2 Dveře odemknuty
	5.1.n.6.3.4 Pokud zapnuto
	5.1.n.6.3.4.1 Přístup odepřen
	5.1.n.6.3.4.2 Dveře zamknuty
	5.1.n.6.3.4.3 Odch.zamk.PIN
	5.1.n.6.4 OT volby
	5.1.n.6.4.1 Použít OT
	5.1.n.7 Rozvrh volby
	5.1.n.7.1 Dveře odemknuté
	5.1.n.7.1.1 Časový rozvrh
	5.1.n.8 Volby přemostění
	5.1.n.8.2 Časovače přemostění
	5.1.n.8.2.1 Doba přemostění
	5.1.n.8.2.2 Rozšířený čas
	5.1.n.8.2.3 Výstražný čas
	5.1.n.8.3 Vyblok typ
	5.1.n.8.3.1 Přemostění
	5.1.n.10 Dveře přesun
	5.1.n.11 Smazat dveře

	Specifické volby pro standardní dveře
	5.1.n.8.3.2 Přemostění aktivní
	5.1.n.8.4 Indikace
	5.1.n.8.4.1 Dveře drží otevřeny
	5.1.n.8.8 VV Přemos

	Specifické volby pro inteligentní dveře
	5.1.n.3.5 Volby čteček
	5.1.n.3.5.1 Karta a PIN
	5.1.n.3.5.2 Dvě karty
	5.1.n.3.5.3 Ne č.rozvrh
	5.1.n.3.5.4 Formát karet
	5.1.n.3.5.5 Volby LED
	5.1.n.3.5.6 Čas&Docházka
	5.1.n.3.5.7 Nepovolit nátlak
	5.1.n.6.1.2 Druhá zóna
	5.1.n.6.1.3 DOPD zóna
	5.1.n.6.2 Dveře odemknuté
	5.1.n.6.2.1 Do zavření
	5.1.n.6.2.2 Do otevření
	5.1.n.6.2.3 Puls Z&Odemk
	5.1.n.6.3.5 Uživ.skupina
	5.1.n.6.3.6 Typ ovládání
	5.1.n.6.3.7 Pokud PIN nastaven
	5.1.n.6.3.7.1 Přístup odepřen
	5.1.n.6.4.2 OT zóna
	5.1.n.6.4.3 Zak. Pokud Zap
	5.1.n.6.4.4 OT ovládání
	5.1.n.6.5 Reportování
	5.1.n.6.5.1 Zavř&Zamk.
	5.1.n.6.5.2 Ot&Od.jeOdemk.
	5.1.n.6.5.3 Otv./zav.
	5.1.n.6.5.4 Dveř. Nás.otev
	5.1.n.6.5.5 DOPD
	5.1.n.6.5.6 Odch. Tlač.
	5.1.n.6.6 Zkřížené zóny
	5.1.n.7.1.2 Po vstupu
	5.1.n.7.2 Nízká bezpečnost
	5.1.n.7.3 OT rozvrh
	5.1.n.8.1 Zóny
	5.1.n.8.4 Indikace
	5.1.n.8.4.1 DOPD výstup
	5.1.n.8.4.2 Výstup výstraha
	5.1.n.8.4.3 Dveř. Nás.otev
	5.1.n.8.5 Do zavření dveří
	5.1.n.8.6 Zruš.po zavř.
	5.1.n.9 Regiony & AP
	5.1.n.9.1 Regiony
	5.1.n.9.2 Anti-passback
	5.1.n.9.3 Blok.už.reg1
	5.1.n.9.4 HSU volby
	5.1.n.9.4.1 HSU počet
	5.1.n.9.4.2 Čas předvýstrahy
	5.1.n.9.4.3 HS Poplach výstup

	5.2 Skupiny dveří
	5.2.0 Př.sk.dveří
	5.2.n Vyber skupinu dveří
	5.2.n.1 Sk. dveří název
	5.2.n.2 Sk.dv.data
	5.2.n.3 Sm.sk.dveří

	5.3 Regiony
	5.3.0 Přidat reg.
	5.3.n Vyber region
	5.3.n.1 Název regionu
	5.3.n.2 Smazat region


	6 Výstupy a filtry
	6.1 Makro logika
	Nastavení makra
	6.1.0 Přidat makro
	6.1.n Volba makra
	6.1.n.1 Název makra
	6.1.n.2 Vzorec
	6.1.n.2.0 Přidat událost
	6.1.n.2.x Volba události
	6.1.n.2.y Volba operátoru
	6.1.n.3 Invertovat
	6.1.n.4 Vymazat makro

	6.2 Výstupy
	Nastavení výstupů
	6.2.0 Přidat výstup
	6.2.n Volba výstupu
	6.2.n.1 Název výstupu
	6.2.n.2 Umíst.výstupu
	6.2.n.3 Invertovat výstup
	6.2.n.4 Spustit filter
	6.2.n.5 Zastavit filter
	6.2.n.6 Mód
	6.2.n.7 Parametry
	6.2.n.7.1 Zpoždění
	6.2.n.7.2 Čas aktivace
	6.2.n.7.3 Znovuspustit.
	6.2.n.8 Limit deníku
	6.2.n.9 Vymazat výstup

	6.3 Spouštěče
	Nastavení spouštěče
	6.3.0 Přidání spoušt
	6.3.n Volba spouštěče
	6.3.n.1 Jméno spoušt.
	6.3.n.2 Časový rozvrh
	6.3.n.3 Smazání spoušt.


	7 Kalendář
	7.1 Zobrazení
	7.1.n Datum
	7.1.n.1 Auto zapínání
	7.1.n.2 Objektem
	7.1.n.3 Speciální den
	7.1.n.3.1 Typ dne
	7.1.n.3.2 Opakování
	7.1.n.3.3 Do data

	7.2 Časový Rozvrh
	Nastavení časových rozvrhů
	7.2.0 Přid. Rozvrh
	7.2.n Zvol rozvrh
	7.2.n.1 Jméno
	7.2.n.2 Aktivní
	7.2.n.3 Datum startu
	7.2.n.4 Čas
	7.2.n.4.0 Přidat č.úsek
	7.2.n.4.m Zvolte č.úsek
	7.2.n.4.m.1 Čas startu
	7.2.n.4.m.2 Čas konce
	7.2.n.4.m.3 Dny v týdnu
	7.2.n.4.m.4 Smazat č.úsek
	7.2.n.5 Seznam akcí
	7.2.n.5.0 Přidání Akce
	7.2.n.5.m Zvolte akci
	7.2.n.5.m.1 Akce jméno
	7.2.n.5.m.2 Typ objektu
	7.2.n.5.m.3 Funkce
	7.2.n.5.m.4 Parametry
	7.2.n.5.m.5 Smazání akce
	7.2.n.6 Speciální dny
	7.2.n.6.0 Přid. Spec den
	7.2.n.6.m Vybrat Spec den
	7.2.n.6.m.1 Speciální den jméno
	7.2.n.6.m.2 Čas startu
	7.2.n.6.m.3 Čas konce
	7.2.n.6.m.4 Speciální den smazán
	7.2.n.7 Makro
	7.2.n.8 Smazat rozvrh


	8 Systém
	8.1 Časovače
	8.1.1 Čas a datum
	8.1.2 Sirény
	8.1.2.1 Aktivace
	8.1.2.1.1 Interní siréna
	8.1.2.1.2 Externí siréna
	8.1.2.1.3 Po/Tí/Zdr Int
	8.1.2.1.4 Po/Tí/Zdr Ext
	8.1.2.2 Zpoždění
	8.1.2.2.1 Interní siréna
	8.1.2.2.2 Externí siréna
	8.1.3 Systém
	8.1.3.1 Spořič obrazovky
	8.1.3.2 Karta a PIN
	8.1.3.3 Krokový test
	8.1.3.4 Zpoždění přenosu 230V
	8.1.3.5 Poslední dveře zpoždění
	8.1.3.6 Ze Servisu
	8.1.4 Zóny
	8.1.4.1 Int.dvoj.akt.
	8.1.4.2 Otv.dvoj.akt.
	8.1.4.3 Soak test
	8.1.4.4 Zpoždění vstupu
	8.1.4.5 Čas klíčové schránky
	8.1.4.6 Čas dlouho ot.
	8.1.4.7 Neaktivní dny

	8.2 Volby technika
	8.2.1 Požad.přijetí
	8.2.2 Požadov.tamper
	8.2.3 Zámek technika
	8.2.4 Reset technika
	8.2.4.1 Poplach
	8.2.4.2 Tamper
	8.2.4.3 Přepad
	8.2.4.4 Potvrď.poplach
	8.2.4.5 Bat porucha
	8.2.4.6 Aux pojistka
	8.2.4.7 230V porucha
	8.2.4.8 Siréna porucha
	8.2.4.9 Chyba spojení
	8.2.4.10 Auto reset
	8.2.4.11 Zakázáno uživ.
	8.2.4.12 Systémový kód
	8.2.4.13 Provést reset
	8.2.4.14 Uživatelský text
	8.2.5 Ze Servisu
	8.2.6 Kód na výzvu
	8.2.7 Kontrola
	8.2.7.1 Datum
	8.2.7.2 Volitelná zpráva

	8.3 Menu a LCD
	8.3.1 RežimSpoř.obr.
	8.3.2 Volitel.správa
	8.3.3 Seznam poplachů
	8.3.4 Indikace poruch
	8.3.5 Zobr čas VV

	8.4 Volby zapnutí
	8.4.1 PřiprZap volby
	8.4.2 Vybl.zahrnuje
	8.4.3 Částečné zapnutí
	8.4.3.1 Přenos poplachů
	8.4.3.2 Násl/VstOdch
	8.4.3.3 V/V plné zap
	8.4.3.4 ČZ1 jméno
	8.4.3.5 ČZ2 jméno
	8.4.4 Násilné zapnutí
	8.4.5 Volby NásilZap
	8.4.6 Nevyřízené popl.
	8.4.7 AutoZap opak
	8.4.8 AZ uživ.volba

	8.5 Možnosti přístupu
	8.5.1 Časovače přístupu
	8.5.1.1 Karta po PIN
	8.5.1.2 Dvě karty
	8.5.1.3 Vícenás.přil
	8.5.1.4 Zpožděné zamknutí
	8.5.2 Možnosti DGP
	8.5.2.1 Mapa výst.
	8.5.2.2 Zobr.LEDkláv

	8.6 Možnosti vstupů
	8.6.1 Vstup typu
	8.6.2 Zakonč.rez.
	8.6.3 Tamper sir EOL
	8.6.4 VyblVícnásAkt
	8.6.5 Rep. obnova
	8.6.6 Limit zprávy

	8.7 Ústředna
	8.7.1 Název ústředny
	8.7.2 Jazyk ústředny
	8.7.3 Tísňový poplach
	8.7.4 Délka kódů
	8.7.5 Mód změny PIN
	8.7.6 Potvrď.poplach
	8.7.6.1 AB režim
	8.7.6.2 AB čas
	8.7.6.2.1 Intr. AB čas
	8.7.6.2.2 AB čas při přepadu
	8.7.6.3 Systém potvrzování
	8.7.6.4 VstOdch.potvr.
	8.7.6.5 VstOdch.vybl.
	8.7.6.6 Tamp.potvrď
	8.7.6.7 Sirény
	8.7.6.8 Spr.Volejte PCO
	8.7.6.9 Rep.zpožděný
	8.7.7 Snadné vypnutí
	8.7.8 Vzdálené volby
	8.7.8.1 Vzdálená konf.
	8.7.8.2 Spr. konfigur
	8.7.9 Schéma objektu

	8.8 Jiné
	8.8.1 Režim přepad
	8.8.2 Zvonek
	8.8.2.1 ZvonvČástZap
	8.8.2.2 Zvonek auto
	8.8.3 SysTampOblasti
	8.8.4 OpakSpoušExSir
	8.8.5 Načit. Karet
	8.8.6 Test vstupů
	8.8.7 Mód bzučáku
	8.8.8 Mon. 3 HC Výst
	8.8.9 Číslo karty
	8.8.10 Anonymní deník

	8.9 ČasVyp/ATM
	8.9.1 Zpoždění
	8.9.2 Čas Vypnutí
	8.9.3 Rozš. Čas Vyp
	8.9.4 Výstr. Čas


	9 Komunikace
	9.1 Centrální pult
	9.1.0 Přidání PCO
	9.1.n Volba PCO

	Společné možnosti
	9.1.n.1 Název PCO
	9.1.n.2 Přenosová cesta
	9.1.n.3 Protokol
	9.1.n.5 Účty
	9.1.n.5.m Volba oblasti
	9.1.n.6 Režim
	9.1.n.7 Počet pokusů
	9.1.n.8 Volby protokolu
	9.1.n.8.1 XSIA
	9.1.n.8.1.1 Modif.oblasti
	9.1.n.8.1.2 Název znaky
	9.1.n.8.1.3 Číslo události
	9.1.n.8.1.4 Podudal.kód.
	9.1.n.8.1.5 SIA frekvence
	9.1.n.8.2 HLAS
	9.1.n.8.2.1 PotlačSelhSpoj
	9.1.n.8.2.2 Bez POTVRZENÍ
	9.1.n.9 Přenos Zap/Vyp
	9.1.n.10 Smazání PCO

	Možnosti specifické pro síť PSTN a ISDN
	9.1.n.4 Telefon

	Možnosti specifické pro IP a síť GSM/GPRS
	9.1.n.4 Cíl/IP
	9.1.n.4.1 Název cíle
	9.1.n.4.1 Cílový port
	9.1.n.4.3 Ping hostitele
	9.1.n.8.3 OH 2000
	9.1.n.8.3.1 Verze
	9.1.n.8.3.2 Čas rytm.sign.
	9.1.n.8.3.3 Přijímač č.
	9.1.n.8.3.4 Linka č.
	9.1.n.8.3.5 Frekv. HB čas

	Možnosti specifické pro přenos fotografií
	9.1.n.4.4 Kryptování
	9.1.n.4.5 Cílový port vid

	Možnosti specifické pro síť GSM / telefonní síť
	9.1.n.4 Cíl
	9.1.n.4.1 Typ
	9.1.n.4.2 Telefon/Uživatel/US

	Specifické možnosti audia
	9.1.n.10 Poslech
	9.1.n.10.1 Povolit
	9.1.n.10.2 Čas
	9.1.n.10.3 DTMF ovl.

	Specifické možnosti cloudu UltraSync
	9.1.n.4 Kanál číslo

	9.2 Možnosti události
	9.2.1 Mapování PCO
	9.2.2 Přiřad.hlas.
	9.2.3 Opožděné události
	9.2.4 Poslech ud.

	9.3 Možnosti cesty
	9.3.n Volba cesty

	Společné možnosti
	9.3.n.1 Název cesty
	9.3.n.2 Porucha linky
	9.3.n.4 Menu DGP
	9.3.n.8 Zvonění nast.
	9.3.n.8.1 Počet zvonění
	9.3.n.8.2 Vynechání 1. volání
	9.3.n.9 Kryptování

	Možnosti specifické pro síť PSTN
	9.3.n.3 LF zpoždění
	9.3.n.4 Přenosová cesta
	9.3.n.5 Oznamovací tón
	9.3.n.6 Vytáčení

	Možnosti specifické pro síť ISDN
	9.3.n.6 Bod bod
	9.3.n.7 MSN

	Možnosti specifické pro protokol IP
	9.3.n.3 Přenosová cesta
	9.3.n.4 IP konfig.
	9.3.n.4.1 IP konfig.
	9.3.n.4.2 IP adresa
	9.3.n.4.3 Maska podsítě
	9.3.n.4.4 Brána
	9.3.n.5 DNS konfig.
	9.3.n.5.1 DNS konfig.
	9.3.n.5.2 DNS server
	9.3.n.6 NTP konfig.
	9.3.n.6.1 NTP konfigurace
	9.3.n.6.2 NTP server
	9.3.n.7 Firewall
	9.3.n.7.1 Firewall
	9.3.n.7.2 Odpověď na PING
	9.3.n.8 Rychlost linky
	9.3.n.9 MAC adresa
	9.3.n.10 Max Obr 24h

	Možnosti specifické pro síť GSM/GPRS/SMS
	9.3.n.4 Přenosová cesta
	9.3.n.5 GSM nastavení
	9.3.n.5.1 PIN SIM karty
	9.3.n.5.2 Sítě
	9.3.n.5.2.1 Výběr sítě
	9.3.n.5.2.2 Pouze vybr. síť
	9.3.n.5.2.3 Síť scan…
	9.3.n.5.2.3.0 Rescan sitě
	9.3.n.5.2.3.m Volba sítě
	9.3.n.5.2.3.m.1 Jméno sítě
	9.3.n.5.2.3.m.2 Síťový kód
	9.3.n.5.2.3.m.3 Dostupnost
	9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI
	9.3.n.5.2.3.m.5 Použij síť
	9.3.n.5.3 Kredit
	9.3.n.5.3.1 Kontroluji...
	9.3.n.5.3.2 Mód kontroly
	9.3.n.5.3.3 Číslo pro kontrolu
	9.3.n.5.3.4 Požadovaný kód
	9.3.n.5.3.5 Perioda kontroly
	9.3.n.5.3.6 Čas kontroly
	9.3.n.5.4 Detekce zaruš
	9.3.n.5.4.1 Detekce zaruš
	9.3.n.5.4.2 Zarušení práh
	9.3.n.6 Nastavení SMS
	9.3.n.6.1 Číslo centra SMS
	9.3.n.6.2 SMS doručování
	9.3.n.6.3 Max. SMS za 24 h
	9.3.n.6.4 SMS hlavička
	9.3.n.6.5 Uživ PIN pož.
	9.3.n.6.6 Rozšířená znak. sada
	9.3.n.7 Nastavení sítě GPRS
	9.3.n.7.1 APN jméno
	9.3.n.7.2 Jméno uživatele
	9.3.n.7.3 Uživatelské heslo
	9.3.n.7.4 Konf. prot. IP
	9.3.n.7.5 Konf. serv. DNS
	9.3.n.7.6 Firewall
	9.3.n.7.7 Porucha linky
	9.3.n.7.8 Čas rozpojení
	9.3.n.7.9 Max Obr 24h
	9.3.n.10 Nastavení zpráv MMS
	9.3.n.10.1 MMS centrum
	9.3.n.10.2 APN jméno
	9.3.n.10.3 Jméno uživatele
	9.3.n.10.4 Uživatelské heslo
	9.3.n.10.5 Proxy
	9.3.n.10.6 Port proxy
	9.3.n.10.7 Max. MMS 24 h
	9.3.n.11 Informace o modulu

	9.4 Připojení počítače
	9.4.1 Připojení
	9.4.1.0 Přidání PC př
	9.4.1.n Zvolit připojení

	Společné možnosti
	9.4.1.n.1 Název
	9.4.1.n.2 Přenosová cesta
	9.4.1.n.4 Telefonní číslo
	9.4.1.n.5 Limit pokusů
	9.4.1.n.6 Smazání PC př
	9.4.2 PC zpětné volání
	9.4.2.1 Primární
	9.4.2.2 Záložní
	9.4.3 Kryptovací klíč 1
	9.4.4 Kryptovací klíč 2
	9.4.5 Port příposlechu
	9.4.6 ID ústředny

	Možnosti specifické pro síť PSTN
	9.4.1.n.3 Modem protokol

	Možnosti specifické pro protokol IP
	9.4.1.n.4 Cíl/IP
	9.4.1.n.4.1 Název cíle
	9.4.1.n.4.2 Cílový port
	9.4.1.n.4.3 Ping hostitele

	Možnosti specifické pro síť GSM
	9.4.1.n.3 Typ spojení

	9.5 UltraSync
	9.5.1 Připojení
	9.5.2 Číslo SID
	9.5.3 Nastavení
	9.5.3.1 Heslo
	9.5.3.2 FW Upgrade
	9.5.3.3 Vzdálená konfigurace
	9.5.3.4 Notifikace
	9.5.4 Seznam notifikací
	9.5.4.n Volba notifikace
	9.5.4.n.1 Notifikace jméno
	9.5.4.n.2 Identifikátor
	9.5.4.n.3 Přiřazený uživatel
	9.5.4.n.4 Not. udál.
	9.5.4.n.5 Smazat notifikaci


	Kapitola 6 Software
	Přehled
	Obsah

	Programování systému Advisor Advanced prostřednictvím konfiguračního softwaru
	Upgrade firmwaru Advisor Advanced
	Instalace AAFlash do PC
	Připojení Advisor Advanced k PC
	Archivace aktuálního firmwaru a nastavení
	Upgrade firmwaru Advisor Advanced
	Upgrade bootloader

	Kapitola 7 Odstraňování problémů
	Přehled
	Obsah

	Postup obnovy
	Odstraňování problémů zařízení
	Ovládací panel Advisor Advanced
	Klávesnice LCD
	Vzdálené expandery – modely ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220

	Kapitola 8 Předpisy
	Přehled
	Obsah

	Volby vyžadované pro soulad s normou EN 50131
	EN 50131, stupeň 2
	Požadovaná nastavení
	Doplňokvé funkce

	EN 50131, stupeň 3
	Požadovaná nastavení
	Požadovaná nastavení pro RAS

	Zásady EN 50136
	Požadavky na interval dotazování přenosu
	Certifikované součásti pro normu EN 50131, stupeň 3
	Ústředny k řízení vniknutí
	Klávesnice / čtečky (RAS, vzdálená zapínací stanice)
	Vzdálené expandery (DGP, moduly pro shromažďování dat)
	Expandery V/V
	Přenosová zařízení

	Opatření pro splnění podmínek shody s normou EN 50131
	Instalace
	Programování
	Velikost historie protokolu/událostí
	Označení


	Volby vyžadované pro soulad s jinými předpisy
	Zásady ACPO
	Zásady INCERT
	Zásady SES
	Zásady SBSC
	Larmklass 1
	Larmklass 2


	Dodatek A Události systému Advisor Advanced
	Dodatek B Kódy hlášení použité v systému Advisor Advanced
	Slovníček pojmů
	Rejstřík
	Mapa programování

