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1. Zabezpečovací systém 

Úvod 

Všichni uživatelé zabezpečovacího systému by měli být 
náležitým způsobem poučeni a zaškoleni. Proto si nejprve 
pozorně přečtěte tuto příručku a v případě nejasností  
požádejte o vysvětlení možností ovládání Vaší instalační 
firmu.  

Váš zabezpečovací systém se skládá z řídící ústředny, jedné 
nebo více klávesnic a z různých detektorů a poplachových 
signalizací. Ústředna, která představuje elektronickou 
vyhodnocovací jednotku Vašeho zabezpečovacího systému,  
se standardně umísťuje mimo běžně přístupné prostory, 
nejlépe v “technické” místnosti, kde nikdo kromě instalační a 
servisní organizace nemá k ústředně volný přístup. 

Ovládací klávesnice se používá pro zadávání příkazů 
ústředně a pro zobrazení aktuálního stavu systému. 
Klávesnice by měla být umístěna na příhodném místě uvnitř 
střeženého objektu, nejlépe poblíž místa vstupu do objektu. 

Detekce požáru 
Váš zabezpečovací systém je schopen fungovat současně 
jako požární ústředna, spolupracovat s různými typy 
požárních hlásičů a signalizovat poplach v případě vzniku 
požáru. Dobrá detekce požáru však závisí především na 
správném rozmístění vhodného množství požárních hlásičů. 

 Aby tato funkce byla využitelná, musí instalační firma  
systému povolit funkci detekce požáru. 

Přenos událostí 
Váš zabezpečovací systém je schopen přenášet informace o 
poplachových stavech, poruchách a tísňových situacích na 
pulty centrální ochrany (PCO). Pokud vyvoláte omylem 
falešný poplach, snažte se na tuto událost co nejrychleji 
upozornit obsluhu pultu centrální ochrany, aby jste předešli 
výjezdu zásahové skupiny. 

 Aby informační přenosy na pult centrální obsluhy byly 
aktivní, musí instalační firma v systému nejprve 
naprogramovat nezbytná data pro přenos. 

Zóny a skupiny 
Instalační technik nejprve rozdělí detektory ve Vašem  
objektu na tzv. zóny. Zóna je část střeženého prostoru 
chráněná jedním nebo více detektory zapojenými k jednomu 
vstupu systému. Jednou zónou může být například okno, 
dveře, pokoj (k detekci narušení slouží např. magnetické 
detektory, detektory tříštění skla, pohybové detektory aj.).  

Instalační technik může rozdělit Váš zabezpečený objekt na 
dvě nebo více tzv. skupin. Skupina (též podsystém) je větší 
část střeženého objektu a může se skládat z jedné, dvou 
nebo více zón. Každou skupinu lze zapínat (uvádět do stavu 
střežení, hlídání, zabezpečení) a vypínat (deaktivovat 
zabezpečení, odstřežit) zcela nezávisle, jako byste měli 
k dispozici více zabezpečovacích ústředen. Všechny skupiny 
tvoří dohromady celý zabezpečovací systém. Není-li Váš 
zabezpečovací systém rozdělen na více skupin, patří 
všechny zóny do Skupiny 1.  

Některé zóny mohou náležet k více skupinám, např. vstupní 
dveře do domu mohou patřit k více skupinám současně. 
Takovéto zóny se nazývají globální zóny (společné zóny), 
protože nepatří pouze jedné skupině.  

Následující tabulka udává počet zón a skupin jednotlivých 
systémů : 

Ústředna Skupin Zón ústředny Max. zón 

Premier 412 2 4 12 

Premier 816 4 8 16 

Premier 832 4 8 32 

 

Přístupové kódy 
Každému uživateli zabezpečovacího systému je přiřazen 4, 
5-ti nebo 6-ti místný přístupový kód. Přístupový kód se 
používá při zapínání nebo vypínání zabezpečovacího 
systému. Někteří uživatelé mohou mít instalačním technikem 
povoleno provádět přístupovým kódem více funkcí, např. 
vynechávat zóny nebo provádět testy systému. 

Váš přístupový kód nemusí mít povoleno nastavení 
některých systémových funkcí v celém rozsahu systému. 
Například, může-li Váš kód provádět zapnutí a vypnutí 
skupiny 1, nebudete moci provést zapnutí jiných skupin nebo 
dokonce celého systému. 

Váš kód může být nastaven pro globální přístup. Takto 
nastavený kód může použít jakoukoliv klávesnici v systému a 
na z ní zapnout či vypnout přiřazené skupiny. Na druhou 
stranu může být Váš kód naprogramován instalačním 
technikem pouze pro lokální přístup do určité skupiny, takže 
budete moci zapnout/vypnout pouze skupiny, které má 
přiřazeny jak Váš vlastní kód, tak i příslušná klávesnice.  

Následující tabulka udává maximální počet uživatelů a počet 
ovládacích klávesnic v závislosti na typu ústředny : 

 

Ústředna Počet uživatelů Počet klávesnic 

Premier 412 32 6 

Premier 816 32 6 

Premier 832 64 6 
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Klávesnice 

V systému může být instalována jedna nebo více klávesnice. 
Obvykle se klávesnice umísťuje poblíž vchodových dveří. 
Instalační technik zpravidla každou klávesnici přiřadí jedné 
skupině. Je-li to však požadováno, může být klávesnice 
přiřazena dvěma i více skupinám (tzv. globální klávesnice). 

Typy klávesnic 
V systému mohou být následující typy klávesnic: 

Premier-RKP-8-Plus Tato klávesnice má vyhrazené 
indikační prvky LED pro zobrazení požáru, vynechání zóny, 
částečného i plného zapnutí. Umožňuje připojit také dva 
detektory. Obvykle se používá v systémech do 8 zón. 

Premier-RKP-16-Plus: Tato klávesnice má vyhrazené 
indikační prvky LED pro zobrazení požáru, vynechání zóny, 
částečného i plného zapnutí. Umožňuje připojit také dva 
detektory. Obvykle se používá v systémech do 16 zón. 

Premier-LCD Klávesnice má standardní LCD displej 2x16 
znaků s podsvětlením. Má také dvě programovatelné zóny 
pro připojení detektorů. Pomocí LED jsou zobrazeny stavy 
Vynecháno, Servis, Připraveno a Napájení. Klávesnice je 
schopna zobrazit stav až 32 zón. 

Premier-LCD-L Klávesnice má velký LCD displej 2x16znaků 
s podsvětlením. I tento typ klávesnice je vybaven dvěma 
vstupními zónami a LED indikacemi stavů Vynecháno, 
Servis, Připraveno a Napájení. Klávesnice je schopna 
zobrazit stav až 32 zón. 

Premier-LCD-P: Má vlastnosti jako Premier-LCD, ale navíc 
obsahuje integrovanou čtečku bezkontaktních karet pro 
ovládání systému. 

Premier-LCD-LP Má vlastnosti jako Premier-LCD-L, ale 
navíc obsahuje integrovanou čtečku bezkontaktních karet pro 
ovládání systému. 

 

 

Provedení klávesnic 
Klávesnice se vyrábějí v několika designových řadách (viz. 
obrázek dále): 

- RKP-Plus …. LED klávesnice s moderním vzhledem 

- LCD … displejové klávesnice s moderním vzhledem 

- LCD L ... klávesnice s velkým displejem 

- LCD FM ... klávesnice pro zapuštění do zdi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce kláves 
Funkce jednotlivých kláves je následující: 

Klávesa   Funkce 
 Klávesa Skupiny (AREA) se používá pro výběr 

skupiny při zapnutí/vypnutí. Tato klávesa také 
umožňuje zobrazit stav jednotlivých skupin. 
Klávesu je možné použít také pro dočasnou změnu 
skupiny přiřazené klávesnici (viz str. 8). 

 Klávesa Menu slouží pro vstup do pokročilých 
uživatelských funkcí. 

Klávesa Vynechat (BY PASS) umožňuje zapnutí 
systému nebo skupiny s vyblokováním některých 
smyček 

Klávesa Zůstat (STAY) slouží pro částečné zapnutí, 
např. na noc, kdy jsou některé detektory vynechány 

Klávesa Gong umožňuje povolit/zakázat gong 
klávesnice signalizující narušení zóny (viz str. 12). 

 Klávesu Reset lze použít pro potvrzení poplachu 
nebo systémové poruchy (viz str. 10). 

Klávesa Ano (Nastav, ARM) je používána pro plné 
zapnutí systému či skupiny a při výběrech v menu. 

Klávesa Ne (Odstav, DISARM) je používána pro 
vypnutí celého systému nebo skupiny. 

 

 Je-li používána některá klávesnice, ostatní klávesnice 
jsou dočasně “uzamčeny” s výjimkou tísňových kláves. 
Uzamčení přestává být aktivní do 4 sekund po 
posledním stisku klávesy, informační tóny jsou v tu 
chvíli omezeny a signalizují jen na aktivní klávesnici. 

 

 

Tísňové klávesy 
V případě nouze lze okamžitě vyslat na pult centrální ochrany 
(PCO)  tísňové poplachy. Tyto poplachy je možné vyvolat 
současným stiskem uvedených kláves na dobu alespoň tří 
sekund :

Tísňový poplach Stiskněte klávesy 

            Požár 
  a   

            Panik   a   

               Lékař   a   

 Instalační technik může jednotlivě kombinace povolit 
nebo zakázat – podle toho jsou aktivace jednotlivých 
tísňových volání funkční nebo ne. 

Poplach Panik může být technikem naprogramován jako 
tichý nebo hlasitý a to individuálně pro každou klávesnici 
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  Poplach - LED svítí, pokud byl vyvolán poplachový stav.
Systém nebo skupinu nelze zapnout, pokud obsahuje
nějaké nepotvrzené poplachy. Informace o potvrzení
poplachů naleznete na str. 10. 

  Servis - LED bliká v případě, že systém detekoval novou
poruchu. Pokud porucha trvá, bude po potvrzení poruchy
uživatelem LED svítit. Pokud již v systému nejsou žádné
poruchy, nebude tato LED aktivní. Zabezpečovací systém
nelze zapnout, jsou-li v systému nepotvrzené poruchy.  
informace o zobrazení poruch naleznete na str. 12. 

  Zapnuto - LED signalizuje stav zapnutí systému nebo
skupiny do střežení. Svítí, pokud je skupina přiřazená
klávesnici zapnuta. LED nesvítí, je-li přiřazená skupina
vypnuta.  
Pokud LED indikace bliká, signalizuje : 
Odchodové zpoždění 
pomalé blikání (1s svítí / 1s nesvítí). 
Skupina je částečně zapnuta se zpožděním 
pomalé blikání (1s svítí / 1s nesvítí). 
Skupina je částečně zapnuta bez zpoždění 
rychlé blikání (0.2s svítí / 0.2s  nesvítí). 

  Připraveno - LED svítí, pokud je skupina nebo systém
připraven k zapnutí. LED je zhasnuta, pokud je narušena
jedna nebo více zón (narušenou zónu indikuje patřičná
LED indikace zóny). Blikající LED znamená, že je některá
zóna vynechána (nestřeží) nebo je některá zóna
narušena při nuceném zapnutí. 

  Indikace zón - slouží ke zobrazení stavu příslušných
zón. Pokud je některá zóna narušena nebo má poruchu,
svítí příslušná LED. Pokud je zóna v klidovém stavu, její
LED indikace nesvítí. 
Klávesnici může technik naprogramovat tak, aby
zobrazení stavu zón po určité době nečinnosti klávesnice
samo vypnulo. Pro opětovné zobrazení může být
vyžadován přístupový kód nebo lze zobrazení povolit po
stisku libovolné klávesy na klávesnici. 
V případě vyvolání poplachového stavu signalizují tyto
indikace zónu/zóny, která poplach vyvolala. 

  Funkční klávesy - viz kapitola „Funkční klávesy“.  

 Požár indikace svítí po detekci požáru na speciální
požární zóně (tzv. 2 vodičové požární hlásiče). Pokud
vznikl poplach na klasické zóně (4 vodičové zapojení), je
poplach indikován současně příslušnou LED zóny, na
které byl poplach detekován.  

  Vynechání - pokud indikace svítí, je v systému
vynechána (vyjmuta ze střežení) alespoň jedna zóna.  
(viz „Manuální vynechání zón“ na str. 9). 

  Částečné zapnutí - indikace svítí, pokud je
systém/skupina zapnuta pouze částečně. Současně bude
LED indikace  „Zapnuto“ blikat. 

  Okamžité - pokud indikace svítí, je systém/skupina
zapnuta částečně bez zpoždění – tj. po narušení
zpožděných zón (např. vstupní dveře) není spuštěno
příchodové zpoždění a bude vyvolán okamžitě poplach.
LED „Zapnuto“ bude blikat rychle. 

  Napájení - svit indikace signalizuje, že střídavé napájení
systému je v pořádku. Pokud dojde k výpadku AC a
systém bude napájen ze záložního akumulátoru, tato LED
indikace bude blikat. 

  LCD Displej - 2 řádkový 2x16 znaků. 

 Čtečka proxi klíčů - pouze klávesnice s označením-P.   
 

.  
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2. Ovládání  systému 

Úvod 
Před vlastním používáním systému pozorně prostudujte 
následující sekci, která Vás seznámí s různými možnostmi 
zapnutí a vypnutí systému. 

Přístupové kódy 
• Jestliže při zadávání přístupového kódu uděláte chybu, 

jednoduše začněte zadávat nový (správný) přístupový kód. 

 

Zapnutí a vypnutí systému 

Provedení kontroly, zda je možné 
skupinu zapnout  
Aby se předešlo chybám při zapnutí, je každá klávesnice 
vybavena LED indikací “Připraveno” ( ), která indikuje 
následující stavy : 

• Svítí-li LED “Připraveno” je skupina (systém) 
připravena k zapnutí. 

• Pokud LED “Připraveno” bliká, znamená to, že byly 
vynechány zóny a/nebo jsou narušeny zóny s 
povolením nuceného zapnutí. Před pokračováním tyto 
zóny zkontrolujte. 

• Nesvítí-li LED “Připraveno”, znamená to, že je některá 
zóna (nebo více zón) narušena a zapnutí není možné 
provést. Před pokračováním musí být tyto zóny 
uklidněny (obnoveny) nebo vynechány. Narušené zóny 
jsou indikovány pomocí příslušných LED. 

 

 Je-li na konci odchodového zpoždění narušena 
některé nevynechaná zóna nebo zóna, která není 
nastavena pro funkci FORCE ZAP, potom nastane 
porucha při zapnutí (odchodová chyba) a je spuštěn 
interní poplach a může být aktivována siréna, je-li 
tato funkce technikem povolena. Pro potvrzení tohoto 
stavu musíte zadat platný uživatelský kód. 

 Zóna společná pro více skupin je střežena pouze 
tehdy, jsou-li všechny jí přiřazené skupiny zapnuty. 
Je-li některá z přiřazených skupin vypnuta, smyčka 
není schopna vyvolat poplach. 

 

 

 

 

 

Plné zapnutí 
Tento druh zapnutí (nastavení systému do střežení) je 
používán při úplném odchodu ze střeženého prostoru 
(objektu). Při tomto typu zapnutí budou všechny zóny 
zapínaných skupin střeženy a budou moci vyhlásit poplach. 

LED indikace “Připraveno” musí trvale svítit před plným 
zapnutím celého systému. 

 

Pro plné zapnutí postupujte následovně: 

 Je-li povoleno rychlé zapnutí, můžete krok č. 1 
vynechat. 

 

 

Zapnutí pomocí Proxi KeyFob 
1. Přiložte KeyFob ke klávesnici (pouze klávesnice 

s označením „P“). 

2. Stiskněte klávesu , čímž aktivujete proces 
zapnutí přiřazených skupin. 

 

 

 

 

 

 

Zapnutí pomocí Radio KeyFob 

1. Stiskněte tlačítko     na rádiové klíčence. Všechny 
skupiny přiřazené tomuto Rádio Key Fob se zapnou. 
Pokud je ústředna naprogramována na potvrzení, 
venkovní siréna potvrdí zapnutí systému 
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Částečné zapnutí 
Tento typ zapnutí se používá v případě, kdy uživatel 
neodchází ze střeženého prostoru a požaduje hlídání 
pouze některými zónami, obvykle se jedná o 
obvodové (plášťové) detektory. Vnitřní detektory jsou 
automaticky vynechány a nemohou vyhlásit poplach. 
Před vlastním nastavením proveďte prosím 
následující kroky: 

• Zabezpečte (zajistěte obnovu, uklidnění) nebo 
vynechejte narušené obvodové zóny. 

• Ujistěte se, že žádná venkovní zóna nebyla neúmyslně 
vynechána. 

• Ujistěte se, zda žádná vnější zóna s povoleným 
nuceným nastavením není neúmyslně narušena. 

Pro vlastní částečné zapnutí proveďte: 

 Je-li povoleno rychlé částečné zapnutí, můžete 
vynechat krok č. 1. 

 

Je-li použita klávesnice Premier-RKP-16-Plus, je 
indikováno částečné zapnutí pomocí příslušné LED 
indikace   

 

 

Částečné zapnutí pomocí Proxi KeyFob 
1. Přiložte KeyFob ke klávesnici (pouze klávesnice 

s označením „P“). 

2. Stiskněte klávesu  čímž se aktivuje 
proces částečného zapnutí přiřazených skupin. 

 

 

Částečné zapnutí pomocí Rádio KeyFob 
1. Stiskněte tlačítko  na rádiové klíčence. Všechny 

skupiny přiřazené tomuto Rádio Key Fob se zapnou 
do částečného zapnutí 

 

 

 

 

 

 

Zrušení odchodového zpoždění 
Pro zrušení zabezpečení během odchodového zpoždění proveďte 

následující: 

 

 Má-li systém pouze jednu skupinu, nemusíte 
provádět krok č. 2. 

 

 

Vypnutí během vstupního zpoždění 
Pro vypnutí během příchodového zpoždění proveďte : 

 

 Není-li platný přístupový kód zadán do konce 
příchodového zpoždění, potom je vyvolán poplach. 

 

 

Vypnutí bez  vstupního zpoždění 
Neprobíhá-li vstupní (příchodové) zpoždění, můžete provést vypnutí 
následujícím způsobem : 

 

 Je-li povolena funkce rychlého vypnutí a systém je 
částečně zapnut, můžete vynechat krok č. 1. 
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Vypnutí po poplachu 
Pro vypnutí systému po poplachu proveďte následující: 

 
Před opakovaným zapnutím musí být předchozí poplach 
potvrzen (resetován), více informací naleznete na str. 11. 

 

 

Změna zpožděných a okamžitých zón 
při částečném zapnutí 
Při částečném zapnutí jsou zpožděné zóny (např. vstupní 
dveře) obvykle zpožděny, tzn. narušení takové zóny vyvolá 
vstupní zpoždění. Přesto je možné změnit zpožděné zóny 
na okamžité, tzn. je-li systém zapnut “okamžitě částečně”, 
potom zpožděná zóna vyvolá poplach okamžitě. 

Změnit zpožděné zóny na okamžité během částečného zapnutí 
můžete takto : 

 

 Je-li systém vybaven klávesnicí Premier-RKP-16- 
Plus, LED indikace “Okamžité” bude svítit. 

 

Změnu z částečného okamžitého zapnutí na částečné zpožděné 
zapnutí můžete provést takto : 

 

 Je-li systém vybaven klávesnicí Premier-RKP-16- 
Plus, LED indikace “Okamžité” zhasne. 

 

Zapnutí a vypnutí  skupin 

V této kapitole je popsán způsob ovládání systému 
případně skupin. Aby bylo možné toto provést, musí být 
splněny tyto podmínky : 

• Systém musí být rozdělen do jedné nebo více skupin. 

• Používaný přístupový kód musí mít přiřazenu alespoň 
jednu skupinu. 

• Používaná klávesnice musí mít povoleno používání 
více skupin nebo používaný kód musí mít povolen 
globální přístup. 

Plné zapnutí skupiny 
Takto lze provést plné zapnutí jedné nebo více skupin : 

Postupujte následovně: 

 

 

 Je-li povolena funkce rychlého zapnutí, můžete 
vynechat krok č. 1. 
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Částečné zapnutí skupiny 
Takto lze provést částečné zapnutí jedné nebo více skupin. 

Postupujte následovně: 

 

 

Vypnutí skupiny 
Takto lze provést vypnutí jedné nebo více skupin. 

Postupujte následovně: 

 

 
 

 

 

 

Změna skupiny  
Standardně je klávesnice nastavena pro ovládání jedné 
skupiny a klávesnice pomocí LED indikace zobrazuje stav 
této přiřazené skupiny. Je-li to požadováno, můžete 
dočasně změnit přiřazení klávesnice k jiné skupině a po 
této změně bude klávesnice pomocí svých LED indikací 
zobrazovat stav nově vybrané skupiny.  

 

Během tohoto režimu můžete také použít svůj přístupový 
kód pro zapnutí/vypnutí nově vybrané skupiny (musíte mít 
přístup do dané skupiny). 

Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být splněny 
následující podmínky : 
• Změna skupin musí být povolena. 
• Uživatel musí mít přístup do více skupin. 
• Uživatel může mít nastavenu volbu „Lokální skupinový 

přístup“ (viz str. 20). 
• Klávesnice by měla mít přiřazenu pouze jedinou 

skupinu. 

Změna skupiny probíhá následujícím způsobem: 

 

 

 Po změně přiřazené skupiny zůstává toto dočasné 
přiřazení pouze 10 sekund od posledního stisku 
klávesy. Zadáte-li však platný přístupový kód, 
proběhne návrat k původní skupině až 1 minutě po 
posledního stisku klávesy. 
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Vynechání zón 

Manuální vynechání zón 
Vynechání zón je prováděno proto, aby zóny nemohly 
vyvolat poplach.  

 Po ručním vynechání zón zůstává vynechání aktivní 
až do doby, než jsou vynechané zóny manuálně 
zařazeny zpět do systému.  

Režim vynechání zůstává aktivní 60 sekund bez 
stisku libovolné klávesy. 

24 hodinové zóny nemohou být vynechány, jsou-li 
aktuálně narušeny. 

Manuální vynechání se provádí takto:  

 

 Je-li povoleno rychlé vynechání, můžete vypustit krok 
č. 1. 

Je-li vynechána alespoň jedna zóna, bude LED  
indikace “Připraveno” blikat. Je-li použita klávesnice 
Premier-RKP-16-Plus nebo kterákoliv LCD 
klávesnice, bude svítit LED indikace “Vynechání”. 

 

Zpětné zařazení vynechaných zón 
Zařazení (zrušení vynechání) se provádí stejným 
způsobem jako vynechání a provádí se na dříve 
vynechaných zónách. 

• 24 hodinové zóny, které jsou narušené, nemohou být 
znovu zařazeny do systému. 

• Je-li povolena funkce automatického zařazení 
vynechaných zón při vypnutí, jsou všechny vynechané 
zóny v dané skupině automaticky opětovně zařazeny 
do systému. 

 

 

 

 

Skupiny s vynecháním 
Tyto skupiny umožňují rychlé vynechání předdefinované 
množiny zón. Systém umožňuje definovat až 4 různé 
skupiny pro vynechání. 

Vynechání skupiny se provádí následujícím způsobem:  

 

 Je-li povoleno rychlé vynechání, můžete vypustit krok 
č. 1. 

Je-li vynechána alespoň jedna zóna, bude LED 
indikace “Připraveno” blikat. Je-li použita klávesnice 
Premier-RKP-16-Plus nebo kterákoliv LCD 
klávesnice, bude svítit LED indikace “Vynechání”. 
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Rychlé zapnutí s vynecháním 
Rychlé zapnutí s vynecháním umožňuje vynechat 
předdefinovanou skupinu zón a plně/částečně zapnout 
systém. Celkem lze definovat 4 různé skupiny. 

Rychlé vynechání a plné zapnutí se provádí následujícím způsobem 
:  

 

 Rychlé vynechání a částečné zapnutí se provádí následujícím 
způsobem :  

 

 Rychlé zapnutí musí být povoleno (nastavuje 
instalační technik). 

Potvrzení poplachů 

Tato funkce umožňuje potvrdit (resetovat) nepotvrzené 
poplachy či poruchy. Během potvrzení mohou být 
resetovány požární detektory nebo detektory s pamětí 
poplachu (Latch vstupem). 

Potvrzení se provádí následovně: 

 

Zobrazení posledních poplachů 

Ústředna má paměť, která uchovává také informace o 
zónách, které způsobily poplach během posledního 
zapnutí. 
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Poruchy systému 

Odezvy na poruchy (chyby) systému nastavuje technik, 
standardně jsou chyby indikovány tóny klávesnice. Pro 
utišení těchto poruchových tónů zadejte přístupový kód. 

Blikání LED indikace “Servis” indikuje výskyt nové poruchy 
systému. Tato LED bude blikat až do doby než je porucha 
potvrzena, po potvrzení bude svítit žlutou barvou a systém 
bude moci být zapnut.  

LED indikace “Servis” bude svítit do doby, než budou 
potvrzeny všechny poruchy.  

Výpadek AC a chyba telefonní linky mohou být zpožděny o 
definovaný čas, o který bude odloženo vyhlášení poplachu 
(tóny na klávesnici, přenos informací na PCO), avšak žlutý 
svit LED indikace “Servis” bude aktivován okamžitě po 
výskytu těchto poruch. 

 Pokud zakázal technik dohled výpadku AC (230V), 
LED indikace “Servis” bude při výpadku rychle blikat, 
ale systém bude možné zapnout bez potvrzení 
poruchy. 

Potvrzení nové poruchy 
Novou poruchu lze potvrdit následujícím způsobem: 

 

Zobrazení poruch 
Nepotvrzené poruchy lze zobrazit následujícím způsobem 

1. Stiskněte klávesu             a následně klávesu . 
2. Klávesnice nyní zobrazí jakoukoliv existující 

poruchu (viz tabulka). 
3. Pro dokončení stiskněte klávesu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení poruch na LED klávesnici 

LED Porucha 
1 Výpadek AC 

2 Chyba telefonní linky 

3 Poplach požární smyčky 

4 

Tamper boxu a pomocný vstup: 
stiskněte  pro zobrazení typu, LED 1 - 5 indikují: 
1 = Tamper boxu  
2 = Pomocný tamper  
3 = Pomocný PA 
4 = Pomocný tamper * 
5 = Tamper sirény * 
* = UK sirénový modul 

5 Ztráta datumu a času 

6 
Porucha/tamper zóny 
Stiskněte  pro zobrazení zóny 

7 
Tamper/ztráta klávesnice 
Stiskněte  pro zobrazení čísla klávesnice 

8 

Stiskněte  pro typ poruchy, LED 1 - 8 indikují: 
1 = Porucha výstupu 1   
2 = Porucha výstupu 2   
3 = Porucha sirény 
4 = Porucha požární smyčky  
5 = Porucha pojistky napájení 12V 
6 = Porucha baterie 
7 = Časovač servisu/Sak test 
8 = Porucha komunikace 

 

 

 

Zobrazení poruch na LCD klávesnici 

Text Porucha 
Porucha 230V Výpadek napájení 230V 

Por.tel. linky Chyba telefonní linky 

Pozar.popl.(2v) Poplach požárního hlásiče na výstupu 1 

Sabotaz krytu Tamper boxu ústředny 

Sabotaz pom.vst. Tamper boxu ústředny (pomocný vstup) 

Sabotaz sireny Tamper sirény 

Poplach pom. PA Tísňový poplach (pom. vstup) 

Ztrata datum/cas Ztráta data/času 

Sabotaz zony > 01 Tamper/porucha zóny 

Sabotaz klav.> 1 Tamper klávesnice/ztráta klávesnice 

Por.vystupu 1 Porucha výstupu 1 

Por.vystupu 2 Porucha výstupu 2 

Porucha sireny Porucha sirény 

Por.poz.senzor Porucha požární smyčky (výstup 1) 

Por. po.12V Aux Porucha napájení AUX 12V 

Porucha - aku. Porucha akumulátoru 

Porucha testu Čas servisu/selhání Soak testu 

Porucha komunik. Selhání komunikace 
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Povolení/zakázání gongu 

Je-li zóně přiřazena funkce gongu, klávesnice vydá 
speciální tón při každém narušení (při vypnutém systému). 
Následujícím postupem lze funkci gongu zakázat či povolit.  

Postupujte následovně: 

 
 

Zobrazení deníku 

Ústředna je vybavena tzv. deníkem událostí (historií), 
kam se zapisují různé systémové události (poplachy, 
zadání kódu, zapnutí a vypnutí skupin aj.). Každá 
událost je opatřena datumem a časem. Jednotlivé 
systémy mají následující kapacitu deníku událostí : 

• Premier-412   – 750 událostí 

• Premier-816   – 750 událostí 

• Premier-832   – 1000 událostí 

Zobrazit deník lze tímto způsobem: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Změna vlastního kódu 

Všichni uživatelé mohou měnit svůj vlastní přístupový kód. 

Postupujte následovně: 

 
 

Vymazání kódu 

Zadejte kód správce, menu, 9, sekci 80, po zadání 
pořadového čísla uživatele stiskněte klávesu             , čímž 
bude vymazán přiřazený kód, rádiová klíčenka a ProxyKey. 
Klávesnice vydá potvrzovací tón a přejde do menu výběru 
dalšího uživatele. 

 

Zrušení komunikace 

Následujícím způsobem lze zrušit probíhající spojení s 
PCO.  

Postupujte takto: 
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DTMF ovládání 

Ústředny Premier-832 a Premier-816-Plus umožňují 
ovládání systému pomocí telefonu s tónovou (DTMF) 
volbou (běžný telefonní přístroj, mobilní telefon aj.). Pomocí 
telefonního přístroje, resp. jeho tlačítek, je pak možné 
systém ovládat podobně jako z klávesnice, ústředna musí 
být samozřejmě připojena k telefonní lince. 

Navázání spojení s ústřednou 
1. Na telefonu s tónovou volbou vytočte číslo linky, 

na které je zapojena ústředna. 

2. Čekejte, dokud ústředna nezvedne telefonní linku. 
Po zvednutí telefonní linky uslyšíte pískání, toto 
bude trvat cca 4 sekundy. 

3. Jakmile uslyšíte popsané pískání, stiskněte 
klávesu * na Vašem telefonu. Po stisku uvedené 
klávesy pískání ustane a ústředna vydá ještě 
jedno písknutí, kterým potvrdí připravenost k 
dalším operacím. 

4. Pokud uslyšíte po pískání nepřerušovaný tón, 
znamená to, že jste nestiskli klávesu * nebo Váš 
telefonní přístroj nepoužívá tónovou volbu. 

Zapnutí systému 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 1 na Vašem telefonu. Dva 
vysoké tóny po stisku uvedené klávesy indikují, že 
systém byl právě v pořádku zapnut. Jeden hluboký 
tón znamená, že systém byl již dříve zapnut nebo 
se při zapínání vyskytla porucha apod. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Vypnutí systému 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 2 na telefonu. Vysoký tón 
indikuje vypnutí bez problémů, neproběhne-li z 
nějakých důvodů vypnutí bez chyb, ústředna 
nevydá potvrzující tón. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Potvrzení poplachů 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 3 na Vašem telefonu. Vysoký 
tón indikuje potvrzení poplachů. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Poslední poplach 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 5 na Vašem telefonu. Ústředna 
vydá určitý počet tónů, který indikuje zónu, která 
naposledy vyvolala poplach, např. 4 tóny 
znamenají, že poplach vyvolala zóna 04. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Ovládání “Programovatelného výstup 1” 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 8 na Vašem telefonu. Vysoký 
tón indikuje sepnutí (aktivaci) výstupu, hluboký tón 
indikuje deaktivaci výstupu. Každý další stisk 
klávesy 8 na telefonu vyvolá “přepnutí” stavu 
výstupu. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 

Ovládání “Programovatelného výstup 2” 
1. Navažte spojení s ústřednou, jak je popsáno v 

předchozím textu. 

2. Na telefonu zadejte Váš přístupový kód (stejný, 
jaký zadáváte na klávesnici). Jestliže byl kód přijat, 
uslyšíte vysoký tón. 

3. Stiskněte klávesu 9 na Vašem telefonu. Vysoký 
tón indikuje sepnutí (aktivaci) výstupu, hluboký tón 
indikuje deaktivaci výstupu. Každý další stisk 
klávesy 9 na telefonu vyvolá “přepnutí” stavu 
výstupu. 

4. Stiskem klávesy # ukončíte telefonní spojení s 
ústřednou, stiskem klávesy * se vrátíte do stavu, 
kdy ústředna očekává další příkazy. 
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Přehled DTMF ovládání 

 

 

 

 

 

 

1. Vytočte telefonní číslo, na 
kterém je připojena ústředna 

Jestliže uslyšíte pískání,   
stiskněte klávesu * na telefonu. 

Zadejte váš přístupový kód  

Vyberte příkaz 

1 = zapnutí systému 

2 = vypnutí systému 

3 = potvrzení poplachů 

5 = poslední poplach 

8 = ovládání „prog. výstup 1“ 

9 = ovládání „prog. výstup 2“ 

Stiskněte * pro návrat do režimu 
zadávání příkazů. 

 

Stiskněte # pro ukončení 
telefonního spojení. 
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3. Programové menu 
Přístup do programovacích menu, které umožňují měnit 
některé parametry naprogramování zabezpečovacího 
systému má pouze Master uživatel a uživatelé, kterým tuto 
funkci povolil instalační technik. Pro vstup do menu : zadejte 
svůj přístupový kód , stiskněte klávesu 

            a poté klávesu : 

 

Konkrétní programovací menu (sekce) je zvoleno zadáním 
dvoumístného čísla. Po dokončení programování daného 
menu se systém automaticky vrací k požadavku zadání čísla 
sekce (menu). 

Opustit programové menu můžete zadáním  
nebo stiskem  , systém se vrátí do základního 
stavu: 

 
 

Pro uživatele jsou dostupné tyto programovací sekce : 

Sekce Funkce Strana 
Programování uživatelů 

Programování uživatelů 17 

Uživatelské volby 1 19 

Uživatelské volby 2 19 

Uživatelské volby 3 20 

Jména uživatelů 20 

Programování standardních uživatelů 20 

Sekce Funkce Strana 
Systémové testy a nástroje 

Test smyček 22 

Test sirén a výstupů 22 

Testovací spojení s PCO 22 

Povolení přístupu technika 22 

Spuštění zpětného volání 22 

Nastavení času 22 

Nastavení datumu 22 

Nápis na klávesnici 22 

Tisk posledních 100 událostí 22 

Opuštění programového menu 22 

 Sekce  -  jsou omezeny pro uživatele, 
kteří mají povoleno programování uživatelů (Master 
uživatelé). 

Sekce  -  jsou dostupné uživatelům, 
kteří mají povoleno spouštět systémové testy. 

Přerušit programování a návrat k původním hodnotám 
je možný po stisku klávesy               

Zabezpečovací systém automaticky opustí 
programovací režim po 60 sekundách nečinnosti. 

Zadání textů (pouze LCD klávesnice) 
Textové hodnoty jsou zadávány podobným způsobem jako 
na mobilním telefonu. Znaky jsou zadávány  opakovaným 
stiskem příslušné klávesy, přičemž počet stisknutí umožňuje 
zadat další znak v pořadí (uveden na klávese za číslicí). 
Chcete-li se přesunout na zadání následujícího znaku, 
jednoduše stiskněte příslušnou klávesu s daným znakem 
nebo stiskněte klávesu          v případě, kdy je požadovaný 
znak zadáván stejnou klávesou jako znak předchozí. 

V tabulce jsou uvedeny významy kláves při zadávání 
textových hodnot:  

Kl. Znaky 
. , ? ! 1 @ “ - & 

a b C 2 A B C  

d e F 3 D E F  

g h I 4 G H I  

j k L 5 J K L  

m n O 6 M N O  

p q R s 7 P Q R S 

t u V 8 T U V  

w x Y z 9 W X Y Z 

_ 0 , # * Speciální znaky 

Posun kurzoru (^) vpravo a vlevo 

Backspace (mazání) 

Potvrzení textu 
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Programování uživatelů 
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Programování uživatelů  
Programové volby dovolují uživateli s Master kódem nastavit 
nové uživatele systému. Počet uživatelů systému (včetně 
technika) je následující : 

Premier-412, 816  - 32 uživatelů 

Premier-832   - 64 uživatelů 

Uživatel 01 je tzv. "Master" s kódem  a 
nemůže být ze systému vymazán ! 

Každému uživateli lze přiřadit následující vlastnosti a volby: 

• Přístupový kód (též PIN) 
Jedná se o unikátní 4, 5 nebo 6-ti místné číslo (kód), 
které slouží k identifikaci uživatele v systému. Systém 
umožňuje používat různou délku přístupových kódů. 
Přístupový kód uživatele musí být zadán před vlastní 
manipulací se systémem. 

• Klíčenka Proximity KeyFob 
Alternativou k zadání kódu může být použití klíčenky 
Proximity KeyFob (pouze klávesnice LCDLP), která 
slouží k identifikaci uživatele v systému. Všechny ostatní 
kroky (např. potvrzení různých voleb aj.) musí být 
provedeny standardně pomocí kláves. 

• Klíčenka Radio KeyFob 
Je-li připojen přijímač bezdrátových prvků RadioPlus 
nebo Inovonics, potom lze přiřadit uživateli i ovladač 
(klíčenku), kterou lze ovládat systém. 

• Uživatelské volby 1 
Viz str. 19. 

• Uživatelské volby 2 
Viz str. 19. 

• Uživatelské volby 3 
Viz str. 20. 

• Jméno uživatele (jen LCD) 
Viz str. 20. 

Načtení Proximity Key Fob uživateli 
Po zadání pořadového čísla uživatele přiložte na cca 5 sek. 
médium k nápisu PROX na klávesnici, načítání je 
signalizováno pípnutím a postupným mizením hvězdiček. Po 
opětovném zobrazení plného počtu hvězdiček postup 
zopakujte. Je-li načtení v pořádku, systém automaticky 
přejde do dalšího menu (uživatelské volby 1). 

Načtení Radio Key Fob 
Po zadání pořadového čísla uživatele stiskněte klávesu
  Pokud klávesnice vydá odmítací tón, není přijímač 
správně připojen či nakonfigurován, více informací poskytne 
servisní technik. 

Nyní stiskněte tlačítko          pro vypnutí systému na ovladači, 
čímž bude ovladač přiřazen uživateli (klávesnice vydá 
potvrzovací tón). 

Vymazání přiřazených ovladačů 
Po zadání pořadového čísla uživatele stiskněte klávesu
 , čímž bude přiřazený ovladač vymazán (klávesnice 
vydá potvrzovací tón), dále bude vymazán i přístupový kód 
(PIN). 

Uživatelské volby 1  
Tyto volby mohou být povoleny či zakázány, čímž se změní 
uživatelův přístup do systému. Nastavit lze následující 
možnosti : 

 Povolení skupiny 1 
 Uživatel má přístup do skupiny 1. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny 1. 

 Povolení skupiny 2 
 Uživatel má přístup do skupiny  2. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny 2. 

Povolení skupiny 3 (jen Premier-816/832) 
 Uživatel má přístup do skupiny  3. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny  3. 

Povolení skupiny 4 (jen Premier-816/832) 
 Uživatel má přístup do skupiny 4. 
 Uživatel nemá přístup do skupiny  4. 

Povol ZAPnutí 
 Uživatel může zapnout skupiny, do kterých má povolen 

přístup. 
 Uživatel nemůže nastavit kteroukoliv skupinu. 

Povol vynechání (BY-PASS) 
 Uživatel může vynechat zóny ve skupinách, kam má 

povolen přístup. 
 Uživatel nemůže vynechávat jakékoliv zóny. 

Povol VYPnutí 
 Uživatel může vypnout skupiny, kam má povolen přístup. 
 Uživatel nemůže vypnout kteroukoliv skupinu. 

Povol uživatelské funkce 
 Uživatel bude mít povoleny tyto funkce: 

• Potvrzení poplachů (reset) 
• Zobrazení seznamu poplachů 
• Zobrazení poruch systému 
• Povolení gongu 
• Změna vlastního kódu 

 Uvedené funkce budou uživateli nedostupné. 

Uživatelské volby 2  
Tyto volby mohou být povoleny či zakázány, čímž se změní 
uživatelův přístup do systému. Nastavit lze následující 
možnosti : 

Jednorázový kód 
 Kód bude moci pouze jedenkrát zapnout a vypnout 

systém. Při následujícím pokusu o zapnutí bude kód 
smazán. 

 Uživatelský kód pracuje standardně. 

Omezení časovačem 1 
 Je-li ovládací časovač 1 spuštěn (aktivní), má tento 

uživatel zakázán přístup do systému. Přístup do systému 
je uživateli umožněn pouze mimo aktivitu časovače 1. 

 Přístupový kód je vždy platný. 

Přenos VYPnutí 
 Na PCO je zaslána informace o vypnutí, pokud byl 

uživatelský kód použit k vypnutí jedné nebo více skupin. 
 Kódy vypnutí nejsou zasílány. 

 Ústředna vždy zasílá informaci o vypnutí po poplachu 
(zrušení poplachu) v případě, je-li tato funkce 
zakázána. 
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Přenos ZAPnutí 
 Na PCO je zaslána informace o zapnutí, pokud byl 

uživatelský kód použit k zapnutí jedné nebo více skupin. 
 Kódy zapnutí nejsou zasílány. 

Nátlakový kód 
 Uživatel s touto volbou způsobí zaslání nátlakového 

poplachu na PCO po přihlášení do systému. 
 Přístupový kód pracuje standardně. 

Aktivuje výstup „Dveře“ 
 Uživatel s tímto atributem spíná výstup nastavený jako 

„Dveře“ na 2 sekundy.. 
 Použití uživatelského kódu nespíná dveřní výstup. 

Globální utišení sirény 
 Uživatel s touto volbou utiší sirény ve všech skupinách, 

dokonce v těch, kam nemá povolen přístup. Nemá 
možnost však tyto skupiny vypnout nebo v nich potvrdit 
poplach. 

 Uživatel má možnost deaktivovat sirény pouze ve 
skupinách, kam má povolen přístup. 

Vypnout vzdálený přístup 
 Ovládání systému pomocí telefonu s tónovou volbou 

bude pro vybraného uživatele zakázáno. 
 Ovládání systému pomocí telefonu s tónovou volbou 

bude pro vybraného uživatele povoleno. 

Uživatelské volby 3  
Tyto volby mohou být povoleny či zakázány, čímž se změní 
uživatelův přístup do systému. Nastavit lze následující 
možnosti : 

Povol změnu kódu technika 
 Uživatelský kód má možnost změnit kód technika v sekci 

80. 
 Uživatelský kód nemá možnost změnit kód technika. 

Zamčení programu 
 Uživatelský kód má možnost zablokovat/odblokovat 

program v ústředně (za předpokladu, že je povolená 
následující volba).  Jakmile je program ústředny 
uzamčen, nelze ústřednu a její program resetovat 
pomocí propojky na desce ústředny. Uživatelský kód má 
možnost měnit parametry komunikátoru (sekce 70 – 79).  

 Uživatel nemá možnost zablokovat program ústředny a 
nemá možnost měnit parametry komunikátoru. 

Menu technik 
 Uživatel smí provádět technické programování (tzn. má 

přístup jako technik). Pozor tímto kódem nelze 
VYPnout systém 

 Uživateli je zakázán přístup do menu technika. 

Manuální test přenosu na PCO 
 Tento uživatel může spustit kontrolní test spojení s PCO 

(viz str. 22). 
 Uživatelský kód nemůže spustit test spojení s PCO. 

Povol potvrzení poplachů/poruch 
 Uživatel může potvrdit a resetovat poplachy a poruchy 

(chyby) systému. Uživatel s touto volbou smí také 
vypnout některou skupinu v poplachu a to i v případě, 
kdy nemá povoleno vypnutí této skupiny (viz str. 19). 

 Uživatel nemá možnost potvrzovat poplachy a poruchy 
systému. 

Systémové testy 
 Tento kód má povoleno spouštět systémové testy (sekce 

90 - 98). 
 Uživatelský kód má zakázán přístup do uvedeného 

menu. 

Povolení programování uživatelských kódů 
 Uživatelský kód může měnit přístupové kódy uživatelům 

01 - 31 (sekce 80 - 85). 
 Uživatel nesmí měnit přístupové kódy. 

Lokální skupinový přístup 
 Uživatel může zapínat a vypínat jen ty skupiny, které jsou 

přiřazeny jemu samému i klávesnici. Existuje-li např. 
uživatel, který smí zapnout a vypnout všechny 4 skupiny 
a tuto činnost chce vykonat na klávesnici, která má 
přiřazenu pouze první skupinu, potom na této konkrétní 
klávesnici zapne či vypne pouze tuto první skupinu. 

 Uživatel má možnost ovládat všechny sobě přiřazené 
skupiny. 

Jméno uživatele (pouze LCD)  
Jsou-li v systému použity LCD klávesnice, lze uživateli 
přiřadit jméno, které smí obsahovat 8 znaků. Toto jméno je 
pak zobrazováno v deníku událostí aj. Popis zadávání 
textových hodnot naleznete na str. 16. 

Programování uživatele  
V tomto menu lze do systému přidat “standardního” 
uživatele, který má nastaveny následující volby : 

Uživ. volby 1:  Přístup do skupiny 1 

  Povolení zapnutí 

  Povolení vynechání 

  Povolení vypnutí 

  Povolení uživatelských funkcí 

Uživ. volby 2:  Povolení zasílání kódů vypnutí 

  Povolení zasílání kódů zapnutí 

  Povolení globálního utišení sirény 

Uživ. volby 3:  Povolení potvrzení poplachů/poruch 

Reset všech uživatelů  
Tato sekce nastaví všem uživatelům jejich tovární nastavení. 
Před aktivaci této volby musíte zkratovat propojku JP6 (Load 
Default), jinak se volba nevykoná. Po úspěšné aktivaci bude 
master kód (uživatel 01) nastaven na 5678 a všichni 
následující uživatelé budou vymazáni. 
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Systémové testy a nástroje 
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Test smyček 
Tento test lze aktivovat pouze není-li skupina ve střežení. 24 
hodinové zóny (s výjimkou požárních, Tamper a 
poruchových) jsou po dobu testu zakázány, aby bylo možné 
otestovat tísňová tlačítka atd. 

 

Test sirén a výstupů 
V této sekci lze provádět testy: 

 reproduktorů (bzučáků), 

 sirénových výstupů, 

 výstupů pro blikače, 

 ostatních výstupů, 

 LCD displeje. 

 Pouze výstupy, které mají nastavenu volbu 
„Uživatelský test“ jsou při testu 4 aktivovány. 

 

Test spojení s PCO 
V této sekci lze aktivovat testovací spojení s PCO. Na 
displeji LCD klávesnice bude zobrazen průběh testu. 

 

Povolení přístupu technika  
Tato volba povoluje jak vzdálený přístup (z PC) tak přístup 
technika, jak to vyžaduje norma EN 50131-1 (viz volba 
“Povolení normy EN 50131-1“). Po aktivaci volby budou oba 
přístupy aktivní až do 12:00, kdy budou zakázány.  

 Je-li během aktivace této sekce zkratována propojka 
JP6 (Load Default), bude kód technika resetován na 
standardní hodnotu 1234 (pouze v případě, není-li 
uzamčen program ústředny). 

 

Spuštění zpětného volání 
Po aktivaci této sekce provede ústředna zpětné volání za 
účelem navázání komunikace se vzdáleným PC. 

 Není-li spojení úspěšné, vydá klávesnice chybový tón 

 

Nastavení času  
V této sekci lze nastavit systémový čas.  

 

Nastavení datumu  
V této sekci lze nastavit systémové datum. Správné 
nastavení datumu a času je důležité zejména s ohledem na 
správnost údajů, zapsaných do deníku událostí (historie).  

 

Nápis na klávesnici (pouze LCD)  
Je-li v systému použita LCD klávesnice, lze v této sekci 
nastavit 16 znakovou zprávu, která se zobrazí na horním 
řádku LCD displeje při vypnutém střežení. Podrobnosti k 
zadávání textových zpráv na klávesnici naleznete na str. 16. 

 

Tisk posledních 100 událostí 
Po aktivaci této sekce bude na sériový port, kde je připojena 
tiskárna, odesláno posledních 100 položek z deníku událostí. 

 

Opuštění programového menu  
Po aktivaci této volby bude ukončeno programové menu a 
systém se vrátí do základního stavu. 
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4. Záznamy o instalaci 

Ústředna 
Model: Premier 412:  Premier 816:  Premier 832:  

Umístění:  

 

Klávesnice 

Adresa Umístění Skupiny 
Požár 
(1 & 3) 

Policie 
(4 & 6) 

Lékař 
(7 & 9) 

Policie 
tichá 

Rychlé 
zapnutí 

Rychlé 
vypnutí 

Rychlé 
vynech. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

Nastavené časy 
Čas Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina  4 

Čas pro odchod Sek. Sek. Sek. Sek. 

Čas pro příchod 1 Sek. Sek. Sek. Sek. 

Čas pro příchod 2 Sek. Sek. Sek. Sek. 

Zpoždění poplachu Min. Min. Min. Min. 

Zpoždění sirény Min. Min. Min. Min. 

Doba aktivace sirény Min. Min. Min. Min. 

 

Uživatelé systému 
č. Jméno č. Jméno č. Jméno č. Jméno 

00 Technik 16  32  48  

01 Master 17  33  49  

02  18  34  50  

03  19  35  51  

04  20  36  52  

05  21  37  53  

06  22  38  54  

07  23  39  55  

08  24  40  56  

09  25  41  57  

10  26  42  58  

11  27  43  59  

12  28  44  60  

13  29  45  61  

14  30  46  62  

15  31  47  63  
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Zóny a rozdělení do skupin 
Č. Umístění Skupiny V G Č. Umístění Skupiny V G 

1     17     

2     18     

3     19     

4     20     

5     21     

6     22     

7     23     

8     24     

9     25     

10     26     

11     27     

12     28     

13     29     

14     30     

15     31     

16     32     

V = vynechání; G = gong 

 

Kontaktní údaje 
 

Instalační firma: _________________________________________________________________________ 

Adresa: _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________________ 

Fax: _________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________ 

 

Pult centrální ochrany: _________________________________________________________________________ 

Objektová čísla: _________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________ 

Telefon:   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slovníček pojmů 

V tomto dokumentu jsou používány následující výrazy: 

Přístupový kód: 4, 5-ti nebo 6-ti místné číslo, které 
sloužící k identifikaci uživatele pro potřeby ovládání 
zabezpečovacího systému. 

Nátlakový kód: speciální typ přístupového kódu, který se 
lokálně chová jako standardní uživatelský přístupový kód, 
ale po svém zadání na klávesnici vyšle na PCO tísňové 
volání nebo-li informaci, že následující operace se 
zabezpečovacím systémem budou prováděny pod 
nátlakem uživatele jinou osobou (pachatelem).  

Pult centrální ochrany (PCO): pracoviště bezpečnostní 
agentury, kde jsou registrovány a vyhodnocovány 
informace, zasílané od různých zabezpečovacích systémů. 

Zóna: zóna (někdy také nazývaná smyčka) je část 
střeženého prostoru, která je určena “aktivní oblastí” 
jednoho nebo více detektorů (např. okno, prostor v některé 
místnosti, dveře, ...). 

Skupina (podsystém): jedna nebo více zón, které obvykle 
tvoří logický celek (všechny zóny v jednom prostoru), např. 
okno v garáži, detekce otevření vrat v garáži, pohybový 
detektor v garáži a detekce otevření vstupních dveří z 
garáže. 

Vynechání zóny: funkce, která umožňuje uživateli vyjmout 
vybranou zónu (smyčku) z procesu střežení. Vynechaná 
zóna není schopna vyhlásit poplachový stav. Tato funkce 
se využívá například v případě poruch nějakého detektoru. 

Skupina s vynecháním: funkce ústředny, která dovoluje , 
pro obsluhu jednoduchým způsobem, vynechat dříve 
definovanou množinu zón tvořící logický celek namísto 
složitého vynechání několika jednotlivých zón. 

Gong: funkce, která akusticky signalizuje narušení některé 
zóny v době, kdy skupina (podsystém) není ve stavu 
střežení. Zpravidla se používá jako zvukové upozornění, že 
byly otevřeny dveře a někdo vstoupil do nehlídaného 
prostoru. 

Force zapnutí: vlastnost zabezpečovacího systému, která 
umožňuje zapnutí skupiny (zapnutí do střežení) i v případě, 
kdy je některá zóna (smyčka) v této skupině narušena. Tuto 
funkci instalační technik zpravidla využije při programování 
vlastností zóny vstupních dveří, takže při odchodu a 
zapínání systému nebude nutné, aby tyto dveře byly 
v uvedeném okamžiku zavřeny.  

Servis: nestandardní stav zabezpečovacího systému 
(signalizovaný akusticky a opticky LED indikací na 
klávesnici), který vyžaduje zásah technika. Obvykle se 
jedná o nějakou porucha systému. 
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