Версія: 30.09.22

Прилад приймально-контрольний охоронний UNIPRO-64

Настанова щодо експлуатування

Заводські паролі:
Сервісний пароль інсталятора – 12345
Пароль адміністратора (перший користувач) – 1234
Запам’ятовування опору зон: 12345#90##0# або команда з комп’ютера

U N I P R O – 64
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………..…..3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………………………………………...……….....4
ЗОНИ ТА КАНАЛИ ПРИЛАДУ..…………………………………………………………………………..…..5
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ…………………………………………………………………………………..…..7
ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛАВІАТУРИ………………………………………………………..……………………...9
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ………………………………………………………….11
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОДВІЙНИХ ЗОН………………………………………………………………………….12
БЛОК РОЗШИРЕННЯ ADM-8…………………………………………………………………………………13
БЛОК РОЗШИРЕННЯ MRK-2………...………………………………………………………………….……15
КОНТРОЛЬ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ…………………………………………………………………………….18
СЕРВІСНІ SMS ПОВІДОМЛЕННЯ………………………………………………………………………..….19
ПРОГРАМУВАННЯ ОПЦІЙ ІНСТАЛЯТОРОМ..….……………………………………………………..….20
БЛОКУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПРИЛАДУ…...….……………………………………………………..….27
ПРОГРАМУВАННЯ З КОМП’ЮТЕРА..….….……………………………………………………………….28
ГРУПИ ОХОРОНИ……………...……………………………………………………………………….…..….29
КЛЮЧІ TOUCH MEMORY.…………………………………………………………………………….…..….30
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТРАНСИВЕРА Ajax uartBridge……………………………………………………………31
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА………………….……………………………………………………….……34

2
www.el-sys.com.ua

U N I P R O – 64
ВСТУП
Прилад приймально-контрольний охоронний UNIPRO-64 призначений для забезпечення технічної охорони
об’єктів різноманітної складності. Основні функції приладу:
– виявлення тривог проникнення, нападу і пожежі;
– керування виконавчими пристроями, такими як сирена, вентиляція, освітлення та інші;
– контроль доступу до приміщення та роботи охоронників;
– оповіщення на спеціалізовані пункти спостереження, мобільні номера та он-лайн сервіси.
Основні можливості приладу:
– до 64 зон, в які включаються до 255 каналів приймання інформації про тривогу;
– 8 провідних каналів на основній платі, до 56 провідних каналів на модулях розширення;
– програмна функція подвоєння 8-ми базових каналів до 16-ти;
– до 64 безпровідних сповіщувачів виробництва Ajax, Visonic, Elmes, Focus, Micra;
– 64 користувачі, які керують системою з клавіатури, брелоками, ключами ТМ, мобільним телефоном;
– 5 довільно програмованих виходів на платі;
– 64 точки контролю несення служби охоронниками;
– система контролю доступу на 4 точки проходу;
– 8 таймерів для керування сигналізацією або іншими функціями;
– оповіщення на ПЦС або до 8-ми користувачів на мобільний телефон;
– енергонезалежний журнал на 1024 подій в форматі Contact ID;
– програмування та оновлення мікропрограми з комп’ютера або дистанційно по GPRS.
В тексті прийняті скорочення:
АКБ (BAT) - акумуляторна батарея;
ППК – прилад приймально-контрольний UNIPRO-64;
ПЦС – пульт централізованого спостерігання;
COM – спільний контакт мінуса Common (те, що і GND або 0V);
EOL – End Of Line, кінцевий резистор;
Touch Memory (TM) – електронні ключі iButton або пристрої їх емуляції.
В тексті прийняті визначення:
Група – це група зон (частин приміщення) які ставляться або знімаються з охорони. Прилад може
забезпечити декілька груп охорони, наприклад група №1 це перукарня, а група №2 це сусідній магазин,
який має окремий вхід та режим роботи працівників;
Зона – це вказаний при програмуванні зони канал приймання інформації про тривогу. В канал, інформацію
можуть передавати провідні шлейфи на основній платі (підписані на платі буквою Z), безпровідні або
адресні сповіщувачі;
Шлейф сигналізації – це провідне, електричне коло в яке під’єднанні провідні сповіщувачі руху, розбиття
скла або інші;
Канал – це один або декілька джерел сигналу про тривогу. Є два види каналів:
1. З фіксованим номером:
– 1...8 провідні шлейфи на основній платі;
– 9...64 провідні шлейфи на 7-ми шлейфних модулях розширення.
2. З номером, який призначає інсталятор при програмуванні. Так, наприклад безпровідним сповіщувачам
або шлейфам клавіатури інсталятор призначає не зайнятий номер каналу. Також, допустимо до існуючого
номеру каналу вказати ще декілька джерел тривоги, що дозволяє одним каналом передати тривогу від
провідного сповіщувача та декількох безпровідних.
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U N I P R O – 64
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прилад має наступні характеристики:
Характеристика

Значення

Кількість провідних шлейфів

8-64

Кількість виносних зон клавіатур

2-14

Кількість груп

8

Кількість безпровідних пристроїв

64

Кількість виносних клавіатур
Кількість користувачів
Номінальна напруга на контактах клем |Uin|
Допустима напруга живлення на контактах клем |Uin|
Напруга живлення від АКБ
Напруга відключення від АКБ
Рекомендуєма ємність акумулятора
Величина максимального струму навантаження по виходам |+UB|, |+KPD|, |+UZ
Кількість виходів
Кількість транзисторних виходів на платі
Кількість релейних виходів на платі
Максимальне значення напруги/струму для виходів BELL, PG1, PG3
Максимальне значення напруги/струму для виходу PG2
Габаритні розміри плати, ШхВхГ
Маса плати

0 до 8
64
14,3 В (+/- 0,1 В)
9…18 В
11,5 ... 14,0 В
9,5 В
4,5 або 7 Аг
не більше 1А
кожен
8
4
1
60В/1А (підкл.
мінус);
12В/0,1А
(підключає плюс);
155х88х25 мм
не більше 0,3 кг

Увага!
Перед підключенням живлення ППК, необхідно окремо включити джерело живлення і регулятором
встановити напругу 14,25 В +/- 0,1 В!
Необхідно підключати захисне заземлення до джерела живлення, якщо прилад встановлено в металевий
корпус!
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ЗОНИ ТА КАНАЛИ ПРИЛАДУ
Прилад має особливу організацію зон, всі зони віртуальні, для кожної необхідно вказати де фактично вона
знаходиться. Наприклад, Зона 1 може бути клема Z5 на основній платі, Зона 2 це безпровідний сповіщувач
№1, Зона 3 це клема Z8 на модулі розширення №1.
Номер каналу визначає де знаходиться зона, він може бути фіксованим або встановленим інсталятором.
Всього 255 каналів, нижче описано як визначити або самостійно встановити номер каналу:
Фіксовані номера каналів
Канали 1…8
Канал з 1 по 8
закріплені за входами
на основній платі
Z1…Z8.

Канали 9…64
Канали активуються при інтерфейсному підключенні модуля
розширення (RKS-6, ADM-8, MRK-2). Кожний з модулів розширення
займає однаково по 8 каналів, в залежності від адреси:
№1 – 9…16, №2 – 17…24, №3 – 25…32, №4 – 33…40,
№5 – 41…48, №6 – 49…56, №7 – 57…64.
Модулі підключаються підряд від першої адреси, якщо не
використовується, номери його каналів та вище можуть бути вільно
використані

(додатково
підтримується
подвоєння зон)

Зони приладу від 1 до 64

Канали 9…255
Номер каналів зон
клавіатури

Канали 9…255
Номер каналів безпровідних
сповіщувачів та тривожних
кнопок брелоків. Тип схеми
зони повинна бути Нормально
Розімкнена

Канали 9…255
Номер каналів, які створюються
через дію користувачів. Тип схеми
зони повинна бути Нормально
Розімкнена. Сигнал про порушення
каналу відбувається імпульсно
через дію користувача (тел. дзвінок,
розклад, порушення іншої зони та
ін.)

Канали, номера яким призначає інсталятор
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АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ЗОН
Зміни, які відбуваються в зонах можуть бути оброблені різними алгоритмами, що дозволяє гнучко
налаштувати прилад під вимоги або особливості об’єкту.
00 – Із затримкою (Вхід\Вихід) – При постановці на охорону відраховується час затримки для виходу з
приміщення, під-час чого ігнорується стан зони, після закінчення затримки зона стає на охорону. При вході
в приміщення відбувається порушення даної зони і включається відлік часу на вхід, на протязі якого
користувач повинен підійти до клавіатури і зняти прилад з охорони.
01 – Коридор – При повній постановці і вході в приміщення працює як зона із затримкою, якщо перед цим
була порушена зона із затримкою, якщо не була порушена зона з затримкою то видається сигнал тривоги
зразу (при частковій охороні зона не перевіряється). Іншими словами, якщо нетипово було проникнення в
приміщення не через відповідний вхід то тривога буде видана без затримки.
02 – Тривожна кнопка – Зона перевіряється постійно (не може бути знята з охорони), при порушенні
передається подія на ПЦС без видачі на приладі будь-яких сигналів про тривогу (тиха тривога). Для
зручності, при періодичній перевірці працездатності кнопки, зона блимає на клавіатурі на протязі 3 сек.
після порушення.
03 – Зона 24 – Зона перевіряється постійно (не може бути знята з охорони), при порушені видається стан
тривоги без затримки.
04 – Моментальна – Працює як зона із затримкою (може бути знята з охорони), тільки затримка на вхід
відсутня.
05 – Постановочна/Зона керування – Порушення даного типу зони активує дію користувача. Інсталятор
при конфігурування вказує яка дія буде проведена, наприклад постановка на охорону.
06 – Часткова/Внутрішня – При частковій постановці на охорону зона не перевіряється, а при повній
постановці на охорону зона спрацює без затримки як внутрішня.
07 – Зона КНС – Зона перевіряється постійно, черговий охоронник повинен з вказаним періодом її
порушувати (детально описано в контролі несення служби).
08 – Зона КНС (часткової постановки) – Зона може бути знята з охорони, тимчасово з перевірки,
наприклад включена тільки вночі та на вихідних, а в робочий день вимкнена (детально описано в контролі
несення служби).
09 – Пожежна з верифікацією – Перевіряється завжди (не може бути знята з охорони), на збільшення або
зменшення струму відносно норми, після першого спрацювання включається відлік часу 10 сек. та 120 сек.
очікування повторного спрацювання. Додатково один з виходів приладу повинен бути запрограмованим
для роботи в режимі комутації живлення пожежних сповіщувачів. Після сигналу пожежі, вимагає команди
з клавіатури скидання пожежі.
10 – Пожежна ручний сповіщувач – Перевіряється завжди (не може бути знята з охорони), на збільшення
або зменшення струму відносно норми, після порушення видає сигнал тривоги без затримки. Після сигналу
пожежі, вимагає команди з клавіатури скидання пожежі.
11 – Пожежна Артон RL – Працює по алгоритму як пожежна ручний сповіщувач, але при зменшені
струму відносно норми призведе до стану несправності зони.
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СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ
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U N I P R O – 64
Світлодіодна індикація на платі приладу:
- жовтий (червоний) – переполюсовка акумулятора (в нормі погашений);
- синій – стан вбудованого модема GSM/GPRS/SMS.
- світить – відбувається передача повідомлення;
- часто блимає – реєстрація в мережі оператора;
- не світить – передані всі повідомлення та є реєстрація в мережі.
- жовтий – неисправність, блимає номер несправності згідно таблиці.
На платі додатково встановлені 4 сервісних білих світлодіода, які відображають рівень GSM сигналу.
Несправності, блимає світлодіод на платі FAULT у відповідності таблиці:
Кіл.
блимань
1

Основне живлення

2

Акумулятор

3

Вихід сирени

4

Несправність зв’язку

5

Модуля розширення

6

–

7

Порушення тампера основної плати

8

Порушення тампера клавіатури

9

Порушення тампера сповіщувачів

10

–

11

Системне живлення плати не в нормі

12

Порушення пам’яті

Несправність

Примітка

Не відображається в даному режимі

Для перегляду на виносній клавіатурі причини несправності необхідно на протязі мінімум 3 сек.
утримувати кнопку 7, під-час чого на номері світлодіода зони вказується номер несправності як описано в
таблиці вище.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛАВІАТУРИ
Підключення клавіатур Satel CA-6 KLED (CA-10 KLED)
Особливості:
1. До 4-х клавіатур, підключення паралельне,
максимальна відстань 330 м;
2. Z1 або Z2 може бути підключена тільки на
одній із клавіатур;

Підключення клавіатур K-12V

Особливості:
1. До 4-х клавіатур, підключення паралельне,
максимальна відстань 150 м;
2. Для регулювання підсвітки необхідно
утримувати 2 сек. [MEM], відпустити і повторно
короткочасним натисканням вибрати необхідну
яскравість, після чого натиснути [ENTER];
3. Для включення режиму дверного дзвіночка
утримувати номер зони 1-6 на протязі 2 сек.;
4. Для включення режиму дверного дзвіночка зони
клавіатури утримувати кнопку 8 на протязі 2 сек.

Перемички на платі клавіатури використовуються для встановлення режиму роботи зон (перемички
переставляти тільки при вимкненому живленні клавіатури!!):
Клавіатура

Зона

J1 (адреса)

J2 (тип схеми зони)

1

1

ON

ON=EOL 1k, OFF=Normal Open

2

2

OFF

ON=EOL 1k, OFF=Normal Open

1 або 2

Не викор.

ON

ON

Не залежно від вибраного стану J2, при програмуванні типу схеми з конфігуратора, необхідно вказати EOL.
Команди з клавіатури
Для керування приладом та передачі деяких команд необхідно ввести пароль адміністратора, * (зірочку),
номер функції та відповідно дані (згідно опису нижче):
*0 Опитування. На пульт спостерігання буде передано стан приладу.
*2 Зміна паролів (див. інструкцію користувача).
*4 Вимкнення зон
1234*4 1…64 (номер зони) # 1/0 (1-включає, 0-виключає) #
*6 Встановлення Дати та Часу
Необхідно ввести пароль адміністратора, далі * та послідовно по дві цифри значення ДДММРРГГХХССТT,
де:
ДД – день місяця;
ММ – місяць року;
РР – рік;
ГГ – години;
ХХ – хвилини;
9
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СС – секунди;
ТT – день тижня 01-07.
Наприклад, для встановлення 08.04.17 10:29:12 субота необхідно ввести 1234*608041710291206#
Також, встановити дату/час можна відправивши SMS у форматі: ()DДДММРРГГХХССТT
наприклад ()D08041710291206
Примітка. Для підтримування коректної роботи годинника повинен бути підключеним комунікатор.

Вибір індикації номерів зон на світлодіодній клавіатурі
Користувач має можливість переглянути стан будь-якої зони, для цього потрібно:
1. Інсталятор повинен дозволити дану функцію при конфігуруванні приладу;
2. Прилад не повинен знаходитися в режимі програмування;
3. Ввести номер групи зон, як описано в таблиці:
Комбінація

Зони

Світлодіоди (номер=зона)

1#

1-8

1 =01, 2 =02, 3 =03, 4 =04, 5 =05, 6 =06, 7 =07, 8 =08

2#

9-16

1 =09, 2 =10, 3 =11, 4 =12, 5 =13, 6 =14, 7 =15, 8 =16

3#

17-24

1 =17, 2 =18, 3 =19, 4 =20, 5 =21, 6 =22, 7 =23, 8 =24

4#

25-32

1 =25, 2 =26, 3 =27, 4 =28, 5 =29, 6 =30, 7 =31, 8 =32

5#

33-40

1 =33, 2 =34, 3 =35, 4 =36, 5 =36, 6 =38, 7 =39, 8 =40

6#

41-48

1 =41, 2 =42, 3 =43, 4 =44, 5 =45, 6 =46, 7 =47, 8 =48

7#

49-56

1 =49, 2 =50, 3 =51, 4 =52, 5 =53, 6 =54, 7 =55, 8 =56

8#

57-64

1 =57, 2 =58, 3 =59, 4 =60, 5 =61, 6 =62, 7 =63, 8 =64
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ
Пожежні сповіщувачі підключаються тільки по 4-х провідній схемі, тип реле може бути будь-яким (з
нормально-розімкненим або нормально-замкненим типом контактів).
Схема включення одного сповіщувача

Схема включення двох і більше сповіщувачів

Для організації пожежної сигналізації і коректного керування нею необхідно:
1. Вибрати тип зони EOL, алгоритм «Пожежна з верифікацією»;
2. Вказати для довільно вибраного виходу тип «Комутація живлення пожежного шлейфа»;
3. Додати нового користувача, назначити пароль і вибрати дію «Скидання пожежі»;
4. Записати конфігурацію, через 20 сек. дати команду «Запам’ятати опір зон».
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОДВІЙНИХ ЗОН
Функція дозволяє збільшити кількість зон, за рахунок паралельного підключення резисторів номіналом 1к
та 2,2 к. Підключення можливе тільки до каналів 1-8 на основній платі, кожен канал може розділитися на
два, перший відповідає номеру на платі, другому інсталятор в конфігурації самостійно вказує номер від 9
до 255.
Наприклад, клема Z1 це канал 1 та додатково може бути канал 201, далі при програмуванні зон інсталятор
самостійно вибирає для зони номер її каналу.
Відповідність станів каналів в залежності від опору:
Опір

Канал №1

Канал №2

0,68 кОм

Норма

Норма

1к

Норма

Порушений

2,2 к

Порушений

Норма

Обрив

Порушений

Порушений

КЗ

Порушений

Порушений

Схема підключення двох сповіщувачів

Порядок програмування зон:
1. Підключити зони згідно вище наведеної схеми;
2. В конфігурації перейти на корінну вкладку Зони;

3. Для прикладу робимо для
клеми Z1 додатковий канал
201, для клеми Z2 додатковий
канал 202, для клеми Z3
додатковий канал 203;

4. Повинно бути значення 0
для клем які не подвоюються;

5. Вибираємо в конфігурації потрібні зони і вказуємо канали, вибираємо обов’язково тип схеми EOL.
6. Записуємо конфігурацію в прилад. Даємо команду запам’ятати опір зон (в момент запам’ятовування,
сповіщувачі повинні бути в нормі).
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Блок розширення ADM-8
Блок розширення використовується для збільшення кількості зон ППК UNIPRO-64, підключається до 7-ми
розширювачів (максимум 64 зони).
Технічні характеристики
Напруга живлення …………………………………………………………….……..…………...9-16 В
Струм споживання (без зовнішнього навантаження)…….………………….……………..…...30 мА
Струм комутації виходом PGM………………………………………………….……………...500 мА
Габаритні розміри плати…………………………………………………………………....…90*70*20
Габаритні розміри корпусу…………………………………………………………………..120*80*45
Схема підключення
Max: 500mA!

Адреса 1

DATA

POWER

COMMON

+KPD COM DAT

DISPLAY
S1

TAMPER

UNICOM
ADM-8

X4
J1

2,2k

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Max: 300mA!

Z8 COM +UZ

5,1k

+KPD COM DAT PGM

J2

R*

12V

NO/NC

C

12V

T1

T2

NC

C

NC

C

R*

Тампер
Схема НР/НЗ

Адреси
призначаються
блокам підряд

DISPLAY
S1

TAMPER

2,2k

UNICOM
ADM-8

Схема EOL

X4
J1
J2

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8 COM +UZ

Max: 300mA!

5,1k

+KPD COM DAT PGM

R*

12V

NO/NC

C

12V

T1

T2

R*

Тампер
Схема НР/НЗ

Схема EOL
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Індикація
Індикація стану відбувається через семисегментний індикатор, який працює в двох режимах:
1. Черговий, світить номер адреси блока;
2. Встановлення адреси, при встановленій перемичці J1 індикатор блимає номер адреси 1-8.
Крапка семисегментного індикатора працює в двох режимах:
1. При відсутності перемичок J1 та J2 показує обмін по шині з центральним приладом;
2. При знятій J1 та встановленій J2 кількістю блимань вказує несправність:
0 – відсутні;
3 – несправність виходу PGM;
5 – нема зв'язку з ППК;
7 – порушення Тампер;
11 – недопустиме живлення.
Встановлення адреси:
1. Вставити перемичку J1, на індикаторі почне блимати фактична адреса.
2. Короткочасним замиканням J2 вибрати необхідну адресу (перемикається по-колу 1-8).
3. Зняти перемичку J1.
Вихід на платі PGM
Вихід працює в залежності від адреси блоку:
Адреса 1 та 4 - вихід PGM6 (в системі 6-й вихід);
Адреса 2 та 5 - вихід PGM7 (в системі 7-й вихід);
Адреса 3 та 6 - вихід PGM8 (в системі 8-й вихід).
Вихід перевіряється на несправність, тому повинен бути зашунтований резистором номіналом 1-5,1кОм.
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Блок розширення MRK-2
Блок розширення застосовується для:
– створення адресних клавіатур;
– збільшення кількості зон та виходів приладу;
– віддаленого підключення зчитувача типу Touch Memory.
Технічні характеристики
Напруга живлення …………………………………………………………….……..…………………...9-16 В
Струм споживання (без зовнішнього навантаження)…….…………………….……………..………...30 мА
Струм комутації виходом ОК……………………………………………………….…………………...100 мА
Габаритні розміри плати…………………………………………………………………………….48*24*6 мм
Особливості
– підключення до приладу 3-ма проводами (+KPD, COM та DAT);
– до 7 модулів в мережі;
– комбіноване підключення з розширювачами RKS-6 та ADM-8 (максимум 7 пристроїв у будь-якій
комбінації);
– плата робить підключену клавіатуру адресною, тобто вказується які групи і зони показувати, а також зони
кожної клавіатури розділяються.
Приклад підключення (допускається будь-яка комбінація схем)
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Адресація
Для встановлення адреси блоку необхідно:
1. Вимкнути живлення;
2. Замкнути контакти зон на платі Z1 та Z2;
3. Увімкнути живлення. По світлодіоду LED контролювати адресу блоку;
4. Короткочасним замкненням на СОМ контактів Z1 або Z2 встановити нову адресу (по-колу збільшується
або зменшується адреса);
5. Вимкнути та увімкнути живлення блоку.
Канали в приладі
Кожний модуль (як і RKS-6, ADM-8) займає 8 каналів по адресі:
Адреса

Канали

Адреса

Канали

1

9-16

5

41-48

2

17-24

6

49-56

3

25-32

7

57-64

4
33-40
–
–
В модулі канали рахуються від 0 до 3 і додаються до зміщення згідно адреси (адреса*8+номер):
0 – Z1 на платі модуля;
1 – Z2/TM на платі модуля;
2 – Z1 на клавіатурі;
3 – Z2 на клавіатурі;
4-7 – зарезервовані на майбутнє.
Індикація
Світлодіод на платі LED працює у двох режимах:
1. Світить – включене живлення, але плата ще не заадресована або немає зв’язку з приладом;
2. Блимає адресу плати – черговий режим (свідчить про обмін з приладом).
Вихід на платі ОК (підключає мінус)
Вихід працює в залежності від адреси блоку:
Адреса 1 та 4 - вихід PGM6 (в системі 6-й вихід);
Адреса 2 та 5 - вихід PGM7 (в системі 7-й вихід);
Адреса 3 та 6 - вихід PGM8 (в системі 8-й вихід).
Виходи DT та CK (підключають плюс)
Якщо вибрати режим роботи модуля без клавіатури дані клеми працюють в режимі виходів: DT це PGM7,
CK це PGM8.
Світлодіодна індикація клавіатури
«Живлення» – світить при наявності живлення 220В;
«Модем» – світить при передачі повідомлення;
«Несправність» – блимає при будь-якій несправності;
«Охорона» – блимає при затримці на вихід з приміщення, світить при взятті на охорону групи;
«Тривога» – блимає при тривозі у групі;
«Зона» – світить при порушенні зони, блимає при тривозі.
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На будь-якій клавіатурі можна переглянути стан зон, для цього необхідно короткочасно натиснути кнопку
«#», після чого утримувати приблизно 3 сек. до звукового сигналу кнопку згідно таблиці. При не
натисканні будь-якої кнопки на протязі 20 сек. модуль автоматично повернеться в початковий стан
відображення зон 1-8.
Кнопка

Зони

Світлодіоди (номер=зона)

1

1-8

1 =01, 2 =02, 3 =03, 4 =04, 5 =05, 6 =06, 7 =07, 8 =08

2

9-16

1 =09, 2 =10, 3 =11, 4 =12, 5 =13, 6 =14, 7 =15, 8 =16

3

17-24

1 =17, 2 =18, 3 =19, 4 =20, 5 =21, 6 =22, 7 =23, 8 =24

4

25-32

1 =25, 2 =26, 3 =27, 4 =28, 5 =29, 6 =30, 7 =31, 8 =32

5

33-40

1 =33, 2 =34, 3 =35, 4 =36, 5 =36, 6 =38, 7 =39, 8 =40

6

41-48

1 =41, 2 =42, 3 =43, 4 =44, 5 =45, 6 =46, 7 =47, 8 =48

7

49-56

1 =49, 2 =50, 3 =51, 4 =52, 5 =53, 6 =54, 7 =55, 8 =56

8

57-64

1 =57, 2 =58, 3 =59, 4 =60, 5 =61, 6 =62, 7 =63, 8 =64

На будь-якій клавіатурі можна переглянути стан груп, для цього необхідно короткочасно натиснути кнопку
«*», після чого утримувати приблизно 3 сек. до звукового сигналу кнопку згідно таблиці. При не
натисканні будь-якої кнопки на протязі 20 сек. модуль автоматично повернеться в початковий стан
відображення групи відповідно своїй адресі.
Кнопка

Група

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
8
Для одночасного перегляду стану всіх груп необхідно утримувати кнопку 0, після чого на відповідному
світлодіоді зони відображається стан групи:
Не світить – група знята з охорони;
Блимає – затримка на вихід з приміщення;
Світить – група на охороні.
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КОНТРОЛЬ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ
Функція використовується для контролю за охоронником, який повинен з встановленим порядком
обходити територію під-охоронного приміщення. Основні можливості функції:
- від 1 до 64 точок (зон) контролю, які проходяться в послідовності від меншого числа до більшого;
- постановка на повний або частковий контроль, наприклад в робочі дні контролювати точки 1…12, а на
вихідні 1…7;
- перед кожною точкою період відпочинку охоронника від 1 до 255 хвилин;
- від 1 до 255 секунд таймер попередження охоронника про необхідність контролю;
- дії з включення/виключення контролю або відмічення можливі різними способами: порушенням
провідного шлейфа, паролями з клавіатури, ключами ТМ, RFID картами, безпровідними кнопками;
- можливість задіяти таймери для автоматичного включення/виключення контролю;
- світлова та звукова індикація на клавіатурі;
- вихід «КНС попередження» переривчастими включеннями попереджує про необхідність відмічування;
- вихід «Тривога групи» включається при простроченому обході;
- порушення або відновлення обходу передається на пульт з уточненням точки;
- суміщення з усіма функціями приладу, наприклад паралельна робота у режимі сигналізації.
Схема КНС:
Т1
М1

Тn
Мn

S1
Точка 1

Місце включення контролю, а
виключення перериває
контроль у будь-який точці

Sn
Точка n

Т – період відмічування
М – хвилини перед перевіркою
S – секунди попередження

НР схема

COM

COM

COM

Z

Z

Z

Для організації контролю необхідно:
1. Підключити провідні або безпровідні пристрої відмічування до приладу. Для безпровідних провести
ідентифікацію, як вказано в інструкції по їх програмуванню.
2. З програми «UNIPRO Studio» підготувати конфігурацію:
- вказати кількість основних і часткових точок;
- для групи №1 вибрати підряд зони групи (від першої зони та вище);
- для кожної зони КНС вказати канал, тип схеми, час в хвилинах перед перевіркою, час в секундах перед
видачею попередження, код події про порушення/відновлення контролю та алгоритм «Часткова КНС»* для
точки яка не перевіряється при частковій постановці;
* – часткові зони повинні активуватися тільки підряд до максимального числа точок, наприклад 1…5
повний контроль, а для зон 6…10 частковий контроль (6…10 вказані як часткові);
- додати користувача (користувачів), який буде керувати контролем, вказати джерело ідентифікації.
Можливі варіанти контролю: інверсія, тільки включення, тільки виключення, частковий контроль;
- встановити який вихід буде в режимі «КНС попередження»;
- встановити який вихід буде в режимі «Тривога групи».
3. Записати конфігурацію в прилад.
Провідний шлейф можна включити з світлодіодним підтвердженням, замість кнопки рекомендовано гекон:

EOL схема

EOL схема,
НЗ кнопка
18
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СЕРВІСНІ SMS ПОВІДОМЛЕННЯ
Прилад може отримувати SMS повідомлення для виконання сервісних команд. Набір символів має бути
латиницею.
Формат повідомлень: ()XPASSx…
() – пара дужок умова початку повідомлення;
X – буква/цифра команди;
PASS – 4-х значний пароль, використовується тільки для деяких команд, по-замовчуванню 0000;
x… – перемінне поле, залежить від команди.
SMS команди
Встановити дату/час – ()DДДММРРГГХХССТT, наприклад ()D08041710291206
Достроково передати подію тесту – ()6
Заблокувати постановку на охорону – ()BPASS1, розблокувати постановку на охорону – ()BPASS0
Відключити зону – ()ZPASSCH0, підключити зону – ()ZPASSCH1
(CH – номер зони від 01 до 64, 0 – відключає, 1 – підключає)
Дистанційне конфігурування – ()RPASS&APN&a1.a2.a3.a4&PORT&
наприклад: ()R0000&internet&1.2.3.4&7755& або ()R1234&www.kyivstar.net&My_DNS&10003&
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ПРОГРАМУВАННЯ ОПЦІЙ ІНСТАЛЯТОРОМ
Для програмування опцій з клавіатури необхідно зняти прилад з охорони та ввести пароль інсталятора,
початковий пароль – 12345#, щоб вийти з меню програмування необхідно ввести 0#.
Для скидання пароля на заводський 12345 необхідно вимкнути живлення приладу, встановити дві
перемички типу Jumper на вилку Х4 (GND-J1 та J2-GND) і включити живлення, після чого зняти
перемички (дане скидання можливе тільки якщо не була встановлена опція «Заборонити скидання пароля
інсталятора перемичками J1 та J2»).
Опис функцій:
31 – зміна пароля інсталятора, наприклад новий пароль 654321, для цього вводимо 31#654321#
32 – перехід в меню зміни пароля користувача (рівнозначно меню *2), наприклад новий пароль третього
користувача 56789, керування першою групою, для цього вводимо 32# 3# 01 1# 56789##
44 – опції роботи виходу, вводиться номер виходу, тип, додаткові опції та час активного стану від 00 до 99
сек (при нульовому значенні час необмежений).
Номера виходів:
Номер

Вихід

Номер

Вихід

01

BELL

05

RELAY

02

PG1

06

PGM6

03

PG2

07

PGM7

04

PG3

08

PGM8

Типи виходів:
Число

Тип

Число

Тип

00
01-08
09
10
11-18
19
20
21-28

Не використовується
Тривога групи 1-8
Тривога у будь-який групі
Активація Відео
Світлодіод групи 1-8
На охороні всі групи
Керування живленням пож. шлейфа
Світлодіод тип2 (ролети) групи 1-8

29
30
31-38
39
40
41
42

Несправність
КНС попередження
Готовий, Група 1-8
Готовий (всі зони в нормі)
Керув. корист. (DTMF, ПЦС, брелок...)
Подія Contact ID
Відсутність 220В

Додаткові опції виходів:
Число

Значення

00
01
02
03

Без змін
Короткочасно включитись при взятті на охорону
Короткочасно включитись при прийнятті коду
Короткочасно включитись при взятті та прийманні коду

Наприклад, вихід 1 BELL працює в режимі тривоги групи 2, без додаткових опцій, час тривоги 40 сек, для
цього вводимо: 44#01020040#
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51 – бітові опції, після входу у функцію необхідно засвітити або погасити світлодіоди згідно значень:
Зона
1
2

Опція
Не перевіряти зв'язок з ПЦС в момент постановки
на охорону
Перевіряти зони перед прийняттям паролю
постановки на охорону

Зона

Опція

5

Зона працює по умові «ТА» груп,
при прив’язці до декількох

6

Перевіряти вихід BELL

3

Перевіряти глушіння GSM

7

4

Відключити GSM комунікатор

8

Заборонити скидання пароля
інсталятора перемичками J1 та J2
–

61 – програмування зони, вводиться номер зони, вказується тип схеми, каналу та алгоритму роботи.
Наприклад зона 1, схема EOL, канал 1, алгоритм Моментальна, для цього необхідно ввести: 61#01030104#
Типи схеми:
Число

Схема

00
01
02
03
04

Не використовується (зони повинні активуватись підряд)
NC (нормально-замкнута)
NO (нормально-розімкнена)
EOL (кінцевий резистор)
EOLT (кінцевий резистор + Тампер)

Алгоритм:
Число

Алгоритм

Число

Алгоритм

00
01
02
03
04
05

Із затримкою (Вхід\Вихід)
Коридор
Тривожна кнопка
Зона 24
Моментальна
Постановочна/Зона керування

06
07
08
09
10
11

Часткова/Внутрішня
Зона КНС
Зона КНС (часткової постановки)
Пожежна з верифікацією
Пожежна ручний сповіщувач
Пожежна з верифікацією тип 2

63 – встановлення затримок на вихід та вхід групи, вводиться номер групи та значення затримок, наприклад
щоб встановити для групи 1 15 сек на вихід та 20 сек на вхід необхідно ввести 63#011520#
82 – запис номеру об’єкту ПЦС, вводиться 6 цифр, при 4-х значному номеру додаються на початку нулі,
наприклад щоб встановити номер об’єкту 1234 необхідно ввести 82#001234#
90 – запам’ятовування фактичного струму (опору) зон. 00 – всі зони, 01…64 вибірково зона. Наприклад,
запам’ятати всі зони: 90#00#
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96 – Запис розширених опцій. Після вводу номера функції, вводиться номер опції, після чого
продовжується введення даних по три цифри в залежності від типу даних.
Для текстових опцій вводиться послідовність згідно таблиці ASCII.
Наприклад, щоб записати для SIM1 адресу сервера 1 "TCP","1.2.3.4",5555 необхідно ввести:
96#518# 034 084 067 080 034 044 034 049 046 050 046 051 046 052 034 044 053 053 053 053 015 #
або, наприклад, щоб записати APN2 internet необхідно ввести:
96#304# 105 110 116 101 114 110 101 116 015 #
Таблиця текстових опцій
Номер
Опис
опції
518
SIM1, 1-а адреса сервера

В кінці додається значення 015

566

SIM1, 2-а адреса сервера

В кінці додається значення 015

614

SIM1, 3-а адреса сервера

В кінці додається значення 015

512

SIM1, 1-й локальний порт

В кінці додається значення 015

560

SIM1, 2-й локальний порт

В кінці додається значення 015

608

SIM1, 3-й локальний порт

В кінці додається значення 015

272

SIM1, точка доступу APN 1

В кінці додається значення 015

662

SIM2, 1-а адреса сервера

В кінці додається значення 015

694

SIM2, 2-а адреса сервера

В кінці додається значення 015

742

SIM2, 3-а адреса сервера

В кінці додається значення 015

656

SIM2, 1-й локальний порт

В кінці додається значення 015

688

SIM2, 2-й локальний порт

В кінці додається значення 015

736

SIM2, 3-й локальний порт

В кінці додається значення 015

304

SIM2, точка доступу APN 2

В кінці додається значення 015

Примітка

Приклад встановлення заводського пароля адміністратора 1234:
96#3072#002 000 001 001 001 000 004 001 002 003 004 000 000 000 000 000 #
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Таблиця ASCII
Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

"
,
.
‘
:
;
<
>
!
@
#
%
^
&
*
(
)
_
+

034
044
046
039
058
059
060
062
033
064
035
037
094
038
042
040
041
095
045
043

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Таблиця перекодування чисел
Перша цифра в десятковому
вигляді, друга в шіснадцятковому

1
1/5
2/6
3/7
4/8

0/0
0
0
0
0

1/1
1
0
0
0

2/2
0
1
0
0

3/3
1
1
0
0

4/4
0
0
1
0

5/5
1
0
1
0

6/6
0
1
1
0

7/7
1
1
1
0

8/8
0
0
0
1

9/9
1
0
0
1

10/A
0
1
0
1

11/B
1
1
0
1

12/C
0
0
1
1

13/D
1
0
1
1

14/E
0
1
1
1

15/F
1
1
1
1

Двійкове значення (на світлодіодах 1 – світить, 0 – не світить)
Світлодіоди зон 1-4 молодший
півбайт, 5-8 старший півбайт
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Для одиночно числових опцій вводиться число параметра згідно таблиці.
Наприклад, щоб встановити протокол GPRS SUR-GARD необхідно ввести: 96#260#001#
Таблиця числових опцій
Номер опції

Опис

Параметр

19+((n-1)*16)
(n номер
виходу від 1
до 8)

Затримка перед включенням виходу

Вводиться від 0 до 255 сек. затримки включення
виходу (нумерація виходів залежить від
виконання приладу)

238
239

Канал який створює зона №1
клавіатури
Канал який створює зона №2
клавіатури

256

Період тестових передач на ПЦС

260

Протокол ПЦС

8448+((n1)*16)
(n номер
абонента від
1 до 8)

Тип автономного оповіщення

8576+((n1)*16)
(n номер
абонента від
1 до 8)

Телефонний номер абонента для
автономного оповіщення

Вводиться число від 9 до 255, яке потім
вибирається для зони
Вводиться число від 9 до 255, яке потім
вибирається для зони
Вводиться число від 1 до 255, в одиниці
2 хв., при нульовому значенні тести передаються
1 раз в хвилину
000 – відключено;
001 – GPRS SUR-GARD;
002 – Phoenix 9С VPN;
003 – Phoenix 9С Internet;
004 – Dunay;
005 – KM on-line;
006 – Grifon GPRS;
007 – Phoenix 9T VPN;
008 – Phoenix 9T Internet;
009 – TCP Contact ID;
010 – SIA DC-09 (ADM-CID).
000 – не використовується;
001 – SMS;
002 – Голос;
003 – Telegram;
004 – Blynk.
Послідовно вводиться номер по три знака на
цифру, в кінці значення 015. Для вказання +
необхідно ввести 010.
Наприклад, для запису першого абонента номера
0951234567 необхідно ввести:
96#8756#000 009 005 001 002 003 004 005 006 007
015#
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99 – функція бітного редагування опції та перегляду значення, вводиться номер опції згідно таблиці та
побітно проводяться зміни або згідно таблиці значень. Після натискання # відбувається повернення в
корінь меню. Наприклад, включити режим дзвіночка “Chime” для зон необхідно ввести: 99#009#8#
Таблиця бітових опцій
Номер опції

Опис

Параметр

1027+((n-1)*16)
(n це зона від 1 до 64)

Групи від 1-ї до 8-ї у які входить
зона, вибір відбувається через
засвічування відповідного
індикатора зони

1024+((n-1)*16)
(n це зона від 1 до 64)

Тип схеми зони

1026+((n-1)*16)
(n це зона від 1 до 64)

Алгоритм зони

2048+((n-1)*16)
(n це група від 1 до 8)

Опції групи

009

Деякі сервісні опції, вибір
відбувається через засвічування
відповідного індикатора зони

012

Деякі сервісні опції, вибір
відбувається через засвічування
відповідного індикатора зони

Розраховується число згідно формули.
Наприклад, щоб вказати для зони 3 що вона
входить у групу 2 необхідно ввести:
99#1059#2#
Засвічуються індикатори згідно значенням:
00000000* – не використовується;
00000001 – Нормально-Замкнена (NC);
00000010 – Нормально-Розімкнена (NO);
00000011 – Кінцевий резистор (EndOfLine);
00000100 – Кінцевий резистор + Тампер.
Засвічуються індикатори згідно значенням:
00000000 – Із затримкою (Вхід\Вихід);
10010000 – Коридор;
00001111 – Тривожна кнопка;
00000111 – Зона 24;
00000011 – Моментальна;
00100011 – Постановочна/Зона керування;
00010011 – Часткова/Внутрішня;
01000000 – Зона КНС;
01010000 – Зона КНС (частков. постановки);
00010100 – Пожежна з верифікацією;
01010100 – Пожежна ручний сповіщувач;
11010100 – Пожежна Артон RL.
Засвічуються індикатори згідно значенням:
1 – Поставити на охорону;
2 – Залежна група;
3 – Залежна по AND (знято по OR);
4 – При частковій з затримкою на вихід;
5 – Режим «Я дома».
1–
2–
3–
4–
5 – Контролювати заземлення блока живл.;
6 – Розвернути тримач SIM-карт;
7 – Блокування постановки через борг;
8 – Режим дзвіночка “Chime” для зон.
1 – Рахувати групи від нуля;
2 – Повторне увімкнення оповіщення;
3 – Авто підключення оповіщення;
4 – Дозволити вхідні дзвінки;
5 – Заборонити звуки тривоги;
6 – Заборонити звуки несправності;
7 – Заборонити звуки входу;
8 – Заборонити звуки виходу.
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013

8450+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)
8451+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

8452+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)
8453+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)
8454+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

8455+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

8456+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

8457+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)
8458+((n-1)*16)
(n номер абонента від

Деякі сервісні опції, вибір
відбувається через засвічування
відповідного індикатора зони

Групи для голосового оповіщення
про тривогу (відповідно
оповіщення для абонента має бути
вибрано Голос)
Групи для передачі повідомлень
про постановку на охорону
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Групи для передачі повідомлень
про знімання з охорони
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 1-8 для передачі повідомлень
про тривогу (відповідно
оповіщення для абонента має бути
вибрано текстове)
Зони 9-16 для передачі
повідомлень про тривогу
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 17-24 для передачі
повідомлень про тривогу
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 25-32 для передачі
повідомлень про тривогу
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 33-40 для передачі
повідомлень про тривогу
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 41-48 для передачі
повідомлень про тривогу

1 – Зберігати в журналі тести;
2 – Зберігати подію скидання звуку
клавіатури;
3 – Дозволити перемикання відображення
номерів зон;
4 – Дозволити тривогу з клавіатури;
5 – Пароль 4-х значний без підтвердження;
6 – Тільки одна спроба голосового
оповіщення;
7 – Не видавати звук на клавіатурі при
зчитуванні ключа ТМ;
8 – Додаткове фільтрування зон клавіатури.
На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
групам проводити голосове оповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
групам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
групам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення
На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення
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1 до 8)

8459+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

8460+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

8461+((n-1)*16)
(n номер абонента від
1 до 8)

(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 49-56 для передачі
повідомлень про тривогу
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Зони 57-64 для передачі
повідомлень про тривогу
(відповідно оповіщення для
абонента має бути вибрано
текстове)
Сервісні сповіщення (відповідно
оповіщення для абонента має бути
вибрано текстове)

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення

На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
зонам передавати сповіщення
На світлодіодах зон 1-8 вказується по яким
типам передавати сповіщення:
1 – Основне живлення;
2 – Тампер;
3 – Несправність.

* 1 – світить, 0 – не світить, нумерація справа на ліво (справа перша зона, наліво до восьмої зони)
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БЛОКУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПРИЛАДУ
Конфігурація приладу може бути заблокована від читання або запису без знання пароля інсталятора, при
необхідності:
– уникнути перепродажу або зміни власника приладу;
– сховати специфічні дані налаштувань.
Без знання пароля інсталятора неможливо буде прочитати/записати конфігурацію, а також зайти в меню за
допомогою клавіатури.
Увага! При заблокованій конфігурації (невідомий пароль інсталятора) необхідно плату приладу
відправляти на підприємство-виробник, контакти на нашому сайті.
Для блокування конфігурації необхідно:
1. На вкладці Конфігурація записати коментар, наприклад «Я купив цей прилад, по питанням дзвоніть на
мій номер 0997777777»;
2. На вкладці Конфігурація/Користувачі записати новий пароль інсталятора, наприклад 11223344;
3. На вкладці Конфігурація/Інше встановити опцію «Заборонити скидання пароля інсталятора перемичками
J1 та J2»;
4. Ввести діючий пароль інсталятора в полі «Пароль інсталятора», наприклад 12345.
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ПРОГРАМУВАННЯ З КОМП’ЮТЕРА
Прилад підключається до комп’ютера з метою встановлення режимів роботи, оновлення або дослідження.
Для підключення використовується СОМ-порт системи Windows, яких є декілька видів:
– СОМ-порт через USB-адаптер;
– СОМ-порт через Bluetooth-адаптер.
Для підключення пристрою може використовуватися адаптер, який створить для системи Windows СОМпорт, а на фізичному виході ТТЛ рівні 3,3 або 5 В (інтерфейс UART). Підключення відбувається при
включеному живленні пристрою, через вилку на платі «Х4», призначення контактів (зверху-вниз):
1 – GND;
2 – Rx;
3 – Tx;
4 – GND.
Програма «UNIPRO Studio» доступна до завантаження з сайту, інтерфейс програми інтуїтивно зрозумілий,
при виникненні питань звертайтеся в нашу службу технічної підтримки.
Вибір порта
програмування

Панель основних дій з
конфігурацією

Вкладка «Конфігурація»,
на даній вкладці
проводяться всі основні
зміни в налаштуваннях
приладу

Вкладка «Журнал»
дозволяє переглянути
події з пам’яті

Вкладка «Моніторинг»
дозволяє переглянути
стан приладу в
реальному часі

Вкладка «BootLoader»
містить оновлення
вбудованої програми

В полі «ID: » з’являються дані
зчитаного коду ТМ, мобільного
номера, коду брелока і т.п.
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ГРУПИ ОХОРОНИ
Група (розділ) охорони – це об’єднання одної і більше зон, для забезпечення охорони одним приладом
різних об’єктів. Інсталятор самостійно визначає склад груп, наприклад, група 1 – магазин в якому три зони,
група 2 – кафе в якому шість зон.
Даний прилад підтримує до 8-ми груп охорони, для кожної доступні певні опції для гнучкого налаштування
їх роботи.
Текстовий опис
При читанні конфігурації
бачимо чи група на
охороні, після запису
Час в секундах на вхід та
групу можна поставити
вихід з приміщення при
або зняти з охорони
постановці на охорону

Вибір зон, які входять в групу

Особливий алгоритм автоматичної постановки на часткову охорону,
при умові якщо після введення пароля користувача не була порушена
зона з затримкою на вихід. Для роботи в даному режимі зони
часткової охорони повинні мати алгоритм роботи
«Часткова/Внутрішня»

У випадку часткової
охорони опція
дозволить включити
затримку на вхід в
приміщення

Залежна група – це тип
групи, який ставиться
автоматично на охорону при
постановці групи від якої
вона залежить

Вибір групи, яка буде ставити дану
групу. Можна вибрати декілька груп,
неможна вибрати той самий номер
групи

При вибраних декількох групах
можливо встановити умову їх
постановки (по «І» або по «АБО»
умові)
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КЛЮЧІ TOUCH MEMORY
Електронні ключі DS1990A або пристрої їх емуляції можуть бути підключені до приладу в клему ТМ або в
відповідну клему на модулі розширення.
Схема включення:
При підключенні модуля розширення,
зчитування коду можливе через клему
ТМ на основній платі, а також на платі
модуля розширення, при умові що перед
цим була записана конфігурація в який
дозволений відповідний модуль

Для отримання та приписування коду необхідно:

1. Відкрити порт;

2. Вибрати наступного
вільного користувача та
вказати тип;

4. Вставити
безпосередньо сам код;
6. При необхідності, можна
ставити на охорону без
затримки на вихід з
приміщення.

3. Прикласти ключ до клем ТМ та СОМ.
Зчитаний код з’явиться в даних полях, при
натисканні на них, код буде скопійовано
до буферу обміну;

5. Вибрати яка буде
проведена дія при
зчитуванні коду;
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ТРАНСИВЕРА Ajax uartBridge
Схема підключення

Плата приладу

uartBridge

Послідовність підключення та програмування пристроїв:
1. Підключити плати згідно наведеної вище схеми, включити живлення приладу;
2. Вибрати тип трансивера в конфігурації:
Конфігурація/Безпровідка/2 – Ajax
UartBridge;

3. Записати конфігурацію в
прилад;
4. Дати команду стерти всі коди з
uartBridge.
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Приписування пристроїв:
1. Перемикачем вимкнути живлення сповіщувача (брелок не розбирати).
2. Натиснути кнопку
«Додати/Замінити». Увімкнути
живлення сповіщувача або для
брелока зажати 1 та 4 кнопки;

(Тип сповіщувача та ID автоматично
з’являться після читання
конфігурації)

3. Встановити вільний номер каналу
(від 9 до 255). Перейти на вкладку
Конфігурація/Зони/Zone.. та для
вибраної зони вказати номер каналу
який вказаний в цьому полі;
4. По-замовчуванню сервісні події
(батарейка, тампер, глушіння)
передаються відповідно номеру
сповіщувача від 1 до 64, при
необхідності він може бути змінений;
5. Після додавання нового сповіщувача, перейти в дереві на наступний вільний номер сповіщувача та
продовжити процедуру з кроку №2.
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Приписування брелока:
1. Перейти на вкладку Конфігурація/Користувачі/User..;
2. Вибрати тип «Брелок
багатокнопковий»;

3. Записати ID брелока;

4. Інші опції, наприклад
відповідність групі
вибирається згідно вимог до
конфігурації на об’єкті.
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КЛАВІАТУРА KD-LCD-485
Інтерфейс RS-485, живлення 12 В, струм в черговому режимі до 15 мА, струм з включеною підсвіткою
дисплея LCD до 200 мА.
На приладі A в клавіатуру S+ (жовтий колір)
На приладі B в клавіатуру S- (зелений колір)
Приладом підтримується до 4-х клавіатур, кожна має доступ до всіх груп.
Вихід PV може бути довільно запрограмованим, в системі як вихід PGM8.
Приклад схеми включення:

Сервісне меню клавіатури, для переходу необхідно відключити інтерфейс S+ та S- (ППК не повинен бути
підключеним). Дальше курсорами та кнопками клавіатури доступна можливість зміни адреси, номерів груп
доступних адресі та перехід в режим оновлення «BootLoader».
Адреса: 1

Групи: 1 2 3 4 5 6 7 8
+--------

BootLoader…

Після змін в сервіснеому меню необхідно вимкнути живлення клавіатури, та підключити інтерфейс S+ та Sдо приладу.
1. Заставка записується з UNIPRO Studio, з’являється якщо не натиснута будь-яка кнопка на протязі 120
сек. при натисканні будь-якої кнопки заставка зникає. В конфігураторі є опція чи показувати заставку (не
всі хочуть), якщо не показується то через 120 сек прилад буде показувати стан всіх груп іконками:
Фірма «ТИГР»
тл.+380951234567

2. При відсутності зв’язку з приладом з’являється повідомлення:
Нема зв'язку по
інтерф. RS-485
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3. При очікуванні виконання дій:
Прийнято,
очікуйте...

4. Повідомлення доступу:
4.1. При натисканні цифрових кнопок:

Введення паролю:
****_
4.2. При правильно введеному паролі (внизу вказується номер та ім’я користувача):
Пароль прийнято!
01:Руслан
4.3. Неправильний пароль:
Неправильний
пароль!
4.4. При заборгованості (з пульта або СМС можна заблокувати постановку):
У Вас заборгованість!
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5. Зміна стану групи (будь-якої). Повідомлення відображається 3 сек. або до натискання будь-якої кнопки,
після чого дисплей повертається в попередній стан (якщо прилад не в меню). Для групи та зони
дописується текстовий ідентифікатор:
5.1. Зняття з охорони
Магазин: знято з
охорони

5.2. Вихід з приміщення. Внизу таймер:
Магазин: вихід
05 с
5.3. Вхід в приміщення. Внизу таймер:
Магазин: вхід
17 с
5.4. При виході або вході показується порушена зона:
Магазин: поруш.
02:коридор
5.5. Взяття на охорону:
Магазин: на охороні
5.6. Тривога. Внизу вказується номер зони та її текстовий опис:
Магазин: Тривога
01: Вікно
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6. Перегляд стану курсорами. На клавіатурі курсори на 4 сторони. Верх/Низ прокручує розділи, в душках
скільки має підрозділів. Ліво/Право підрозділ та значення по колу. Натискання # виводить додаткову
інформацію на 3 сек. або до натискання на будь-яку кнопку:
6.1. Перший пункт перегляд всіх задіяних груп, графічною іконкою вказується стан:
|Групи: 12345678

Значення іконок:
Галочка – готовий (Ready);
Хрестик – порушені зони (наприклад, вікно не закрито);
Чоловічок – затримка на вихід;
Блискавка – затримка на вхід;
Колодка – на охороні;
Дзвіночок – тривога.
6.1.1. При натисканні на клавіатурі номера групи показується її назва та стан. Повернення через 3 сек. або
натискання будь-якої кнопки:
Аптека
знято, норма

6.2. Система, показується загальна інформація, курсори ліво/право перебирають підпункти:
6.2.1. Стан живлення:
|СИСТЕМА (05):
<220В:норма >
6.2.2 Стан акумулятора:
|СИСТЕМА (05):
<Акумул.: 75% >

6.2.3 Стан SIM1:
|СИСТЕМА (05):
<Sim1: Рів3, G+>
6.2.4 Стан SIM2:
|СИСТЕМА (05):
<Sim2: не викор.>
6.2.5. Стан Тампера. Пр – прилад, КЛ – клавіатура, Р – розширювачі, С – сповіщувачі. + норма, порушений:
|СИСТЕМА (05):
<Там:П+К-Р+С+>
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6.3 Розділ всіх зон зразу. В душках скільки задіяно, внизу номер та стан, при натисканні # на 3 сек.
з’являється текстовий опис:
|ВСІ ЗОНИ (31):
<07:норма >
6.4 Розділ порушених зон. Внизу номер та текстовий опис:
|ЗОНИ П(05):
<01:Спальня >
6.5 Розділ зон в тривозі. Внизу номер та текстовий опис:
|ЗОНИ Т(01):
<07:Коридор >

6.6 Розділ перегляду стану виходів. Вліво/Право листається вихід та його стан:
|ВИХОДИ (08):
<1:включений >
6.7 Розділ стану сповіщувачів:
|СПОВІЩУВ. (05):
<01:тампер >
6.8 Розділ стану розширювачів:
|РОЗШИР. (03):
<1:відсутн. >
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7. Журнал подій. Всього 1024 подій, при утримуванні крсора підтримується швидкісна прокрутка:
Журнал подій:
<00042-га подія>
7.1 При натисканні # переглядається подія дата/час, внизу код Contact ID:
250221 18:02:54
E110 00 003
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8. В меню зірочки (паролі, час/дата, вимкнення). Відображається номер меню та знизу які кнопки були
натиснуті:
Меню *4
12042114562206

9. В меню програмування інсталятором:
9.1 Корінь меню. Внизу натиснуті кнопки:
МЕНЮ:
9
9.1. Меню «інших» опцій. Вверху номер функції, внизу натиснуті кнопки. Наприклад, запам’ятати 5-у зону:
МЕНЮ: Ф90
05
9.2 Меню перегляду/запису байта. Вверху номер функції та комірка, внизу старе значення та нове
вводиться:
МЕНЮ: Ф99/1024
007<-065
9.3 Меню бітових опцій. Вверху номер функції та комірка, внизу ряд бітів + встановлений, - знятий.
Натискання відповідних кнопок інвертує значення біта:
МЕНЮ: Ф86/3264
1-2+3+4-5-6-7-8-

10 Оновлення вбудованої мікропрограми:
10.1 Завантажити з нашого сайту оновлення KD-LCD-485 BootLoader.
10.2 Підключити до USB-RS485 адаптер до комп’ютера. Вибрати порт програмування.
10.3 Підключити клавіатуру від окремго живленя, підключити A в S+, B в S- (ППК не повинен бути
підключеним).
10.4 Включити живлення клавіатури, вибрати пункт сервісного меню «BootLoader» та натиснути кнопку
«Прошити» на програмі KD-LCD-485 BootLoader.
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Номер об’єкту:

UВаша
N I Pадреса
R O – ______________________________________________
64

Телефон ПЦС: __________________
Скидання звуку клавіатури – натиснути *
Для скидання внутрішнього звукового оповіщення необхідно натиснути на клавіатурі кнопку *
Терміновий виклик охорони – утримувати 3 сек. кнопку 0
Постановка на охорону – код #
Введіть код та підтвердьте його кнопкою #. Режим охорони буде включений у групі/групах, до яких надано доступ для
користувача
Зняття з охорони (скидання тривоги) – код #
Якщо система під охороною, для зняття з охорони та скидання тривоги необхідно ввести код та підтвердити його кнопкою #
Перегляд наявних аварій – утримувати кнопку 7 або можна ввести 7#
Натисніть та утримуйте на протязі 3 сек. кнопку 7. Інформацію про аварії показують світлодіоди з цифрами у відповідності:
1 – Основне живлення

5 – Неспр. модуля розширення

9 – Тампер радіодатчиків

2 – Акумулятор

6 – Тампер або відкл. зчитувача

10 – Розряд батар. радіодатчиків

3 – Вихід сирени

7 – Тампер корпуса ППК

11 – Проблеми із живленням ППК

4 – Несправність зв’язку

8 – Тампер або відкл. клавіатури

Зміна коду (пароля) користувача – код *2 1# 01 1# 5678##
Додавати, видаляти або змінювати код доступу користувачів може тільки користувач №1 (адміністратор).
Для входу в режим, необхідно ввести код першого користувача (заводський 1234), потім *2, пролунають три звукових
сигнали підтвердження, почнуть блимати світлодіоди ЖИВЛЕННЯ, АВАРІЯ, МОДЕМ, далі вводиться номер користувача
для редагування 1-64 та підтверджується натисканням кнопки #, пролунають сигнали підтвердження, далі вводяться дві
цифри дії користувача згідно таблиці, пролунають сигнали підтвердження, потім натискаючи кнопки 1-8 вказуються доступні
групи та підтверджуються натисканням #, далі водиться новий код і підтверджується натисканням #
Число

Дія

Число

Дія

01

Групи постановка і знімання

04

Групи часткова постановка

02

Групи тільки постановка

05

Групи часткова пост. та знім.

03

Групи тільки знімання

Після підтвердження можна продовжити редагування користувачів або вийти із режиму натиснувши #. Для видалення
користувача необхідно ввести його номер та двічі натиснути #
Приклад, код адміністратора 1234 змінюємо на 5678: 1234*2 1(номер користувача)# 01 1#(група 1) 5678(новий код)#
Виключення зон (Тимчасове) – код *4 зона# 1/0#
Функція дозволяє виключити зони, якщо потрібен обхід пошкоджених сповіщувачів або постановка на охорону тільки
частини системи. Необхідно ввести: [код користувача] [*] [4], потім номер зони 1-64 та натиснути #, після чого на світлодіоді
зони 1 вказується фактичний стан, натисканням кнопок 0 або 1 змінюється стан зони, для завершення натискається #. У
режимі виключення світлодіод зони рідко блимає, а після постановки на охорону відключається
Перегляд стану зв’язку – натиснути й утримувати принаймні 3 сек. кнопку 9
Підчас утримування на індикаторах зон відображається:
Зона 1-4 – світить рівень сигналу GSM від 1 до 4 (якщо не показується немає реєстрації в мережі оператора);
Зона 5 – блимає якщо є в наявності повідомлення для передачі;
Зона 6 – світить при відкритому GPRS з’єднанні.
Зона

Знаходиться

Зона

Знаходиться
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