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Úvod 
Bezdrátový přijímač ProSys slouží jako bezdrátový expandér zón pro ústředny ProSys a umožňuje 
použití bezdrátových vysílačů s plovoucím kódem. Bezdrátový vysílač je k dispozici ve verzích pro 8 i 
16 zón, přičemž oba moduly podporují až osm čtyř-tlačítkových vysílačů s plovoucím kódem. 

Základní vlastnosti 
• Super heterodynní technologie 
• Programovatelná doba supervize 
• Detekce nízké úrovně napětí baterie vysílače 
• Detekce stavu tamperu 
• Indikace pokusu o rušení signálu 
• Nastavování spouštěcí úrovně 
• Jmenovitá střední frekvence: 868,65MHz 
• Indikace intenzity přijímaného signálu 

Indikace pomocí LED 
Provozní LED přijímače indikuje následující stavy systému: 

Připojení tamperu 
Bezdrátový přijímač ProSys má vstup pro připojení tamperu nebo spínače, který umožňuje kontrolu 
stavu tamperu skříně nebo nástěnného tamperu. 
Pokud chcete používat nástěnný tamper, vyloupněte krytku otvoru uprostřed zadního krytu přijímače. 

Expandéry zón 
Expandéry zón (včetně bezdrátových) lze umístit kdekoliv podél sběrnice. K systému ProSys lze přidat 
až 120 bezdrátových zón. Bezdrátové zóny lze naprogramovat tak, že mají kteroukoli vlastnost 
klasické zóny, kromě vyvážení zóny (bude nastaveno pro bezdrátovou) a odezvy zóny (zpráva na LCD 
displeji bude „není“). Více informací o vlastnostech zón naleznete v „Návodu pro instalaci a 
programování systému ProSys.“ 
Pokud se přijímač používá jako expandér zón, patří mezi jeho hlavní funkce: 

• Příjem a dekódování příchozích signálů 
• Přidělení bezdrátových zón 
• Dohled nad vysílači 
• Detekce pokusů o rušení 
• Reporting o  bezdrátové zóně a modulu 

Stav LED Stav systému 
svítí Přijímač pracuje správně. 
nesvítí Přijímač nepracuje z důvodu selhání napájení. 

rychle bliká (cca 
4x za sekundu) 

Přijímač potvrzuje přijetí signálu z vysílače. 

pomalu bliká (cca 
jednou za dvě 
sekundy) 

Indikuje, že systém je v režimu  programování a instalace, nebo že došlo 
k přerušení komunikace se sběrnicí, nebo že k sběrnici bylo připojeno neznámé 
zařízení. 



 

 4

Tlačítkové vysílače s plovoucím kódem 
Každý bezdrátový expandér zón podporuje až 8 vysílačů s plovoucím kódem, celkem tedy může být 
v systému až 32 tlačítek (čtyř-tlačítkové vysílače). Každý vysílač s plovoucím kódem má čtyři tlačítka 
s těmito funkcemi: Zastřežení, Odstřežení, Tíseň a aktivace programovatelného výstupu. Pokud 
uživatel stiskne tlačítko klíčového ovladače, pak přijímač dekóduje příslušný signál a provede funkci 
odpovídající danému tlačítku. 

Instalace 

Montáž bezdrátového přijímače 
Během montáže bezdrátového přijímače je nutno dodržet tyto body: 

1. Bezdrátový přijímač neinstalujte v blízkosti kovových předmětů ani v blízkosti zařízení 
generujících elektromagnetické záření (například televize, počítače). 

2. Přijímač instalujte ve výšce alespoň 1,5 metrů nad úrovní podlahy. 
3. Přijímač umisťujte v  blízkosti vysílačů a pokus možno ve středu mezi vysílači. 

Připojení bezdrátového přijímače 
1. Bezdrátový přijímač se připojuje na sběrnici hlavní ústředny. Čtyři vodiče bezdrátového 

přijímače připojte ke čtyř-vodičové sběrnici následujícím způsobem: 
 

POZNÁMKA: 
Používejte dostatečně kvalitní vodiče s průměry, které odpovídají počtu připojených modulů 
a délkám vodičů a z toho vyplývajícím napěťovým změnám (maximální dovolená délka 
vodiče je 300m pro celou délku sběrnice). 

 
 Vodiče sběrnice 

 AUX COM sběrnice sběrnice 
Barva červená (černá) (žlutá) (zelená) 

 
2. kontakt TMP: Bezdrátový přijímač lze použít také pro sledování stavu tamperu skříně. Pro tyto 

účely připojte mezi kontakty TMP a COM normálně zavřený (sepnutý) spínač. 
 

POZNÁMKA: 
Aby mohl temper připojený na vstup TMP správně fungovat, je potřeba aby byl alespoň 
jeden tamper na desce systému narušen. 

Propojky 
Deska bezdrátového přijímače obsahuje tyto tři propojky: 

• ZONE USE (použití zón): určuje, zda bude expandér zón aktivován. 
• KEY USE (použití čtyř-vodičových klíčenek): určuje, zda se použije klíčový ovladač s plovoucím 

kódem. 
• JP3: nastavení citlivosti přijímače. Pokud je propojka na pinech nasazena, pak je citlivost 

maximální. 
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V následující tabulce jsou popsány možné způsoby použití přijímače: 
 
 Propojka „Použití zóny“ Propojka použití čtyř-vodičových klíčenek“ 

Pouze expandér zóny Nasazena Odstraněna 
Pouze zařízení pro přístup 
pomocí klíčenek 

Odstraněna Nasazena 

Expandér zón a přístup pomocí 
klíčenek 

Nasazena Nasazena 

Nastavení ID čísla modulů přijímače 
Nastavení ID čísel modulů přijímače spočívá v nastavení ID čísla (adresy) bezdrátového expandéru zón 
a klíčového ovladače s plovoucím kódem. ID čísla se nastavují pomocí Dip přepínačů zón a Dip 
přepínačů pro klíčové ovladače. Každý modul přijímače musí mít své vlastní unikátní ID číslo. Dip 
přepínače na desce nastavte dle následující tabulky: 
 

POZNÁMKA: 
Ujistěte se, že nastavujete správnou sadu Dip přepínačů („KEY ID“ a „ZONE ID“). Číslování 
expandérů a klíčových ovladačů je vzájemně nezávislé. Nejvyšší ID číslo „KEY ID“ je 04, 
čímž je určen maximální počet tlačítek ovladačů (celkem tedy 32). 

 

poloha Dip přepínače 
ID číslo expandéru zóny 

1 2 3 4 
01 OFF OFF OFF OFF 
02 ON OFF OFF OFF 

03 OFF ON OFF OFF 
04 ON ON OFF OFF 

05 OFF OFF ON OFF 
06 ON OFF ON OFF 

07 OFF ON ON OFF 
08 ON ON ON OFF 

 

poloha Dip přepínače ID číslo klíčového 
ovladače 1 2 3 4 

01 OFF OFF OFF OFF 
02 ON OFF OFF OFF 

03 OFF ON OFF OFF 
04 ON ON OFF OFF 
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Programování 
Programování bezdrátového expandéru zóny a modulu klíčového ovladače se skládá z následujících 5 
kroků: 

1. Přidání bezdrátových modulů k systému ProSys. 
2. Kalibrování bezdrátových modulů. 
3. Přidělení bezdrátových zón a tlačítek klíčových ovladačů. 
4. Definování parametrů bezdrátových zón a tlačítek klíčových ovladačů. 
5. Provedení testu kvality přenosu. 

Krok 1: Přidání modulů 

Přidání bezdrátového expandéru zón: 
1. V hlavním programovacím menu instalačního technika vyberte položku [7] „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ 

Objeví se první podmenu (PŘI/UBR MODUL). 
 

 
 

2. Stiskněte [1] čímž vyberete podmenu pro přidání/mazání modulu. 
3. Stisknutím tlačítka [2] (nebo listování pomocí šipek) vstoupíte do menu přidání expandéru 

zón. Na displeji se objeví následující text: 
 

 
 

4. Pomocí tlačítek  nebo  přesuňte kurzor na položku „ID“ kde lze nastavit číslo modulu, 
který budete přidávat. Přesuňte kurzor na položku „TYP“ a pomocí tlačítka  se přepínejte 
mezi jednotlivými volbami a vyberte vámi požadovaný expandér zóny: 

WZ08 (bezdrátový expandér pro 8 zón) 
WZ16 (bezdrátový expandér pro 16 zón) 

Svou volbu potvrďte tlačítkem . 

Přidání bezdrátového tlačítkového modulu 
1. V hlavním programovacím menu instalátoru vyberte položku [7] „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ Objeví se 

první podmenu (PŘI/UBR MODUL). 
 

 
 

2. Stiskněte [1] čímž vyberete podmenu pro přidání/mazání modulu. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
1) PŘI/UBR MODUL 

PŘIDAT MODUL 
ID=1 TYPE=NONE 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
1) PŘI/UBR MODUL 
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MODUL RAD. TLAC: 
ID=1 TYPE=NENÍ 

3. Stisknutím tlačítka [6] přidáte bezdrátový tlačítkový modul. Na displeji se objeví následující 
text: 
 
 
 
 

4. Přesuňte kurzor na položku „TYP“ a pomocí tlačítka  vyberte položku WBT8 Svou volbu 
potvrďte tlačítkem . 

Krok 2: Kalibrace bezdrátového modulu 
Doporučujeme nastavit spouštěcí úroveň pro každý bezdrátový modul. Aby přijímač zbytečně 
nezachycoval šum, a aby byla komunikace mezi bezdrátovými vysílači a bezdrátovými přijímači čistá, 
měla by být nastavená spouštěcí úroveň větší než úroveň šumu. Spouštěcí úroveň je indikována 
číslem v intervalu 00 – 63. 

Kalibrace bezdrátového modulu: 
1. V hlavním programovacím menu instalačního technika stiskněte [2] [9] [5] – volba „ZÓNY – 

DODAT. FUNKCE – KALIBRACE RAD. Objeví se následující text: 
 
 
 
 

2. Vyberte expandér zón, pro který chcete nastavit spouštěcí úroveň a stiskněte tlačítko . Na 
displeji se objeví následující text s informací o aktuální hodnotě spouštěcí úrovně: 

 
 
 

3. Chcete-li provést kalibraci, pak pomocí tlačítka  zvolte [A] („ANO“). 
4. Jakmile je kalibrace dokončena, bude na displeji 

zobrazena nová spouštěcí úroveň:  
 
 
 

5. Novou hodnotu spouštěcí úrovně potvrdíte tlačítkem . Hodnotu spouštěcí úrovně můžete 
zadat i ručně, volbu opět potvrdíte tlačítkem . 

 
POZNÁMKA: 
Pokud chcete zvětšit dosah komunikace, můžete nastavit spouštěcí úroveň o něco nižší než 
je kalibrovaná hodnota. V tom případě se ale vlivem šumu zvyšuje riziko vzniku poplachu 
rušením přijímače. 
Pokud chcete zabránit tomu, aby momentálně zvýšená hladina šumu (způsobená vlivem 
okolí) způsobila rušení přenosu (a tudíž vznik poplachu), můžete nastavit spouštěcí úroveň o 
něco vyšší než je kalibrovaná hodnota. 

 

VYBERTE RAD EZ: 
1) ID:1 TYP:WZ16 

P.UROVEN=XX ZE:1 
RE-KALIBRACE? N 

P.UROVEN=XX ZE:1 
NOVA P.UROVEN=YY 
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Krok 3:Přidělení bezdrátových zón a tlačítek klíčových ovladačů 

Přidělení bezdrátové zóny: 
1. V hlavním programovacím menu instalačního technika vyberte položku [2] „ZONY“ Na displeji 

se objeví následující text: 
 
 
 

2. Stisknutím tlačítka [9] se dostanete do menu správy zóny. 
3. Stisknutím tlačítka [6] zvolíte položku pro přidělení bezdrátové zóny. 
4. Vyberte číslo zóny, kterou chcete definovat a poté stiskněte tlačítko . 
5. Vyberete některou z následujících možností: 

Stiskněte [1] pokud chcete přejít k dalšímu vysílači. 
Stiskněte [2] pokud chcete zapsat údaje do zvolené pozice a přidělit vysílač k zóně. Pokud 
zvolíte tuto možnost, odešlete z vysílače signál pro zápis („write“) a vyčkejte na tón oznamující 
potvrzení. 
Stiskněte tlačítko [3] pokud chcete smazat údaje v aktuální pozici. Poté stiskněte [A] (ANO) 
nebo [N] (NE) pro potvrzení vaší volby. 
Stiskněte [4] pro výběr dohledu (supervize). Poté stiskněte [A] (ANO) nebo [N] (NE) pro 
potvrzení vaší volby. 

Přidělení bezdrátového klíčového ovladače: 
1. V hlavním programovacím menu instalačního technika vyberte položku [8] „OSTATNÍ“ Na 

displeji se objeví následující text: 
 
 
 

2. Stisknutím tlačítka [2] se dostanete do menu pro přidělení tlačítek bezdrátového ovladače. Na 
displeji se objeví následující text: 

 
 
 

3. Vyberte číslo tlačítka ovladače přidělené prvnímu bezdrátovému klíčovému ovladači a poté 
stiskněte tlačítko . 

4. Vyberete některou z následujících možností: 
Stiskněte [1] pokud chcete přidělit další tlačítko klíčového ovladače. 
Stiskněte [2] pokud chcete zapsat údaje do zvolené pozice a přidělit tlačítko ovladače k zóně. 
Stisknutím kteréhokoliv z tlačítek klíčového ovladače odešlete signál pro zápis („write“). 
Vyčkejte na tón oznamující potvrzení. 
Stiskněte tlačítko [3] pokud chcete smazat údaje v aktuální pozici. Poté stiskněte [A] (ANO) 
nebo [N] (NE) pro potvrzení vaší volby. 

POLOŽKA: ZONY 
1) KROK ZA KROKEM 

OSTATNÍ: 
1) PARAM.RAD.TL. 

UMÍST.RAD.TLAC.: 
TLAC#=01 (1:01) 
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Krok 4: Definování parametrů bezdrátových zón a klíčových ovladačů 

Definování parametrů bezdrátových zón 
Informace o definování parametrů bezdrátových zón naleznete v návodu pro instalaci a programování 
systému ProSys. 

Definování parametrů bezdrátových klíčových ovladačů 
Každý bezdrátový klíčový ovladač obsahuje čtyři tlačítka s následujícími funkcemi: 
Zastřežení, Odstřežení, Tíseň a aktivace programovatelného výstupu. Informace o definování 
parametrů tlačítek bezdrátového klíčového ovladače naleznete v návodu, dodávaném spolu 
s vysílačem RP128T4RC00A nebo v návodu pro instalaci a programování systému ProSys. 

Krok 5:Test bezdrátové komunikace 
Proveďte test bezdrátové komunikace, pomocí kterého ověříte kvalitu komunikace mezi vysílačem a 
přijímačem: 

1. V hlavním programovacím menu instalačního technika stiskněte [2] [9] [7] – volba „Wireless 
Communication Test“. Objeví se následující text: 

 
 
 
 

2. Zahajte přenos z vybrané zóny. Vyčkejte několik sekund než přijímač zareaguje. Kvalita 
komunikace je indikována číslem v rozmezí 00-63. 

 
POZNÁMKA: 
Pokud je komunikační hladina nižší než je spouštěcí úroveň, pak číslo 00 indikuje, že mezi 
vysílačem a přijímačem k žádné komunikaci nedošlo. Doporučená hladina pro kvalitní 
komunikaci je hodnota o 10 vyšší než je kalibrovaná spouštěcí úroveň. 

Podrobnější informace naleznete v Návodu pro programování a instalaci systému ProSys. 

KVALITA KOMUNIKACE: 
001) Z#=XXX :000 
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Programování dalších vlastností 
Vlastnost Popis 
Čas rušení 
bezdrátového 
modulu 

Specifikuje dobu (časový interval) po kterou bezdrátový modul ProSys toleruje 
přítomnost nežádoucího elektromagnetického signálu, schopného blokovat 
(zarušit) signály vysílané vysílači systému ProSys. Délku časového intervalu lze 
nastavit na 0, 10, 20 nebo 30 sekund. Pokud je parametr „HLAS.RUŠENÍ“ 
nastaven na  hodnotu „ANO“ (tzn. je povolen), pak v případě rušení aktivuje 
ústředna také externí sirénu. 

Interval 
supervize 

Specifikuje jak často systém ProSys ověřuje přítomnost kontrolních signálů, 
kterými jsou identifikovány jednotlivé vysílače systému. Rozsah hodnot je od 0 do 
7 hodin. 
Poznámka: hodnota 0 znamená, že se supervize (kontrola) neprovádí. 
Doporučujeme nastavit interval supervize alespoň na 3 hodiny. 

Průchodový test 
Jakmile je instalace dokončena, proveďte průchodový test a ujistěte se, že jsou všechny zóny 
dostatečně pokryty. Průchodový test spustíte tak, že: 

1. V hlavním menu programování uživatelských funkcí („UŽIVATELSKÉ FUNKCE“) zvolte položku 
[4] „DODATEČNÉ FUNKCE“. 

2. Zadejte svůj uživatelský kód a stiskněte . 
3. Tlačítkem [0] se dostanete na položku “WALK TEST” (průchodový test). 
4. Na konci testu zkontrolujte, zda všechny bezdrátové zóny reagovaly odpovídajícím způsobem. 

Objednací kódy: 
RP128EW08 Bezdrátový expandér zón (868,65MHz) pro 8 zón a 8 klíčových ovladačů 

RP128EW16 Bezdrátový expandér zón (868,65MHz) pro 16 zón a 8 klíčových ovladačů 
RWT72M Bezdrátový dveřní kontakt (868,65MHz) s vestavěným MG kontaktem 

RWT92 Bezdrátový PIR detektor (868,65MHz) 
RWT32S Bezdrátový kouřový detektor (868,65MHz) 

RP128T4R Bezdrátový 4-tlačítkový zónový vysílač s plovoucím kódem (868,65MHz) 
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Upozornění 
Toto zařízení bylo testováno a je ve shodě s požadavky definovanými normou FCC (článek 15) pro 
digitální zařízení třídy B. Tyto požadavky byly stanoveny z důvodu zajištění ochrany proti nežádoucímu 
elektromagnetickému rušení. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat elektromagnetické 
záření a v případě, že není nainstalováno a používáno dle návodu, může způsobit nežádoucí 
elektromagnetické rušení. Pokud toto zařízení způsobí elektromagnetické rušení rozhlasového nebo 
televizního vysílání (lze ověřit tak, že se po zapnutí zařízení rušení objeví, po vypnutí zařízení rušení 
zmizí), doporučuje se uživateli, aby se pokusil situaci napravit jedním z níže uvedených postupů: 
 
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
Připojte zařízení do jiné zásuvky nebo síťového okruhu, než do které je připojen přijímač. Situaci 
konzultujte s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem. 
 
Změny nebo modifikace zařízení, které nebyly schváleny osobou, odpovědnou za vydání prohlášení o 
shodě, mohou vést k omezení možnosti dané zařízení provozovat. 
 
 

 
 



 

 

Volejte na tel.: 543 558 100 
Havránkova 33 ● 61900 ● BRNO ● Tel.: +420 543 558 111 
Pištěkova 782 ● 149 00 ● PRAHA ● Tel.: +420 271 001 711 
Rodinná 38 ● 700 30 ● OSTRAVA ● Tel.: +420 596 617 425 
Vajnorská 142 ● 831 04 ● Bratislava ● Tel: +421 244 454 660 
Krivá 18 ● 040 02 ● Košice ● Tel.: +421 557 296 180 

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz 
ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. 
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. 
Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

Váš distributor 
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