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1. ÚVOD 
PowerMaster-10 a PowerMaster-30 jsou PowerG profesionální all-in-one bezdrátová zabezpečovací, požární a 
tísňová zařízení podporující pokročilé aplikace a novou revoluční obousměrnou bezdrátovou technologii Visonic 
PowerG, TDMA a FHSS. To nabízí bezkonkurenční odolnost bezdrátové části, vynikající dosah a dlouhou životnost 
baterií. Perfektní a uživatelsky přátelské řešení jak pro monitorovací společnosti, tak i pro profesionální servisní techniky. 

 
Tento manuál je určen pro PowerMaster-10 / PowerMaster-30 v13 a výše. Aktuální manuál je možné stáhnout ze 
stránek Visonic http://www.visonic.com. 
Ústředny PowerMaster-10 / PowerMaster-30 jsou dodávány se 2 manuály: 

���� Instala ční manuál (tento manuál) – pro instalačního technika během systémové instalace a konfigurace. 

���� Uživatelský manuál – jak pro použití pro instalačního technika během systémové instalace a konfigurace, ale také 
pro administrátora systému, když je instalace kompletní. Předejte tento manuál administrátorovi systému. 

 

PowerG – Hlavní výhody a vlastnosti: 
� Obousměrná komunikace zajišťuje, že nedochází k falešným poplachům a šetří baterii eliminací nepotřebných 

opakovaných přenosů 
� Několik kanálů (až 50) a technologie přenos v rozprostřeném spektru eliminuje vzájemné ovlivňování 

bezdrátové komunikace. 
� Přenosový dosah je mnohem větší než průmyslové standardy (2000 m), pomocí opakovačů lze dosáhnout 

ještě větší vzdálenosti. 
� Kolize zpráv je eliminována použitím stejné technologie použité ve WiMAX, GSM a Bluetooth. 
� Zařízení dynamicky spouští a zastavují použití dostupných opakovačů podle potřeby 
� Chytrý mechanismus umožňuje současné provozování více systému bez rušení druhého systému. 
� Krátká perioda komunikace umožňuje spolehlivou kontrolu nad jakýmikoliv pokusy o vandalismus nebo při 

poruše zařízení. 
� Komunikace je chráněna kódovacím algoritmem AES-128. 
� Životnost baterií je 5-8 let pro všechna zařízení. 

PowerMaster Systém - Hlavní výhody a vlastnosti: 
� Všechny výhody powerG 
� Rychlá a snadná instalace a místní diagnostika 
� Podpora až 3 bloků. 
� Obousměrná hlasová komunikace * 
� Všechna zařízení jsou konfigurována z ústředny – nepoužívají se hardwarové přepínače a po nainstalování 

zařízení se již nemusí znovu otvírat 
� 7 číselný kód na každém zařízení pro snadnější lokální nebo vzdálené přihlášení. 
� Nastavení výchozích hodnot umožňuje jednotné nastavení zařízení  
� Kvalita bezdrátového signálu je signalizována na každém zařízení – umožňuje zvolit ideální pozici pro instalaci 

bez použití ústředny během montáže zařízení 
� Výkonné diagnostické nástroje signalizují kvalitu VF spojení pro zobrazení náhlých problémů a ověření 

instalace v domě. 
� Vzdálené prohlížení a/nebo změna nastavení všech zařízení. 
� Spuštění vzdáleného pravidelného testu bez asistence technika v domě 
� Vzdálená diagnostika kvality bezdrátového signálu pro všechna zařízení – měří všechna bezdrátová připojení  
� Distribuované sirény pomocí sirén v detektorech kouře (SirenNet) 
� Zabezpečovací systém vše v jednom s vestavěnou sirénou a klávesnicí 
� 1 drátová zóna a programovatelný PGM (další rozšíření PowerMaster-30 pomocí modulu expanderu) 
� Hlášení na soukromé a monitorovací stanice pomocí hlasu, SMS, digitální komunikace, např. přes mobilní 

telefon nebo telefonní linku a různé protokoly monitorovacích stanic 
� Pozice zařízení – pomáhá identifikovat otevřené nebo narušené zařízení signalizované na LCD displeji 
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Architektura systému: 
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1.1 Vlastnosti systému 

Následující tabulka ukazuje vlastnosti PowerMaster-10 / PowerMaster-30 s popisem každé vlastnosti a jak jí použít. 

Vlastnost Popis Nastavení a použití 

Vizuální ověření 
poplachu 

 

Pokud se na ústředně PowerMaster 
použije PIR s kamerou (Next CAM PG2) a 
GPRS komunikace, tak může 
monitorovací stanice na základě obrázku 
zachycující alarmovou událost přesně 
posoudit situace uvnitř střeženého 
prostoru. Systém zašle obrázek na 
monitorovací stanici automaticky při 
poplachu v závislosti na nastavení, také 
pro požární a tísňové poplachy. 

Poznámka : Ústředny PowerMaster jsou 
kompatibilní s přijímači Surgard.  

1. Nastavení GPRS komunikace: 
viz. instalace GSM modulu (sekce 3.4 pro 
PowerMaster-10 G2 nebo sekce 4.4 pro 
PowerMaster-30 G2) 

2. Nakonfigurování nastavení kamery:  
použijte instalační manuál Next CAM PG2  

3. Zapnutí ov ěření požárního a 
tísňového poplachu:  viz Sekce 5.6.6 
Konfigurace pohybové kamery pro ověření 
video poplachu 

Na požádání 

 

PowerMaster může poskytovat obrázky 
z Next CAM PG2 na požádání ze 
vzdáleného PowerManage serveru. 
Obrázky se pořídí na základě příkazu 
z monitorovací stanice. K ochraně 
osobního soukromí uživatele může být 
systém upraven tak, aby umožnil „Pohled 
na požádání“ pouze během speciálních 
systémových režimů (např. vypnuto, 
částečné, plné) a specifických časových 
plánů podle poplachových událostí. 

1. Nastavení vlastností Na požádání:  viz 
sekce 5.6.6 Konfigurace pohybové 
kamery pro ověření video poplachu 

2. Pro vyžádání a prohlédnutí obrázku:  
použijte PowerManage uživatelský 
manuál, kapitola 5 Prohlížení a obsluha 
událostí  

Přihlášení PowerG zařízení se přihlašují k ústředně. 
Před-přihlášení lze provést zadáním ID 
čísla PowerG zařízení (vytisknuto na 
zadní straně každého zařízení) a poté 
aktivací zařízení v okolí ústředny 
(vzhledem k možnostem dodání zařízení 
koncovému uživateli před tímto stádiem). 

Pro porozum ění procedury p řiřazení a 
před přiřazení pomocí úst ředny:  viz 
sekce 5.4.2 Přidávání (přihlášení) nových 
bezdrátových zařízení nebo drátových 
detektorů 

 

Konfigurace Parametry zařízení a následné chování 
systému lze konfigurovat z ústředny 
nebo vzdáleně. 

Každé PowerG zařízení má své volby pro 
nastavení, které lze nastavovat přímo 
z ústředny přes menu “Zóny”. 

Poznámka : Do ústředny musí být 
přihlášen alespoň jeden detektor 

Pro konfiguraci za řízení z úst ředny:  viz 
kapitola 5 Programování a manuály 
jednotlivých zařízení 

Pro konfiguraci za řízení vzdálen ě: 
použijte uživatelský manuál PowerManage 
Kapitola 3 Práce s ústřednou a vzdálené 
programování s PC software Uživatelský 
manuál, Kapitola 6 a 7. 

Diagnostika ústředny 
a periférií 

Můžete testovat funkci všech 
bezdrátových detektorů ve střežené 
oblasti, pro získání informací o přijímané 
síle signálu z každého vysílače a 
prohlédnutí nasbíraných dat po testu. 

Pro testování funkce bezdrátových 
detektor ů a získání p řijaté síly signálu: 
viz sekce 5.9 Diagnostika 

Provedení 
pravidelného testu 

Test systému by se měl provádět alespoň 
jednou týdně a po poplachové události. 
Pravidelný test může být proveden lokálně 
nebo vzdáleně s asistencí kohokoliv 
v domě. 

Provedení pravidelného testu lokáln ě z 
úst ředny : viz kapitola 6 Pravidelný test 

Provedení pravidelného testu vzdálen ě: 
použijte uživatelský manuál PC softwaru 
Vzdálený programátor, kapitola 6 Tabulka 
detailů dat. 
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Až 3 bloky 

 

Funkce bloků rozděluje Váš 
zabezpečovací systém do oddělených 
oblastí, kdy každá oblast může pracovat, 
jako samostatný zabezpečovací systém 
Bloky mohou být použity v instalacích, kde 
je společný zabezpečovací systém 
mnohem praktičtější, jako například 
domácí kancelář nebo skladové budovy. 
Bloky nejsou dostupné u všech ústředen a 
rozdělení do bloků musí být povoleno a 
vhodně nakonfigurováno. 

1. Zapnutí blok ů: viz sekce 5.14 Bloky 

2. Nastavení blokového systému:  viz 
sekce 5.4.2 Přidávání (Přihlášení) Nových 
bezdrátových detektorů nebo drátových 
detektorů 

Pro porozum ění blok ům:  viz Příloha B. 
Práce s bloky a Příloha A v uživatelském 
manuálu. 

Obousměrná 
hlasová 
komunikace∗∗ 

Systémy PowerMaster umožňují hlasovou 
komunikaci s monitorovací stanicí. 

Pro konfiguraci nastavení 
obousm ěrného hlasového kanálu 
PowerMaster: viz sekce 5.6.4 
Konfigurace přenosu událostí na 
monitorovací stanice 

Konfigurace zařízení 
z ústředny 

Každé PowerG zařízení má svoje vlastní 
nastavení, které je nakonfigurováno 
pomocí ústředny přes menu „NASTAVENÍ 
ZAŘÍZENÍ“. 

Konfigurace parametr ů zařízení:  
použijte instalační manuál zařízení 

Výchozí konfigurace 
zařízení 

Výchozí parametry zařízení mohou být 
konfigurovány podle osobních potřeb pro 
každé nové zařízení přihlášené do 
systému. Můžete použít určitou sadu 
výchozích hodnot a pro určitou skupinu 
zařízení a měnit výchozí hodnoty pro 
ostatní skupiny. 

Definování výchozích hodnot 
parametr ů: viz sekce 5.4.6 Definování 
výchozích hodnot pro „Nastavení zařízení“ 

SirenNet – 
distribuované sirény 
využívající kouřové 
detektory 

Všechny kouřové detektory mohou 
fungovat jako siréna, podporují 4 typy 
zvuků, které se aktivují po poplachu 
vloupání, plyn, požár a záplava. 

Použití SirenNet:  použijte instalační 
manuály SMD-426 PG2 / SMD-427 PG2  

Vestavěná siréna Ústředna má vestavěnou vysoce výkonnou 
sirénu, která se spustí v případě poplachu. 

Definování kdy bude vnit řní siréna 
houkat p ři poplachu: viz sekce 5.5.5 
Konfigurace funkce sirény 

Výstup pro drátovou 
sirénu 

Ústředna může ovládat drátovou sirénu a 
stroboskop 

Instalace a zapojení drátové sirény: viz 
sekce 4.9 Montáž volitelného modulu 
expandéru 

Drátové zóny a PGM Ústředna podporuje drátové detektory a 
zařízení zapojené do programovatelných 
PGM drátových výstupů. 

Pro p řidání drátové zóny nebo PGM:  viz 
sekce 3.6 Přidávání drátových zón nebo 
PGM. 

Pro naprogramování PGM výstupu:  viz 
sekce 5.7 PGM Výstup. 

Hlášení na 
soukromé tel. čísla a 
monitorovací stanice 
pomocí hlasu, SMS 
a digitální 
komunikace 

Systém PowerMaster může být 
naprogramován pro zasílání různých 
zpráv upozorňujících na událost jako je 
poplach, zapnutí nebo poruchová událost 
na 4 telefonní čísla zvukovým signálem a 
také na 4 SMS telefonní čísla a také 
umožňuje přenos zpráv na monitorovací 
stanici pomocí SMS, voláním nebo po IP. 

Pro konfiguraci GSM p řenosu na 
soukromá čísla:  použijte uživatelský 
manuál PowerMaster, Kapitola 6, sekce 
C. 11 Programování soukromých čísel a 
SMS přenosu 

Pro konfiguraci GSM p řenou na 
monitorovací stanici:  viz sekce 5.6.4 
Konfigurace přenosu událostí na 
monitorovací stanici 

                                                                    
∗∗ Odpovídá pouze PowerMaster-30 pouze s hlasovou volbou 
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Vlastnosti pro 
rychlou instalaci 

Volba ideální pozice pro montáž 
bezdrátového zařízení může být 
komplikovaná procedura běhání 
k ústředně a zpět pro zjištění kvality 
signálu. S PowerG zařízeními se nemusí 
chodit k ústředně, protože všechna 
PowerG zařízení mají vestavěnou 
signalizaci kvality signálu. Potom je volba 
ideálního umístění detektoru rychlá a 
snadná. 

Pro volbu ideální polohu pro montáž 
bezdrátového zařízení, viz Sekce 2.1 
Volba místa pro montáž 

Umístění zařízení Pomáhá snadno identifikovat aktuální 
zařízení zobrazené na LCD displeji.  

Pro více informací o umíst ění zařízení:  
použijte PowerMaster uživatelský manuál, 
Kapitola 2 Činnost systému PowerMaster  

Pro zjišt ění umíst ění zařízení při 
odpojování zón nebo p ři ukon čení 
odpojení zón:  použijte PowerMaster 
uživatelský manuál, Kapitola 6, sekce B. 1 
Nastavení odpojení zón 

Použití umíst ění zařízení při provád ění 
pravidelného testu:  viz Kapitola 6 
Pravidelný test nebo použijte uživatelský 
manuál PowerMaster, Kapitola 9 
Testování systému 

Zapnutí spínačem Externí zařízení může ovládat (zapínat a 
vypínat) PowerMaster systém 

Připojení externího za řízení k úst ředně: 
viz sekce 3.6 Přidávání drátových zón 
nebo PGM, obrázek 3.6b  
(PowerMaster-10 G2) / sekce 4.9 Montáž 
volitelného modulu expandéru, obrázek 
4.8b (PowerMaster-30 G2) 
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2. INSTALACE 
2.1 Volba místa pro montáž 
Pro zajištění nejlepší možné pozice pro montáž ústředny PowerMaster-10 / PowerMaster-30, by měly být dodrženy 
následující body: 
• Namontujte ústřednu přibližně do středu střeženého prostoru mezi všechny vysílače. 
• V blízkosti AC zdroje a připojení telefonní linky (pokud je použita) 
• Do místa s dostatečnou sílou GSM signálu (pokud je použit modul GSM-350 PG2) 
• Daleko od zdrojů vzájemného rušení: 

Elektrický šum a silné magnetické pole, jako jsou počítače, televize, napájecí vodiče, bezdrátové telefony, 
stmívače, atd. 
Velké kovové objekty (jako jsou kovové dveře a kovové zárubně)  
Poznámka:  Je doporučena vzdálenost alespoň 1 metr (3 stopy). 

• Pokud používáte vestavěnou sirénu nebo hlasové zprávy, umístěte ústřednu tak, abyste vše slyšeli 
Montáž bezdrátových detektor ů 
• Ujistěte se, že síla signálu přijatého z každého vysílače je „Silná“ nebo „Dobrá“. 
• Bezdrátové magnetické kontakty by měly být nainstalovány ve vertikální poloze a co nejvýše na dveřích a oknech. 
• Bezdrátové detektory by měly být nainstalovány ve výšce specifikované ve vlastních manuálech. 
• Opakovače by měly být umístěny na stěně v poloviční vzdálenosti mezi vysílačem a ústřednou. 

 
VAROVÁNÍ!  Aby ústředna splňovala požadavky FCC a IC RF, měla by být ústředna umístěna alespoň 20 cm od osob v 
průběhu činnosti. Antény použité pro tento produkt nesmí být umístěny společně nebo pracovat ve spojení s jinými 
anténami a vysílači. 

Prostory za řízení zákazníka a elektroinstalace 

 

A. Zařízení poskytovatele síťového zařízení F. Poplachové vytáčecí zařízení 
B. Telefonní linka G. Záznamník 
C. Síťová přípojka H. Nepoužitý RJ-11 Jack 
D. RJ-31X Jack I. FAX 
E. Telefon J.  Počítač 

Poznámka: REN je použit pro určení čísla zařízení, které může být připojené k telefonní lince. Nadměrný počet RENů 
na telefonní lince můře mít za následek, že zařízení nebude zvonit při příchozím volání. Ve většině, ale ne ve všech, 
oblastech, by neměl součet RENů přesáhnout 5. Pro určení počtu zařízení, která mohou být připojena k lince, 
kontaktujte místní telefonní společnost. 

Instalační technik by měl ověřit funkčnost linky. Dejte pozor na ostatní telefonní služby jako je DSL. Pokud je DSL přítomna 
na telefonní lince, musí se nainstalovat filtr. Je doporučeno použít poplachový DSL filtr model  Z-A431PJ31X vyrobený 
společností Excelsus Technologies nebo podobný. Tento filtr snadno zastrčíte do Rj-31X jack a umožníte přenos 
poplachového hlášení bez narušení internetového spojení. 
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3. Instalace PowerMaster-10  
Potřebné nářadí: Šroubovák 
Postup montáže PowerMaster-10 je zobrazen na obrázku 3.1 - 3.9. 

3.1 Otevření ústředny PowerMaster-10 a připevnění zadního krytu 

 
Obrázek 3.1 – Připevnění zadního krytu 

Pro p řipevn ění jednotky: A. Montážní povrch 
1. Uvolněte šroubky B. Zadní kryt 
2. Odstraňte přední kryt  
3. Naznačte 4 otvory pro vrtání na montážní povrch  
4. Vyvrtejte 4 otvory a vložte hmoždinky  
5. Připevněte zadní kryt 4 šrouby  

VAROVÁNÍ!  Při zasunutí svorek SIREN & ZONE zpět na místo, se ujistěte, že jste je umístili správně se svorkami na PCB 
desce. Špatné připojení nebo opačné vložení svorek může způsobit poškození PowerMaster-10! 
  



12 D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manuál 

3.2 Připojení k telefonní lince 

PŘIPOJENÍ TELEFONU 
Připojte telefonní kabel ke konektoru SET a připojte kabel telefonní linky do konektoru LINE (přes požadovanou 
kabelovou průchodku). 
Poznámka:  Telefonní kabel by neměl být delší než 3 metry. 

 
A. SET 
B. LINE 
C. Stěnová telefonní zástrčka 

Obrázek 3.2 – Připojení telefonu 
Toto zařízení je navrženo pro připojení do telefonní sítě pomocí konektoru RJ11, které odpovídá požadavkům část 68 
převzatých ACTA a vhodně instalovaný RJ31X konektor. Viz. Nákres výše pro detailnější informace. 
V případě, že RJ31X není dostupný (konzultujte s telefonní společností nebo kvalifikovaným servisním technikem), 
telefonní linka by měla být nejdříve připojena k ústředně a poté ostatní domácí zařízení by mělo být připojeno do 
zásuvky „phone“ ústředny PowerMaster-10. 

3.3 Návrh systému & Programování  

Tabulky v příloze C vám pomohou naplánovat a zapsat si umístění každého detektoru, držáku a přiřazení každého 
vysílače. 

Nyní naprogramujte systém, podle pokyn ů v sekci programování.  

3.4 Instalace GSM Modulu 

Interní GSM modul 350 umožňuje systému PowerMaster-10 přenos zpráv přes GSM/GPRS mobilní síť (pro více detailů 
– instalační manuál GSM 350 PG2). 
Funkce automatické detekce GSM modemu umožňuje automatické přihlášení GSM modemu k ústředně  
PowerMaster-10 G2. K automatické detekci GSM modemu dojde dvěma způsoby: po obnově tamperu a po restartu 
(vypnutí napájení nebo po opuštění Instalačního režimu). V těchto případech PowerMaster-10 automaticky skenuje 
GSM COM porty pro přítomnost GSM modemu. 
Pokud již byl GSM modul přihlášen do ústředny PowerMaster-10 G2 a selže automatické detekce GSM modemu, tak se 
zobrazí zpráva „SMAZAT  GSM KONFG“. Tato zpráva zmizí z displeje, až uživatel stiskne tlačítko . Modem je 
poté označen jako nepřihlášený a nebude zobrazena žádná zpráva o poruše GSM.  
Poznámka:  Zpráva se zobrazí pouze, když je systém PowerMaster-10 vypnut. 
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Vložte GSM modul a připevněte ho tak, jak je zobrazeno na 
obr. 3.4. 

A. GSM 
B. Přední kryt 
 
Varování!  Před vložení nebo vyjmutím GSM modulu nebo i 
SIM karty musí být ústředna odpojena ze sítě a z baterie. 

Vložení SIM karty do GSM modulu. 

1. Odsuňte vrchní kryt. 

2. Otevřete kryt 

3. Vložte SIM kartu do krytu (poznamenejte si orientaci krytu) 

4. Zasuňte SIM kartu dovnitř 

5. Přiklopte držák 

6. Zajistěte kryt 

DŮLEŽITÉ!  Nevkládejte nebo neodstraňujte SIM kartu, když 
je ústředna napájena ze sítě nebo z baterie. 

 
Obrázek 3.4 – Montáž GSM modulu a vložení SIM karty 

3.5 Instalace PGM-5  
PGM-5 je modul výstupového rozhraní navržen pro signalizaci poplachů, poruchových událostí a stavových signálů 
externímu zařízení jako jsou radiové vysílače na PCO, CCTV systémy, systémy domácí automatizace a LED 
signalizační panely (pro více detailů – Instalační manuál PGM-5). 
PGM-5 obsahuje 5 relé výstupů a je navržen pro použití jako vnitřní přídavný modul k ústředně PowerMaster-10. 
Poznámka:  PGM-5 bude aktivní pouze, když je PGM-5 volba zapnutá. 
Pozor!  Při montáži PGM-5 modulu je doporučeno vést kabely tak, jak je zobrazeno na obrázku 3.7, aby se zabránilo 
vzájemnému ovlivňování, které se může objevit, když jsou kabely vedeny moc blízko anténám ústředny. 

 
A. Přední kryt     B. Zadní kryt 
C. PGM-5 Modul    D.  2 šrouby pro připevnění PGM-5 Modulu 
E. Plochý kabel    F. Svorkovnice 

Obrázek 3.5 – PGM-5 montáž modulu 
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3.6 Přidávání drátových zón nebo PGM 

Potřebné nářadí: šroubovák 3mm 
PowerMaster-10 připojení je zobrazeno na obrázku 3.6a – 3.7b. 

Vedení kabel ů 

 
A. Průchodka pro kabel 
B. Zadní kryt 
C. Držáky kabelu 
Kabel ve ďte: 
1. Odstraňte levou nebo pravou krytku kabelové průchodky a vložte do ní požadovaný kabel. 
2. Odstraňte a použijte držáky kabelů. 

 

 

Veďte kabel (pokra čování): 
3. Pozice držáku (1 z 2) jak je zobrazeno a poté veďte na místo. 
4. Pomocí plochého šroubováku zatlačte šetrně dolů a na bod zobrazený v nákresu. Ujistěte se, že držák je zaklapnutý 

(je slyšet kliknutí). 

Obrázek 3.6a – Připojení kabelu 
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PGM A ZÓNY - PŘIPOJENÍ 

 
A. PGM výstup 

Vmax=30v 
Imax=100mA 

C. Zařízení 
D. Externí zdroj napájení 5 - 30VDC 
E. Tamper 

B. Relé F. Poplach nebo vstup pro zapnutí  

Poznámka: Nepoužívejte jiné kabely k napájení, než jsou ty dodávané výrobcem (3 m dlouhý). 

Poznámka: Kabeláž by měla vedena minimálně 2m od zabezpečovací ústředny 

Stav drátové zóny je vyhodnocován pomocí měření odporu 

Odpor Zóna Vstup pro zapnutí  

0 - 1,76 kΩ Tamper Tamper 

1,76 - 2,64 kΩ V klidu Zapnutí 

2,64 - 3,52 kΩ Tamper Tamper 

3,52 - 5,26 kΩ Alarm Vypnutí 

5,26 - ∞ kΩ Tamper Tamper 

Poznámka: Používají se odpory 2k2, pokud je povolen Vstup pro zapnutí, tak tato zóna se musí nacházet uvnitř 
chráněné oblasti. 

Obrázek 3.6b – PGM & Zóny - Připojení 
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3.7 Připojení napájení k ústředně 

PŘIPOJENÍ AC NAPÁJENÍ K ÚST ŘEDNĚ POMOCÍ AC/AC TRANSFORMÁTORU 

Zapojte napájecí kabel a zavřete ústřednu podle obrázků níže. 
Elektrická zásuvka by měla být poblíž zařízení snadno přístupná. 
VAROVÁNÍ!  NEPOUŽÍVEJTE ZÁSUVKU OVLÁDANOU VYPÍNAČEM.  
 

Zapojte napájecí adaptér do napájecího konektoru. 

 
Obrázek 3.7a – Připojení napájecího kabelu 

 
 



D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manual  17 

ZAPOJTE AC NAPÁJENÍ POMOCÍ VESTAV ĚNÝCH AC/DC NAPÁJECÍCH ZDROJ Ů 
Před samotnou montáží proveďte nejdříve kroky 1, 2 & 3  

 
1. Odejměte plastový segment (použije se později) 7. Připevněte kabel držákem (vyjmutou v kroku 2) 
2. Odejměte plastový segment (použije se později) 8. Zavřete kryt svorek napájení 
3. Vysuňte plastový segment (doleva nebo doprava, 

podle směru vedení napájecích vodičů) 
9. Zapojte kabel s DC výstupem do odpovídajícího 
konektoru na ústředně  

4. Odstraňte kryt svorek napájení (E) A. Vnitřní AC/DC napájecí zdroj 
B. Volby držáku kabelu 
C. Pro tenký kabel 
D. Pro silný kabel (obrácený držák) 

E. Kryt svorek 

5. Vložte napájecí kabel do požadovaného kanálku, 
přiveďte ho k napájecímu zdroji a připojte ho 
dvěma vodiči ke svorkám napájení pomocí 
šroubováku. Pevněte dotáhněte šrouby. 
Zkontrolujte, že jsou vodiče řádně připevněny. 

6. Vložte plastovou čepičku na kabelovou průchodku 
(vyjmutou v kroku 1) 

F. DC konektor na ústředně 
G. Napájecí kabel s DC výstupem 

Obrázek 3.7b – Připojení napájecích kabelů 
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3.8 Napájení ústředny 

Připojte dočasně napájení k ústředně PowerMaster-10 (viz. Obrázek 3.7a). Alternativně ji můžete napájet ze záložního 
akumulátoru, jak je uvedeno na obrázku 3.8. 
Ignorujte všechny poruchové stavy týkající se akumulátoru nebo připojení telefonní linky. 

Dodržování bezpe čnosti: 
a. Model by měl být nainstalován podle místních elektrických norem 
b. Měl by být chráněn samostatným jističem 
c.  Jistič by měl být na 16A nebo méně. 
d. Kabely pro připojení síťového napájení k ústředně by měly mít celkový průměr 13mm a 16mm. 
Připojení napájecích vodičů naleznete na obr. 3.7a. 

Obrázek 3.8 – P řipojení napájení k úst ředně  

Vložení záložního akumulátoru: 
Připojte sadu akumulátorů tak, jak je ukázáno 
na obrázku 3.8 
1. Vložte akumulátor 
2. Připojte akumulátor 

3.9 Zavření ústředny PowerMaster-10 

Konečné uzavření ústředny zobrazeno níže. 

 

Obrázek 3.9 – Uzav ření úst ředny  

Pro zav ření úst ředny: 
1. Zavřete přední kryt 
2. Dotáhněte šrouby 
 

 

  



D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manual  19 

4. Montáž PowerMaster-30 G2 
Potřebné nářadí: Šroubovák č2. 
Postup montáže PowerMaster-30 je zobrazen na obrázku 4.1 - 4.13. 

4.1 Ústředna PowerMaster-30 G2 

 
A. Plochý kabel pro modul expandéru 

B. Drátová zóna / Sirénový výstup 

C. Konektor pro připojení baterie 

D. Přední část 

E. Plochý kabel pro dvojitý modul RS-232 

F. Dvojitý modul RS-232 

G. Konektory na dvojitém modulu RS-232 

H. Svorkovnice modulu expandéru 

I.  Zadní část 

J. Napájecí zdroj 

K.  Modul expandéru 

L.  Napájecí konektor 

M.  Konektory pro telefon 

N. GSM-305 PG2 

* nebo modul PGM5 

** nebo konektor pro externí napájení 
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4.2 Otevření ústředny PowerMaster-30 a montáž na stěnu 

 
Obrázek 4.2 – Montáž zadního krytu 

Pro p řipevn ění jednotky: A. Montážní povrch 
1. Uvolněte šroubky B. Zadní kryt 
2. Odstraňte přední kryt C. Šroubky 
3. Naznačte 4 otvory pro vrtání na montážní povrch,  
    Vyvrtejte 4 otvory a vložte hmoždinky  
    Připevněte zadní kryt 4 šrouby  

4.3 Připojení telefonní linky (detail “M” na obrázku 4.1) 

PŘIPOJENÍ TELEFONU 

A. LINE B. SET  C. Stěnová telefonní zástrčka  
Připojte kabel od telefonu do konektoru SET a připojte kabel telefonní linky do konektoru LINE (přes požadovanou 
kabelovou průchodku). 
Poznámka:  Telefonní kabel by neměl být delší než 3 metry. 

PŘIPOJENÍ V SEVERNÍ AMERICE 

 
A. SET E. Šedá I. RJ-31X jack 
B. LINE F. červená J. Linka 

C. RJ-31X zástrčka G. Zelená K. Domácí telefon 

D. 8 pozic RJ-31X plug H. Hnědá  
 

Obrázek 4.3b – Připojení telefonu 
Pro všechny instalace: Pokud je přítomna služba DSL, musíte vést telefonní linku přes DSL filtr. 
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4.4 Zapojení zónového vstupu a sirény  

(detail “B” na obrázku 4.1) 
Pokud není použit rozšiřující modul, tak jsou na ústředně dostupné svorky jednoho zónového vstupu a jednoho slaboproudého 
výstupu pro připojení sirény. 

A. GND 

B. Zónový vstup pro drátové detektory 

C. Siréna  

D. Venkovní siréna, 6-12VDC, max. 150 mA  

E. Magnetický kontakt nebo jiný kontakt  
(nezapojujte zde PIR detektor atd.) 

F. Poplach N. C. 

ZÓNA 1 & PŘIPOJENÍ SIRÉNY 

 
Obrázek 4.4 – Zapojení zónového vstupu a sirény 

4.5 Návrh systému a programování 

Tabulky v příloze C vám pomohou naplánovat a zapsat si umístění každého detektoru, držáku a přiřazení každého 
vysílače. 

Nyní naprogramujte systém, podle pokyn ů v sekci programování.  
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4.6 Instalace GSM modulu 

(detail “N” na obrázku 4.1) 
Interní GSM modul 350 umožňuje systému PowerMaster-30 přenos zpráv přes GSM/GPRS mobilní síť (pro více detailů 
– instalační manuál GSM 350 PG2). 
Funkce automatické detekce GSM modemu umožňuje automatické přihlášení GSM modemu k ústředně  
PowerMaster-30 G2. K automatické detekci GSM modemu dojde dvěma způsoby: po obnově tamperu a po restartu 
(vypnutí napájení nebo po opuštění Instalačního režimu). V těchto případech PowerMaster-30 automaticky skenuje 
GSM COM porty pro přítomnost GSM modemu. 
Pokud již byl GSM modul přihlášen do ústředny PowerMaster-30 G2 a selže automatické detekce GSM modemu, tak se 
zobrazí zpráva „SMAZAT  GSM KONFG“. Tato zpráva zmizí z displeje, až uživatel stiskne tlačítko . Modem je 
poté označen jako nepřihlášený a nebude zobrazena žádná zpráva o poruše GSM.  
Poznámka: Zpráva se zobrazí pouze, když je systém PowerMaster-30 vypnut. 

 

 

 
Obrázek 4.6 – Instalace GSM modulu a vložení SIM karty 

 
Vložte GSM modul a připevněte ho tak, jak je zobrazeno na 
obrázku výše 
A. GSM 
B. Přední kryt  
DŮLEŽITÉ! Nevkládejte nebo neodstraňujte SIM kartu, 
když je ústředna napájena ze sítě nebo z akumulátoru. 

Vložení SIM karty do GSM modulu (viz. obrázek výše). 
1. Odsuňte vrchní kryt. 
2. Otevřete kryt 
3. Vložte SIM kartu do krytu (poznamenejte si orientaci 

krytu) 
4. Zasuňte SIM kartu dovnitř 
5. Přiklopte držák 
6. Zajistěte kryt 
DŮLEŽITÉ! Nevkládejte nebo neodstraňujte SIM kartu, 
když je ústředna napájena ze sítě nebo z akumulátoru. 
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4.7 Montáž duálního RS-232 modulu  

(detail “F” na obrázku 4.1) 

DUAL RS-232 je modul umožňuje současné připojení dvou zařízení, jako je PC pro programování nebo GSM modul. 
GSM jednotka umožňuje PowerMaster-30 systému přenos zpráv přes mobilní síť (pro více detailů ohledně vlastností a 
připojení GSM modulu, použijte instalační manuál ke GSM modemu). 

 

1. Pro instalaci duálního modulu RS-232 do 
ústředny, vložte modul do určené pozice (viz. 
Obrázek 4.7) dokud neuslyšíte zacvaknutí. 

2. Zapojte plochý kabel (přiložen k modulu) mezi 
ústřednu a modul RS-232.  
Pozor : Strana s klipem je určena pro přední 
kryt ústředny, nezapojujte ho do zadní části. 

2. Připojte PC do konektoru B nebo C, jak je 
zobrazeno na obr. 4.7. 

 
A. Duální modul RS-232  
B. Konektor pro PC  
C. Konektor pro PC  
D. Kabel k PC od Visonic 
E.  Plochý kabel s klipem, E1 zapojte do přední 
části a E2 do zadní části. 
F. Konektor pro plochý kabel 
 

 
Obrázek 4.7 – Montáž duálního modulu RS-232  

4.8 Instalace modulu PGM-5  
(detail “F” na obrázku 4.1) 
PGM-5 je modul výstupového rozhraní navržen pro signalizaci poplachů, poruchových událostí a stavových signálů 
externímu zařízení jako jsou radiové vysílače na PCO, CCTV systémy, systémy domácí automatizace a LED 
signalizační panely (pro více detailů – Instalační manuál PGM-5). 
PGM-5 obsahuje 5 relé výstupů a je navržen pro použití jako vnitřní přídavný modul k ústředně PowerMaster-30. 
Připevněte PGM-5 modul, jak je znázorněno na obrázku 4.8. 
1. Zatlačte modul PGM-5 (D) mezi dva klipy v zadní části krytu. 
2. Připojte modul PGM-5 plochým kabelem (F) na přední kryt a do konektoru na PGM-5 (G). 
Pozor!  Konektor s klipem odlehčením tahu (F1) je pro přední jednotky - nepřipojujte jej k zadní jednotky! 
Poznámky : 
i) PGM-5 bude aktivní pouze, když je PGM-5 volba zapnutá. 
ii) Pro pokyny pro zapojení naleznete v instalačním manuálu PGM-5. 
Pozor!  Při montáži PGM-5 modulu je doporučeno vést kabely tak, jak je zobrazeno na obrázku 4.8, aby se zabránilo 
vzájemnému ovlivňování, které se může objevit, když jsou kabely vedeny moc blízko anténám ústředny. 
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A. Konektor v PowerMaster-30 G2 
B. Přední kryt 
C. PGM-5 Modul 
D.  Zadní kryt  
E. Připojení 
F. Plochý kabel 
 F1. Strana určená pro přední kryt 
 F2. Strana určená pro zadní kryt 
G. Konektor v modulu PGM-5 

Obrázek 4.8 – Montáž modulu PGM-5 

4.9 Montáž volitelného modulu expandéru  

(detail “K” na obrázku 4.1) 
Modul expandéru je volitelný. Pokud je modul použit, nelze použít zónový vstup a sirénový výstup nacházející se na 
předním krytu ústředny.  
Namontujte modul, jak je zobrazeno na obrázku 4.9a. 

1. Zatlačte dolů na modul expandéru (umístěn v 
zadním krytu) mezi 2 klipy. 

2. Připojte modul expandéru plochým kabelem 
k ústředně.  

Pozor! Kabel s klipem zapojte do konektoru 
v předním krytu, ne do zadního krytu!  
A. 2 klipy 
B. Plochý kabel vybaven klipy 
 B1. Strana určená pro přední kryt 
 B2. Strana určená pro zadní kryt 

 
 

 
Obrázek 4.9a – Montáž expandéru 
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VOLITELNÝ MODUL EXPANDÉRU, ZÓN, SIRÉN, ZVUKOVÉHO MO DULU A PŘIPOJENÍ DRÁTOVÝCH 
DETEKTORŮ 

 
A. Zadní kryt 
B. Expandér 
C. Vnitřní siréna/blikač 6-12 VDC, max. 150mA 
D. Venkovní siréna 12 VDC (nominální) max. 

350mA 
E. Hlasový komunikátor 
F. Připojte drátové detektory, jak je zobrazeno na 

obrázku výše. 
Poznámka:  Drátový detektor by měl být 
nainstalován min. 2m od zabezpečovací 
ústředny. 
Stav drátových zón ústředna vyhodnocuje 
pomocí měření odporu těchto zón následovně: 

Odpor Zóna Vstup pro 
zapnutí 

0 - 1,76 kΩ Tamper Tamper 

1,76 - 2,64 kΩ V klidu Zapnutí 

2,64 - 3,52 kΩ Tamper Tamper 

3,52 - 5,26 kΩ Alarm Vypnutí 

5,26 - ∞ kΩ Tamper Tamper 
 

Poznámka: Používají se odpory 2k2, pokud je 
povolen Vstup pro zapnutí, tak tato zóna se musí 
nacházet uvnitř chráněné oblasti. 

G. Detektor bez tamper kontaktu nebo Zapojení pro 
zapnutí ústředny spínačem 

H. Detektor s tamper kontaktem  
I. PGM zařízení 
J. Drátové zóny A nebo B 
K. Zem (GND) 

 

Obrázek 4.9b – Zapojení zóny sirény 
Poznámka pro p řipojení EXPANDERU: 
*  Drátové zóny * - svorky mohou být připojeny k NC kontaktu detektoru, kontaktu (například tamperu), nebo spínači 

přes 2,2 kΩ. Pro napájení detektoru lze použít svorku 12V (až 36mA). 
**  Svorka EXT se používá pro spouštění venkovní sirény. 

Svorku INT lze naprogramovat pro vnitřní sirénu/stroboskop (viz. kapitola 5.7.). 
Svorky 12V a "GND" mohou být připojeny k siréně (pro konstantní DC napájení). 

***  Napájení PGM zařízení 12V je jištěno. Proud je omezen na 100 mA. 
VAROVÁNÍ!  Při připojování ke svorkám se ujistěte, že je pečlivě připojujete s PCB deskou. Špatné zapojení nebo 
opačné vložení svorek může poškodit vnitřní obvody ústředny PowerMaster-30! 
DŮLEŽITÉ!  Svorky vnitřní a venkovní sirény jsou DC výstupy určené pro 12V sirény. Připojení reproduktoru 
k jakémukoliv z těchto výstupů způsobí zkrat a zničí ústřednu. 
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4.10 Připojení AC napájení k ústředně 

VAROVÁNÍ!  NEPOUŽÍVEJTE ZÁSUVKU OVLÁDANOU STĚNOVÝM PŘEPÍNAČEM.  
Připojte napájecí kabel a uzavřete ústřednu tak, jak je zobrazeno na obrázku 4.10a – 4.10b.  

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ PRO VŠECHNY ZEM Ě KROMĚ USA 

 
Kroky 1 a 2 proveďte na pracovním stole před montáží. 
1. Napájecí p řívod : Odstraňte plastové krytky (1-4) 
2. Vyjměte kabelovou příchytku (I)  
3. Vložte napájecí kabel do drážky (A). Veďte ho až 

k napájecímu zdroji (E) a sejměte ochranný kryt 
(D). Pomocí šroubováku připojte 2 vodiče do 
svorek napájení (F). Dotáhněte pevně šrouby. 
Ověřte, že jsou kabely správně připevněné! 
Připevněte napájecí kabel příchytkami (B nebo C) 
a zavřete kryt (D). 

2. Připojte napájecí kabel (G) do napájecího 
konektoru (H) v předním krytu ústředny. 

A. Kanály pro vedení napájecího kabelu 
B. Pro tenký kabel 
C. Pro tlustý kabel (obrácená příchytka) 
D. Bezpečnostní kryt 
E. Napájecí zdroj 
F. Svorky napájecího zdroje 
G. Napájecí kabel zdroje 
H. Napájecí konektor 
(*) Neveďte kabely touto oblastí, pro umožnění 

správného uzavření ústředny. 
I. Kabelová příchytka 

 

Obrázek 4.10a – Připojení napájecího kabelu 
 

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ POUZE PRO USA 

 
Připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru předního krytu ústředny. 

Obrázek 4.10b – Připojení napájecího kabelu 
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4.11 Vložení akumulátoru 

 
Otevřete kryt akumulátoru. Akumulátor (6 
nebo 8 článků) vložte do krytu a zapojte ho 
do konektoru, jak je zobrazeno na obrázku 
4.11. 
A. Přední kryt 
B. Kabel od akumulátoru 
C. Konektor pro připojení akumulátoru 

 
Obrázek 4.11 – Vložení akumulátoru 

4.12 Napájení ústředny 

Připojte dočasně napájení k ústředně PowerMaster-30 (viz. Obrázek 4.10). Alternativně ji můžete napájet ze záložního 
akumulátoru, jak je uvedeno na obrázku 4.11. 
Ignorujte všechny poruchové stavy týkající se akumulátoru nebo připojení telefonní linky. 

Dodržování bezpe čnosti: 
a. Model by měl být nainstalován podle místních elektrických norem 
b. Měl by být chráněn samostatným jističem 
c.  Jistič by měl být na 16A nebo méně. 
d. Kabely pro připojení síťového napájení k ústředně by měly mít celkový průměr 13mm a 16mm. 
 

 

4.13 Zavření ústředny PowerMaster-30 

Konečné uzavření ústředny zobrazeno níže. 

 
obrázek 4.13 – Uzavření ústředny 

 
Zavření úst ředny: 
1. Připojte plochý kabel, mezi přední a zadní kryt, do odpovídajících konektorů (až 3, podle voleb). 
2. Zavřete ústřednu a připevněte 2 šrouby. 
3. Zapněte napájení ústředny 
 



28 D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manuál 

5. PROGRAMOVÁNÍ 
5.1 Všeobecné pokyny 
Tato kapitola vysvětluje programování servisním technikem (konfiguraci) Vašeho systému PowerMaster-10 / PowerMaster-
30 a jak přizpůsobit jeho činnost Vašim potřebám a požadavkům koncových uživatelů. 

PowerMaster-30 podporuje rozdělení ústředny do bloků*. Rozdělení do bloků umožňuje mít až 3 nezávisle ovládané oblasti 
s rozdílnými uživatelskými kódy přiřazenými každému bloku. Blok může být zapnut a vypnut bez ohledu na stav ostatních 
bloků v systému. 

Karanténa  umožňuje nastavit vybrané zóny na nastavenou dobu do testu. Pokud dojde k aktivaci zóny v karanténě, není 
vyhlášen poplach a ani se nespustí siréna a stroboskop. Aktivace zóny je zaznamenáno do paměti událostí, ale není 
odesláno na monitorovací stanici. Zóna zůstává v karanténě na předem nastavenou dobu Čas karantény, během které 
nedošlo k aktivaci zóny. Poté se zóna automaticky odstraní z Karantény.  

Aktualizace software umožňuje provést vzdálenou aktualizaci firmware v zabezpečovací ústředně z PowerManage serveru. 
Po celou dobu aktualizace software je na displeji ústředny PowerMaster zobrazen text "aktualizace...".  

Poznámka: Aktualizace SW nelze provést, pokud je systém zapnut, nebo je signalizována porucha AC sítě. 

Náš tip ����: 
Pro Vaše pohodlí doporučujeme předem naprogramovat PowerMaster-10 / PowerMaster-30 před samotnou montáží. 
Pro napájení lze použít záložní akumulátor nebo síťový napájecí zdroj. 

5.1.1 Pohyb v menu 

Tlačítka klávesnice jsou použita pohyb v menu a konfiguraci parametrů při programování. Následující tabulka poskytuje 
detailní popis funkce nebo použití každého tlačítka. 

Tlačítko Definice Navigace / Nastavení funkce 
 DALŠÍ Použijte pro pohyb / posun vp řed do dalšího menu voleb. 

 ZPĚT Použijte pro pohyb / posun vzad  do předchozího menu voleb. 

 OK Použijte pro volbu menu  nebo pro potvrzení nastavení nebo akce . 

 ČÁSTEČNÉ Použijte pro pohyb o jednu úrove ň výše  v menu nebo pro návrat k p ředchozímu kroku 
nastavení . 

 PLNÉ Použijte pro skok zp ět na [<OK> PRO ODCHOD] obrazovku pro ukončení programování. 

 VYP Použijte pro zrušení, smazání, vymazání nastavení, dat, atd. 

0 - 9  Číselná klávesnice pro zadávání číselných dat když je potřeba. 

Pro prohlédnutí voleb v menu ústředny a vybrání voleb opakovaně stiskněte tlačítko Další  nebo Zpět  

dokud se nezobrazí požadovaná volba (označená jako � v tomto manuálu), poté stiskněte OK  tlačítko pro 
výběr požadované volby (také značené jako  v tomto manuálu). Pro návrat k předchozím volbám opakovaně stiskněte 
tlačítko Částečné   a pro odchod z programovacího menu stiskněte tlačítko Plné  .  

Pro zjednodušení procedury , ve skutečnosti potřebujete 2 základní tlačítka pro naprogramování celé ústředny: 
Tlačítko Další  a OK . Tlačítko Další  listuje přes volby, a tlačítko  vybere 
požadovanou volbu.  

5.1.2 Potvrzovací zvuk (zpětná vazba) 

Zvuky, které uslyšíte při používání, a konfigurování ústředny jsou: 

Zvuk Definice 

 Jedno pípnutí, kdykoliv je stisknuta klávesa 

 Dvojité pípnutí, signalizuje návrat do normálního režimu činnosti (vypršením časového limitu). 

 Tři pípnutí, signalizuj poruchovou událost 

♫☺ 
Potvrzovací melodie  (- - - –––), signalizuje úspěšné dokončení operace. 

♫� 
Odmítací melodie  (–––––), signalizuje špatný pohyb nebo odmítnutí 

Hlasitost pípání můžete ovládat stisknutím tlačítek  na klávesnici pro zvýšení nebo  pro snížení hlasitosti. 
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5.2 Vstup do "Instalačního režimu" a Výběr voleb z menu 
Všechna instalační menu jsou přístupná přes „Instala ční režim “, který je obvykle jednou z hlavních voleb menu. 

Pro vstup do „Instala čního režimu “ vybrání voleb instalačního menu postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4 

Vyberte volbu 
"INSTALAČNÍ REŽIM"  

[1] Zadejte 
Instalační kód 

[2] 
Vyberte volbu "Instala čního menu"  

[3] 
 

�  
  

 � 
viz. 
sekce  � 

Viz. 
sekce  

  

 
    

 

 
 

 

 

 

 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

 

Jděte do 
sekce 
volby, 
kterou 
jste 
vybrali. 

�     

     

Dokud není zobrazen 
„instala ční režim “, 
následujte sekci 5.2.1 

 
 

 

 

 

        
          

 
� � - Vstup do "Instalačního režimu". 
[1] Do "Instala čního režimu"  můžete vstoupit pouze, pokud je systém vypnut. Popsaný proces odpovídá případu, kdy 

není vyžadováno „Uživatelské povolení “. Pokud je vyžadováno, zvolte „Uživatelské povolení “ a požádejte o 
vložení Master kódu  a poté projeďte uživatelské menu a vyberte „Servisní režim “ (poslední volba v menu). 
Pokračujte krokem 2. 

[2] Pokud jste si ještě nezměnili Váš instalační kód, použijte výchozí kód: 8888 pro instalačního technika a 9999 master 
instalačního technika. 
Pokud 5-krát zadáte chybný instalační kód, dojde k uzamčení klávesnice na přednastavenou dobu ( 30s ) a na 
klávesnici se zobrazí CHYBNÉ HESLO. 

[3] Vstoupili jste nyní do „Instala čního režimu “. Pohybujte se v menu, vyberte požadovanou volbu a pokračujte do 
odpovídající sekce manuálu (na pravé straně každé volby). 

5.2.1 Vstup do "Instalačního režimu" přes "Uživatelské povolení" 

V některých zemích je vyžadováno uživatelské povolení  pro provedení změn v konfiguraci ústředny. Aby bylo 
vyhověno těmto normám, je menu „Instala ční režim “ zpřístupněno pouze přes menu „Uživatelské nastavení “. 
Administrátor musí nejprve vstoupit do „Uživatelského menu “, poté listovat dokud se neobjeví volba „Instala ční 
režim “ a poté servisní technik může pokračovat tak, jak je zobrazeno v tabulce výše (viz. Také � [1] v kroku 1 výše).  

Povolení vstupu do instalačního režimu s uživatelským povolením  se nastavuje pomocí volby #91 "Uživatelské 
povolení (Uživ. povolen)"  viz. sekce 5.5.8. 

5.2.2 Vybrání volby v menu 

� � - Vybrání volby v menu. 
 

[1] 

Příklad: Vybrání volby v menu Komunikátor 

Vstupte do Instala čního režimu a nalistujte menu 04: Komunikátor  (viz. sekce 5.2). 

[2] Vstupte do podmenu, které požadujete např. 3: PRENOS NA PCO. 

[3] Vyberte volbu, kterou si přejete nastavit např. 11: ID CISLO PCO1 

 Změna nastavení u vybrané volby: 
Po vybrání volby se zobrazí její aktuálně nastavená hodnota označená znakem . 

Změna nastavení se provede tak, že nalistujte požadovanou hodnotu klávesou  a poté ji vyberte stiskem . 
Vrátíte se do kroku 3. 

PŘIPRAVENO 00:00 

07:DIAGNOSTIKA 

06:VLASTNÍ JMÉNA 

05:VÝSTUPY 

04:KOMUNIKÁTOR 

03:SYSTÉM 

02:ZONY (ZARIZENI) 

01:INSTALACNI KODY 

<OK> PRO VYSTUP 

12:BLOKY 

11:START UL/DL 

10:SERIOVE CISLO 

09:TOVARNI NAST. 

08:UŽIV.NASTAV. 

INTALAČNÍ REŽIM VLOŽTE KÓD 
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5.2.3 Ukončení instalačního režimu 

� � - Ukončení instalačního režimu 
[1] Pro ukončení Instala čního režimu stiskněte opakovaně  dokud se nezobrazí <OK> PRO VÝSTUP, nebo 

jednou stiskněte  a zobrazí se ihned <OK> PRO VÝSTUP 

[2] Když je zobrazen text <OK> PRO VÝSTUP stiskněte . 
[3] Instalační režim se ukončí  

5.3 Nastavení instalačních kódů 
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 poskytují 2 úrovně oprávnění s různými instalačními kódy: 

• Master instala ční kód: "Hlavní servisní technik" je oprávněn k přístupu do všech Instalačních voleb menu a pod-
menu. Výchozí kód je: 9999 (*).  

• Instala ční kód: "Servisní technik" má oprávnění přístupu k většině voleb Instalačního menu a pod-menu, ale ne ke 
všem. Výchozí kód je 8888 (*).  

• Kód obch ůzky: Umožňuje autorizované osobě Plně zapnout/ Vypnout ústřednu. Výchozí kód je 0000 (*). 
 

Následující akci lze provést pouze použitím Master instala čního kódu : 

• Změna Master instalačního kódu. 

• Definování specifických parametrů komunikace – viz.  v sekci 5.6.1 a 5.6.4.  

• Resetování PowerMaster-10 / PowerMaster-30 parametrů na výchozí hodnoty – viz  v sekci 
5.11.  

Poznámka:  Ne všechny systémy obsahují funkce Master instala čního kódu . V těchto systémech, Servisní technik  
může přistupovat do všech voleb Instalačního menu a pod-menu stejně jako Master instalační technik. 

(*) Očekává se, že použijete výchozí kód pouze jednou pro  získání po čátečního p řístupu, a že kód zm ěníte za Váš 
soukromý. 

Pro změnu Master instalačního kódu nebo instalačního kódu postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4 
Vyberte volbu 
"01:INSTALACN. KOD" 

[1] Vyberte Master Instal. 
nebo Instala ční kód 

[2] Zadejte NOVÝ Master nebo 
Inst. kód  

[3]  

 �    �    �   

      ���� ke kroku 2 

���� ke kroku 2 � 

 � nebo  nebo nebo 

     

 
� nebo  nebo   

      ���� ke kroku 2 
 

� � – Nastavení instalačních kódů 
[1] Vstupte do Instala čního menu  a vyberte volbu " 01: INSTALACNI KODY"  (viz. Sekce 5.2). 

[2] Vyberte "NOVY MASTER KOD" , "NOVY INST. KOD"  nebo "NOVY KOD OBCHUZKY" . Některé ústředny můžou 
mít pouze volbu Instalační kód a kód obchůzky. 

[3] Zadejte nový 4 místný kód na pozici blikajícího kurzoru a stiskněte  . 

 Poznámky:   

1. Kód "0000" nelze zadat pro Master Instalační kód. Také ho není doporučeno používat jako instalační kód. 

2.  Varování! Vždy použijte rozdílné kódy pro Master i nstala ční, instala ční a uživatele.  

A. Pokud Master instalační kód je stejný jako instalační kód, ústředna nebude schopná rozpoznat Master 
servisního technika. V takových případech musíte změnit instalační kód na jiný. Tím se stane znovu 
funkční Master instalační kód. 

B. Pokud je uživatelský kód stejný jako Master instalační kód nebo instalační kód, systém nebude schopný 
rozpoznat instalační kód. V takovém případě musíte vstoupit do „Uživatelského menu“ a změnit uživatelský 
kód na jiný. Tím se stane znovu funkční Instalační kód. 

INSTALAČNÍ REŽIM NOVY MASTER KOD MASTER KOD:�999 

NOVY INST. KOD INSTAL. KOD:�888 

01: INSTALACN KOD NOVY OBCHUZ. KOD KOD OBCHUZKY:�000 

3: PRENOS NA PCO 

09. TOVÁRNÍ NAST. 
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5.3.1 Stejný Instalační a Master Instalační kód 

V systému se 2 instalačními kódy, servisní technik s instalačním kódem (ne master) může náhodně změnit svůj kód na 
Master instalační kód. I v tomto případě ústředna umožní jeho změnu, aby nedošlo ke zjištění Master instalačního kódu. 
Pokud Master instalační technik vstoupí do instalačního režimu, bude mít práva odpovídající Instalačnímu kódu a ne 
jako Master instalačnímu kódu. V těchto případech může Master instalační technik použít jeden z následujících postupů:  
 (a) Vstoupit do ústředny pomocí softwaru  Remote Programmer PC a změnit Master instalační kód na jiný než ten 

naprogramovaný instalačním technikem. 
 (b) i) Změnit instalační kód na dočasný kód,  
 ii) ukončit instalační režim,  
 iii) vstoupit do instalačního režimu znovu pomocí Master instalačního kódu (nyní bude Master kód akceptován),  
 iv) změnit Master instalační kód na jiný,  
 v) a změnit instalační kód (ne Mastera) zpět na původní (vrátit změnu dočasného kódu), tak aby instalační technik 

(ne master) měl stále přístup do systému. 
 
Je také možné, že uživatel náhodně změní svůj Uživatelský kód  na stejný kód jako je Instala ční kód  nebo Master 
instala ční kód . V takovém případě instalační technik nebude  mít přístup do Instalačního režimu. Instalační technik 
musí provést pro získání přístupu výše popsaný postup, tentokrát ale s uživatelským kódem.  

5.4 Zóny (zařízení v systému) 

5.4.1 Všeobecný průvodce a volby v menu Zóny  

Menu ZÓNY umožňuje přidávání nových zařízení do systému, jejich konfiguraci a mazání. 
Pro výběr volby postupujte podle následujících instrukcí. Více informací je v sekci 5.2. 

 �  �  � Listování   a výběr  

 
Volba Použití Sekce 

 
Použijte pro přiřazení a konfiguraci  činnosti zařízení podle Vašich požadavků a 
v případě detektorů také pro nastavení jejich jména (umístění), typ zóny a operaci 
GONG (zvonkohra). 

5.4.2 

 Použijte pro smazání  zařízení ze systému a resetu jeho nastavení. 5.4.3 

 Použijte pro prohlížení  a/nebo ke změně nastavení zařízení. 5.4.4 

 
Použijte pro náhradu  porouchaných zařízení s automatickou konfigurací nového 
zařízení. 

5.4.5 

 Použijte pro vlastní nastavení  výchozích parametrů zařízení podle Vašich 
osobních požadavků pro každé nově přihlášené zařízení do systému. 

5.4.6 

 Použijte pro umístění detektorů do Karantény  5.4.7 

5.4.2 Přidávání (přihlášení) nových bezdrátových zařízení nebo drátových detektorů 

Část A – P řihlášení 

Přihlášení a nastavení zařízení se provede pomocí instrukcí v následujícím diagramu 
Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  � 

Vyberte volbu "ZÁPIS 
NOVÉHO ZAŘ"  

[1] Přihlaste zařízení nebo 
vložte ID zařízení 

[2] 
Vyberte číslo zóny  

[3] Konfigurace zón a 
Parametry zařízení  

[4] 

�  
    �  � 

  

 
 

 

 

  

 

  
 
 

  

� 

 

 

Stiskněte tlačítko 

Přihlášení v zařízení 
nebo vložte ID zařízení, 
nebo zadejte 050-0001 

pro drátový detektor. 
Viz. instrukce níže 

 

� 

 

 

  

      
     

 

 

 
 

  

         

INSTALAČNÍ REZIM 02: ZONY VOLBA kterou chcete 

ZÁPIS NOVÉHO ZAŘ 

MAZÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

ZMĚNA NASTAV. ZAŘ 

NÁHRADA ZAŘÍZENÍ 

DEFINICE VÝCHOZ. 

DET. V KARANTENE 

02: ZONY 

VLOZ ID:XXX-XXXX 

VLOZIT NYNI nebo 

ID c. 120-1254 

Z01:Pohybovy det Z10:POLOHA 

ZAPIS NOVEHO ZAR. 

ID c. 120-1254 

Z05:Pohybovy det 
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� � -  Přihlášení  nových zařízení 

[1] Vstupte do Instala čního režimu , vyberte volbu "02.ZÓNY " (sekce 5.2) a vyberte volbu "ZÁPIS NOVÉHO ZAŘÍZENÍ ". 
Protože se používá šifrování, tak PowerG zařízení (včetně klíčenek), nelze použít současně ve více systémech. 
Nezapomeňte si ověřit kompatibilitu ústředny a zařízení. 

[2] Viz níže - přihlášení pomocí tlačítka nebo pomocí ID zařízení. Pokud je přihlášení úspěšné, na displeji se 
zobrazí „ZARIZENI VLOZENO“ (nebo „ID PRIJATO“) a poté se zobrazí detaily zařízení – viz [3]. Avšak, pokud 
přihlášení selže, na displeji se zobrazí možné důvody poruchy, například: "JIZ PRIRAZENO", "NEZNAME 
ZARIZENI", "SPATNE ID c." nebo "NENÍ VOLNA POZICE". 

Pokud přihlášené zařízení může být použito jako jiné zařízení, než které ústředna pozná, tak se na displeji 
zobrazí "PRIZPUSOBIT <OK>" 

[3] Na displeji se zobrazí detaily zařízení a číslo první volné zóny, např.: "Z01:Pohybovy detektor > ID c. 120-1254" 
(nebo "K01:Ovladac / S01:Siréna atd. v závislosti na typu přihlášeného zařízení). Drátový i bezdrátový detektor může 
být přihlášen na libovolnou zónu. Pokud si přejete přiřadit zařízení jiné zóně, např. „Zona 5“, stiskněte tlačítko , 
dokud se nezobrazí "Z05:Pohybovy detektor", nebo zadejte číslo zóny pomocí klávesnice a stiskněte . 

[4] Nastavení je popsáno v  části B – viz diagram níže. 

 

Jednou z pozitivních vlastností PowerG sítě je to, že všechna zařízení se konfigurují z ústředny PowerMaster (nebo rovněž 
vzdáleně). Není zapotřebí zdlouhavě cestovat k instalaci nebo lézt po žebřících a otvírat zařízení jenom kvůli změně citlivosti 
PIR nebo jiných funkčních parametrů. PowerG zařízení mohou být také přihlášena vzdáleně pomocí ID čísla zařízení 
přiřazeného každému zařízení. 

Kompatibilita úst ředny a bezdrátových za řízení 

Podobně jako WiFi technologie, PowerG přichází v několika variantách protokolů (např.: rozdílná frekvence). Přesná 
varianta PowerG protokolu použitá v zařízení je na zadní straně každého PowerG zařízení. Varianta jména PowerG 
zařízení je ve formátu: FFF-M:DDD, kde FFF je frekvenční pásmo a M:DDD je varianta frekvenčního pásma. PowerG 
zařízení nespolupracují  s ústřednami s rozdílnou variantou (rozdílné frekvenční pásmo nebo rozdílná varianta) a na 
displeji ústředny se zobrazí nekompatibilní zařízení, když se pokusíte přiřadit zařízení s rozdílnou PowerG variantou 
než má ústředna. Avšak, PowerG ústředny rozumí a pracují s několika variantami PowerG protokolu současně pokud 
je použito stejné frekvenční pásmo. Například, ústředna s variantou FFF-M:ANY může pracovat se zařízením 
hodnoty DDD za podmínky, že FFF a M zařízení jsou shodné s ústřednou. 

Přihlášení pomocí ID čísla zařízení 

Každé zařízení v PowerMaster systému má 7 místné ID číslo vytisknuté na štítku připevněném k zařízení, např. 300-
2963. První 3 číslice ID čísla (tj. 300) představují číslo typu, které přesně identifikuje typ nebo model zařízení. Zatímco 
zbylá 4 čísla představují zašifrované ID číslo použité v systému pro identifikaci specifického ovladače v systému.  

ID číslo je použito pro zaregistrování  zařízení do ústředny pomocí klávesnice nebo vzdáleně pomocí PC (Remote 
Programmer PC software). Přihlášení pomocí ID čísla zařízení se skládá z 2 fází. 
V první fázi  se zaregistrujete ID číslo zařízení do ústředny a dokončí se nastavení zařízení. To lze provést vzdáleně pomocí 
PC (Remote Programmer PC software). Poté ústředna PowerMaster čeká, dokud se neobjeví zařízení v síti (v dosahu 
bezdrátové sítě) pro dokončení procedury přihlášení. 
Ve druhé fázi  se dokončí přihlášení zařízení vložením baterie do zařízení, stiskem tamper kontaktu, stiskem tlačítka Přihlášení 
v detektoru. Velmi užitečné je používat tento postup pro přidání zařízení do již funkčních systémů bez nutnosti poskytnout 
technikům instalační kód, nebo umožnění přístupu do instalačního režimu. 
Nezapomeňte! Ústředna bude signalizovat poruchu “NENI V SITI” (např. ovladač), nebo “KOMUNIK. NE ” (např. magnetický 
kontakt), dokud se nedokončí druhý krok u všech registrovaných zařízení. 
Poznámka: Karanténa na před-přihlášených zónách může být použita teprve, až se dokončí přihlášení zařízení. 
 
Přihlášení pomocí tla čítka Přihlášení v za řízení 
Ústředna se nachází v režimu přihlašování bezdrátových zařízení (krok č. 2 výše). Podle instrukcí v instalačním manuálu, 
otevřete zařízení a stiskněte tlačítko Přihlášení. U ovladačů a klávesnic použijte tlačítko AUX *. Do plynových detektorů, vložte 
baterii. 
Stiskněte tlačítko Přihlášení  na 2-5 sekund, dokud se nerozsvítí LED kontrolka a poté tlačítko uvolněte. LED kontrolka zhasne, 
nebo může ještě několik sekund blikat, dokud není přihlášení kompletní. Pokud je přihlášení úspěšně dokončeno, ozve se z 
PowerMaster potvrzovací melodie a LCD displeji se na chvíli zobrazí "ZARIZENI VLOZENO", a poté údaje o zařízení. 
 
Přihlášení drátových detektor ů 
Pro přihlášení drátového detektoru zapojeného do drátové zóny použijte ID: 050-0001 nebo 050-0002. 
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Část B. Konfigurace  

 
Krok 4  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  � 

Vstupte do menu 
umístění 

[1] Vyberte umístění  
(viz Seznam níže) 

[2] Zvolte typ zóny  [3] Vyberte typ zóny 
(viz Seznam níže) 

[4] 

   
  �      �  

 

   
� 

  

 

  
� 

  

  

 
 

  
     

Krok 5  � Krok 6  � Krok 7  � Krok 8  � 

Vstupte do menu GONG 
(zvonkohra) 

[5] 
Zvolte volby pro GONG 
(zvonkohra) 

[6] 
Vstupte do menu BLOKY  

[7] Vyberte bloky, do 
kterých je zařízení 
přiřazeno 

[8] 

   
  �        � 

 
 

   
� 

 
 

 

    

         
Step 9  � Step 10  � Step 11 

Vstupte do menu 
nastavení zařízení 

[9] Nakonfigurujte 
parametry zařízení 

[10] Pokračujte 
nebo konec 

    �  
 

 

 
Pro bližší instrukce ke 
konfiguraci použijte 
instalační manuál 
daného zařízení. 
  

Pro 
pokračování 
viz� [11] 

     
 
 
� � -  Konfigurace  nových zařízení 

 Umístění (název) nastavení: 

[1] Pokud si přejete prohlédnout nebo změnit nastavení Umíst ění (název), stiskněte tlačítko , jinak přeskočte na 
další volbu. 

[2] Pokud si přejete změnit název zóny, vstupte do menu Umíst ění a vyberte název, který si přejete (např. Obývací 
pokoj, Kuchyň, atd.). – viz. „Seznam umíst ění“ níže. Seznam obsahuje 26 přednastavených názvů umístění a 5 

vlastních názvů, které mohou být nadefinovány ve volbě  v Instalačním menu. Viz. Sekce 5.8. 

 Poznámka:  Rychlá zkrácená volba může být použita zadáním 2 místného čísla Umíst ění zobrazeného 
v seznamu umístění výše, která Vás přímo nastaví na odpovídající název umístění. 

 Nastavení typu zóny:   

[3] Pokud si přejete prohlédnout nebo změnit nastavení Typu zón , stiskněte tlačítko , jinak pokračujte na další 
volbu. 

[4] Typ zóny určuje, jak systém obsluhuje poplachy a ostatní zprávy zaslané ze zařízení. Po přiřazení nového detektoru 
musíte vybrat odpovídající typ zóny. Seznam dostupných typ ů zón  a vysvětlení pro každý typ zóny je níže.  

 Poznámka:  Rychlá zkrácená volba může být použita zadáním 2 místného čísla Typu zóny  zobrazeného 
v seznamu typu zón výše, která Vás přímo nastaví na odpovídající název umístění. 

 GONG nastavení (zvonkohra):    

[5] Všechny zóny jsou defaultně nastaveny na ZVONEK VYPNUT. Pokud si přejete nakonfigurovat zařízení, aby 
způsobovalo, že bude ústředna signalizovat zvonkohru při narušení (když je systém vypnut), stiskněte tlačítko 

, jinak pokračujte na další volbu. 

[6] Vyberte mezi " Zvonek VYPNUT" , " Zvonek - melodie" a "Zvonek - jméno zóny" . Při nastavení "Zvonek – melodie" 
ústředna při narušení detektoru přehraje melodii. Při nastavení "Zvonek - jméno zóny" ústředna při narušení 
detektoru přehraje název zóny. GONG bude v činnosti pouze, když je systém vypnut. 

 Nastavení blok ů:  

Z10: UMISTENI 

Kuchyň 

Hlavní dveře � 

Z10: TYP ZONY 

5. Vnitrni 

1: Vst/Vyst 1 � 

Z10: NASTAV. GONGU 

ZVONEK - MELODIE 

ZVONEK VYPNUT � 

Z10:BLOKY 

Z01:B1� B2 B3 

Z10:NAST. ZARIZEN 

06. VLASTNI NAZVY 
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Poznámka:  Menu "BLOKY" se objeví pouze, když jsou v ústředně Bloky povoleny (sekce 5.14). 

[7] Při vstupu do menu, na displeji se zobrazí základní výběr bloku (označen �). 

[8] Použijte klávesy , ,  pro změnu přiřazení bloků P1, P2 a P3, v uvedeném pořadí. 

 Konfigurace za řízení:  

[9] Pokud chcete prohlédnout nebo změnit Konfiguraci za řízení (nastavení) , stiskněte tlačítko , jinak 
pokračujte na další volbu – viz � [5]. 

[10] Každé zařízení má vlastní specifickou sadu parametrů, které mohou být konfigurovány podle Vašich potřeb. 
Detaily všech parametrů zařízení jsou popsány v jejich instalačních manuálech. Výchozí parametry zařízení 
mohou být nakonfigurovány tak, jak je vysvětleno v sekci 5.4.6. Pro konfiguraci zařízení postupujte podle letáku 
k zařízení a v instalačním manuálu. 

[11] Po dokončení konfigurace zařízení Vás průvodce přenese do menu „Další krok “ s následujícími 3 volbami: 

 Pro přihlášení dalšího zařízení. 

  Vrátí Vás zpět na začátek kroku 1 (tj. "Umíst ění") pro provedení dalších změn pokud je 
zapotřebí. 

  Ukončí proceduru přiřazení a vrátí se ke kroku 1 do menu „Zony“. 

 

Seznam umíst ění  

č. Název 
umíst ění 

 
č. Název umíst ění  

č. Název umíst ění  
č. Název umíst ění 

01 Podkroví   09 Jídelna  17 Hala  25 Sklad 

02 Zadní dveře  10 Schody   18 Kuchyň  26 Terasa 

03 Suterén  11 Tíseň  19 Prádelna  27 Volný název 1 

04 Koupelna  12 Požár  20 Obývací pokoj  28 Volný název 2 

05 Ložnice  13 Hlavní dveře  21 Hlavní koupelna  29 Volný název 3 

06 Dětský pokoj  14 Garáž  22 Hlavní ložnice  30 Volný název 4 

07 WC  15 Garážové dveře  23 Kancelář  31 Volný název 5 

08 Dílna  16 Pokoj pro hosty  24 Horní patro    

 

  

KONEC vkladani 

UPRAVA zarizeni 

DALSI zarizeni 



D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manual  35 

Seznam typu zón 

č. Typ zóny Popis 

01 Vst / Výst 1 

DSC=zpožděná 

Použijte pro Dveřní/okenní kontakty a pohybové detektory hlídající vstupní dveře do vašeho 
domu. Poskytuje Vám dost času pro odchod po zapnutí systému a pro vstup pro vypnutí 
systému před tím, než se spustí poplach. Pro konfiguraci Výstupního a vstupního zpoždění 

1 – sekce 5.5.1 & 5.5.2 - Instalační režim, menu  volba 01 a 03. ( ) 

02 Vst / Výst 2 

DSC=zpožděná 2 

Stejné jako Vst / Výst 1 ale umožňuje definovat rozdílný čas pro vstup. Používá se např pro 
dveře do. Pro konfiguraci vstupního zpoždění 2 - sekce 5.5.1 - Instalační režim, menu 

 volba 02. ( ) 

03 Částečná zpož. 

 

Použitá pro Dveřní/Okenní kontakty hlídající vstupní dveře do vnitřních obytných místností, 
kde se chcete pohybovat, když je systém zapnut v režimu ČÁSTEČNĚ. Zóna se chová jako 
„zpožděná“ zóna když je sytém zapnut v režimu ČÁSTEČNĚ a zóna „Plášť násl.“, když je 
systém PLNĚ zapnut. 

04 Vnitřní násl. 

DSC=vnitřní D/O 

Chová se jako Vnitřní zóna, použitá pro Dveřní/Okenní kontakty a pohybové detektory 
hlídající cestu mezi vstupními dveřmi a ústřednou. Tato zóna je dočasně ignorována 
zabezpečovacím systémem během vstupního a výstupního zpoždění, jinak zajišťuje 
okamžitý poplach (*). 

05 Vnitřní 

DSC=okamžitá 
D/O * 

Použitá pro Dveřní/Okenní kontakty, pohybové detektory a detektory tříštění skla 
instalované ve vnitřní oblasti, která má být hlídaná pouze, když je systém PLNĚ zapnut, ale 
není hlídaná, když je systém ČÁSTEČNĚ zapnut. Při narušení vyvolá okamžitý poplach. 

Důležité : Během doby pro odchod je tato zóna již ve střežení! 

06 Plášť 

DSC=okamžitá * 

Použitý pro všechny typy detektorů chránící plášťové prostory, když je systém zapnut 
v obou režimech (PLNÝ a ČÁSTEČNÝ). Při narušení vyvolá okamžitý poplach. 

Důležité : Během doby pro odchod je tato zóna již ve střežení! 

07 Plášť násl. 

DSC=vnitřní 

Používá se pro všechny typy detektorů v prostoru sloužící pro odchod (u klávesnice), 
hlídající plášťové prostory, ale dočasně je ignorována zabezpečovacím systémem během 
vstupního/výstupního zpoždění. Jinak vyvolává okamžitý poplach. (*) 

08 24h Tichá Používá se pro hlášení poplachových událostí z detektorů (nebo manuálně aktivovaných 
tlačítek) na monitorovací stanici nebo soukromé telefonní čísla (naprogramovaná) bez 
aktivace sirén. Aktivní 24 hodin. 

09 24h Hlasitá Používá se pro hlášení poplachových událostí z detektorů (nebo manuálně aktivovaných 
tlačítek) na monitorovací stanici nebo soukromé telefonní čísla (naprogramovaná) s 
aktivací sirén. Aktivní 24 hodin. 

10 Pomoc Používá se pro přívěšky a ostatní tísňové detektory a zajistí Tísňové volání  na 
monitorovací stanici nebo soukromý telefon (naprogramovaný). Aktivní 24 hodin. 

11 Klávesa zapn 

DSC=Zapnutí 
spínačem 

Zapnutí klávesou je zóna, která může být použita pro zapnutí a vypnutí systému drátovým 
detektorem nebo přepínačem, který je připojen do zónového vstupu na ústředně nebo do 
vstupu na PowerG detektoru.  

Poznámka : Pokud je drátový vstup na ústředně nebo detektoru uzavřen, tak je ústředna 
zapnuta do střežení, pokud je otevřen, tak je ústředna vypnuta ze střežení (viz. obrázky 
3.6b a 4.9b)  

12 Bez poplachu Používá se pro bez poplachové aplikace. Pro detektory použité jako GONG, dálkové 
ovladače, domácí automatizace atd.  

17 Obchůzka  Zóna Obchůzka je obvykle spojena s kovovým trezorem, který obsahuje fyzické klíče 
potřebné pro vstup do budovy. Po alarmu ostraha může otevřít trezor a získat klíč pro vstup 
do střeženého prostoru. Zóna obchůzky funguje stejně jako zóna 24h hlasitá, ale na 
krátkou dobu po poplachu je tato zóna vypnuta (umožní ostraze přístup do trezoru). Zóna 
Obchůzka aktivuje interní a externí sirénu a alarm je posílán na PCO (nezávisí na 
nastavení času přerušení. 

Poznámka: Zapnutí / vypnutí systému zónou obchůzka je signalizováno na monitorovací 
stanici. 

( ) Tyto typy zón jsou užitečné, když zapínáte a vypínáte systém zevnitř hlídané oblasti. Pokud zapnete a vypnete 
systém z venku (bez narušení jakéhokoliv detektoru), použitím ovladače, je doporučeno použít jiný typ zóny. 

 

  

03. SYSTÉM 

03. SYSTÉM 
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5.4.3 Smazání zařízení 

Pro smazání zařízení postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  
� Krok 

5 
Vyberte volbu "MAZANI 
ZARIZENI"  

[1] Vyberte odpovídající 
skupinu zařízení 

[2] Vyberte konkrétní 
zařízení, které chcete 
smazat 

[3] Pro smazání zařízení: 

stiskněte klávesu   

[4]  

 �   �   �  
   

 
 

 
      

�  �       

     

 

 
  

���� Ke 
kroku 
2 

  
 

      

 

� � – Smazání zařízení 
[1] Vstupte do Instala čního režimu , vyberte volbu "02.ZONY " (viz sekce 5.2) a poté vyberte volbu "MAZANI ZARIZENI". 

[2] Vyberte odpovídající skupinu zařízení, které si přejete smazat například: "POHYB. DETEKTORY".  

[3] Nalistujte konkrétní zařízení, které si přejete smazat (identifikujte ho číslem zóny a/nebo ID čísla), například: "Z01: 

Pohybovy det> ID c. 120-1254" a stiskněte klávesu . 

[4] Na displeji se zobrazí výzva . Pro smazání zařízení, stiskněte tlačítko  (VYP).  

 
 

5.4.4 Prohlížení nebo změna nastavení zařízení 

Pro Prohlížení  nebo Změnu nastavení  zařízení pokračujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  � Step 5 

Vyberte volbu "ZMĚNA 
NASTAV. ZAR "  

[1] Vyberte odpovídající 
skupinu zařízení 

[2] Vyberte konkrétní 
zařízení, které chcete 
upravit 

[3] Vyberte parametr, 
který chcete upravit 

[4] Upravte parametr 

 �   �    �  � 
  

 
 

 
      

�  �       

     

 

  

 

 
Viz. � [4] 

 
 

  
 

 

 

 Po skončení 
���� jdi na krok 3 

         

 
 

� � – Prohlížení nebo změna nastavení zařízení 
[1] Vstupte do Instala čního režimu , vyberte volbu "02.ZONY " (viz. Sekce 5.2) a poté vyberte volbu "ZMĚNA NASTAV. 

ZAŘ. " . 

[2] Vyberte odpovídající skupinu zařízení, kterou si přejet prohlédnout nebo upravit, například, "POHYBOVY DET. ". 

[3] Vyberte konkrétní zařízení, které si přejete upravit (identifikujte ho číslem zóny a/nebo ID čísla), například:  

"Z01: Pohybovy det.> ID No. 120-1737" a stiskněte klávesu .  

[4] Odtud je postup stejný jako proces nastavení při přihlašování zařízení. Pro pokračování postupujte podle sekce 5.4.2 
„Přidávání nových bezdrátových zařízení“ část B. Po dokončení se na displeji zobrazí další zařízení stejného typu (tj. 
„Pohybovy det.“). 

02.ZONY MAG. KONTAKTY 

MAZANI ZARIZENI POHYB. DETEKTORY 

ID c. 120-1254 

Z01:Pohybovy det 
<OFF> PRO VYMAZ 

<OFF> PRO VYMAZ 

02.ZONY MAG. KONTAKTY 

ZMĚNA NASTAV. ZAŘ POHYB. DETEKTORY 

ID c. 120-1737 

Z10:Pohybovy det 

Z10:TYP ZONY 

Z10:UMISTENI 

Z10:NASTAVENI ZAR. 

Z10:NASTAV GONGU 
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5.4.5 Náhrada zařízení 
Tuto volbu použijte pro nahrazení porouchaných zařízení, která jsou přiřazena do systému, jinými zařízeními se stejným 
typovým číslem (tj. stejné první 3 číslice ID čísla – viz sekce 5.4.2. A) při zachování stejného nastavení jako u původního 
detektoru. Není zapotřebí mazat porouchané zařízení nebo opětovně nastavovat nové zařízení. Nové zařízení bude mít 
automaticky stejné nastavení jako porouchané (nahrazované) zařízení. 
Pro Náhradu  zařízení postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  � Krok 5 

Vyberte volbu 
"NAHRADA ZARIZENI"  

[1] Vyberte odpovídající 
skupinu zařízení 

[2] Vyberte konkrétní 
zařízení, které chcete 
nahradit 

[3] Přiřaďte nové zařízení [4]  

 �   �   �  
   

 
 

 
      

�  �       

    
 

 

 
 

 

 Viz. � 

[4]. 

Po 
skončení 

  
 

     ���� jdi na 
krok 2 

 

� � – Náhrada zařízení 
[1] Vstupte do Instala čního režimu , vyberte volbu "02.ZONY " (viz. sekce 5.2) a poté vyberte volbu "NÁHRADA ZARIZENI". 

[2] Vyberte odpovídající skupinu zařízení, kterou si přejete nahradit, například, "OVLADACE". 

[3] Vyberte konkrétní zařízení, které si přejete nahradit (identifikujte ho číslem zóny a/nebo ID čísla), například:  

"K03: Ovladac > ID No. 300-0307" . 

[4] Odtud je postup stejný jako proces nastavení při přihlašování zařízení. Pro pokračování postupujte podle Sekce 5.4.2 
„Přidávání nových bezdrátových zařízení“ část A krok 2. 

Pokud se pokusíte přihlásit nové zařízení jiného typu než je nahrazované zařízení, PowerMaster odmítne nové 

zařízení a na displeji se zobrazí . Po dokončení se na displeji zobrazí další zařízení stejného 
typu (tj. „Ovladac“). 

 

  

02.ZONY MAG. KONTAKTY 

NAHRADA ZARIZENI OVLADACE 

ID c. 300-0307 

K03:Ovladac 

VLOZ ID:300-XXXX 

VLOŽIT NYNÍ nebo 

SPATNY TYP ZARIZENI 
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5.4.6 Definování výchozích hodnot pro "Nastavení zařízení" 

Během procedury přihlašování je každé nové zařízení nakonfigurováno podle výchozích parametrů, které definují jeho 
chování jako je „LED při poplachu (zap nebo vyp)“, citlivost (vysoká nebo nízká) atd.  

Pro maximální pohodlí a časovou úsporu PowerMaster umožňuje definovat Výchozí parametry  použité během procesu 
přihlašování. Je výhodné nastavit Výchozí parametry před samotným přihlašováním zařízení, aby se toto nastavení 
automaticky nastavilo u každého zařízení přihlášeného do systému. 
DŮLEŽITÉ!  Na zařízení, která byla již přihlášena do systému PowerMaster dříve, než došlo ke změně výchozí hodnoty, 
nebude mít nového nastavení výchozích hodnot žádný vliv. 
 
Pro Definování výchozích parametrů skupiny zařízení postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  
� Krok 5 

� 
Vyberte volbu 
„DEFINICE VYCHOZ." 

[1] Vyberte odpovídající 
skupinu zařízení 

[2] Vyberte výchozí 
parametry  

[3] Vyberte nové nastavení 
Defaultních 

[4] [5] 

 �   �    �  � 
  

 
 

 
      

�  �       

     

 

 

 

 

 

 Viz. � [5] 

 

 

  

 
� 

   Po 
skončení���� 
jdi na krok 
3 

         

 

� � – Změna výchozího nastavení 
[1] Vstupte do Instala čního režimu , vyberte volbu "02.ZONY " (viz. Sekce 5.2) a poté vyberte volbu "DEFINICE VYCHOZ." . 

[2] Vyberte odpovídající skupinu zařízení, kterou chcete nastavit, například, "POHYB. DETEKTOR". 

[3] Vyberte ze seznamu parametrů skupiny zařízení Výchozí parametr, který si přejete změnit, například: „Citac udalosti“. 
Seznam kombinuje parametry všech zařízení ve skupině, například parametry všech typů pohybových detektorů. 

[4] Například, existující výchozí nastavení „Citace udalosti“ pro přiřazený pohybový detektor byl „Mala citlivost“ 
(označeno �). Pro změnu na „Vysoka citlivost “ listujte v menu, dokud se nezobrazí „Vysoká citlivost“ a stiskněte 
klávesu . Nové nastavení výchozího parametru Čítač událostí pro nově přihlášené pohybové detektory bude 
„Vysoká citlivost“. 

[5] Nové výchozí hodnoty nebudou mít žádný vliv na pohybové detektory, které byly přihlášeny dříve. Pouze nové 
detektory přihlášené do systému PowerMaster budou mít nastavené tyto hodnoty. 

 

  

02.ZONY MAG. KONTAKTY 

DEFINICE VYCHOZ POHYB. DETEKTORY 

Čítač událostí 

LED při poplachu 

Nízká citlivost � 

Činnost při VYP 

Vysoka citlivost 
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5.4.7 Nastavení režimu Karanténa 

Tato sekce slouží pro umístění detektorů do Karantény. 

Pro umíst ění detektorů do Karantény zařízení postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  
� Krok 5 

� 
Vyberte volbu „DET. V 
KARANTENE" 

[1] Vyberte odpovídající 
skupinu zařízení 

[2] Vyberte konkrétní 
detektor (zónu)  

[3] Nastavte umístění zóny 
do Karantény 

[4] [5] 

 �   �    �  � 
  

 
 

 
 

 
    

�  �       

     
 

 

 
  

 

 
Viz. � [5] 
Po 
skončení���� 
jdi na krok 
3 

         

 

� � – Nastavení režimu Karanténa 
[1] Vstupte do Instala čního režimu , vyberte volbu "02.ZONY " (viz. Sekce 5.2) a poté vyberte volbu "DET. V 

KARANTENE" . 
[2] Vyberte odpovídající skupinu zařízení, kterou chcete nastavit, například, "POHYB. DETEKTOR". 

[3] Nalistujte požadovaný detektor. 

[4] Nalistujte „Vypnout “ (označeno �) nebo „Zapnout “. 

[5] Pokud vyberete “Zapnout ”, musíte nastavit Čas karantény  před tím, než se spustí režim Karantény (viz. kapitola 
5.5.8). Ukončit režim karantény pro příslušnou zónu lze kdykoli během času karantény změnou nastavení "Vypnout ". 
K resetu časovače u všech zón v karanténě dojde v následujících případech: 1) Připojením napájení k ústředně, 2) 
Nastavením ústředny na tovární hodnoty, 3) Změnou času karantény. 

 

5.4.8 Aktualizace nastavení zařízení po opuštění Instalačního režimu 

Při ukončení „Instala čního režimu “ bude PowerMaster komunikovat se všemi zařízeními v systému a aktualizuje jejich 
nastavení podle změn provedených při konfiguraci „Nastavení zařízení“. 

Během aktualizace nastavení je na displeji zobrazeno , kde číslo (například 018) je odpočítávání 
zbývajícího počtu zařízení, která ještě nebyla aktualizována (například 18 zařízení na zobrazeném displeji). 

  

02.ZONY MAG. KONTAKTY Z09:Pohybovy det 

DET. V KARANTENE POHYB. DETEKTORY ID c. 120-1737 

Zapnout 

Vypnout            � 

AKTUAL. ZAR. 018 
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5.5 Systém 

5.5.1 Všeobecný průvodce – "Systém" Diagram a Menu voleb 

Menu ústředny umožňuje konfigurovat a přizpůsobit činnost ústředny podle Vašich osobních požadavků. Menu ústředny 
umožňuje mnoho konfigurovatelných vlastností a parametrů rozdělených do několika skupin, každá s konkrétními 
aspekty činnosti systému (viz detailní seznam v kroku 2 tabulky níže): 

 

Skupina Popis skupinových vlastností a parametr ů Sekce 

Zapnutí a Vypnutí Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související se zapnutím a 
vypnutím systému a příchodem/odchodem. 

5.5.2 

Chování zón  Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s funkcí zón. 5.5.3 

Poplachy a Poruchy  Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související se inicializací, 
zrušením a přenosem hlášením poplachových a poruchových událostí. 

5.5.4 

Sirény  Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry společné pro všechny sirény 
v systému.  

5.5.5 

Uživatelské rozhraní Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s funkcí zvukové a 
vizuální indikace ústředny. 

5.5.6 

Rušení a Kontrola Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s detekováním a 
přenosem hlášení VF rušení a událostmi kontroly zařízení (chybějící zařízení). 

5.5.7 

Různé Obsahuje různé konfigurovatelné vlastnosti a parametry související se systémem. 5.5.8 

Pro vstup do menu ústředny  a volbu konfiguračních vlastností, postupujte následovně: 

 

 

Krok 1  � Krok 2 � Krok 3  

���� 

Vyberte volbu 
"SYSTÉM" 

[1] Vyberte parametry úst ředny které chcete konfigurovat [2] Konfigurujte 
volbu 

[3] 

� 
 

   � 
Viz 
sekce   � 

Viz 
sekce   � 

Viz 
sekce

 
 

 
� 

  

 

5.5.2 

   

5.5.4 

 

5.5.6 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

   

  

 

 

 

 
 

5.5.3 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.7 

 

Jděte na 
odpovídající 
skupinovou 
sekci Vaší 
volby. 

   

  

 

 

 

  
5.5.5 

   

 
   

Po dokončení 

���� na krok 2 

 

 
 

  

 

 

 

 

   5.5.8  

  
 

     

 
  

   
 

 

 
  

INSTALACNI REZIM Zapnuti a 
Vypnuti 

Poplachy a 
Poruchy 

 

Uživatelské 
rozhraní 

03.SYSTÉM 

22: KRIZ. ZONOVANI 

21: SWINGER STOP 

Chování zón 

08: VOLBY VYPNUTI 

07: ZAP s KONT. PRIS 

06: ZAP S ODPOJ 

05: RYCHLE ZAP 

04: VYSTUP REZIM  

03: VYSTUP ZPOZD 

02: VSTUP ZPOZD 2 

01: VSTUP ZPOZD 1 

46: SIRENA ONLINE 

45: CAS BLIKACE 

44: CAS SIRENY 

43: SIRENA USTRED 

Sirény 

39: RESET POPL. 

38: CAS ZRUSENI 

37: CAS PRERUSENI 

36: POTVRZ POPL. 

35: PORUCHA AC 

34: TAMPER POPL. 

33: NEAKTIVNI VAR 

32: NATLAK. POPL. 

31: TISNOVY POPL- 

93: CAS KARANTENY 

92: TYP BATERIE 

91: UZIV. POVOLEN 

Ostatní  

65: ZTRÁTA KOUR.D 

64: ZTR/RUS POPL. 

63: NEPRIPRAVENO 

62: ZTRATA HLASEN 

61: DETEK. RUSENI 

Rušení a 
Kontrola  

56: SPORIC DISP. 

55: PODSVICENI 

54: POTV.SLAB.BAT 

53: HLASKA PAMET 

52: PORUCHA PIPANI 

51: PIEZO PIPANI 

03. SYSTÉM 
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� � – Vstup do menu "Systém" 
 Pro výb ěr volby: 

[1] Vstupte do "Instala čního režimu " a vyberte volbu "03. Systém" (viz. Sekce 5.2). 

[2] Vyberte volbu, kterou chcete a potom potvrďte výběr, například: "45:CAS BLIKACE" ve skupině "Sirény" . 

 Poznámka:  Rychlá zkrácená procedura může být použita zadáním 2 číslic Volby , jak je ukázáno v tabulce výše, 
například "46" pro "46:SITOVA SIRENA", což Vás přímo přenese na tuto volbu.  

[3] Pro pokračování jděte na sekci označenou v kroku 2 pro sekci skupiny vybrané volby, například sekce 5.5.5 pro 
skupinu „Sirény“ a podívejte se na volbu, kterou chcete konfigurovat (například „46:SITOVA SIRENA“). Po 
dokončení konfigurace vybraného parametru se displej vrátí ke kroku 2. 

 Pro zm ěnu konfigurace vybrané volby: 

Při vstupu do vybrané volby se na displeji zobrazí aktuální nastavení označené (�). 

Pokud si přejete změnit konfiguraci, projeďte menu „Volby nastavení“ pomocí  a vyberte požadované 

nastavení a potvrďte klávesou . Po dokončení se displej automaticky vrátí ke kroku 2. 

5.5.2 Konfigurace Zapnutí/Vypnutí a procedur příchodu/odchodu 

Následující tabulka obsahuje detailní popis každé volby a konfiguraci nastavení. Pro výběr volby a změnu její 
konfigurace – sekce 5.5.1.  

Volba Popis volby 

 

 

Dvě odlišná vstupní zpoždění umožňují uživateli vstup do chráněné oblasti (když je systém 
v zapnutém stavu) přes předurčené dveře pro příchod/odchod a cestu bez vzniku poplachu.  

Po vstupu musí uživatel vypnout ústřednu před vypršením vstupního zpoždění. Po otevření dveří 
se spustí pomalé varovné pípání, až do doby než zbývá 10 sekund. V ten okamžik se pípání 
zrychlí. Volby „Vstup zpozdeni 1 “ a „Vstup zpozdeni 2 “ umožňují naprogramovat délku těchto 
zpoždění.  

 
Nastavení volby: 00 sekund ; 15 sekund  (defaultní pro vstupní zpoždění 2); 30 sekund  (defaultní 
pro vstupní zpoždění 1); 45 sekund ; 60 sekund ; 3 minuty a 4 minuty . 

 
Poznámka:  

 

Pro EN požadavky, vstupní zpoždění nesmí překročit 45 sekund.  

  
  

 

Výstupní zpoždění umožňuje uživateli zapnout systém a opustit chráněnou oblast předurčenou 
cestou a dveřmi pro příchod/odchod bez spuštění poplachu. Po zapnutí se spustí pomalé pípání 
a 10 sekund před koncem výstupního zpoždění začne pípat rychle.  

 Nastavení volby: 30 sekund ; 60 sekund  (defaultní); 90 sekund ; 120 sekund,  3 min.  a 4 min.  

   

  
  

 

Čas "Výstupního zpoždění" může být dále upraven podle Vašich preferovaných cest pro odchod. 
PowerMaster umožňuje následující volby pro "Režim odchodu":   

A: "normalne " – Výstupní zpoždění je přesně takové jak je definované. 
B: "restart ANO"  - Výstupní zpoždění se restartuje, pokud se během výstupního zpoždění 

otevřou dveře. K restartování dochází pouze 1x. Restartování výstupního zpoždění je 
užitečné, pokud uživatel opětovně vstoupí dovnitř objektu pro zapomenutou věc. 

C: "ukonceni dvermi "  – Výstupní zpoždění vyprší automaticky po zavření dveří pro odchod, i 
když definovaný čas výstupního zpoždění nebyl ještě u konce. 

 Nastavení volby: normal  (defaultní); restart ANO  a ukonceni dvermi. 

  
  

02: VSTUP. ZPOZD.2 

01: VSTUP. ZPOZD.1 

03: VYSTUP ZPOZD 

04: VYSTUP REZIM 
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 Definuje, jestli uživatel bude nebo nebude moct provést rychlé zapnutí. Jakmile bude rychlé 
zapnutí povoleno, ústředna nebude vyžadovat uživatelský kód pro zapnutím systému. 

 Nastavení volby: VYP (defaultní) a ZAP (defaultní v USA). 

  
  

 

Definuje, zda-li má či nemá být povoleno manuální Odpojení  jednotlivých zón, nebo povolit 
systému provádění automatického odpojování zón během výstupního zpoždění (tj., „nucené 
zapnutí ano “). Pokud je zóna narušená, „nucené zapnutí “ není povoleno, systém nemůže být 
zapnut a na displeji je zobrazeno „NEPRIPRAVENO“. Pokud je vybráno „nucené zap. ne “, ani 
manuální odpojení ani nucené zapnutí není dovoleno, což znamená, že před zapnutím musí být 
všechny zóny v klidu. 

 Nastavení volby: nucené zap ne (defaultní); nucene zap ano  a manualni odpojeni  . 

 
Poznámky:  

 

Pro EN požadavky, "manualni odpojeni" musí být zvoleno.  

  
  

 

Zde se určuje, jestli systém může být zapnut v režimu s potvrzením . Pokud je systém zapnut 
tímto způsobem, zpráva „potvrzení “ bude nahlášeno hlasem (PowerMaster-30) nebo SMS 
uživatelům po vypnutí „uživatelem s potvrzením “ (uživatelé 5-8, nebo ovladače 5-8 
u PowerMaster-10 / uživatelé 23-32 nebo ovladače 23-32 u PowerMaster-30). Tento režim je 
užitečný, když jsou rodiče v práci a chtějí být informováni o návratu dětí ze školy. 

Poznámka:  Pro povolení přenosu musíte nakonfigurovat systém pro hlášení „varování“ událostí 
soukromým uživatelům (Potvrzení náleží do skupiny událostí „výstrahy“). Viz. Sekce 5.6.4 volba 

 v obou menu "HLAS -> PRIV" a SMS SMEROV". 

 Nastavení volby: VYP (defaultní) a ZAP. 

  
  

 

Některé směrnice vyžadují, když je systém zapnut v PLNEM režimu, že systém nesmí být vypnut 
zvenčí (např. ovladačem) před vstupem do hlídaných prostor a narušení zpožděné zóny. Aby se 
vyhovělo těmto požadavkům, ústředna PowerMasterVám poskytuje následující konfigurovatelné 
možnosti pro vypnutí systému: 

A:  "Vždy".  Systém může být vypnut kdykoliv a libovolným způsobem 
B:  Během vstupního zpoždění pouze pomocí ovladače nebo klíčenky ("Příchod bezdr.").  
C: Během vstupního zpoždění pouze pomocí kódu z klávesnice ústředny ("Př.+KL. PL. ZAP " ). 
D: Během vstupního zpoždění pomocí ovladače nebo pomocí kódu z klávesnice ústředny  

("Příchod vše " ). 

 Volby nastavení: Vždy  (defaultní); Příchod bezdr. ; Př.+KL. PL. ZAP a Příchod vše . 

  

 

  

05: RYCHLE ZAP 

06:  ZAP  S ODPOJ 

07: ZAP  s KONT. PRIS 

   SMEROV. 

08:VOLBY VYPNUTI 
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5.5.3 Konfigurace funkcí zón 

Volba Popis volby 

 

Zde se určuje povolený počet spuštění poplachu ze zón během jedné periody zapnutí/vypnutí 
systému (zahrnující tamper a události poruchu napájení detektorů, atd.) Pokud počet poplachů 
z dané zóny překročí naprogramovaný počet poplachů, ústředna automaticky odpojí zónu pro 
zabránění opakujícímu se spouštění sirén a zbytečných hlášení na monitorovací stanici. Zóna 
bude opět aktivní po vypnutí systému, nebo 48 hodin poté, co byla odpojena (pokud systém 
zůstane zapnut). 

 

Volby nastavení: Po 1 poplachu  (defaultní); Po 2 poplaších ; Po 3 poplaších  a bez omezení . 

Poznámky :  

1. Pokud je povoleno swinger stop, tak událost poplach v karanténě nebude vyhlášena.  

2. Pokud je detektor v Karanténě a je také odpojen, tak Swinger Stop nebrání odesílání 
událostí. Může to vést k nadměrnému počtu událostí Poplach v karanténě. 

  
  

 

Křížový poplach je metoda použitá k vyrušení falešných poplachů – k poplachu dojde pokud 
během 30 sekundové časového okna dojde k narušení dvou sousedních zón (zónových párů). 
Tato vlastnost je aktivní pouze, když je systém zapnut PLNEM režimu a pouze s ohledem na 
následující páry zón: 18+19, 20+21, 22+23, 24+25, 26+27 v systém PowerMaster-10 a 
40+41, 42+43, 44+45, 46+47, 48+49, 50+51, 52+53, 54+55, 56+57, 58+59, 60+61, 62+63 
v systému PowerMaster-30.  
Zde se aktivuje, jestli má být křížový poplach aktivní nebo ne. 

 Volby nastavení: VYP (defaultní) a ZAP. 

 

Poznámky:   

 

1. Pokud jedna ze dvou křížových zón je odpojena (sekce 5.5.2), druhá zóna bude 
pracovat nezávisle. 

2. Je doporučeno použít křížové zóny pouze pro detekci vloupání, tj. „typ zóny“: 
Vstupní/Výstupní, Vnitřní, Plášťová a Plášťová násl.. 

3. Pokud je křížová zóna v karanténě, pak každá zóna z tohoto páru funguje 
nezávisle. 

Důležité!  Nedefinujte „křížové zóny“ na jiný typ zóny, jako je Požár, tíseň, 24h 
hlasitá, 24h tichá atd. 

  

5.5.4 Konfigurace Poplachů & Poruch  

Následující tabulka poskytuje detailní popis každé volby a konfigurace jejího nastavení. Pro výběr volby a změnu 
konfigurace  - viz. Sekce 5.5.1. 

Volby Popis volby 

 

Definuje, jestli uživatel bude nebo nebude moci spustit Tísňový poplach z klávesnice 
(současným stisknutím dvou tísňových tlačítek) nebo z ovladače (současným stisknutím tlačítka 
PLNE a CASTECNE) a jestli bude poplach „tichý“ (tj. Hlášení události) nebo také hlasitý (tj. 
Sirény se také spustí). 

 Volby nastavení: hlasitá (defaultní); ne a tichá . 

  
  

 

Nátlakový poplach (kód pod nátlakem) – zpráva může být odeslána na Monitorovací stanici, 
pokud je uživatel násilím donucen vypnout systém. K přenosu události vypnutí pod nátlakem 
musí uživatel vypnout systém pomocí nátlakového kódu (defaultě 2580). Zde můžete změnit 
kód pod nátlakem nebo zadat „0000“ pro vypnutí této funkce. 

 
Pro změnu kódu, zadejte 4 číslice nového kódu na pozici blikajícího kurzoru, nebo zadejte 0000 
pro vypnutí této funkcí a poté stiskněte tlačítko . 

 
Poznámky:  

 

Systém neumožňuje naprogramování kódu pod nátlakem na již existující kód 
uživatele. 

  
  

 

Dříve známé jako 
"NEAKTIVNI" 

Pokud žádný detektor nedetekuje pohyb ve vnitřních zónách alespoň jednou za definované 
časové okno, spustí se událost „NEAKTIVNI “. 

Zde se nastavuje velikost časového okna  pro monitorování nedostatku pohybu . 

Volby nastavení: Žádný pohyb NE (defaultní); 3h; 6h; 12h;  24h; 48h a 72h.  

21: SWINGER STOP 

22: KŘÍŽ. ZÓNOVÁNÍ 

31: TISNOVY POPL. 

32: NATLAK POPL. 

33: NEAKTIVN  VAR 
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 Zde se určuje, jestli je povolen Tamper na všech zónách a jiných zařízení (kromě ústředny).  

 

Volby nastavení: Tamper zón  Ano (defaultní) a Tamper zón  Ne.  

Varování! : Pokud vyberete „Tamper zón Ne “, buďte si vědomi, že nebude vyhlášen žádný 
poplach nebo hlášení v případě narušení tamperu jakéhokoliv systémového zařízení. 

  
  

 Pro zabránění nechtěného hlášení v případě krátkého přerušení AC napájení v domě systém 
hlásí zprávu Porucha AC, pouze pokud nedojde k obnově AC napájení během definovaného 
času. Zde se určuje časové zpoždění mezi okamžikem výpadku AC a hlášením poruchové 
události. 

 Volby nastavení: 5 minut  (defaultní), 30 minut , 60 minut nebo 180 minut.  

 Poznámka: Pro shodu s požadavky EN, časové zpoždění nesmí překročit 60 min. 

  
  

 

Dříve známé jako 
"CAS POTVRZENI" 

Pokud nastanou 2 úspěšné poplachy během specifického časového okna, systém může být 
nakonfigurován pro hlášení druhé poplachové události jako „potvrzený poplach “ (sekce 5.6.4 
volba 61). Zde můžete tuto funkci aktivovat a nastavit odpovídající časové okno. 

Volby nastavení: vypnuto  (defaultní v USA); 30 minut ; 45 minut ; 60 minut  (defaultní); nebo  
90 minut  

  
  

 

PowerMaster může být nakonfigurován tak, že umožňuje zpoždění před spuštěním poplachu, 
který se spustí po události detekce. Pokud uživatel vypne systém během zvolené doby 
přerušení, poplach bude zrušen (není použitelné pro poplachy ze zón POŽÁR, 24H TICHÁ a 
TÍSEŇ). Během tohoto zpoždění pípá varovně bzučák, ale sirény zůstávají neaktivní a poplach 
není hlášen. Zde se může aktivovat tato vlastnost a zvolit interval „Doby přerušení“. 

 
Volby nastavení: 00 sekund  (defaultní); 15 sekund ; 30 sekund  ; 45 sekund ; 60 sekund ; 2 
minut ; 3 minut  a 4 minut.  

  
  

 

PowerMaster může být nakonfigurován pro provedení „Zrušení poplachu“ během časového 
okna po přenosu hlášení poplachu na Monitorovací stanici. Pokud uživatel vypne systém během 
času „Zrušení poplachu“, zpráva „Zrušení poplachu“ je zaslána na Monitorovací stanici a tím 
signalizuje, že byl uživatelem poplach zrušen. Zde se může aktivovat tato funkce a nastavit 
doba pro „Zrušení poplachu“. 

Dříve známé jako 
"POPLACH 
ZRUSENI" 

Volby nastavení: neaktivní  (defaultní v USA); 1 minuty , 5 minut  (defaultní); 15 minut ; 60 minut  
a 4 hodin . 

Poznámka:  Protože zóny v karanténě neposílají poplachovou událost na monitorovací stanici, 
tak nebude PowerMaster odesílat zprávu "Zrušení poplachu" na monitorovací stanici, i když 
dojde k vypnutí během času pro Zrušení poplachu. 

  
  

 
 
 
 

Některé normy (jako v UK) vyžadují, že po poplachové události nemůže být opět zapnut systém 
před kontrolou a resetem servisním technikem. Pro vyhovění těmto požadavkům ústředna 
PowerMaster poskytuje následující volby pro reset poplachové události a opětovné zapnutí 
systému:  

A:  Uživatelem jako obvykle (reset  uživatel) .  
B:  Servisním technikem vložením jeho „Instalačního kódu“ nebo zpřístupněním systému 

vzdáleně přes telefon pomocí Instalačního kódu (servisním technikem). Pro zpřístupnění 
systému přes telefon – uživatelský manuál, kapitola 7 – „Vzdálený přístup po telefonu“ a 
použijte instalační kód místo uživatelského kódu. 

 
 Volby nastavení: reset  uživatel.  (defaultní) a reset instalac . 

 Poznámka:  Tato funkce není použitelná v USA. 

  

 

  

34: TAMPER POPL. 

35: PORUCHA AC 

36: POTVRZ POPL. 

37: CAS PRERUSENI 

38: CAS ZRUSENI 

39: RESET  POPL. 
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5.5.5 Konfigurace funkce sirény 

Následující tabulka poskytuje detailní popis každé volby a její konfigurace nastavení. Pro výběr volby a změnu její 
konfigurace – sekce 5.5.1. 

Volba Popis volby 

 
Dříve známé jako 
"PIEZO SIRENA" 

Určuje, jestli bude vnitřní siréna ústředny houkat při poplachu (ANO) nebo bude tichá (NE). 

 

Volba nastavení: BZUČÁK ANO  (defaultní) a BZUČÁK NE . 

Poznámka : Siréna ústředny by měla být povolena, pokud není k ústředně připojena externí 
siréna 

  
  

 
 
Dříve známé jako 
"CAS ZVONKU" 

Zde se definuje, jak dlouho bude siréna houkat po poplachu. Když „Čas sirény“ vyprší nebo je 
systém vypnut, siréna se automaticky vypne. 

Volby nastavení: DÉLKA P. 1 minuta ; 3 minuty ; 4 minuty  (defaultní); 8 minut ; 10 minut ; 15 
minut  a 20 minut  

Poznámka:  Pro shodu s požadavky EN, "Čas sirény" nesmí překročit 15 minut. 

  
  

 Zde se definuje doba, po kterou bude stroboskop blikat po poplachu. 

 Volby nastavení: 5 minut ; 10 minut , 20 minut  (defaultní); 40 minut  a 60 minut  

  
  

 
 

Určuje, jestli bude siréna aktivovaná při výpadku telefonní linky při zapnutém systému. 

Volby nastavení: POR. LINKY NE  (defaultní) nebo POR. LINKY ANO .  

  

5.5.6 Konfigurace zvukového a Vizuálního uživatelského rozhraní 

 

Následující tabulka poskytuje detailní popis každé volby a její konfigurace nastavení. Pro výběr volby a změnu její 
konfigurace – sekce 5.5.1. 

Volba Popis volby 

 
Systém není rozdělen 
do bloků ∗ 
 

 

Zde se určuje, jestli bzučák ústředny bude signalizovat příchodové zpoždění a dobu pro 
odchod. Další volba umožňuje vypnout pípání, když je systém zapnut v ČÁSTEČNÉM režimu. 

Volby nastavení: BZUČÁK  ANO (defaultní), ČÁST. ZAP. NE (VYP při částečném zapnutí), 
BZUČÁK NE (VYP pří zapnutí) a OFF ODCHOD ČÁST. (VYP pouze doby pro odchod při 
částečném zapnutí). 

Poznámka: Když je pípání vypnuto, potvrzovací melodie bude znít na konci doby pro odchod.  

Úroveň hlasitosti výstupního/vstupního pípání může být upravena stisknutím tlačítka  na 

klávesnici pro zvýšení hlasitosti, nebo stisknutím klávesy  pro snížení hlasitosti. 

 
Systém je rozdělen na  
bloky ∗ 
 

 

Zde se určuje, jestli bzučák ústředny bude signalizovat příchodové zpoždění a dobu pro 
odchod. Další volba umožňuje vypnout pípání, když je systém zapnut v ČÁSTEČNÉM režimu. 

Na ústředně se zobrazí: B1  B2  B3  

Tlačítka , , a  umožňují výběr odpovídajících bloků. Stisknutí každého 
tlačítka opakovaně přepíná mezi jednotlivými volbami. 

Volby nastavení:  (tečka = BZUČÁK ANO), * (ČÁST. ZAP.NE) a  (BZUČÁK NE) a C (OFF 
ODCHOD ČÁST.). 

Poznámka: Když je pípání vypnuto, potvrzovací melodie bude znít na konci doby pro odchod.  

Úroveň hlasitosti výstupního/vstupního pípání může být upravena stisknutím tlačítka  na 

klávesnici pro zvýšení hlasitosti, nebo stisknutím klávesy  pro snížení hlasitosti. 
  

  

  

43: SIRENA USTRED. 

44: CAS SIRENY 

45: CAS BLIKACE 

46: SIRENA ON LINE 

51:PIEZO PIPANI 

51:PIEZO PIPANI 
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Při poruše bzučák 3-krát pípne za minutu. Zde lze nastavit, jestli má být pípání signalizující 
poruchu zapnuto nebo ne, nebo jestli má být vypnuto pouze v noci. Noc je definována 
v defaultních hodnotách, ale je obvykle od 8 PM (20:00) do 7:00 AM. 

 Volby nastavení: BZUČÁK ANO  (defaultní v USA); V NOCI NE (defaultní) a BZUČÁK NE . 
  

  

 Definuje, zda se uživateli na displeji zobrazí text „Paměť“ signalizující, že došlo k poplachu. 

 Volby nastavení: ZAP (defaultní) a VYP. 
  

  

 
Zde se může zapnout nebo vypnout požadavek na „Potvrzení slabé baterie“ od uživatele, jehož 
ovladač má slabou baterii. Pro více informací – uživatelský manuál, kapitola 5. 

 
Volby nastavení: SL-BAT OVL.  VYP (defaultní) – potvrzení není potřeba; ZAP – potvrzení 
vyžadováno. 

  

  

 
Zde se určuje, jestli podsvícení ústředny bude zapnuto po celou dobu, nebo se zapne pouze, 
když je stisknuta klávesa a vypne se za 10 sekund od posledního stisku klávesy. 

 Volby nastavení: vždy ZAP  a VYP po 10 s  (defaultní). 
  

  

 
Systém není rozdělen 
do bloků ∗ 

Některé normy vyžadují, aby systémový stavový displej nebyl zobrazován neoprávněným 
osobám. Volba spořič displeje (když je aktivovaná) zobrazuje na displeji text “PowerMaster-10” 
/ “PowerMaster-30”, pokud není během 30 sekund stisknuta žádná klávesa. 

Zde můžete aktivovat volbu Spořiče a určit jestli se obsah displeje obnoví po stisku jakékoliv 
klávesy (obnova ovlada č.) nebo zadáním kódu (obnova kódem ). Pokud je zvolena Obnova 
ovlada čem, první stisknutí jakékoliv klávesy (kromě požáru a tíseň) zobrazí (probudí) stavový 
displej a druhé stisknutí již provede klávesovou funkci. Pokud jde o Požární a Tísňové klávesy, 
první stisk klávesy způsobí zobrazení stavového displeje a zároveň provede funkci 
Požáru/Tísně. Pro více informací – uživatelský manuál, kapitola 1 „Spořič“. 

 Volby nastavení: SPOŘIČ VYP (defaultní); obnova kódem, obnova ovlada č. 

 Poznámka: Pro shodu s požadavky EN, "obnova kódem" musí být vybrána. 

 
Systém je rozdělen na  
bloky ∗ 

 

Některé normy vyžadují, aby systémový stavový displej nebyl zobrazován neoprávněným 
osobám. Volba spořič displeje (když je aktivovaná) zobrazuje na displeji text “PowerMaster-30”, 
pokud není během 30 sekund stisknuta žádná klávesa. 

Zde můžete aktivovat volbu Spořiče displeje a určit jestli se stavový displej obnoví stiskem 
klávesy (Text - ob. ovlad ) nebo zadáním kódu (Text - ob. kódem ). Pokud je zvoleno Text- ob. 
ovlada čem, první stisknutí jakékoliv klávesy (kromě požáru a tíseň) zobrazí (probudí) stavový 
displej a druhé stisknutí provede klávesovou funkci. Pokud jde o Požární a Tísňové klávesy, 
první stisk klávesy způsobí zobrazení stavového displeje a zároveň proved funkci 
Požáru/Tísně. 

Také můžete určit, zda-li se objeví na displeji datum a čas, pokud není stisknuta klávesa 
během následujících 30 sekund. Můžete určit, jestli se displej vrátí do normálního stavu 

stisknutím klávesy  následovaného zadáním uživatelského kódu (Hodiny – ob. kódem ) 
nebo po stisknutí kterékoliv klávesy (hodiny - ob. ovlada čem).  

Pro více informací – uživatelský manuál, kapitola 1 „Spořič“. 

 
Volby nastavení: VYP (defaultní); Text – ob. kódem ; Text – ob. ovlad ; Čas – ob. kódem ; Čas 
- ob. ovlad . 

 Poznámka: Pro shodu s požadavky EN, musí být zvoleno "obnova ovladačem". 
  

 

  

52: PORUCHA PIPANI 

53: HLASKA PAMET 

54: POTV.SLAB.BAT. 

55: PODSVICENI 

56:SPORIC 

56: SPORIC DISPL. 
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5.5.7 Konfigurace rušení a Dohled (Chybějící zařízení) 

Následující tabulka poskytuje detailní popis každé volby a její konfigurace nastavení. Pro výběr volby a změnu její 
konfigurace – sekce 5.5.1. 

Volba Popis volby 

  

Zde se určuje, jestli VF rušení (průběžné ovlivňování přenosu s rádiovým vysíláním) bude 
detekováno a hlášeno nebo ne. Pokud je zvolena jakákoliv volba pro detekci rušení, systém 
nedovolí zapnout systém při rušení. PowerMaster-10 / PowerMaster-30 poskytuje několik voleb 
pro detekci rušení a hlášení, aby odpovídal následujícím standardům: 

Volba Standard  Detekce a hlášení nastane když: 
UL 20/20  USA Existuje kontinuální 20 sekundové rušení. 

EN 30/60 Evropa Naakumuluje se 30 sekund rušení během 60 sekund. 

Třída 6 
(30/60) 

Británie  
Standardní 

Jako EN (30/60) ale událost bude hlášena, pouze pokud doba 
rušení překročí 5 minut. 

vypnuto (defaultní) Žádná detekce rušení a hlášení. 

Poznámky:  Pro shodu s požadavky EN, musí být zvoleno "EN 30/60". 
 

  
  

  
 
 
Dříve známé jako 
"KONTROLA" 

Zde se určuje doba pro příjem kontrolního signálu (“zařízení žije”) z různých bezdrátových 
zařízení. Pokud některé zařízení nehlásí alespoň jednou během kontrolní doby, je zahájeno 
varování „ZTRATA“. 

Volby nastavení: čas kontroly po  1 hodin ě; po 2 hodinách ; po 4 hodinách ; po 8 hodinách ; 
po 12 hodinách  (defaultní) a vypnuto . 

Poznámka:  Pro shodu s požadavky EN, musí být vybrána 1 hodina nebo 2 hodiny. 

  
  

  

Zde se nastavuje, jestli se v případě problému s kontrolou spojení (tj. zařízení „chybí“ – viz 
„62:ZTRATA HLASENI“) má pokračovat v normálním  stavovém režimu nebo stav bude 
„Nepřipraveno“ tak dlouho, dokud budou existovat problémy s „chybějícím“ zařízením. 

 Volby nastavení: normální  (defaultní) a kontrola spoj . 
  
  

 
  
 
 Dříve známé jako

"CIN.HLAS/ZVONEK"  

"EN standardy" vyžadují, že kontrola (chybějící zařízení) nebo porucha detekováno VF 
rušení, které nastanou během režimu PLNEHO zapnutí, spustí se sirény a událost bude 
hlášena jako tamper poplach. Zde se konfiguruje, jestli se systém bude chovat podle EN 
standard ů nebo normáln ě.  
Volby nastavení: normální  (defaultní) nebo EN standard .  

Poznámka:  Pro shodu s požadavky EN musí být zvolen "EN standard".  

  

  Určuje, zda má být signalizována “ZTRÁTA”, když se kouřový detektor neohlásí alespoň 
jednou během 200s časového okna. 

 Volby nastavení: VYPNUTO (defaultní) nebo ZAPNUTO.  

 

5.5.8 Konfigurace ostatních parametrů 

Následující tabulka poskytuje detailní popis každé volby a její konfigurace nastavení. Pro výběr volby a změnu její 
konfigurace – sekce 5.5.1. 

Volba Popis volby 

 
Uživatelské oprávnění umožňuje určit, jestli přístup do INSTALAČNÍHO REŽIMU vyžaduje 
uživatelské oprávnění nebo ne. Pokud zvolíte zapnuto , instalační technik bude schopen vstoupit 
do systému pouze přes uživatelské menu po zadání uživatelského kódu (sekce 5.2). 

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní) nebo zapnuto  (defaultní v UK). 

 Poznámka:  Pro shodu s požadavky EN musí být zvoleno "zapnuto ". 

  
  

 
Zde se určuje, jaký typ bateriového balíčku je použit v systému, aby se správně nastavil nabíjecí 
proud (u PowerMaster-30). 

 Volby nastavení: 7.2V NiMH (defaultní) nebo 9.6V NiMH (defaultní UK). 

61: DETEK. RUSENI 

62: ZTRATA HLASEN 

63: NEPRIPRAVNO 

64: ZTR/RUS POPL. 

65: ZTRATA KOUR.D 

91: UZIV. POVOLEN 

92: TYP BATERIE 
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 Zde se nastavuje dobu, jak dlouho bude detektor v Karanténě 

 

Volby nastavení: VYPNUTO (defaultní), 7 dnu , 14 dnu  nebo 21 dnu . 

Poznámky: 

1. Pokud je vybrán jeden zvýše přednastavených časů, tak je ještě zapotřebí Zapnout 
režim Karantény v sekci "02: ZÓNY" (viz kapitola 5.4.7).  

2. Pokud dojde ke změně času karantény, když je nastavená nějaká zóna v karanténě, 
tak se provede restart režimu Karantény. 

3. Spuštění režimu Karantény se začíná počítat od 9 hod. (09:00) – implicitní nastavení. 

  

 

5.6 Komunikátor 

5.6.1 Všeobecný průvodce – "Komunikátor" Struktura Menu a volby menu 

Menu KOMUNIKÁTOR umožňuje konfiguraci a vlastní nastavení komunikace a hlášení poplachu, poruch a ostatních 
systémových událostí na monitorovací společnosti nebo soukromé uživatele podle místních předpisů a osobních 
požadavků. PowerMaster nabízí různé druhy komunikací obsahující PSTN telefonní linku, mobilní GSM, GPRS nebo SMS 
a IP přes širokopásmové internetové připojení. 

Menu  obsahuje několik voleb pod menu, každá skrývá konfigurovatelné vlastnosti a parametry 
přiřazené komunikaci a hlášení následovně (viz. Detailní seznam v kroku 3 v tabulce níže): 

 

Volby Popis voleb funkcí a parametr ů Sekce 

 Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s PSTN telefonní 
linkou, ke které je připojena PowerMaster. 

5.6.2 

 Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s mobilním připojením 
systému PowerMaster. 

5.6.3 

 Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s hlášením zpráv 
událostí na monitorovací stanici přes telefon, mobil nebo IP širokopásmé připojení. 

5.6.4 

 Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související s hlášením zpráv 
událostí na soukromé uživatele nebo SMS. 

5.6.5 

 
Obsahuje konfigurovatelné vlastnosti a parametry související kamerami v PIR 
detektorech - video pro ověření poplachu a přesměrování obrázků na monitorovací 
stanici a ostatní vzdálené subjekty přes email a/nebo MMS zprávu. 

5.6.6 

 Obsahuje konfigurovatelné informace o spojení, oprávnění přístupu a bezpečnostní 
kódy související s uploadem/downloadem přes PSTN nebo GPRS. 

5.6.7 

 Obsahuje nastavení DHCP, umožňuje vložení parametrů LAN a reset nastavení 
modulu  

5.6.8 

 

  

93: CAS KARANTENY 

1: PSTN TEL LINKA 

2: GSM/GPRS/SMS 

3: PRENOS NA PCO 

4: PRIVAT. PRENOS 

5: KAMERA 

6:UP/DOWNLOAD 

7:LAN modul 

04. KOMUNIKATOR 
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Pro vstup do menu  a výběru volby, postupujte následovně: 

 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  

Vyberte 
"KOMUNIKATOR" 

[1] Vyberte pod-menu 
komunikátoru  

[2] Vyberte parametr "Komunikátoru", který chcete 
nakonfigurovat 

[3] � 
[4] 

 �   �     �  � 
 Viz. 

Sekce 

 
         

�          

   
 

� 

 
  

 

 
 

 

  

 

 
5.6.2 

 

 

 
 

� 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
TRANS. PROTOKOL 

 5.6.3 

          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (�) Tyto volby jsou 
dostupné pouze pro 
"Master instala čního 
technika"  

 
� 

 �
 

 

 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 5.6.4 

   
� 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
5.6.5 
 
Viz. 
Také 
Uživatel
ský 
manuál, 
kapitola
6, sekce 
C.11 

 
  

INSTALACNI REZIM 

04.KOMUNIKATOR 1: PSTN TEL LINKA 

TYP VOLBY 

PREDCISL. VEN 

PRSKOC PSC 

2: GSM/GPRS/SMS 

GPRS APN JMENO 

GPRS APN 

SMS PRENOS 

GSM PRENOS 

GPRS PRENOS 

GSM AKTIVNI 

GPRS VZDY ZAP 

ROAMING 

GPRS APN HESLO 

PIN KOD SIM 

3: PRENOS NA PCO 

41: PRENOS. FORMAT 

27: SMS CISLO PCO 2 

26: SMS CISLO PCO 1 

22: IP ADRESA PCO 2 

21: IP ADRESA PCO 1 

17: TEL. CISLO PCO 2 

16: TEL. CISLO PCO 1 

12: ID CISLO PCO 2 

11: ID CISLO PCO 1 

05: DUALNI PRENOS 

04: 3 TYP PRENOSU 

03: 2 TYP PRENOSU 

02: 1 TYP PRENOSU 

01:SMEROV->PCO 

65: HLAS.KOM S PCO 

64: PCO NEZAPNUTO 

63: OBNOVY ZON 

62: NESPR. 

61: PCO 2 ZONY 

PORUCHA GSM/GPRS 

PORUCHA TLF.LIN 

53: TEST LINKY 

52: CAS TST PREN. 

51: INT TST PREN. 

47: GSM POKUSY 

46: TEL. LIN. POKUSY 

4: PRIVAT. PRENOS 

POTVR. ZPRAV 

HLAS<-->PRIV 

PRIV.-PO.POK 

4. tel. cislo 

3. tel. cislo 

2. tel. cislo 

1. tel. cislo 

SMEROV. 

HLAS->PRIV 

4. TEL. PRO SMS 

3. TEL. PRO SMS 

2. TEL. PRO SMS 

1. TEL. PRO SMS 

SMEROV. 

SMS SMEROV 

04. KOMUNIKATOR 
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Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 

4 
Vyberte 
"KOMUNIKATOR" 

[1] Vyberte volbu z pod-
menu komunikátoru 

[2] Vyberte parametr "Komunikátoru" , který si 
přejete konfigurovat 

[3] � 
[4] 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
5.6.6 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5.6.7 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
5.6.8 

 

� � – Vstup do Menu "Komunikátor" 
 Pro výb ěr volby:  

[1] Vstupte do Instala čního režimu  a vyberte volbu "04. KOMUNIKÁTOR"  (sekce 5.2). 

[2] Vyberte volbu pod-menu, kterou potřebujete, například: "3: PŘENOS NA PCO".  

[3] Vyberte parametry, které si přejete konfigurovat, například: "11: ID ČÍSLO PCO 1" 

[4] Pro pokračování, jděte do sekce vybrané volby pod-menu, například sekce 5.6.4 pro pod-menu "3: PŘENOS NA 
PCO", a podívejte se na volbu, kterou si přejete nakonfigurovat (např. "11: ID ČÍSLO PCO 1"). Po konfiguraci vybraných 
parametrů se displej vrátí ke kroku 3. 

 Pro zm ěnu konfigurace vybrané volby: 

Při vstupu do vybrané volby se na displeji zobrazí defaultní nastavení  (nebo předchozí) označeno (�). 

Pokud si přejete změnit konfiguraci, projeďte menu „Volby nastavení“ pomocí  a vyberte požadované 

nastavení a potvrďte klávesou . Po dokončení se displej automaticky vrátí ke kroku 3. 

 

  

5: KAMERA 

4. MMS tel # 

3. MMS tel # 

2. MMS tel # 

1. MMS tel # 

4. e-mail 

3. e-mail 

2. e-mail 

1. e-mail 

ZASILANI OBRAZU 

OBR. OSTATNÍ POPL. 

 

OBR. NA POZADANI 

6:UP/DOWNLOAD 

Up/Download tel# 

UL/DL Rezimy 

Inst. UL/DL kod 

Mast. UL/DL kod 

Vzdaleny pristup 

PSTN UP/DOWNLOAD 

2. volajici ID# 

1. volajici ID# 

Ustredna SIM Tel # 

GPRS UP/DOWNLOAD 

7: LAN modul 

VYCHOZI GATEWAY 

MASKA SITE 

IP ADRESA 

IP ADRESA 

DHCP RESET MODULU 
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5.6.2 Konfigurace PSTN spojení (Telefonní linka) 

PowerMaster obsahuje telefonní komunikátor pro přenos událostí na monitorovací stanici pomocí různých 
komunikačních formátů (volba 41, sekce 5.6.4) a na soukromé telefony (sekce 5.6.5 ).  
Zde se konfigurují potřebné parametry související s PSTN telefonní linkou. 

 �  �  � Vyberte   a 
potvrďte 

 

 

Pro konfiguraci volby vstupte do menu , vyberte volbu, kterou chcete konfigurovat (viz. Průvodce 
výše a v sekci 5.6.1), poté se odkažte na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení a konfigurační instrukce pro 
každou volbu. 

Volba Popis volby 

 

V některých starších telefonních linkách nemusí být možné vytočit telefonní číslo (např. na 
monitorovací stanici nebo soukromé telefonní číslo) pokud vytáčené číslo obsahuje předčíslí, 
které se shoduje s předčíslím ústředny (tj. vytáčené číslo i ústředna mají stejné předčíslí). 

Pokud se tato funkce vyskytuje na Vaší telefonní lince, zadejte do této volby předčíslí (až 4 
číslice) z telefonního čísla ústředny. Při vytáčení telefonního čísla s touto předvolbou se 
nebude předvolba vytáčet. 

  
  

 
Zde se zadává předčíslí (pokud je potřeba), aby ústředna získala přístup k venkovní telefonní 
lince. 

  
  

 Zde se určuje metoda vytáčení použitá telefonním komunikátorem ústředny PowerMaster. 

 Nastavení volby: pulzní  a tónová (dtmf)  (defaultní).  

  

5.6.3 Konfigurace GSM-GPRS (IP) - SMS mobilního připojení 

GSM/GPRS modul je schopný komunikovat s monitorovací stanicí pomocí GPRS, GSM hlasově (analogově) nebo SMS. 

Každý z komunikačních kanálů může být samostatně zapnut nebo vypnut za účelem povolení nebo zakázání jeho použití 
pro přenos událostí. Pokud jsou zapnuty všechny kanály, GSM/GPRS modul bude vždy jako první zkoušet GPRS. Pokud 
selže, zkusí GSM hlasové volání. Pokud i to selže, zkusí jinou možnou metodu (PSTN) a pouze poté zkusí SMS. Vypnutí 
jakéhokoliv GSM kanálu způsobí, že modul použije jinou sekvenci než tu výš popsanou. 

 �  �  � Projeďte  A 
vyberte 

 

Pro konfiguraci volby vstupte do menu , vyberte požadovanou volbu ke konfiguraci (viz. Průvodce 
výše v sekci 5.6.1), poté jděte na tabulku níže, která Vám poskytuje detailní vysvětlení a konfigurační instrukce pro 
každou volbu. 

Volba Popis volby 

 

Zde se určuje, jestli bude systém posílat události na Monitorovací stanici * PowerManage  
přijíma če přes GPRS (IP). Pro více informací – sekce 5.6.4 volba 21 a 22. 

Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); zapnuto. 

  
  

 
Zde se určuje, jestli bude systém posílat události na Monitorovací stanici * Alarm Format 
přijíma če přes GSM hlasový (analogový)  kanál. Pro více informací – sekce 5.6.4 volba 41. 

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); zapnuto. 

  
  

 Zde se určuje, jestli bude systém posílat události na Monitorovací stanici * SMS přijíma če přes 
SMS kanál . Pro více informací – sekce 5.6.4 volby 26 a 27. 

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); zapnuto. 

  
  

04.KOMUNIKÁTOR 1: PSTN TEL LINKA VOLBA kterou chcete 

PRESKOC PSC 

PREDCISL. VEN 

TYP VOLBY 

04.KOMUNIKÁTOR 2: GSM/GPRS/SMS Požadovaná VOLBA 

GPRS PRENOS 

GSM PRENOS 

SMS PRENOS 

1: PSTN TEL LINKA 

2: GSM/GPRS/SMS 
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Zde se zadává název APN přístupového bodu  použitého pro internetové nastavení GPRS 
(až 40 číselný řetězec). 

 
Poznámka: Pro zadání APN přístupového bodu, použijte " textový editor "  na konci této 
sekce. 

  
  

 
Zde se zadává Uživatelské jméno  APN použitého pro GPRS komunikaci (až 30 místný 
číslicový řetězec). 

 Poznámka: Pro zadání uživatelského jména, použijte "textový editor" na konci této sekce. 

  
  

 Zde se zadává PIN kód  SIM karty vložené v GSM modulu (až 8 číslic). 

 Poznámka:  Pro zadání PIN kódu, použijte číselnou klávesnici. 

  
  

 Zde se zadává Heslo  APN použité pro GPRS komunikaci (až 16 číslic). 

 Poznámka: Pro vložení hesla, použijte " textový editor " na konci této sekce. 
  
  

 
Dříve známé jako 
"PEVNA DOMACI SIT" 

Zde se vynucuje použití SIM karty pouze pro "Domácí síť" a vypne možnost použití ostatních 
sítí v případě ztráty domácí sítě. 

Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); zapnuto. 

  
  

 
Dříve známé jako 
"VYPRSENI 
CASOVEHO LIMITU" 

Zde se určuje, jestli bude ústředna stále připojena („zapnuto “) pomocí GPRS připojení, nebo 
odpojena po každém přenosu. 

Volby nastavení: ne (defaultní); zapnuto . 

  
  

 

Někteří GSM poskytovatelé mají sklony k odpojení GSM připojení, pokud uživatel neprovedl 
nějaký odchozí hovor během posledních 30 dní. Pro zabránění odpojení GSM připojení 
můžete nakonfigurovat systém pro generování kontrolního GSM volání  každých 30 dní  a 
také zasláním testovací zprávy na první SMS číslo (pokud existuje) nebo při neúspěchu na 
první soukromé telefonní číslo. 

 Volby nastavení: Vypnuto " (defaultní) nebo Každých 30 dn ů. 

  
 
  

GPRS APN 

GPRS APN JMENO 

PIN KOD SIM 

GPRS APN HESLO 

ROAMING 

GPRS VZDY ZAP 

GSM AKTIVNI 
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Textový editor PowerMaster 

Klávesa Popis funkce 

 Pohybuje kurzorem zleva doprava . Dlouhý stisk pro rychlý pohyb. 

 Pohybuje kurzorem zprava doleva . Dlouhý stisk pro rychlý pohyb. 

 Umístí kurzor úpln ě doprava  na poslední pozici editovatelného řetězce a zobrazí posledních 16 číslic 
řetězce. 

 Posun nahoru sekvencí znaků a číslic/symbolů vložených číslic. Dlouhý stisk pro rychlý pohyb. 
Pro sekvenci číslic – konec této tabulky.  

 Posun dol ů sekvencí znaků a číslic/symbolů vložených číslic. Dlouhý stisk pro rychlý pohyb. 
Pro sekvenci číslic – konec této tabulky. 

 Přepnutí  mezi malými písmeny  (a,b,c…z) a velkými písmeny (A,B,C…Z). 

 Smaže jednu číslici  řetězce pod kurzorem. 

 Smaže všechny číslice  řetězce napravo od kurzoru. 

 Potvrdí a uloží  editovaný řetězec a vrátí se k předchozímu menu. 

 Opustí  editované okno a skočí o jednu úroveň výše k předchozímu nebo hlavnímu menu bez ukládání 
editovaného řetězce.  

 Opustí  editované okno a skočí na odchodovou obrazovku "<OK> PRO VYSTUP" bez uložení řetězce. 

Sekvence  Sekvence číslic-znak ů/symbol ů: a/A, b/B….z/Z; 0,1,2…9; ! # % & ' * + - / = ^ @ . _ ? 

5.6.4 Konfigurace přenosu událostí na monitorovací stanici 

Ústředna PowerMaster je navržena pro přenos poplachů, výstrah, poruch a jiných událostí a zpráv na 2 monitorovací 
stanice PCO 1 a PCO 2 přes PSTN telefonní linku, mobilní linku tj. GSM hlasový (analogový) kanál, SMS nebo 
širokopásmový IP komunikační kanál. V této sekci se konfigurují a definují požadované parametry a vlastnosti pro přenos 
událostí na monitorovací stanice jako jsou: 
• Události hlášené na každou Monitorovací stanici PCO 1 a PCO 2 a odpovídající zálohy. 
• Komunikační prostředky (kanály) použité pro přenos událostí a záložní prostředky (kanály) v případě poruchy. 
• Identifikační číslo objektu posílané na každou monitorovací stanici. 
• Telefonní čísla, IP adresy a SMS čísla a komunikační formáty odpovídají přijímačům na monitorovací stanici PCO 1 

a PCO 2 a počet opakování přenosů v případě poruchy přenosu. 
• Auto test komunikace a přenos poruchy komunikace. 
• Přenos určitých událostí systémových funkcí jako jsou „Potvrzený poplach“, „Nedávno odpojené“, „Obnova zóny“ a 

„Systém nepoužit“. 

 �  �  � Projeďte   A 
vyberte 

 

Pro konfiguraci volby vstupte do menu , vyberte požadovanou volbu ke konfiguraci (viz. Průvodce 
výše v sekci 5.6.1), poté jděte na tabulku níže, která Vám poskytuje detailní vysvětlení a konfigurační instrukce pro 
každou volbu. 

Volba Popis volby 

 
 
 

Zde se určuje, které události (tj.Poplachy (pop) ; Zapnutí/vypnutí (o/z) ; Výstrahy (ost) ; 
Všechny události (all);  Údržba  a Poruchy ) budou přenášeny na monitorovací stanice. 
Vzhledem k nedostatku místa na displeji jsou použity zkratky pop, ost, o/z a vse . Symbol 
mínus (-) znamená „méně/kromě“ např. vse(-ost)  znamená všechny  události bez výstrah . 
Hvězdička (*) je oddělovač mezi událostmi hlášenými na Monitorovací stanici 1 (PCO 1)  a 
událostmi hlášenými na Monitorovací stanici 2 (PCO 2) . Pro detailnější a více ucelené 
vysvětlení – „Dostupné možnosti hlášení “ na konci této sekce. 

Volby nastavení:  vse-o/z ���� zaloha  
(defaultní) 

vse -o/z ����o/z prenos zakazan 

 vse ����vse vse(-ost) ����ost vse ����zaloha 

 vse -o/z ����vse-o/z pop ���� vse(-pop)  

Poznámka:  Poplachové události (pop ) mají nejvyšší prioritu a výstražné události (ost ) mají 
nejnižší prioritu. 

 

  
  

04. KOMUNIKÁTOR 3: PRENOS NA PCO Požadovaná VOLBA  

01: SMEROV->PCO 

3: PRENOS NA PCO 
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Pokud je systém vybaven mobilní komunikátory, musíte  definovat, který komunikační kanál 
systém použije jako hlavní (tj. mobilní nebo PSTN), a pokud hlavní kanál selže, tak který kanál 
bude použit jako druhý a třetí. 

Vstupte do 1. TYP PRENOSU a definujte, který z těchto komunikačních kanálů systém použije 
jako hlavní komunikační kanál. Pokud si přejete definovat záložní monitorovací kanál, vstupte 
do voleb „2. TYP PRENOSU“ a „3. TYP PRENOSU“ a nadefinujte je stejným způsobem. 

 Volby nastavení: vypnuto (defaultní); GPRS/GSM a TLF. LIN . 

 
Důležité: Pouze zvolené komunikační kanály budou použity systémem pro přenos 

událostí na Monitorovací stanice. Pokud není nic vybráno, p řenos událostí 
na monitorovací stanici bude vypnut . 

 
Poznámka:  Když je zvolen GPRS/GSM kanál, nejprve bude použit GPRS (IP) kanál, poté 

GSM hlasový kanál a poslední SMS kanál – tyto kanály se povolují v sekci 
5.6.3. 

  
  

 
 

Zde se určuje, jestli bude použito hlášení událostí pomocí PSTN a Mobilní sít ě. 

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní) a PSTN & mobilní . 

  
  

 
 

 

Zde se zadává 1. ID číslo objektu, pod kterým Vás bude identifikovat zabezpečovací systém 
na monitorovací stanici PCO1 a 2. ID číslo objektu, pod kterým Vás bude identifikovat 
zabezpečovací systém na monitorovací stanici PCO2. Každé z čísel obsahuje 6 
hexadecimálních číslic. 

Pouze Master instalační 
technik 

Pro zadání hexadecimálních číslic použijte následující tabulku: 
 

 Vložení hexadecimálních číslic 
Číslice 0…..9 A B C D E F 
Klávesa 0…..9 [#]�[0] [#]�[1] [#]�[2] [#]�[3] [#]�[4] [#]�[5] 

  
  

 
 

 
 
 

Pouze Master instalační 
technik 

PowerMaster může být naprogramovaná pro přenos zpráv událostí definovaných ve volbě  
01: SMEROV->PCO na dva přijímače na PCO přes PSTN telefonní linku a/nebo GSM 
analogový hlasový kanál (pokud je ústředna vybavena GSM modulem) využitím klasických 
komunikačních formátů (tj. SIA, Contact-ID). Komunikační formát se je definovaný ve volbě 
„PRENOS FORMAT“ (volba 41). 

Zde se zadávají dvě telefonní čísla přijímače umístěného na PCO 1 a PCO 2. Telefonní číslo 
může obsahovat max. 16 číslic. 

Telefonní číslo se zadává ve formátu 601112233 nebo s mezinárodní předvolbou 
00420602112233 

 

Číslice  Klávesa  Význam číslic 

A [#]�[0] Čeká se 10 sekund nebo se čeká na oznamovací tón podle toho, co 
přijde dřív a poté dojde k vytočení tel. čísla. Lze použít pouze na 1 pozici. 

D [#]�[3] Čeká se 5 sekund na oznamovací tón a zavěsí, když není detekován. Lze 
použít pouze na 1 pozici. 

E [#]�[4] Čeká se 5 sekund. Vhodné použít uprostřed telefonního čísla. 
Pro pohyb kurzoru a smazání číslice, použijte „editor řetězce“ – tabulka na konci sekce 
5.6.3. 

 

  
  

04: 3 TYP PRENOSU 

03: 2 TYP PRENOSU 

02: 1 TYP PRENOSU 

05: DUALNI PRENOS 

12: ID CISLO PCO 2 

11: ID CISLO PCO 1 

17: TEL. CISLO PCO 2 

16: TEL. CISLO PCO 1 
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Pokud je vybaven GSM nebo širokopásmovým/PowerLink moduly, může být PowerMaster 
naprogramován pro přenos událostí na 2 přijímače Visonic Powermanage. IP zpráva může být 
přenesena přes GPRS (IP) kanál pomocí SIA IP formátu nebo přes širokopásmový IP kanál 
pomocí SIA IP nebo Visonic PowerNet formátu. 

Zde můžete zadat dvě IP adresy IP přijímače 1 umístěného na 1. monitorovací stanici (21:IP 
ADRESA PCO 1) a IP přijímače 2 umístěného na 2. monitorovací stanici (22:IP ADRESA PCO 
2). 

Pouze Master instalační 
technik Zadejte IP adresu (000.000.000.000)  pro 1. IP přijímač a 2. IP přijímač. 

  
  

 
 

 
 

Pokud je ústředna vybavena GSM modulem, může být PowerMaster naprogramován pro 
přenos událostí na 2 SMS přijímače pomocí speciálního SMS textového formátu. Pro více 
detailů ohledně SMS textového formátu, prosím kontaktujte Visonic. 

Zde se zadávají dvě telefonní čísla SMS přijímače pro PCO 1 a PCO 2. 

Telefonní číslo se zadává ve formátu 601112233 nebo s mezinárodní předvolbou 
00420602112233 

Pouze Master instalační 
technik 

Zadejte telefonní čísla SMS přijímače 1 a SMS přijímače 2 (maximálně 16 číslic).  

 Poznámka: Pro vložení mezinárodního předčíslí (����) na 1. číslici – klávesa [#]�[1]. 

  
  

 
 

PowerMaster může být naprogramován pro přenos zpráv událostí definovaných ve volbě 01 
na dva přijímače (volby 16 a 17) pomocí PSTN telefonní linky a/nebo GSM analogovým 
hlasovým kanálem (pokud je vybaven GSM modulem) použitím standardních komunikačních 
formátů (tj. SIA, Contact ID). 

Zde se vybírá, který z komunikačních formátů systém použije pro přenos událostí na 2 
přijímače PSTN/GSM přijíma č 1 a PSTN/GSM přijíma č 2. Přenosové kódy posílaných 
událostí pro jednotlivé komunikační formáty jsou popsány v PŘÍLOZE D. Přenosové kódy 
událostí. 

Kompatibilní přijímače: 
Osborne-Hoffman model 2000; Ademco Model 685; FBII Model CP220; Radionics Model 
D6500; Sur-Gard Model SG-MLR2-DG a Silent Knight Model 9500. 

 
Pouze Master instalační 
technik Volby nastavení: SIA (defaultní); Scancom ; SIA text  a Contact ID . 

  
  

 
 

Zde se určuje počet opakování přenosu zpráv na monitorovací stanici v případě neúspěšného 
přenosu přes PSTN telefonní linku. 

 Volby nastavení: 2 pokusy ; 4 pokusy  (defaultní); 8 pokus ů; 12 pokus ů a 16 pokus ů. 

  
  

 
 

Zde se určuje počet opakování přenosu zpráv na monitorovací stanici v případě neúspěšného 
přenosu přes mobilní připojení – GPRS(IP), GSM a SMS. 

 Volby nastavení: 2 pokusy ; 4 pokusy  (defaultní); 8 pokus ů; 12 pokus ů a 16 pokus ů. 

  
  

 
 

Pro ověření správné komunikace přes telefonní linku/GSM/GPRS, může být ústředna 
PowerMaster nastavena pro opakované zasílání testovací zprávy v předdefinované časové 
intervaly na monitorovací stanici. V této volbě lze povolit posílání periodické zprávy a určit 
časový interval mezi po sobě jdoucími testy. Čas posílané testovací zprávy se nastavuje ve 
volbě 52. 

 
Volby nastavení: test VYPNUT  (defaultní); kazdy den ; kazde 2 dny ; každých 5 dni ; každých 
7 dni ; každých 14 dni ; každých 30 dni  a každých 5 hodin . 

  
  

22: IP ADRESA PCO 2 

21: IP ADRESA PCO 1 

27: SMS CISLO PCO  2 

26: SMS CISLO PCO  1 

41: PRENOS. FORMAT 

46: TEL. LIN. POKUSY 

47: GSM POKUSY 

51: INT TST PREN. 
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Zde se může nastavit přesný čas během dne, kdy se odešle testovací zpráva (pokud je 
povolená volba 51) na monitorovací stanici. 

 
Poznámka: Pokud je použit formát AM/PM, můžete nastavit „AM“ pomocí klávesy  a 
"PM" pomocí klávesy . 

  
  

 

 

 
 

 (Zpět) 

Určuje, jestli porucha komunikačního kanálu, tj. PSTN nebo GSM/GPRS bude posílána nebo 
ne a časové zpoždění mezi detekcí poruchy a posláním poruchové události na monitorovací 
stanici. Poruchová událost (tj. „porucha tel. linky“ nebo „porucha GSM linky“) bude uložena 
v paměti událostí. 

Pro konfiguraci: 

Stiskněte pro vstup do pod-menu  a poté se posuňte, vyberte a 

nakonfigurujte komunikační kanál, který si přejete tj.  � . Po 
dokončení stiskněte tlačítko  pro návrat. 

Dříve známé jako 
"HLAS. PORUCHY 
LINKY" 

Volby nastavení "POR. TLF. LIN ": OKAMŽITĚ (defaultní); po 5 min ; po 30 min ; po 60 min ; 
po 180 min  a NEODESLAT KÓD . 

Volby nastavení "POR. GSM/GPRS": po 2 min ; po 5 min ; po 15 min ; po 30 min  a 
NEODESLAT KÓD  (defaultní). 

  
  

 
 

Určuje, jestli bude systém hlásit událost „potvrzený poplach “, tj. nastanou 2 poplachy během 
zadaného časového okna, pokud je funkce aktivovaná – sekce 5.5.4. volba 36. 

Pouze Master instalační 
technik 

Volby nastavení: prenos zakazan  (defaultní); zapnut+odpojeni  (viz. Poznámka níže) a 
prenos zapnut . 

 

Poznámka: "zapnuto+odpojeni " by mělo být vybráno, pokud má být v souladu s DD243 Annex 
B (UK standard). Podle DD243 pokud detektor způsobí zahájení potvrzovacího časovače je stále 
v poplachovém stavu na konci potvrzovacího časovače a druhý poplach (potvrzení poplachu) se 
neobjeví, poplachový detektor by měl být ODPOJEN a monitorovací stanice by měla být 
informována, že daný detektor/zóna je odpojený/á. 

  
  

 
 

Velmi častým důvodem pro falešné poplachy je to, že uživatel neopustil prostory během doby 
pro odchod a to má za následek, že o chvíli později nastane falešný poplach. V takových 
případech je důležité informovat Monitorovací stanici, že poplach vznikl krátce po zapnutí 
systému (tato událost je známka jako „Poplach po odchodu“). 

Zde můžete povolit posílání události „Poplach po odchodu“, které je posláno na Monitorovací 
stanici, když vznikne poplach během 2 minut od vypršení odchodového zpoždění. 

 Volby nastavení: neodeslat kod  (defaultní) a odeslat kod  

  
  

 
 

Některé monitorovací stanice vyžadují, aby po poplachové události z dané zóny systém také 
nahlásil, když je narušená zóna obnovena do normálního stavu. 

Zde se určuje, jestli obnova zóny bude hlášena nebo ne. 

 Volby nastavení: ODESLAT OBNOVU (defaultní) a NEODESLAT OBN.  

  
  

 
 

PowerMaster může být naprogramována tak, aby nahlásila zprávu události „Nepravidelnost 
zapnutí“ (CID událost 654) na monitorovací stanici, pokud není systém použit (např. Zapnutí) 
během předdefinované časové periody. 

Zde můžete povolit tuto funkci a určit časovou periodu. 

 
Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); po 7 dnech ; po 14 dnech ; po 30 dnech ; a po 90 
dnech . 

  
  

52: CAS TST PREN. 

POR. GSM/GPRS 

POR. TLF. LIN 

53: TEST LINKY 

POR . GSM/GPRS POR. Tlf. lin 

53: TEST LINKY 

61: PCO 2 ZONY 

62: NESPR. ZAP. 

63: OBNOVY ZON 

64: PCO NEZAPNUTO 



D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manual  57 

  

∗ 

 

 

 

 

 (Zpět) 

Pouze Master instalační 
technik  

Zde můžete konfigurovat obousměrný hlasový kanál PowerMaster-30, následovně: 

Zasl. 2SM kod: Zde se určuje, jestli systém pošle obousměrný hlasový kód na Monitorovací 
stanici (pro přepnutí Monitorovací stanice z datové komunikace na hlasovou komunikaci) 
použitím před-vybraného komunikačního formátu SIA nebo Contact-ID. 

Obousmer. kom:  Zde se vybere časový limit pro obousměrnou hlasovou komunikaci 
s monitorovací stanicí, nebo se povolí, aby monitorovací stanice zavolala zpět pro 
obousměrné hlasové funkce. Tato funkce je použitelná pouze po nahlášení události na 
monitororvací stanici pro poslouchání a mluvení. 

Cas prijmut: Zde se určuje perioda, během které monitorovací stanice může navázat 
obousměrnou hlasovou komunikaci s Powermaster-30 (po 1 zvonění), pokud: 
A. Poplachová zpráva byla přijata monitorovací stanicí. 
B. byla vybrána funkce volání zpět [viz. “ Obousmer. kom.” pod-menu výše]. 
Citl. mikrofon:  Zde vybírá hladina šumu prostředí instalace. Pokud je relativně hlasité 
prostředí, nastavte na Vysoká (defaultní nastavení). Pokud je velmi tiché prostředí, nastavte 
na Střední. 

 

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); a zapnuto . 

 

Volby nastavení: prenos zakazan  (defaultní); po 10 s ; po 45 s ; po 60 s ; po 90 s ; po 2 m ; a 
zpetne volani . 
Poznámka:  Pokud je vybráno "volat zpet ", měl byste vybrat "vypnout hlaseni" pro soukromé 
telefony (viz. Volba 01:HLASENI UDALOSTI), jinak monitorovací stanice naváže komunikaci 
s PowerMaster-30 (poté co vznikne událost) běžným způsobem (a ne po 1 zazvonění). 

 Volba nastavení: 1 minuta  (defaultní); 3 minuty ; 5 minut ; a 10 minut . 

 Volby nastavení: stredni  (defaultní); a vysoka . 

  

Skupiny posílaných událostí  

Pro zjednodušení konfigurace systému hlášení událostí na monitorovací stanici, jsou zprávy událostí rozděleny do 5 
skupin událostí, jak je popsáno v následující tabulce: Vzhledem nedostatku prostoru na displeji, jsou použity následující 
zkratky: pop, ost, o/z  a vse  (tj. Všechny události) – viz Tabulka níže. 

 Skupina událostí Zkratka Hlášená zpráva události 

Poplachy pop Požár, Vloupání, Tíseň, Tamper,  
Zapnutí/vypnutí o/c Zapnutí PLNE, Zapnutí CASTECNE, Vypnutí 
Výstrahy  ost Žádná aktivita, Tíseň, S potvrzením 
Údržba - Slabá baterie, Porucha AC 
Problém - Všechny ostatní problémové události nezmíněné výše jako jsou Zařízení 

chybí, Rušení, Porucha komunikace, … 

Poznámka: Skupina "poplachy"  má nejvyšší prioritu a skupiny "Výstrahy"  má nejnižší prioritu.  
PowerMaster také umožňuje vybrat, která skupina událostí bude posílána na jednotlivé monitorovací stanice. Tabulka 
níže popisuje dostupné volby přenosu. Symbol mínus (-) představuje „vše/méně/kromě“ např. vse(-ost)  znamená 
všechny  události kromě výstrah . Hvězdička (����) je oddělovač mezi zprávou události hlášené na 1.monitororvací 
stanici (PCO 1)  a zprávou události hlášenou na 2.monitorovací stanici (PCO 2) . 
 
Dostupné možnosti hlášení Události hlášené na PCO 1 Události hlášené na PCO 2 

" vse � zaloha" Vše Vše, pouze když PCO 1 neodpovídá 
" vse-o/z � zaloha" Vše ale narušené/nenarušené Vše ale narušené/nenarušené, pouze když 

PCO 1 neodpovídá 
" vse � vse"  Vše Vše 
" vse-o/z � vse-o/z " Vše ale narušené/nenarušené Vše ale narušené/nenarušené 
" vse–o/z � o/z " Vše ale narušené/nenarušené Narušené/nenarušené 
" vse(–ost) � vyst" Vše ale výstrahy Výstrahy 
" pop � vse(–pop)" Poplachy Vše ale poplachy 
" vypnout hlaseni"  Žádné Žádné 
Poznámka:  “vse ” znamená, že všech 5 skupin je hlášeno včetně problémových zpráv - sensor / systém slabá baterie, 
sensor neaktivní, porucha napájení, rušení, porucha komunikace atd. 

                                                                    
∗ Odpovídá pouze PowerMaster-30 s hlasovými volbami 

Citl. mikrofon 

Cas prijmut 

Obousmer. kom 

Zasl. 2SM kod 

65: HLAS. KOM S PCO 

Zasl. 2SM kod 

Obousmer. kom 

Cas prijmut 

Citl. mikrofon 
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5.6.5 Konfigurace přenosu událostí soukromým uživatelům 

PowerMaster systém může být naprogramován pro zasílání různých událostí, jako jsou poplach, zapnutí nebo 
poruchové události na 4 soukromá čísla uživatelů použitím zvukových signálů a pokud je nainstalován GSM, tak systém 
může zaslat zprávy také 4 SMS telefonním číslům. Přenos zpráv může být naprogramován také místo nebo navíc 
k přenosu událostí přenášených na monitorovací stanici. V této sekci se konfiguruje: 

• Konkrétní události, které se přejete hlásit. 

• 1., 2., 3. a 4. Soukromé telefonní a SMS číslo soukromých uživatelů. 

• Počet pokusů opakovaného volání, obousměrná hlasová komunikace* a vaše preferovaná metoda potvrzení, tj. jestli 
jeden potvrzovací signál ukončí přenos zpráv nebo je požadováno potvrzení z každého telefonu pro to, aby posílaná 
událost byla považována za nahlášenou. 

• Telefonní číslo se zadává ve formátu 601112233 nebo s mezinárodní předvolbou 00420602112233 

Pro výběr a konfiguraci volby postupujte podle instrukcí níže. Dodatečné detaily a průvodce je v sekci 5.6.1. 

 �  �  � Posuňte 
se  

 A 
vyberte 

 

Konfigurace a detailní popis volby  je v uživatelském manuálu kapitola 6 sekce B. 12 a proto se 
nebude opakovat zde. Detailní menu a volby pod-menu jsou zobrazeny v sekci 5.6.1 výše. 

5.6.6 Konfigurace pohybové kamery pro video ověření poplachu 
Pokud je PowerMaster vybaven GSM/GPRS modulem, tak může komunikovat na monitorovací stanici (vybavenou 
Visonic PowerManager serverem) přes GPRS síť a také lze posílat obrazy zachyceny pohybovou kamerou (modely 
Next CAM PG2 a Next-K9 CAM PG2). Monitorovací stanice může použít video klipy pro ověření poplachu vloupání 
detekovaného pohybovou kamerou. Systém může být nakonfigurován pro zachycení obrazu také po výskytu poplachu 
ne-vloupání (tj. Požár, Nátlakem, Tíseň, Stav nouze,…). Server může přesměrovat obrázky na počítač monitorovací 
stanici nebo na 4 vzdálené počítače přes email a/nebo na 4 mobilní telefony pomocí MMS. 
Navíc, monitorovací stanice se může přihlásit do PowerManage serveru a požádat systém o poskytnutí obrázků „Na 
požádání“ a přesměrovat je tak, jak je nadefinováno v PowerManage aplikaci. Pro ochranu soukromí zákazníka, 
PowerMaster může být přizpůsoben pro povolení „Obrázků na požádání“ pouze během specifických systémových 
režimů (Vypnuto, Plné a Částečné zapnutí) a také během konkrétních časových oken následovaných poplachovou 
událostí. V této sekci můžete naprogramovat 4 emailové adresy a mobilní telefonní čísla, na které má být přesměrován 
obrázek a nakonfigurovat parametry „obrázků na požádání“ podle potřeb zákazníka. 

 �  �  � Projeďte  A 
vyberte 

 

Pro konfiguraci volby vstupte do menu , vyberte požadovanou volbu, kterou chcete konfigurovat 
(viz. Průvodce výše a v sekci 5.6.1), poté použijte tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení a konfigurační 
instrukce pro každou volbu. 

 

Volba Popis volby 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

Zde můžete zadat 4 emailové adresy a/nebo 4 mobilní telefonní čísla, na které si přejete, aby 
PowerManage server směroval obrázky zachycené pohybovými kamerami. 

Pro naprogramování: 

Stiskněte pro vstup do pod-menu  a poté vyberte a naprogramujte 
každou ze 4 emailových adres a poté každé ze 4 mobilních telefonních čísel. Po dokončení 
stiskněte  pro návrat. 

Vložte 1., 2., 3. A 4 email a 1.-4. Mobilní telefonní číslo s odpovídajícím umístěním (1. MMS 
tel# atd.). 

Poznámka: Pro zadání emailové adresy, pro pohyb kurzoru  a mazání číslic , použijte 
"Editor řetězce" jak je popásáno v tabulce na konci sekce 5.6.3. 

  
  

 

Zde se může povolit „OBRAZ NA POZADANI“ a určit, které režimy zapnutí (stavy systému) 
povolí „obraz na požádání“. V další volbě „OBRAZ PO DOBU“ můžete určit kdy, během 
povolených režimů zapnutí, bude „obraz na požádání“ umožněn. 

 
Volby nastavení: Vypnuto  (defaultní); ve všech rezimech ; pouze v PLNEM ; pouze v 
CASTECNEM; v PLNEM & CASTECNEM; VYPNUTO & PLNY ; VYPNUTO & CASTECNY ; 
pouze ve VYPNUTEM . 

  
  

04.KOMUNIKÁTOR 4: PRIVAT PRENOS Pozadovana VOLBA 

04.KOMUNIKÁTOR 5: KAMERA Požadovaná VOLBA 

4. MMS tel # 

3. MMS tel # 

2. MMS tel # 

1. MMS tel # 

4. e-mail 

3. e-mail 

2. e-mail 

1. e-mail 

ZASILANI OBRAZU 

PREDANI OBRAZU 

OBR. NA POZADANI 

4: PRIVAT PRENOS 

5: KAMERA 
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“VOBRAZ PO DOBU” 
Menu se objeví pouze 
když je vybrána jiná 
volba než „Vypnuto“ 

 

Pokud je povolená volba „OBRAZ NA POZADANI“, můžete dále určit, v jaký čas bude funkce 
„OBRAZ NA POZADANI“ dostupná v jakýkoliv čas během zvoleného režimu zapnutí (tj. „vždy“) 
nebo omezena pouze na specificky omezené časové okno, které je následováno poplachovou 
událostí. 

Volby nastavení: Vzdy  (defaultní); Poplach + 5 min. ; Poplach + 15 min. ; Poplach + 1 hodina   

  
  

 
 

Zde se určuje jestli systém zachytí a přesměruje obrázek také po výskytu poplachů „ne-
vloupání“ (tj. Požár, Nátlak, Tíseň, stav nouze). 

 Volby nastavení: Zapnuto  (defaultní); Vypnuto. 

  
  

5.6.7 Konfigurace Upload / Download Oprávnění vzdáleného přístupu programování 
Pomocí PC může být PowerMaster nakonfigurován buď lokálně nebo vzdáleně přes PSTN telefonní linku nebo GPRS 
mobilní připojení. 
Lokální programování  může být provedeno přímo připojením počítače k ústředně pomocí sériového portu (USB 
programátoru) s využitím PC softwaru Remote Programmer. 
Vzdálené programování p řes PSTN může být provedeno pomocí modemu a výše uvedeného softwaru. Modem vytočí 
ústřednu a naváže spojení přes PSTN pomocí dohodnutého procesu. Když je spojení navázáno, instalační technik nebo 
master instalační technik může přistupovat ústřednu použitím UL/DL přístupových kódů naprogramovaných v menu 

– viz. Tabulka níže. Pro více informací - PowerMaster Uživatelský manuál k Remote Programmer 
Vzdálené programování p řes GPRS je provedeno pomocí Visonic PowerManage serveru a odpovídajícího PC 
softwaru Remote Programmer. PowerManage server zasílá SMS zprávy z telefonního modemu na číslo SIM karty 
v ústředně. Ústředna kontroluje ID volajícího SMS odesílatele a identifikuje je s jedním z 2 ID volajících programovaných 

v menu  (viz. Tabulka níže), ústředna naváže GPRS spojení s odpovídajícím IP přijímačem 1 nebo 
2 (jak je nakonfigurováno v sekci 5.6.4 volba 21 a 22). Když je spojení navázáno, monitorovací stanice může provést 
proceduru upload a download přes zabezpečené GPRS spojení. Pro více informací – uživatelský manuál 
PowerManage. 

V této sekci můžete nakonfigurovat oprávnění k přístupu (tj. Bezpečnostní kódy a identifikace) a určit funkce procedur 
upload/download přes PSTN a GPRS kanály. 

 �  �  � Pro posun  A vyberte  

 

  

OBRAZ PO DOBU 

OBR. OSTATNÍ POPL. 

04.KOMUNIKACE 6:UP/DOWNLOAD Požadovaná VOLBA 

PSTN UP/DOWNLOAD    

GPRS UP/DOWNLOAD    
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Pro konfiguraci vstupte do menu  , vyberte požadovanou volbu ke konfiguraci (viz. Průvodce výše 
a sekce 5.6.1), poté se odkažte na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení a instrukce ke konfiguraci pro každou 
volbu. 

Volby Konfigura ční instrukce – popis volby 

 
 

 

Zde se konfiguruje funkce Upload/Download přes PSTN (telefonní linku). Činnost je určena 
přes pod-menu volby UP/DL TLF. LIN jak je zobrazeno níže. 

Pro programování: 

Stiskněte pro vstup do pod-menu  a poté vyberte a nakonfigurujte 
každou z pěti voleb pod-menu. Po dokončení stiskněte  pro návrat. 

        

Zde se povoluje nebo zakazuje vzdálený p řístup  do systému. Pokud je volba vypnutá, systém 
nemůže být zpřístupn ěn vzdáleně, dojde k potlačení Upload/Download a Vzdálené ovládání 
přes PSTN a GSM a analogové komunikační kanály (kapitola 7 uživatelského manuálu – 
Vzdálené ovládání pomocí telefonu ). 

 Volby nastavení: pristup povolen  (defaultní); pristup zakazan . 

        
Zde se programuje 4 číselný kód , který umožní Master instala čnímu technikovi  přístup do 
systému vzdáleně a nahrávat/číst data z ústředny PowerMaster. 

 Vložte 4 číselný Master instalační kód ("0000" není platný kód a nesmí být použit). 

        
Zde se programuje 4 číselný kód , který umožní instala čnímu technikovi  přístup do systému 
vzdáleně a nahrávat/číst data z ústředny PowerMaster. 

 Vložte 4 číselný Master instalační kód ("0000" není platný kód a nesmí být použit). 

 
Poznámka:  Servisní technik může nakonfigurovat přes UL/DL pouze ty volby, ke kterým má 
oprávnění je konfigurovat z ústředny.   

        
 (Zpět) 

Zde se určuje jestli downloading/uploading může být proveden pouze ve vypnutém režimu 
(stavu) nebo ve všech režimech (tj. Plné, Částečné & Vypnuto). 

Volby nastavení: kdykoliv  (defaultní) nebo když je systém VYP . 

 
 

 

 
 

 

Zde se konfiguruje funkce Upload/Download přes GPRS. Činnost je určena přes pod-menu 
volby UP/DL GPRS jak je zobrazeno níže 
Pro programování: 

Stiskněte pro vstup do pod-menu  a poté vyberte a nakonfigurujte 
každou z pěti voleb pod-menu. Po dokončení stiskněte  pro návrat. 

        

     Dříve známé jako 
      "Moje SIM Tel. #“  

Zde se zadává telefonní číslo SIM karty v PowerMaster. PowerManage server na 
monitorovací stanici pošle SMS zprávu na toto číslo, když potřebuje, aby ústředna zavolala 
zpět na server přes GPRS spojení při procesu uploadu / downloadu. 

Zadejte telefonní číslo SIM karty GSM modulu v ústředně. 

        
 

Zde se zadává "ID volajiciho"  (tj. Telefonní číslo), ze kterého Monitorovací stanice #1   
(PCO 1) posílá SMS zprávu  ústředně pro provedení procesu Up/Download. Pokud se ID 
volajícího odesílatele shoduje s „1. ID volacího #“, PowerMaster zavolá zpět na server 
PowerManage použitím adresy „IP ADRESA PCO 1 “ nakonfigurované v sekci 5.6.4, volba 2. 

 Vložte číslo ID volajícího odesílatele SMS z monitorovací stanice #1. 

 Poznámka: ID volajiciho#1 musí obsahovat alespoň 6 číslic, jinak proces nebude fungovat. 

        
 (Návrat) 

Zde se zadává "ID volajícího"  (tj. Telefonní číslo), ze kterého Monitororvací stanice #2  
(PCO 2) posílá SMS zprávu  ústředně pro provedení procesu Up/Download. Pokud se ID 
volajícího odesílatele shoduje s „2. ID volajícího #“, PowerMaster zavolá zpět na server 
PowerManage použitím adresy „IP ADRESA PCO 2 “ nakonfigurované v sekci 5.6.4, volba 22. 

 Vložte číslo ID volajícího odesílatele SMS z monitorovací stanice #2. 

 Poznámka: ID volajiciho#2 musí obsahovat alespoň 6 číslic, jinak proces nebude fungovat. 
  

 

  

UP/DL TLF.LIN  

UP/DL TLF.LIN  

Dalk. pristup  

Mast. kod DL 

Inst. kod DL 

Volby uploadu 

UP/DL GPRS 

UP/DL GPRS 

Panel SIM  Tel.# 

1. ID volajiciho# 

2. ID volajiciho# 

6:UP/DOWNLOAD 
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5.6.8 LAN modul 

Poznámka : Pokud LAN modul (PowerLink3) není zaregistrován k ústředně PowerMaster, tak menu 7:LAN modul 
nebude zobrazeno. 

V této sekci můžete nastavit způsob získání IP adresy, lze nastavit parametry LAN a provést reset nastavení modulu.  

  �  �  � Pro posun   A vyberte  

Pro konfiguraci vstupte do menu  , vyberte požadovanou volbu ke konfiguraci (viz. Průvodce výše 
a sekce 5.6.1), poté se odkažte na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení a instrukce ke konfiguraci pro každou 
volbu.  

Volby Konfigura ční instrukce – popis volby 

 
Zde se konfiguruje, zda se má IP adresa automaticky načíst z DHCP serveru nebo se bude 
zadávat ručně. 

Volby nastavení: Vypnout  (defaultní); Zapnout . 

  

 
Ruční vložení parametrů LAN. 

        
Vložte IP adresu LAN modulu 

        
Vložte masku sítě 

        
 

Vložte IP adresu brány (pro připojení modulu do internetu) 
Poznámka : Je-li DHCP povoleno (Zapnout), budou ručně zadané hodnoty jako IP adresa, 
maska sítě a výchozí brána ignorovány. 

  

 
     

Zvolte si, zda chcete provést restart LAN modulu (REBOOT), nebo smazat nastavení LAN 
modulu – neprovede se reset nastavení přenosu událostí na PCO (TOVARNI NAST.). 

5.7 PGM Výstup 

5.7.1 Všeobecný průvodce  

Menu  umožňuje vybrat událost/podmínku, při které PGM výstup (programovatelný) bude funkční a 
dále umožňuje vybrat vnitřní sirénu nebo stroboskop (který bude aktivní podle naprogramování systému). 

 
 �  �  � Pro posun   A vyberte  

Pro konfiguraci volby vstupte do menu , vyberte požadovanou volbu ke konfiguraci (viz. Průvodce 
výše a sekce 5.2), a poté pokračujte na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení a konfiguraci pro každou volbu. 

5.7.2 Stav otevřeného kolektoru 

PowerMaster má výstup typu otevřený kolektor (aktivace přizemněním) pro ovládání: 
ZAP stav (přizemněno) = 0 
VYP stav: 

Bez pullup odporu = plovoucí 
Pullup odpor připojen na Ucc = 1 

5.7.3 Konfigurace PGM zařízení 

Zde se určují, které faktory (včetně kombinací faktorů) sepnou PGM výstup. 

5.7.4 Zadání denních hodnot 

 
 �  �  � Pro posun   a vyberte  

Vyberte menu  pro vstup do časových limitů, při kterých PGM zařízení rozepne i přesto, že je 
přiřazený sensor aktivní. 

04. KOMUNIKACE 7: LAN modul 
 

Požadované menu 

 DHCP 

 IP ADRESA 

IP ADRESA 

MASKA SITE 

Vychozi Gateway  

 RESET MODULU 

05. VYSTUPY 
NAMES  

Nastaveni pgm 
 

PGM     01 

05.VYSTUPY 
NAMES  

Nastaveni pgm 
 

DOBA BLOKACE 

   7: LAN modul 

05: VYSTUPY 

PGM 01 
 

DOBA BLOKACE 
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Volba Popis volby   

 
 

PGM výstup aktivovaný po PLNÉM zapnutí.   

Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS. [1]  

 PGM výstup aktivovaný po ČÁSTEČNÉM zapnutí.  

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS. [1]  

 PGM výstup aktivovaný po vypnutí.  

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS. [1]  

 
 

PGM výstup aktivovaný po zaregistrování poplachu v paměti. Výstup se uvede do klidov0ho 
stavu po vymazání paměti.  

 
Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS. [1] 

Poznámka: V režimu Karanténa nebude PGM výstup nastavený na PAMET aktivován.   

 PGM výstup aktivovaný vstupním/výstupním  zpoždění.  

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS. [1]  

 
 

PGM výstup aktivovaný po stisku tlačítka AUX (�) na ovladači vysílači, který byl 
nakonfigurován k aktivaci PGM výstupů. Pro více detailů – instrukce ke konfiguraci tlačítka 
AUX (�) odpovídajícího manuálu ovladače. 

 

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS; prepnout [1]  

 

 

 

 
 

PGM výstup aktivovaný po aktivaci jakýmkoliv z až 3 detektorů (zón) v systému bez ohledu 
na to jestli je systém zapnut nebo vypnut. 

Pro konfiguraci: 

Stiskněte  pro vstup do pod-menu  a poté vyberte zónu, kterou 
chcete naprogramovat, například „Zona A “. Pokud již zóna byla konfigurována dříve, na 
displeji se zobrazí číslo současné zóny (Z:xx) a pokud ne, číslo zóny bude prázdné (Z:_ _). 

Pro konfiguraci čísla zóny stiskněte , kurzor se objeví pod první číslicí. Zadejte číslo 

zóny (2 číslice), kterou chcete aktivovat PGM výstup a stiskněte  pro potvrzení. Pokud 
si přejete přidat další senzor, vyberte jednu ze dvou dalších voleb („Zona B“ a „Zona C“) a 
opakujte postup výše. 

Po dokončení stiskněte  pro návrat.  

 

 
Volby nastavení: vypnuto  (defaultní);  sepnout ;  rozepnout ; aktivovat PULZ ;  
prepnout  [1]  

 
Poznámka: pokud vyberete přepnout , PGM výstup se sepne při události z jakékoliv 
z těchto zón a rozepne po další události, střídavě.  

 

 

 
 

PGM výstup aktivovaný po poruše PSTN linky. 

 
 

 Volby nastavení: poruchou linky NE  (defaultní) ; poruchou linky ANO .  

 

 

 

Zadejte čas od kdy do kdy PGM světelná zařízení ovládané detektory budou vypnuty, i když 
jsou přiřazené detektory spuštěny.  

 Volby nastavení: vypnuto  (defaultní); sepnout; rozepnout; aktivovat PULS.  

 

       

       

       

       
 

Určuje dobu pulzu PGM výstupu. Tato hodnota je stejná pro všechny události (plnym zap, 
castecnym zap, vypnutim, atd.), které byly vybrány volbou „aktivovat PULS“. 

 
 

 
 
 
 
 

PGM: PLNE ZAP 

PGM: CAST.ZAPN. 

PGM: VYPNUTI 

PGM: PAMETI 

PGM: ZPOZDENI 

PGM:OVLADACEM 

Zona C  Z:_ _ 

Zona B  Z:_ _ 

Zona A  Z:_ _ 

PGM: ZONOU PGM: ZÓNOU  
 

Porucha linky ANO 

Porucha linky NE 

PGM: LINKY-> PGM  

stop – HH:MM A 

start – HH:MM A 

PGM: DOBA BLOKACE 

pulse time 4m  � 

Doba pulzu 2m 

Doba pulzu 30s 

Doba pulzu 2s  

PGM: DELKA PULSU 
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5.8 Vlastní názvy 

5.8.1 Vlastní názvy zón 

Během procesu přihlašování zařízení se také definujete název umístění, kde je zařízení nainstalováno. Název umístění 
je vybrán ze seznamu 26 předdefinovaných názvů a 5 vlastních názvů (vlastní 1 - 5) – sekce 5.4.2  
Zde můžete nadefinovat 5 vlastních názvů umístění podle Vašich potřeb a použít je během přihlašování zařízení místo 
názvů „Volný název 1 “ až „Volný název 5 “ v seznamu umístění. 

Pro definici vlastních názvů umístěn postupujte podle instrukcí níže. Další detaily a průvodce je v sekci 5.2. 

 �  �  � Pro 
posun  

 A 
vyberte 

 

Pro programování vlastních umístění, vstupte do menu  (viz. Průvodce výše), poté se odkažte se 
na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení a instrukce k programování. 

Volba Popis volby   

 

        

        

        

        

        

Zde můžete zadat 5 vlastních názvů umístění, které se přejete použít místo názvů „Vlastni 
název 1“ až „Vlastní název 5“ v seznamu umístění v sekci 5.4.2. 

Pro programování: 

Stiskněte pro vstup do pod-menu  a poté vyberte umístění, 
které si přejete programovat, například „KL. JMENO ZONA 1 “. Na displeji se zobrazí 

současný výchozí název, například „VOLNY NAZEV 1 “. Pro změnu názvu stiskněte , 
programovací kurzor se objeví pod prvním znakem. Zadejte název umístění a poté potvrďte 

stisknutím .  

Po dokončení stiskněte  pro návrat. 

 

Poznámka: Pro zadání uživatelského jména použijte "Textový Editor" na konci této sekce 
5.6.3. 

 

   

   

5.8.2 Záznam řeči∗∗∗∗ 

Tento režim umožňuje nahrát krátkou hlasovou zprávu pro identifikaci domu, uživatelských jmen a vlastních názvů zón. 

Pro proceduru nahrávání postupujte podle instrukcí níže. Další detaily a průvodce jsou poskytnuty v sekci 5.2. 

 �  �  � Pro 
posun 

 A 
vyberte 

 

Pro výběr požadované volby, vstupte do menu , vyberte volbu, kterou chcete provést (viz. 
Průvodce výše), poté se odkažte na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení pro každou volbu. 

Volba Pokyny  

 

Zde můžete nahrát zprávu, která bude oznámena automaticky, když jsou události ohlášeny 
na soukromé telefony. 

V  stiskněte ; Na displeji se zobrazí IDENT. OBJEKTU . 

Stiskněte nepřetržitě tlačítko  pro nahrání Vaší zprávy;  se 

dočasně objeví a poté se změní na  (čtverečky budou pomalu mizet, 
jeden po druhém, až do vypršení času nahrávání). 

Na konci procesu nahráván se na ústředně objeví následující: . 

Uvolněte tlačítko .  

Poznámka:  Pro kontrolu nahrané zprávy, stiskněte tlačítko  a poslouchejte nahrávku. 

 

 

  

                                                                    
∗ Odpovídá pouze PowerMaster-30 

INSTALACNI REZIM 06.VLASTNI JMENA KL. JMENO ZONA 

KL. JMENO ZONA 5 

KL. JMENO ZONA 4 

KL. JMENO ZONA 3 

KL. JMENO ZONA 2 

KL. JMENO ZONA 1 

KL. JMENO ZONA 
KL.JMENO ZONA 

INSTALACNI REZIM 06.VLASTNI JMENA ZAZNAM RECI 

HOVORTE 

ZAZNAM ZPRAVY 

KL. JMENO ZONA 
 

ZAZNAM RECI 

ZAZNAM RECI 

ZAZNAM UKONCEN 

IDENT DOMU 
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Pro přechod do další fáze nahrávací procedury; z menu , stiskněte . 

Volba Pokyny  

 
 

Zde můžete nahrát 10 uživatelských jmen a přiřadit je uživatelům 23-32. V případě události, 
odpovídající uživatelské jméno bude přidáno ke zprávě, která bude nahlášena přes telefon. 

Nahrajte uživatelská jména pro 23-32; procedura je stejná jako procedura „IDENTIT. 
OBJEKTU“ popsaná výše. 

Stiskněte  pro přepínání mezi čísly uživatelských jmen. 

 

 

Zde můžete nahrát uživatelské názvy 1-5 (například obývák, knihovna, atd.) a přiřadit je 
specifickým zónám. Tyto názvy jsou použitelné, pokud žádný z 26 fixních názvů není 
vhodný pro danou zónu. Po dokončení stiskněte   pro návrat. 

Nahrajte uživatelské názvy 1-5; procedura je stejná jako procedura „IDENTIT. 
OBJEKTU“ popsaná výše. 

Stiskněte  pro přepínání mezi čísly uživatelských názvů. 

 

   

5.8.3 Režim hlasového boxu∗∗∗∗ 

Tento režim umožňuje určit, jestli bude obousměrná hlasová komunikace znít buď přes externí sluchátko, přes ústřednu 
nebo obojí. 

Pro obousměrnou komunikaci, postupujte následovně. Další detaily a průvodce a poskytnuty v sekci 5.2. 

 �  �  � Pro 
posun 

 A 
vyberte 

 

Pro výběr požadované volby vstupte do menu , vyberte volbu, kterou chcete provést (viz. 
Průvodce výše), poté se odkažte na tabulku níže, která poskytuje informace o volbě. 

 
 

Definuje, jestli obousměrná komunikace bude znít přes externí sluchátko (POUZE 
HLASOVY BOX) nebo přes ústřednu („ZADNY HLASOVY BOX“) nebo přes obojí 
(„HLASOVY BOX MIX“).  

 

 Volby nastavení: BEZ ZAZNAMNIKU  (defaultní); JEN ZAZNAMNIK  a KOMBINACE.   

                                                                    
∗ Odpovídá pouze PowerMaster-30 

JMENO uziv c. #5 

VOLNY NAZEV C #1 

INSTALACNI REZIM 06.VLASTNI JMENA 
 

HLAS ZAZNAMNIK 

REZIM HLASOVEHO BOXU 

IDENTIT. OBJEKTU 

VOICE BOX MODE 
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5.9 Diagnostika 

5.9.1 Všeobecný průvodce – "Diagnostika" Struktura a Volby menu 

Menu DIAGNOSTIKA umožňuje testovat Váš systém a ověřit správnou činnost Vaší ústředny PowerMaster, připojených 
bezdrátových zařízení a komunikačních modulů (GSM/GPRS/SIM). 
DŮLEŽITÉ! Spolehlivý příjem musí být zajištěn během počátečních testů a také během průběžných systémových 
údržeb. Zařízení by nem ělo být nainstalováno v míst ě, kde je síla signálu „slabá“ . Pokud je z určitého zařízení síla 
signálu „slabá“, jednoduše ho přemístěte a otestujte ho znovu, dokud nebude síla signálu „dobrá“ nebo „silná“. Tento 
postup může být proveden během procedury testu diagnostiky. 

Postup diagnostického testu je popsán níže.  

Menu  obsahuje několik pod-menu voleb, každé zahrnuje skupinu konfigurovatelných vlastností a 
parametrů souvisejících s komunikací a hlášením následovně (detailní seznam v kroku 3 grafu níže): 

Volba Popis vlastností a parametr ů volby Sekce 

 Popisuje jak testovat zařízení připojená k ústředně PowerMaster, prohlížet stav 
zařízení a stav VF signálu. Můžete testovat všechna zařízení, testovat jednotlivá 
zařízení, prohlížet stav zařízení a prohlížet RF problémy, pokud nějaké jsou. 

5.9.2 

 Popisuje jak testovat GSM/GPRS komunikační modul. 5.9.3 

 Test SIM, pro kontrolu správně zadaného čísla SIM karty v ústředně 5.9.4 

 Obsahuje nastavení DHCP, umožňuje vložení parametrů LAN a reset nastavení 
modulu 

5.9.5 

 

Pro vstup do menu  a výběr volby ke konfiguraci postupujte následovně: 
 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  

Vyberte 

 

[1] Vyberte volbu z pod-
menu diagnostika 

[2] Vyberte diagnostiku, kterou chcete provést [3] � 
[4] 

 �   �    �  �  Viz. 
Sekce 

         

�         

   
 

� 

  

 

 
 

 
  

 

 5.9.2 

 

 

     

 

� 

 
 

  

        5.9.3 

 

 
 

 
 

 Test – IP RCVR 1  IP #1 

 
IP #2 

 5.9.4 

    PROSIM CEKEJTE …  Zarizeni je OK  5.9.5 

 

� � – Konfigurace volby z menu "Diagnostika" 
 Pro výb ěr volby:  

[1] Vstupte do Instala čního režimu  a vyberte volbu   

[2] Vyberte volbu z pod-menu, například: .  

[3] Vyberte funkci diagnostik, kterou chcete provést, například: . 

BEZDRAT. ZARIZENI 

Test GPRS Verb. 

TEST SIM CISLA 

LAN MODUL 

07. DIAGNOSTIKA 

INSTALACNI REZIM 

07. DIAGNOSTIKA BEZDRAT.ZARIZENI 

UKAZ VSECHAN ZAR 

TEST JEDN. ZARIZ 

TEST VSECH ZARIZ 

TEST 1 ZARIZENI 

Opakovac 

Pohybovy detektor 

Kontaktni senzor 

Test GPRS Verb. 

TEST SIM CISLA 

LAN MODUL 

07.DIAGNOSTIKA 

BEZDRAT. ZARIZENI 

TEST JEDN. ZARIZ 

07. Diagnostika 

07.DIAGNOSTIKA 
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5.9.2 Testování bezdrátových zařízení 

PowerMaster umožňuje testovat bezdrátová zařízení připojená k ústředně. Můžete testovat všechna zařízení, jedno 
zařízení, zobrazit stav zařízení a zobrazit VF problémy, pokud nějaké jsou. 

 �  �  � Pro 
posun 

 A 
výběr 

 

Pro výběr požadované volby vstupte do menu , vyberte požadovanou volbu (průvodce výše a 
v sekci 5.9.1), poté se odkažte na tabulku níže, která poskytuje detailní vysvětlení pro každou volbu. 

Volba Pokyny  

 
 

Zde můžete testovat automaticky všechna zařízení, jedno po druhém. 

Vstupte do menu  , stiskněte pro zahájení testu.  

Zařízení jsou testována v následujícím pořadí: detektory (Zxx), ovladače (Oxx) a klávesnice 
(KPx). 

Na konci testu se na ústředně zobrazí: 

. Stiskněte pro prohlížení stavu zařízení.  

Poznámka:  Pro více informací o stavu zařízení . 

Během testování můžete používat následující klávesy: 

1. Stiskněte  pro skok na další skupinu zařízení. Například, z detektorů na 
ovladače. 

2. Stiskněte  pro pokračování testovacího procesu. 

3. Stiskněte  pro odchod z testovacího procesu. 

Při testovacím procesu kapesních zařízení, signalizovaný odpovídajícím nápisem na displeji, 
například, "TEST OVLADACE 01", stiskněte jakoukoliv klávesu testovaného kapesního 
zařízení pro zahájení testu. 

 

 

 

 

 

        

Zde můžete vybrat skupinu zařízení, které chcete otestovat např. Pohybový detektor. 

Stiskněte  pro vstup do pod-menu  a použijte  pro skok na další 

skupinu zařízení. Stiskněte  pro vstup do pod-menu  , například: 

.  

Objeví se následující obrazovka:   ����   

Kde Zxx signalizuje číslo zóny.  

Pokud ve vybrané skupině není žádné zařízení, zobrazí se: . 

Stiskněte pro testování vybraného zařízení, zobrazí se: . 

Při testování kapesních zařízení, signalizované odpovídajícím nápisem na displeji, například, 
"TEST OVLADAVE 01", stiskněte jakoukoliv klávesu vybraného kapesního zařízení pro 
provedení testovacího procesu. 

Na konci testovacího procesu, ústředna zobrazí stav zařízení:   ���� 

 

Poznámka: Pro více informací o stavu zařízení viz. . 

 

 
  

07.DIAGNOSTIKA BEZDRAT.ZARIZENI Požadovaná VOLBA 

TEST VSE ZARIZENI 

UKAZ  VSECHNA ZAR 

UKAZ  VSE CHNA ZAR 

TEST VSECH ZARIZ 

TRIST SKLA DET. 

POHYB DETEKTORY 

MAG. KONTAKTY 

TEST JEDN. ZARIZ. 

UKAZ VSECHNA ZAR 

Zxx: AKT: <stav>* 

Zxx: 24h: <stav>* 

TEST         Zxx NNN 
 

ZADNE ZARIZENI 
 

< umisteni > 
 

Zxx:<nazev zarizeni>  
 

POHYB. DETEKTORY 
 

< skupina zarizeni> 
 

TEST JEDN. ZARIZ. 
TEST JEDN. ZARIZ. 

BEZDRAT.ZARIZENI 
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 Zde si můžete problednout stav zařízení. 

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze po provedení testu. 

Stiskněte  pro prohlížení stavu zařízení. 

Zobrazí se následující obrazovka:   ����  

* Signalizace síly signálu je následující: "SILNY"; DOBRY"; "SLABY"; "JEDNOSM" (zařízení 
pracuje v režimu jednosměrné komunikace, nebo, "NENI" test komunikace selhal); "ZADNY" 
(žádná komunikace); "BEZ TEST" (test nebyl proveden); "BEZ SIT" (zařízení je před 
přihlášeno – ale není zasíťováno); "ZADNY" (ovladač 24H výsledek); nebo "BRZKY" 
(výsledek posledních 24H bez statistiky). 

Použijte  pro posun mezi skupinami zařízení. 

 

 
 

Zde se prohlížejí pouze ta zařízení, která mají VF problémy. 

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze po provedení testu. 

Stiskněte  pro prohlížení stavu zařízení. 

Zobrazí se následující obrazovka:   ����  

Použijte  pro posun mezi skupinami zařízení. 

 

   

5.9.3 Testování GSM modulu 

PowerMaster umožňuje testovat GSM modul integrován uvnitř ústředny.  

 �  
  � Pro posun  A vyberte  

Pro spuštění procesu GSM diagnostiky, vstupte do menu , stiskněte pro zahájení testu. Po 
dokončení testu, PowerMaster zobrazí výsledky testu. 

Následující tabulka zobrazuje výsledné zprávy testů 

Zpráva Popis 

Jednotka je OK GSM / GPRS pracuje správně 

GSM ztrata kom. GSM/GPRS modul nekomunikuje s ústřednou 

Chyba PIN kodu Chybí nebo špatný PIN kód. (Pouze pokud je povolen PIN kód SIM karty) 

GSM porucha site Chyba jednotky při registraci do místní GSM sítě. 

Porucha SIM karty SIM nenainstalovaná nebo porucha SIM karty. 

GSM nedetekovano GSM auto přiřazení selhal při detekci GSM/GPRS modulu. 

Zadna GPRS sluzba SIM karta nemá povolenou GPRS služby. 

GPRS porucha spojeni Místní GPRS síť není dostupná, nebo špatně nastavené GPRS APN, uživatel a/nebo 
heslo. 

Server nedostupny IPMP Přijímač není dostupný – Zkontrolujte IP Serveru 

IP nedefinovana IP Serveru #1 a #2 není nakonfigurována. 

APN nevlozeno APN není nakonfigurována. 

SIM karta zamcena Po chybném zadání PIN kódu 3x za sebou dojde k zablokování SIM karty. Pro 
odemčení vložte PUK kód. PUK kód nemůže být zadán ústřednou. 

Odmitnuto serverem IPMP zamítlo žádost o spojení. Zkontrolujte, že je ústředna zaregistrovaná do IPMP. 

5.9.4 Test SIM čísla 

V této sekci můžete provést test SIM čísla, pro kontrolu správně zadaného čísla SIM karty v ústředně (viz. sekce 5.6.7). 

  �  �  � Pro posun   A vyberte  

Vstupte do podmenu "Test – IP RCVR #", zvolte IP server použitý pro ověření SIM karty a stiskněte tlačítko OK. 
Ústředna odešle na server testovací SMS.  
Pokud server obdrží SMS, zobrazí se na displeji ústředny "SIM # ověřena" a test skončí úspěšně. Pokud nebyla přijata 
SMS, například, pokud není spojení mezi ústřednou a serverem, tak se zobrazí "SIM# neověřena". 

UKAZ VSECHNA ZAR 

Zxx: AKT: <stav>* Zxx: 24h: <stav>* 

ZOBRAZ RF PORUCH 

Zxx: AKT: <stav>* Zxx: 24h: <stav>* 

07.DIAGNOSTIKA Test GPRS Verb. 

07. DIAGNOSTIKA TEST SIM CISLA 
 

Test – IP RCVR  # 

Test GPRS Verb. 
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5.9.5 Test LAN modulu 

V této sekci můžete provést test komunikace pomocí LAN modulu (viz. sekce 5.6.8) s PowerManage serverem a poté se 
zobrazí výsledek testu. Při poruše komunikace se o ní zobrazí detailnější informace. 

  �  �  � Pro posun   A vyberte  

Poznámky:  
1. Výsledek testu je časově náročný a může trvat až 4 minuty, než se zobrazit na displeji.  
2. Pokud LAN modul (PowerLink3) není zaregistrován k ústředně PowerMaster, tak menu LAN modul nebude 

zobrazeno. 
Následující tabulka uvádí seznam zpráv, které mohou být zobrazeny: 

Zpráva Popis 
Zarizeni je OK LAN modul je v pořádku 

Test zrusen Diagnostický test byl přerušen, možné důvody:  
• Výpadek síťového napájení – LAN modul je v režimu VYP.  
• LAN modul nedokončil startovací proceduru. V tomto případě, by měl instalační technik čekat 

asi 30 sekund před provedením dalšího testu. 

Kom. prerus. Problém na sériovém rozhraní RS232 mezi LAN modulem a ústřednou PowerMaster 

RCVR IP ztrac Chybné nastavení IP přijímače 1 a 2  

Kabel nepripoj Ethernetový kabel není zapojen do LAN modulu 

Kontr nast LAN Tato zpráva se zobrazí v jednom z následujících případů 
• Chybně vložená IP adresa.  
• Chybně vložená maska sítě.  
• Chybně vložená IP adresa brány.  
• Porucha DHCP serveru. 

Rcvr#1 nedost. 
Rcvr#2 nedost. 

Přijímač 1 nebo 2 není dostupný z následujících důvodů 
• Chybně vložená IP adresa IP přijímače 
• Porucha přijímače 
• Porucha WAN sítě 

Rcvr#1 nereg. 
Rcvr#2 nereg. 

PowerMaster není zaregistrován na IP přijímači 1 nebo 2 

Timeout. chyba LAN modul nezobrazil výsledek testu do 70s. 

Nepl. vysledek LAN modul vrátil kód výsledku, který ústředna PowerMaster nezná. 

 

  

07. DIAGNOSTIKA  LAN MODUL 
 

PROSIM CEKEJTE… 
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5.10 Uživatelské nastavení 
Menu UZIVATELSKE NASTAVENÍ vám poskytuje bránu do uživatelského nastavení přes normální uživatelské 
programovací menu. 
Podrobné postupy naleznete v uživatelském manuálu. 

Pozor! Pokud po naprogramování uživatelských kód ů systém nerozezná Váš instala ční kód, to znamená, že jste 
musel naprogramovat uživatelský kód stejný jako je Váš instala ční kód. Pokud je to tak, vstupte do uživatelského 
menu a zm ěňte kód, který je stejný jako Váš instala ční kód. To znovu zaktivuje Váš instala ční kód. 

5.11 Tovární výchozí nastavení 
Menu TOVARNI NASTAVENI umožňuje reset parametrů PowerMaster na tovární výchozí parametry.  
Pro reset továrních výchozích parametrů postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  � Krok 5   

Vyberte menu 
"09:TOVARNI NAST."  

[1] Vyberte "<OK> pro 
obnovu" 

[2] Zadejte instalační kód [3] Probíhá obnova 
výchozích továrních 
parametrů 

[4]  

�  
      

   

  
 

 

 
 

 

  
 
 

 ���� do 
kroku 
1 

 

� � – obnova továrních výchozích parametrů 
[1] Vstupte do Instala čního režim  a vyberte menu "09:TOVARNI NAST."  (viz. Sekce 5.2). 

[2] Když se objeví "<OK> pro obnovu“, stiskněte . 

[3] Zadejte instalační kód. 

Poznámka:  Pro PowerMaster se 2 instalačními kódy, INSTALACNI kód a MASTER INSTALACNI kód, pouze master 
instalační kód umožňuje provedení funkce továrního nastavení. 

Poznámka: Pokud je probíhá eržim Karanténa, tak reset na tovární hodnoty restartuje i režim Karantény. 

[4] Zobrazí se krátká hláška, po které dojde k obnovení továrního nastavení. 

5.12 Sériové číslo 
Menu SERIOVE CISLO umožňuje čtení systémového sériového čísla a podobných dat pouze pro účely podpory. 
Pro čtení systémového sériového čísla a ostatních dat postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  

Vyberte menu "10:SERIOVE CISLO"  [1] Na ústředně se zobrazí systémové 
sériové číslo 

[2] 
 

�  
     

    ���� Ke kroku 1 

  
 
∗ 

 

 

 

 

 
  

                                                                    
∗ Odpovídá pouze PowerMaster-30  

09:TOVARNI NAST. <OK> pro obnovu VLOZTE KOD: � PROSIM CEKEJTE… 

10:SERIOVE CISLO 0907030000. 

PYTHON:������ 

Panel ID: 100005 

JS700421 v1.0.02 

JS701950 K13.027 



70 D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manuál 

 

� � – Čtení sériového čísla 
[1] Vstupte do Instala čního menu  a vyberte menu "10: SERIOVE CISLO"  (sekce 5.2). 

[2] Na ústředně se nejprve zobrazí systémové sériové číslo. Po každém stisku tlačítka , ústředna zobrazí 
následující informace: 

• HW verzi ústředny: Verzi hardwaru ústředny 

• SW verzi ústředny: Verzi softwaru ústředny ∗ 

• Verze LCD displeje 

• Verze modemu 

5.13 Start UL/DL 
Poznámka:  Tato volba se používá pouze při instalaci ústředny monitorované monitorovací stanicí. 
Menu "START UL/DL " umožňuje instalačnímu technikovi zahájit hovor na upload/download server. Server si nahraje 
konfiguraci ústředny PowerMaster do své databáze a může nahrát předdefinované parametry do PowerMaster. 
Pro provedení uploadu/downloadu na server postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3   

Vyberte menu 
"11:START UL/DL"  

[1] Vyberte "PGM 
ZARIZENI 01" 

[2]  [ 

�  
    

  

  
 

 

 ���� Ke kroku 1 

 
 

 

  
 

   
 
� � – Provedení Uploadu/Downloadu na Server 
[1] Vstupte do Instala čního režimu  a vyberte menu "11:START UL/DL"  (sekce 5.2). 

[2] Po stisku tlačítka , se objeví na displeji ústředny jedna z následujících zpráv: 

"KOMUNIKACE " – pokud bylo již nadefinováno telefonní číslo UL/DL server (sekce 5.6.4 "konfigurace hlášení 
událostí na monitorovací stanici"), PowerMaster se na displeji zobrazí "KOMUNIKACE", který je zobrazen během 
procesu vytáčení. 
"TEL# NEZADAN " - pokud nebylo nadefinováno telefonní číslo UL/DL server (sekce 5.6.4 "konfigurace hlášení 
událostí na monitorovací stanici"), PowerMasterse na displeji zobrazí "TEL# NEDEZADAN", který je zobrazen 
přibližně. 30 sek. A je přehrána poruchová melodie. 
"DOWNLOADING " – Pokud byla navázána komunikace mezi ústřednou PowerMaster-10 / PowerMaster-30 a 
upload/download serverem, PowerMasterzobrazí "DOWNLOADING", který je zobrazen během procesu vytáčení. 

"POKUS O VYTACENI " – Pokud selhala komunikace mezi ústřednou PowerMaster-10 / PowerMaster-30  
A upload/download serverem, PowerMaster zobrazí "POKUS O VYTACENI SELHAL", který se zobrazí přibližně. 
30 sek. A je přehrána poruchová melodie. 
"DOWNLOAD OK " – Po procesu úspěšném dokončení download/upload, PowerMaster se zobrazí nápis 
"DOWNLOAD OK", který je zobrazen přibližně. 30 sek. A je přehrána potvrzovací melodie (úspěšnou). 
"DOWNLOAD SELHAL " – Pokud byla navázána komunikace mezi ústřednou PowerMaster a upload/download 
serverem, ale proces download/upload selhal, PowerMaster zobrazí nápis "DOWNLOAD SELHAL, který je 
zobrazen přibližně. 30 sek. A je přehrána poruchová melodie. 

 

  

                                                                    

 
 

11:START UL/DL 
KOMUNIKACE 
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5.14 Bloky 

5.14.1 Obecné pokyny – Menu "Bloky"  
Tento režim umožňuje zapnout/vypnout funkci bloků v ústředně PowerMaster. Bloky umožňují rozdělit systém do 
maximálně 3 nezávislých ovládaných oblastí. Uživatelské kódy lze přiřadit do libovolného bloku nebo i do více bloků. Blok 
může být zapnut nebo vypnut bez ohledu na stav ostatních bloků v systému. Více informací týkající se bloků je popsáno 
v příloze B. 

5.14.2 Zapnutí / Vypnutí Bloků 
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce bloků postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3   

Vyberte menu "12:BLOKY"  [1] Vyberte, jestli zapnout nebo vypnout 
bloky 

[2]  

�  
    

 

   
 

 
���� Ke kroku1 

 
� � – Zapnutí / vypnutí bloků 
[1] Vstupte do instala čního režim  a vyberte menu "12:BLOKY" (sekce 5.2). 

[2] Vyberte mezi "Vypnuto" (defaultní) a "Zapnuto". 

5.15 Ukončení Instalačního režimu 
Pro odchod z Instalačního režimu postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3   � 

 [1]  [2]  [3] 

 
 

    
 

  
nebo 

 

 
 

 
 

 
� � – Ukončení Instalačního režimu 
[1] Pro odchod z "INSTALACNIHO REZIMU", skočte nahoru opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se 

nezobrazí [<OK> PRO VYSTUP] nebo nejlépe; stiskněte tlačítko  jednou, což Vás okamžitě přenese na 
obrazovku [<OK> PRO VYSTUP]. 

[2] Když se na displeji zobrazí [<OK> PRO VYSTUP], stiskněte . 

[3] Systém opustí menu “INSTALACNI REZIM" a do normálního stavu vypnuto a na displeji zobrazuje PRIPRAVEN. 

12:BLOKY Vypnuto       � 

Jakákoliv obrazovka <OK> PRO VYSTUP 
PRIPRAVEN 12:00 
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6 PERIODICKÝ TEST 
6.1 Obecné pokyny 
Tento režim poskytuje prostředky k provedení periodického testu, přes menu PERIODICKY TEST, alespoň jednou týdně 
a po poplachové události. 
Pokud jste proškolen k provádění „periodického testu“, projděte celou oblastí pro kontrolu funkce detektorů / senzorů 
(kromě sirén a teplotních detektorů). Když detektor / senzor vyvolá poplach, bude zobrazen název, číslo a úroveň příjmu 
(například „Koupelna“, „Z19 Silny“) a bzučák bude znít podle úrovně příjmu signálu (1 až 3). Každé zařízení by mělo být 
testováno podle instalačního manuálu daného zařízení. 

Pro vstup do menu  a provedení testu postupujte následovně: 

Krok 1  � Krok 2  

 
[1] Vyberte test, který chcete provést 

[2] 

�    

 
(zadejte instalační / 

master kód) 

  

 

 

 
 

 
 

 

� � – Vstup do menu "Testování"  
 Pro výb ěr volby:  

[1] Vstupte do menu  pomocí instalačního nebo master kódu. 

[2] Vyberte test, například:  a stiskněte .  

6.2 Provedení periodického testu 
PowerMaster umožňuje provést periodický test ve čtyřech bodech: 

Test siren : Každá siréna v systému je automaticky aktivována na 3 sekundy (venkovní sirény s malou hlasitostí). 

Temperatur test: Když jsou do systému přihlášeny teplotní detektory, ústředna zobrazí na displeji teplotu každé 
detektoru ve stupních Celsia nebo Fahrheitech. 

Test všech za řízení: Všechna zařízení jsou testována. 
Test dalších za řízení:  Každé z ostatních zařízení v systému je aktivováno instalačním technikem a na displeji je 
signalizováno, které zařízení ještě nebylo testováno. Signalizace „to jsem já “ pomůže identifikovat netestovaná zařízení, 
pokud je to zapotřebí. Čítač také signalizuje počet zařízení, která zůstávají neotestovaná. 

 �  �  � Pro 
posun  

 A 
vyberte 

 

Pro provedení periodického testu se ujistěte, že systém je vypnut a vstupte do menu  pomocí 
Vašeho instalačního kódu (8888 defaultně) nebo master instalační kód (9999 defaultně). Okamžitě po vstupu do menu 
"TESTOVANI", se na ústředně se na chvíli zapnou všechny 4 LED kontrolky (LED test). 

Volba Pokyny  

 
 

Zde se mohou testovat bezdrátové sirény a stroboskopy (v sirénách) a sirény kouřových 
detektorů.  

Pro spuštění testu sirén stiskněte . Na displeji se zobrazí , kde 
"C" signalizuje umístění zóny přiřazené siréně, která je aktuálně testovaná. [1] 

Nejdřív se spustí zvuk ze sirény ústředny na 3 sekundy, po kterých systém PowerMaster 
automaticky zopakuje tuto proceduru pro další sirény, které jsou přihlášené v systému, dokud 
nejsou všechny sirény otestované. Měli byste slyšet zvuk sirén a ujistit se, že všechny sirény 
houkají.  

Jakmile jsou otestované všechny sirény, tak ústředna PowerMaster provede test sirén ve 

všech přihlášených kouřových detektorech. Na displeji se zobrazí , kde 
"Zxx" signalizuje umístění zóny přiřazené kouřovému detektoru a střídavě s “<> PRO 
POKRACOVANI”, Během tohoto času bude siréna v testovaném detektoru znít až 1 minutu. 

Stiskněte  pro test sirény v dalším detektoru. 

 

PRIPRAVENO 

TESTOVANI 

TEST JEDN. ZARIZ. 

TEST VSECH ZARIZ 

TEMPERATUR TEST 

TEST SIREN 

TESTOVANI 

TEMPERATUR  TEST 

PRIPRAVENO TESTOVANI Požadovaná VOLBA 

TEST SIREN 

Zxx: KOUR SIRENA 

SIRENA C 

TESTOVANI 

TESTOVANI 
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Když jsou všechny sirény otestované, na displeji se zobrazí . 
Stiskněte  nebo  pro potvrzení testu. 

 
 

Zde ústředna vyčte teplotu ze zón. 

Pro zobrazení teploty ze zón ústředny stiskněte . Ústředna přečte teplotu z každé 
zóny. Displej přepíná mezi teplotou, číslem senzoru a umístěním senzoru, jako například: 

 se změní na  se změní . 
Opakovaně stiskněte tlačítko  pro prohlížení teploty z ostatních zón (s teplotním 
senzorem). 

Když byla teplota ze všech zón prohlédnuta, na displeji se zobrazí . 
Stiskněte  nebo  pro potvrzení testu a poté přejděte k dalšímu kroku 
k testování ostatních zařízení. 

 

 
 

Zde můžete testovat všechna zařízení během jedné procedury.  

V menu , stiskněte pro zahájení testu.  

Na ústředně se zobrazí . "CCC" signalizuje počet zařízení přihlášených 
do ústředny, která ještě nebyla otestována. Toto číslo se automaticky snižuje o jedno po 
otestování každého zařízení. 

Když s zobrazí obrazovka , projděte oblastí k testování u  detektorů / 
senzorů nebo stiskněte klávesu [*] vybraného kapesního zařízení pro zahájení testu. 

Poté, co bylo zařízení testováno, na ústředně se zobrazí "Zxx JE AKTIVNI" a "CCC" 
indikátor klesne o jednu. 

Stisknutí během procesu testování způsobí zobrazení detailů o každém zařízení, které 
ještě nebylo testováno. Na displeji ústředny se zobrazí číslo zařízení, následované typem 
zařízení (například Magnetický kontakt, Pohybový senzor nebo Ovladač) a následovaný 
umístěním zařízení. Nyní můžete stisknout následující klávesy :  

1. Stiskněte  pro náhled detailů dalších netestovaných zařízení. 

2. Stiskněte  pro ukončení procesu testování. 

Během testování můžete také zkontrolovat sílu signálu každého zařízení (pro více informací 
– instalační manuál zařízení). 

Poté, když byla všechna zařízení otestovaná, se na ústředně zobrazí 

. 

 

 

 

 

 

 

Zde můžete vybrat konkrétní skupinu, kterou si přejete otestovat např. pohybové detektory. 

Stiskněte  pro vstup do pod-menu  a použijte  pro posun 

v jednotlivých skupinách zařízení. Stiskněte  pro vstup do pod-menu 

 například: .  

Následující obrazovka ukazuje:   ����   

Kde Zxx signalizuje číslo zóny zařízení.  

Pokud není přihlášeno žádné zařízení tohoto typu, zobrazí se: . 

Stiskněte pro testování vybraného zařízení. zobrazí se: . 

Jděte skrz oblast pro testování detektorů / senzorů nebo stiskněte klávesu [*] vybraného 
kapesního zařízení pro zahájení testu. 

Během testování můžete také zkontrolovat sílu signálu každého zařízení (pro více informací 
– instalační manuál zařízení). 

Poté, když byla všechna zařízení otestovaná, se ústředna vrátí do . 

Poznámka: Při testu MW detektoru lze měnit dosah detektoru a při tom provádět test. 

 

 

   

TEST SIREN KONEC 

TEMPERATUR  TEST 

TEST ZARIZENI KONEC 

Pokoj pro hosty Z01: Teplot.detektor Z01    24.5°C 

TEST VSECH ZARIZ. 

KONEC TEST ZARIZ  

NEKATIVNI CCC 

NEKATIVNI CCC 

TEST VSECH ZARIZ. 

TRIST.SKLA DET. 

POH. DETEKTORY 

MAG. KONTAKT 

TEST JEDN. ZARIZ. 

TEST JEDN. ZARIZ. 

Z01  AKTIV. NYNI 
 

ZADNE ZARIZENI 
 

< umisteni > 
 

Zxx:<nazev zarizeni>  
 

POHYB DETEKTORY 
 

< skupina zarizeni > 
 

TEST JEDN. ZARIZ. 
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7. ÚDRŽBA 

7.1 Zpracování systémových problémů 

Porucha Co to znamená Řešení 

JEDNOSMERNY Ústředna nemůže konfigurovat nebo ovládat 
zařízení.  
Vzrostla spotřeba baterie. 

i)  Ujistěte se, že je zařízení fyzicky přítomno. 
ii) Zkontrolujte displej ohledně poruchy 

zařízení, například, slabá baterie. 
iii) Použijte VF diagnostiku pro kontrolu 

aktuální síly signálu a jaká byla během 
posledních 24 hodin. 

iv) Otevřete kryt zařízení a vyměňte baterii, 
nebo stiskněte tamper kontakt. 

v) Umístěte zařízení na jiné místo. 
vi) Nahraďte zařízení. 

KOMUNIK. NE Zařízení nebylo nainstalováno nebo nebylo 
nainstalováno správně, nebo nemůže zahájit 
komunikaci s ústřednou po instalaci. 

i) Ujistěte se, že je zařízení fyzicky přítomno. 
ii)  Použijte VF diagnostiku pro kontrolu 

aktuální síly signálu během posledních 24 
hodin. 

iii) Otevřete kryt zařízení a vyměňte baterii, 
nebo stiskněte tamper přepínač. 

iv) Přiřaďte zařízení znovu. 

ZTRATA ZAR. Zařízení nebo detektor se nenahlásili ústředně 
po nějakou dobu. 

i) Ujistěte se, že je zařízení fyzicky přítomno. 
ii) Zkontrolujte displej pro poruchy zařízení, 

například, slabá baterie. 
iii) Použijte VF diagnostiku pro kontrolu 

aktuální síly signálu během posledních 24 
hodin. 

iv) Vyměňte baterii. 
v) Nahraďte zařízení. 

SYSTÉM ZARUSEN Je detekován rádio-frekvenční signál, který 
blokuje komunikační kanál senzoru a 
ústředny. 

Lokalizujte zdroj rušení vypnutím všech 
bezdrátových zařízení (bezdrátové telefony, 
bezdrátová naslouchátka, atd.) v domě na 2 
minuty a poté zkontrolujte, jestli problémy 
přetrvávají. 
Také použijte VF diagnostiku pro kontrolu síly 
signálu. 

SLABA BAT. Baterie v detektoru, ovladači nebo 
v bezdrátovém zařízení je skoro vybitá. 

i) Pro AC napájené zařízení, zkontrolujte AC 
napájení a připojte ho k jinému zařízení. 

ii) Vyměňte baterii zařízení. 

VYCISTIT Požární detektor musí být vyčištěn. Použijte vysavač pro vyčištění větracích 
otvorů pro vyčištění od prachu. 

PORUCHA PLYN Porucha plynového detektoru. Plynový detektor: Odpojte a připojte konektor 
AC napájení. 
CO plynový detektor: Vyměňte detektor 

SIRENA POR. SITE Porucha napájení sirény. Ujistěte se, že je správně připojeno AC 
napájení. 

PORUCHA SITE Porucha napájení plynového senzoru. Ujistěte se, že je správně připojeno AC 
napájení. 

PORUCHA GSM 
SITE 

GSM komunikátor není schopný se připojit 
k mobilní síti. 

i)  Přesuňte ústřednu a GSM komunikátor na 
jiné místo.  

ii)  Vstupte a ukončete instalační režim 
iii) Odpojte GSM modul a znovu ho připojte  
iv) Vyměňte SIM kartu 
v) Vyměňte GSM jednotku 

SLABY SIG. GSM komunikátor detekoval slabý signál GSM. Přesuňte ústřednu a GSM komunikátor na jiné 
místo. 

PORUCHA SITE Porucha síťového napájení systému a systém 
pracuje na záložní baterii. 

Ujistěte se, že je správně připojeno AC 
napájení. 
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Porucha Co to znamená Řešení 

PORUCHA KOMUN. Zpráva nemůže být odeslána na monitorovací 
stanici nebo na soukromý telefon (nebo 
zpráva byla odeslána, ale nebyla potvrzena). 

i) Zkontrolujte připojení telefonního kabelu 
ii) Zkontrolujte, že bylo vytočeno správné 

telefonní číslo. 
iii) Vytočte monitorovací stanici pro kontrolu, 

jestli byly přijaty události. 

ÚSTŘEDNA-
SL.BAT. 

Záložní baterie ústředny je slabá a musí být 
vyměněna (viz. Kapitola 7.3 –Výměna záložní 
baterie). 

i) Zkontrolujte dostupnost AC napájení v 
ústředně. 

ii) Pokud problém trvá déle než 72 hodin, 
vyměňte baterii. 

UST. OTEVRENA Došlo k narušení Tamper kontaktu ústředny 
nebo byl otevřen kryt ústředny nebo byl kryt 
sejmut ze zdi. 

Ústředna není správně zavřena. Otevřete 
ústřednu a znovu ji zavřete. 

PORUCHA 
POJISTKY 

Pojistka PGM je spálená nebo přetížená. Ujistěte se, že zátěž odpovídá údajům ve 
specifikaci.  

PORUCHA LINKY Problém s telefonní linkou. i) Zvedněte telefonní sluchátko a ujistěte se, 
že slyšet telefonní tón. 

ii) Zkontrolujte telefonní připojení do 
ústředny. 

TAMPER-POPL. Detektor má narušený Tamper kontakt Zavřete kryt detektoru 

PORUCHA Detektor je v poruše Vyměňte detektor 

POPLACH 
V KARANT. 

Detektor v karanténě vyhlásí poplach  Nic není zapotřebí provádět, pokud chcete 
pokračovat v režimu Karanténa. 
Pokud chcete ale režim Karanténa ukončit, 
vypněte karanténu (viz sekce 5.4.7). 

7.2 Demontáž ústředny 
A. Odstraňte šrouby, které připevňují přední kryt k zadní jednotce, viz Obrázek 3.1 (PowerMaster-10) / 4.1  
 (PowerMaster-30). 
B. Odstraňte 4 šrouby, které připevňují zadní jednotku k montážnímu povrchu - viz. Obrázek 3.1 (PowerMaster-10) / 4.1 

(PowerMaster-30). 

7.3 Výměna záložní baterie 
Výměna a první vložení baterie je podobné - viz. Obrázek 3.8 (PowerMaster-10) / 4.10 (PowerMaster-30). 
S novou baterií, správným vložením baterie by měla LED kontrolka PORUCHA zhasnout. Nyní bude na displeji blikat 
zpráva „PAMET“ (způsobená tamper poplachem, který jste spustili při otevírání krytu baterie)). Vymažte ji zapnutím 
systému a okamžitým vypnutím systému. 
 

7.4 Výměna pojistky 
PowerMaster-10 má elektronickou pojistku (PowerMaster-30 má 2 elektronické pojistky), které se automaticky resetují. Tím 
pádem není potřeba žádná výměny pojistky (pojistek). 
Když se dojde k přetížení, pojistka odpojí proudový okruh. Po odstranění poruchy se pojistka automaticky. 
 

7.5 Náhrada / Změna polohy detektoru 
Kdykoliv údržbářské práce vyžadují náhradu nebo přemístění detektoru, vždy proveďte celý diagnostický test podle 
sekce 5.9 . 
Nezapome ňte! "Slabý" signál není akceptovatelný. 
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8 ČTENÍ PAMĚTI UDÁLOSTI 
Události jsou uloženy v paměti událostí. Můžete vstoupit do tohoto logu a prohlížet události jednu po druhé (posledních 
100 událostí). Když se paměť událostí naplní, nejstarší událost je smazána při nové události. 

Ke každé události je přiřazen datum a čas vzniku události. 

Poznámka : V paměti událostí je uloženo až 250 událostí (PowerMaster-10 G2) / 1000 událostí (PowerMaster-30 G2) a 
lze ji prohlížet pomcí SW. 
Při čtení paměti událostí jsou události zobrazeny chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Vstup do paměti událostí je 
proveden stisknutím tlačítka  a ne přes instalační menu. Proces čtení a mazání je zobrazen v tabulce níže. 

Krok 1  � Krok 2  � Krok 3  � Krok 4  � Krok 5 

V normálním režimu [1] Vložte instalační kód [2] Prohlížení událostí  [3] Projeďte seznam 
událostí 

[4]  

  

� 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Pokračujte 

na krok 6. 

  

 
 

  
     

Krok 6  � Krok 7  � Krok 8  � Krok 9  �  

VYMAZANI PAMETI. 
se zobrazí 

[6] Smazání paměti 
událostí 

[7] Paměť událostí je 
smazána 

[8] Návrat do normálního 
režimu 

[9]  

   
 

  
 

  
   � 

 
 

   
 

 

 
    

          
 

� � -  Čtení paměti událostí 

[1] Když je systém v normálním režimu, stiskněte klávesu . 

 
Čtení paměti událostí 

[2] Vložte instalační kód a stiskněte  pro vstup do "PAMETI UDALOSTI ". 

[3] Je zobrazena nejnovější událost. 
Událost je zobrazena ve dvou částech, například, "Z13 poplach" poté "09/02/10 3:37 P". 

[4] Opakovaně stiskněte  pro posun seznamu událostí. 

 Smazání a ukončení paměti událostí: 

[6] Odkudkoliv z paměti událostí, stiskněte tlačítko  a poté stiskněte . 

[7] V tomto stádiu procedury, stisknutí tlačítka  nebo  Vás přenese na “<OK> PRO VYSTUP” 
bez smazání paměti událostí. Stisknutí tlačítka  Vás vrátí zpět k “VYMAZANI PAMETI”. 

Stiskněte tlačítko  pro smazání paměti událostí. 

[8] Systém smaže paměť událostí 

[9] Stiskněte  pro návrat do normálního režimu činnosti. 

 Opakované stisknutí tlačítka  v jakémkoliv stádiu této procedury Vás vezme o úroveň výše 
jedním stiskem. Stisknutí tlačítka  Vás vezme k “<OK> PRO VYSTUP ”. 

PRIPRAVENO 00:00 

PAMET UDALOSTI 

VLOZTE KOD: � 

09/02/10 3:37 P 

Z13 poplach 

07/02/10 11:49 A 

SR2 TAMPER-POPLACH 

VYMAZANI PAMETI <VYP> pro smazání 
<OK> PRO VYSTUP 

PRIPRAVENO 00:00 
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PŘÍLOHA A. Specifikace 
A1. Vlastnosti 

 PowerMaster-10 PowerMaster-30 

Počet zón 30 bezdrátových zón (obsahuje 1 drátový 
vstup). 

64 bezdrátových zón (obsahuje 2 drátové 
vstupy). 

Požadavky 
drátových zón 

2.2 kΩ E.O.L. odpor (max. odpor drátů 220 
Ω). 

2.2 kΩ E.O.L. odpor (max. odpor drátů 220 
220 Ω). 

Instala ční a 
uživatelské kódy 

• 1 master instalační (9999 defaultně)* 

• 1 instalační (8888 defaultně)* 

• 1 master uživatel, č. 1 (1111 defaultně) 

• Uživatelé č. 2 - 8 
* Kódy nesmí být stejný 

• 1 master instalační (9999 defaultně)* 

• 1 instalační (8888 defaultně)* 

• 1 master uživatel, č. 1 (1111 defaultně) 

• Uživatelé č. 2 - 48 
* Kódy nesmí být stejný 

Ovládací za řízení - Vnitřní klávesnice, bezdrátové ovladače a 
klávesnice 

- SMS příkazy přes volitelný GSM/GPRS 
modul. 

- Vzdálené ovládání po telefonu. 
 

- Vnitřní klávesnice, bezdrátové ovladače a 
klávesnice 

- SMS příkazy přes volitelný GSM/GPRS 
modul. 

- Vzdálené ovládání po telefonu. 
 

Displej Jeden řádek, podsvícený 16-velkých znaků 
LCD. 

Jeden řádek, podsvícený 16-velkých znaků 
LCD. 

Režimy zapnutí PLNÉ, ČÁSTEČNÉ, PLNÉ BEZ ZPOŽDĚNÍ, 
ČÁSTEČNÉ BEZ ZPOŽDĚNÍ, S 
KONTROLOU PŘÍCHODU a ODPOJENÍ 

PLNÉ, ČÁSTEČNÉ, PLNÉ BEZ ZPOŽDĚNÍ, 
ČÁSTEČNÉ BEZ ZPOŽDĚNÍ, S 
KONTROLOU PŘÍCHODU a ODPOJENÍ 

Typy poplach ů Tichý, nouze/tíseň, vloupání, plyn (CO), 
požár a zaplavení 

Tichý, nouze/tíseň, vloupání, plyn (CO), požár a 
zaplavení 

Signalizace 
sirénou 

Trvalé – vloupání, 24h zóny a tíseň 
3 houknutí – požár 
4 houknutí – CO 
Dlouhé houknutí, dlouhá pauza - zaplavení 

Trvalé – vloupání, 24h zóny a tíseň 
3 houknutí – požár 
4 houknutí – CO 
Dlouhé houknutí, dlouhá pauza - zaplavení 

Časový limit sirény Programovatelný (4 min. defaultně) Programovatelný (4 min. defaultně) 

Hlasitost vnit řní 
sirény 

Alespoň 85 dBA ve 3 m Alespoň 85 dBA ve 3 m 

Kontrola Programovatelné časové okno pro výstrahu 
neaktivity 

Programovatelné časové okno pro výstrahu 
neaktivity 

Speciální funkce - Zvonkohra 
 - Diagnostika a paměť událostí 
 - Místné nebo vzdálené programování přes 

telefonní linku, GSM/GPRS 
 - Přivolání lékařské pomoci 

 - Sledování nečinnosti seniorů, tělesně 
postižených a nemohoucích osob. 

- Zvonkohra 
 - Diagnostika a paměť událostí 
 - Místné nebo vzdálené programování přes 

telefonní linku, GSM/GPRS 
 - Přivolání lékařské pomoci 
 - Sledování nečinnosti seniorů, tělesně 

postižených a nemohoucích osob. 
 - Hlasové zprávy (nahrání a přehrání) 

 - Obousměrná hlasová komunikace 

Načítání dat Paměť poplachů, poruchy, paměť událostí Paměť poplachů, poruchy, paměť událostí 

Hodiny reálného 
času (RTC) 

Ústředna uchovává a zobrazuje čas a datum. 
Tato funkce je také použita pro logovací 
soubor data a času každé události. 

Ústředna uchovává a zobrazuje čas a datum. 
Tato funkce je také použita pro logovací soubor 
data a času každé události. 

Test baterie Každých 10 sekund Každých 10 sekund 
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A2. Bezdrátová nadstavba 

 PowerMaster-10 PowerMaster-30 

VF síť PowerG – obousměrná synchronizovaná s 
frekvenčními skoky (TDMA / FHSS) 

PowerG – obousměrná synchronizovaná s 
frekvenčními skoky (TDMA / FHSS) 

Frekven ční rozsah 
(MHz) 

433 – 434 868 - 869 912 - 919 433 – 434 868 - 869 912 - 919 

Frekven ční skoky 8 4 50 8 4 50 

Regiony Celý svět Evropa  Severní 
Amerika a 
vybrané 
země 

Celý svět Evropa  Severní 
Amerika a 
vybrané 
země 

Šifrování AES-128 AES-128 

A3. Elektrické parametry 
 PowerMaster-10 PowerMaster-30 

Externí adaptér 
AC/AC  

Vstup: 230VAC 50Hz 
Výstup : 9VAC 700mA. 

 

Externí adaptér 
AC/DC  

- Externí spínaný napájecí zdroj (montáž na 
zeď) 100-240VAC, 50Hz, 0,5A/12,5 VDC, 1.6A 

Vestav ěný AC/DC  Vestavěný spínaný napájecí zdroj: 
Vstup: 100-240VAC, max. 0,12A 
Výstup: 7.5VDC, max. 1,2A  

Vestavěný spínaný napájecí zdroj: 
Vstup: 100-240VAC, 0,5A 
Výstup: 12.5 VDC, 1,6A. 

Proudový odb ěr V klidu 90mA (po připojení napájení 240mA), 
max. špičkově 1200mA 

V klidu 60mA (po připojení napájení 260mA), 
max. špičkově 1400mA 

Záložní baterie 4,8V 1300mAh, dobíjecí NiMH baterie 
p/č GP130AAM4YMX, vyrobené GP nebo 
ekvivalentní 
4,8V 1800mAh, dobíjecí NiMH baterie 
p/č GP180AAM4YMX, vyrobené GP nebo 
ekvivalentní 
4,8V 2200mAh, dobíjecí NiMH baterie 
p/č GP220AAM4YMX, vyrobené GP nebo 
ekvivalentní 
Pozor! Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud je 
baterie nahrazena nesprávným typem. Použité 
baterie likvidujte podle pokynů výrobce nebo 
místních předpisů 
Poznámka:  Pro shodu s UL standardy perioda 
záložní baterie by měla být větší než 24 hodin 
a 12 hodin pro shodu s CE standardy. 

Záložní baterie:  

D
ob

a 
zá

lo
ho

vá
ní

 Max. proud externích zařízení (1) 

1300 mAh 
6 článková 
baterie (2) 

1800 mAh 
8 článková 
baterie (3) 

2200 mAh 
8 článková 
baterie (4) 

4h 180mA 300mA 380mA 

8h 70mA 125 mA 160mA 

12h 35mA 70 mA 95 mA 

24h 0mA, 
záloha na 
22h 

12 mA 25mA 

32h - 0mA 10mA 

39h - - 0mA 

1 Zařízení, která jsou připojena mezi svorky 
12V a GND, na ústředně je zapojena 
vestavěný GSM komunikátor a proximity 
čtečka karet. 

2 7,2V 1300mA NiMH baterie, p/č 
GP130AAH6BMX, vyrobené GP. 

3 9,6V 1800mA NiMH baterie, p/č 
GP180AAH8BMX, vyrobené GP. 

4 9,6V 2200mA NiMH baterie 
 (speciální objednávka). 

Pozor! Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud je 
baterie nahrazena nesprávným typem. Použité 
baterie likvidujte podle pokynů výrobce nebo 
místních předpisů 
Poznámka:  Pro shodu s UL standardy perioda 
záložní baterie by měla být větší než 24 hodin 
a 12 hodin pro shodu s CE standardy. 
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Dobití baterie Na 80% kapacity (~ 13 hodin) Na 80% kapacity (~ 30 hodin) pro všechny typy 
baterií 

Volitelná záložní 
baterie 

4.8V 2200 mAh, nabíjecí NiMH baterie, p/n 
GP230AAHC4YMX, vyrobené GP 

Viz. "Volby záložní baterie" tabulka výše 

Doba nabíjení 
(volitelné záložní 
baterie) 

80 % (∼ 24 Hod.)  

Max. odb ěr drát. 
detektor ů 

 36* mA max. 

Max. proud externí 
sirény 

 Max. 450mA* @ 12,5VDC při napájení z 
adaptéru AC/DC (10,5VDC v klidovém režimu) 

Max. proud 
vestav ěné sirény 

 Max. 450mA* @ 12,5VDC při napájení z 
adaptéru AC/DC (10,5VDC v klidovém režimu) 

  * Celkový odběr ze svorek INT & EXT 
sirén a PGM výstupů nesmí překročit 
550mA 

PGM Max. zatížení výstupu 100mA 
Max. externí DC napětí +30VDC 

Max. zatížení výstupu 100mA 
Max. externí DC napětí +15VDC 

Vysoký odb ěr / 
ochrana proti 
zkratu 

 Všechny výstupy obsahují elektronickou 
ochranu 

 
A4. Komunikace 
 PowerMaster-10 PowerMaster-30 

Komunikace PSTN; GSM; GPRS; IP (pro budoucí použití) PSTN; GSM; GPRS; IP (pro budoucí použití) 

Vestav ěný modem 300 baudů, protokol Bell 103 300 baudů, protokol Bell 103 

Spojení s PC Přes sériový port RS232  Přes sériový port RS232  

Přenos událostí 2x PCO a 4x na soukromý telefon 2x PCO a 4x na soukromý telefon 

Komunika ční 
formáty 

SIA, Contact ID, Scancom, SIA IP, Visonic 
PowerNet. 

SIA, Contact ID, Scancom, SIA IP, Visonic 
PowerNet. 

Poměr puls ů 10, 20, 33 a 40 pps - programovatelné 10, 20, 33 a 40 pps - programovatelné 

Zpráva na 
soukromý telefon 

Tóny Tóny nebo Hlasová zpráva 

Detekce 
prozván ění 

Ústředna nepodporuje detekci prozvánění 
pokud není na telefonní lince stejnosměrné 
napětí. 

Ústředna nepodporuje detekci prozvánění 
pokud není na telefonní lince stejnosměrné 
napětí. 

 
A5. Mechanické vlastnosti 
 PowerMaster-10 PowerMaster-30 

Pracovní teplota -10°C až 49°C  -10°C až 49°C 

Teplota skladování -20°C až 60°C  -20°C až 60°C 

Vlhkost 93% relativní vlhkost, @ 30°C  93% relativní vlhkost, @ 30°C 

Rozměry 196 x 180 x 55 mm  266 x 206 x 63 mm  

Hmotnost 658g (s baterií) 1,44Kg (s baterií) 

Barva Bílá Bílá 
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A6. Periferie a ostatní zařízení 
 PowerMaster-10 PowerMaster-30 

Moduly GSM/GPRS, IP (pro budoucí použití) GSM/GPRS, IP (pro budoucí použití) 

Bezdrátové 
zařízení 

30 detektorů, 8 ovladačů, 8 klávesnic, 4 sirény, 
4 opakovače, 8 proximity přívěšků 

64 detektorů, 32 ovladačů, 32 klávesnic, 8 
sirén, 4 opakovače, 32 proximity přívěšků 

Bezdrátová 
zařízení a periferie 
(*): 
 
 

Magnetický kontakt:  MC-302 PG2, MC-302E PG2 
PIR detektory: Next PG2; Next K9 PG2, TOWER-20 PG2, TOWER-32AM PG2, TOWER-32AM 
K9 PG2, TOWER-30AM PG2, TOWER-30AM K9 PG2, CLIP PG2 
PIR detektor s kamerou: Next CAM PG2; Next CAM-K9 PG2 
Kou řový detektor:  SMD-426 PG2/ SMD-427 PG2  
GSM modul: GSM-350 PG2 (volitelné příslušenství) 
Dálkový ovlada č: KF-234 PG2, KF-235 PG2  
Klávesnice: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (s čtečkou proximity přívěšků), KP-160 PG2  
Vnit řní siréna: SR-720 PG2 
Venkovní siréna: SR-730 PG2 
Opakova č: RP-600 PG2 
Detektor plynu: GSD-441 PG2, GSD-442 PG2 
Detektor t říštění skla: GB-501 PG2 
Detektor teploty: TMD-560 PG2 
Záplavový detektor: FLD-550 PG2 
Otřesový detektor: SD-304 PG2 
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Příloha B. Práce s bloky 
Váš PowerMaster systém je vybaven s integrovanou funkcí bloků, která umožňuje rozdělit zabezpečovací systém do tří 
samostatných oblastí identifikovaných jako blok 1 až 3. Bloky mohou být zapínány a vypínány nezávisle na stavu ostatních 
bloků v systému. Bloky mohou být použity v instalacích, kde je mnohem vhodnější sdílený zabezpečovací systém, např. 
domovní kanceláře nebo sklady. Když jsou bloky, každá zóna, každý uživatelský kód a mnoho funkcí vašeho systému 
může být přiřazeno blokům 1 až 3. Každý přístupový kód má přiřazen seznam bloků, které může ovládat.  

Pokud je povoleno rozdělení do bloků, změní se text zobrazovaný na displeji a také každé zařízení, uživatel, a proximity 
přívěšek budou mít přístupné další menu, které slouží pro přiřazení do bloků.  

Poznámka:  Když je rozdělení do bloků vypnuto, všechny zóny, uživatelské kódy a vlastnosti PowerMaster budou fungovat 
jako na klasickém systému. Když je rozdělení do bloků zapnuto, všechny zóny, uživatelské kódy a vlastnosti PowerMaster 
jsou automaticky přiřazeny do bloku 1. 

B1. Uživatelské rozhraní a jeho použití 
Detailní popis uživatelského prostředí naleznete v uživatelském manuálu PowerMaster - Příloha B BLOKY (Zapnutí/vypnutí, 
chování sirén, předvedení funkcí, ovladače a činnost klávesnice, atd.), v režimu Bloky. 

B2. Společné prostory 
Společné prostory jsou oblasti použité jako průchozí zóny do prostorů 2 nebo více bloků. Na instalaci může být jeden či 
více společných prostorů v závislosti na uspořádání prostorů. Společný prostor není stejný jako blok. Nemůže být přímo 
zapnut/vypnut. Společné prostory se vytvoří, když přiřadíte zónu nebo zóny více blokům. Tabulka A1 shrnuje chování 
různých typů zón ve společných prostorech. 

Tabulka A1 – definice spole čných prostor ů 

Typy zón spole čných 
prostor ů 

Definice 

Plášť • Zóna se bude chovat podle popisu, až bude poslední přiřazený blok zapnut v režimu PLNÝ 
nebo ČÁSTEČNÝ. 

• V případě, že je jeden z bloků vypnut, poplach spuštěný z této zóny je ignorován pro 
všechny přiřazené bloky. 

Zpožd ěné zóny  • Zpožděné zóny nespustí vstupní zpoždění, dokud nejsou zapnuty všechny přiřazené bloky. Proto 
není doporučeno definovat zpožděné zóny jako společné prostory. 

Plášť násl. • Zóna se bude chovat podle popisu, až bude poslední přiřazený blok zapnut v režimu PLNÝ 
nebo ČÁSTEČNÝ 

• V případě, že je jeden z bloků vypnut, poplach spuštěný z této zóny je ignorován pro 
všechny přiřazené bloky. 

• V případě, že v jednom bloku, běží příchodové zpoždění (a ostatní bloky jsou zapnuty), tak 
se zóna bude chovat jako plášť násl. pouze pro tento blok. Událost bude ignorována pro 
ostatní přiřazené zapnuté bloky. 

Vnit řní • Zóna se bude chovat podle popisu, až bude poslední přiřazený blok zapnut v režimu PLNÝ. 

• V případě, že je jeden z bloků vypnut nebo zapnutý ČÁSTEČNĚ, poplach spuštěný z této 
zóny je ignorován pro všechny přiřazené bloky. 

Vnit řní násl. • Zóna se bude chovat podle popisu, až bude poslední přiřazený blok zapnut v režimu PLNÝ. 

• V případě, že je jeden z bloků vypnut nebo zapnutý ČÁSTEČNĚ, poplach spuštěný z této 
zóny je ignorován pro všechny přiřazené bloky. 

• V případě, že v jednom bloku, běží příchodové zpoždění (a ostatní bloky jsou zapnuty), tak 
se zóna bude chovat jako vnitřní násl. pouze pro tento blok. Událost bude ignorována pro 
ostatní přiřazené zapnuté bloky. 

Částečná zpož. • Pracuje jako Plášť násl. když jsou všechny přiřazené bloky zapnuty v režimu PLNÝ. 

• Pracuje jako Zpožděná, když alespoň jeden z přiřazených bloků je zapnut v režimu 
ČÁSTEČNÝ. 

• Bude ignorován, když alespoň jeden z přiřazených bloků bude vypnut. 

Pomoc, Požár, 
Zaplavení 
Plyn, Teplota, 24h 
tichá, 24h hlasitá, 
Bez poplachu 

• Vždy zapnut. 

Poznámka : Režim Karanténa u společných zón nemůže být spuštěn, pokud je jeden z bloků zapnut. Když je režim 
Karanténa na společných zónách aktivní, bude poplachová událost ignorována, pokud jsou nejsou zapnuty všechny 
bloky, do kterých je zóna přiřazena. 



82 D-303222 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Instalační manuál 

PŘÍLOHA C. Umíst ění detektor ů  
C1. Plán umístění detektorů 
Č. zóny Typ zóny Umíst ění senzoru  GONG (Ano / Ne) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     
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Č. zóny Typ zóny Umíst ění senzoru  GONG (Ano / Ne) 

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

Typy zón:  1 = Vstupní/ Výstupní 1 ����  2 = Vstupní/ Výstupní 2 ����  3 = Částečná zpožděná ����  4 = Vnitřní násl. ����  5 = 
Vnitřní ����  6 = Plášť ����  7 = Plášť násl. ����  8 = 24h Tichá ���� 9 = 24h Hlasitá ���� 10 = Pomoc ���� 11 = Zapnutí klávesou ���� 
12 = Bez poplachu ���� 17 = Obhlídka. 

Umíst ění zón: Poznamenejte si pro každý detektor jeho pozici. Při programování, můžete vybrat jedno z 26 dostupných 
názvů umístění (plus 5 vlastních umístění – viz "02:ZONY/ZARIZENI" menu). 
Poznámka:  PowerMaster-10 podporuje pouze 1 drátovou zónu a PowerMaster-30 dvě drátové zóny. 
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C2. Seznam ovladačů 
Data vysíla čů Přiřazení AUX tla čítka 
č. Typ  Držitel č. Typ  Držitel Vynechání výstupního zpožd ění nebo 

Zapnutí “bez zpožd ění”  
1   17   Poznamenejte si nastavenou funkci 

 (pokud je nějaká nastavena) 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   Vynechání výstupního zpožd ění     � 
16   32   Zapnutí “bez zpožd ění”  � 

C3. Seznam nouzových ovladačů 
Tx  # Typ vysíla če Přiřazen zón ě Jméno držitele 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

C4. Seznam bez poplachových vysílačů 
Tx  # Typ vysíla če Přiřazen zón ě Jméno držitele P řiřazení 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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PŘÍLOHA D. Kódy událostí 
Poznámka: Zapnutí/vypnutí uživatelem 1 (kódem, ovladačem) je posíláno na PCO jako zapnutí uživatelem 501 

 

D1. Contact ID Kódy událostí 

Kód Definice  Kód Definice 
101 Stav nouze  351 Telco chyba 
110 Požár  373 Požární detektor porucha 
114 Teplo  374 xxxx 
120 Tíseň  380 Detektor porucha 
121 Nátlak  381 Událost neaktivní 
122 Tichý alarm  383 Detektor tamper 
123 Hlasitý alarm  384 Slabá baterie bezdrát 
129 Potvrzení tísně  389 Porucha samokontroly detektoru 
131 Plášť  391 Porucha monitorování zóny 
132 Vnitřní  393 Požární detektor vyčistit 
133 24h zóna  401 Zapnuto/Vypnuto uživatelem 
134 Vstupní/Výstupní  403 Auto Zapnutí 
137 Tamper  406 Zrušení alarmu 
139 Ověření vloupání  408 Rychlé Zapnutí 
140 Obecný poplach  412 Úspěšný download/přístup 
151 Únik plynu  426 Událost otevřené dveře 
152 Výstraha námraza  441 Zapnuto částečně 
154 Poplach zaplavení  454 Nepodařilo se zavřít 
158 Vysoká teplota  455 Nepodařilo se zapnout 
159 Nízká teplota  456 Částečné zapnutí 
180 Porucha plyn  459 Nedávno zavřené události 
220 Zóna obchůzka v alarmu  570 Odpojení 
301 Porucha AC napájení  602 Hlášení periodického testu 
302 Slabá baterie systému  607 Režim pravidelného testu 
311 Baterie odpojena  625 Reset času/data 
313 Technik reset  627 Vstoupení do Instalačního režimu 
321 Zvonek  628 Opuštění do Instalačního režimu 
333 Porucha rozšiřujícího modemu  641 Problém – sledování Seniorů  
344 Detekce VF rušení přijímače  654 Neaktivita systému 
350 Problém s komunikací    
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D2. SIA Kódy událostí 

Kód Definice  Kód Definice 
AR Obnova AC  LT Problém telefonní linka 
AT Porucha AC  LX Místní programování ukončeno 
BA Poplach vloupání  OP Hlášení otevření 
BB Vloupání odpojení  OT Zapnutí selhalo 
BC Vloupán zrušení  PA Tísňový poplach 
BJ Porucha vloupání obnova  PR Obnova tíseň 
BR Vloupání obnova  QA Poplach stav nouze 
BT Porucha vloupání / Rušení  RN Servis reset 
BV Vloupání ověřeno  RP Automatický Test 
BX Test vloupání  RS Úspěšné vzdálené programování 
BZ Událost neaktivní  RX Manuální Test 
CF Násilně zavřen  RY Odchod z Manuálního Testu 
CG Zapnuto částečně  TA Tamper Poplach 
CI Nepodařilo se ukončení  TE Obnovena funkce komunikátoru 
CL Plné zapnutí  TR Tamper Obnova 
CP Auto zapnutí  TS Komunikátor mimo provoz 
CR Nedávno zavřeno  UJ Maskování detektoru obnova 
EA Dveře otevřeny  UT Detektor zamaskován 
FA Poplach požár  WA Poplach zaplavení 
FJ Požární detektor porucha  WR Obnova poplach zaplavení 
FR Obnova požár  XR Obnova baterie detektoru 
FT Požární detektor vyčistit  XT Porucha baterie detektoru 
FX Požární test  YA Porucha sirény 
GA Poplach plyn  YH Siréna OK 
GJ Problém plyn obnova  YI Překročení proudového odběru 
GR Plyn poplach obnova  YM Systémová baterie odpojena 
GT Problém plyn  YR Obnova baterie systému 
GX Test Plyn  YT Porucha baterie systému / Odpojení 
HA Nášlapný poplach (nátlak)  YX Požadovaná servis 
JT Čas změněn  YZ Servis dokončen 
KA Poplach teplo  ZA Poplach námraza 
KH Poplach teplot obnova  ZH Obnova poplach námraza 
KJ Problém teplot obnova  ZJ Obnova porucha námraza 
KT Problém teplo  ZR Obnova námraza 
LB Místní programování  ZT Porucha námraza 
LR Obnova telefonní linky    

D3. Porozumění datového formátu monitorovacího Scancom protokolu 
Datový formát SCANCOM obsahuje 13 
decimálních číslic rozdělených do 4 
skupin, zleva doprava, jak je ukázáno na 
pravé straně. 
Každý kanál je asociovaný s konkrétní 
událostí následovně: 
1st "C": Požár 
2nd "C": Osobní útok 
3rd "C": Narušitel 
4th "C": Otevřeno/Zavřeno 
5th "C":  Poplach zrušen 
6th "C":  Stav nouze 
7th "C":  Druhý poplach 
8th "C":  Problémová zpráva 

Kód ú čtu 

 
aaaa 

Kanály 
1 - 4 

 
cccc  

Kanály 
5 - 8 

 
cccc  

 

 

S  

Stav systému:  
Žádný problém, test, 

slabá baterie 
 

    
- - - - - - - - 

  
 

Číslice na této pozici 
přenáší stav kanálu 1 

Číslice na této pozici 
přenáší stav kanálu 8 

 

 

Scancom Data Formát  
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D4. Čísla zón a uživatel ů ve zprávách posílaných na PCO 
Typ Rozsah 

hodnot 
Příklad Poznámka 

Systémové zprávy 0 Systémový Tamper je posílán jako 000  

Zóny (detektory) 0-499 Zóna 5 je posílána jako 005  

Ovladače / Uživatelé / Přívěšky 501-699 Ovladač/Uživatel číslo 101 je posílán jako 601  

Klávesnice 701-799 Klávesnice č.8 je posílána jako 708  

Sirény 801-825 Siréna č.9 je posílána jako 809  

Opakovače 831-850 Opakovač č.4 je posílán jako 834  

Rozšiřující modul / PGM 851-875 Zařízení č.2 je posíláno jako 852  

Poruchy: 
GSM  
PLink 
Obchůzka 

 
876 
877 
878 

Porucha sítě GSM je posílána jako 876  

 901-999  Pro budoucí použití 
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PŘÍLOHA E. Slovník 
Termíny jsou seřazeny podle abecedy. Termíny psané kurzívou jsou vysvětleny zvlášť, na 
jiném místě. 

Bezpoplachová zóna: Zóna, jejíž narušení nespustí poplach. Instalační technik může nastavit použití takové zóny pro jiné účely. 
Například detektor pohybu namontovaný v tmavé chodbě a zapojený do takové zóny rozsvítí světlo kdykoliv bude chodbou někdo 
procházet. Další možnost je použít miniaturní bezdrátový vysílač pro ovládání zámku branky. 

Čas přerušení: Když nastane poplach, vnitřní siréna je aktivovaná jako první na omezenou dobu, která se nazývá Čas přerušení 
nastavené instalačním technikem. Když způsobíte poplach náhodou, můžete vypnout systém během této doby, než se rozezní ostatní 
sirény a před tím, než je poplach hlášen na monitorovací stanici. 

Částečné zapnutí: Tento režim zapnutí se používá, když uvnitř střežené oblasti zůstávají lidé. Klasickým příkladem je noc, když 
jdou obyvatelé domu spát. Při částečném zapnutí jsou zapnuty pouze obvodové zóny (zóny kolem střežené oblasti) a vnitřní zóny 
jsou vypnuty. To znamená, že pohyb uvnitř bude ignorován, ale průchod skrz hranici střežené oblasti spustí poplach. 

Detektor kouře: Skládá se z běžného detektoru kouře a bezdrátového vysílače ve společném pouzdře. Při zjištění kouře odvysílá 
detektor svůj identifikační signál a hlášení o poplachu a další informace o svém stavu do zabezpečovací ústředny. Protože je připojen 
na zvláštní, požární zónu, spustí se požární poplach (bez ohledu na to, jestli je systém zapnutý nebo vypnutý).   

Detektor pohybu: Skládá se z pasivního infračerveného detektoru pohybu a bezdrátového vysílače ve společném pouzdře. Při 
zjištění pohybu odvysílá detektor svůj identifikační signál a hlášení o poplachu a další informace o svém stavu do zabezpečovací 
ústředny. Po odvysílání tohoto hlášení je detektor připravený zachytit další pohyb. 

Kontrola příchodu: Režim kontroly příchodu je speciální režim, ve kterém „kontrolovaní uživatelé“ spouští zasílání „kontrolních 
zpráv“ na telefon, když vypnou systém. 

Například, pokud se rodiče chtějí ujistit, že jejich dítě přišlo ze školy a vypnulo systém. Kontrola příchodu je možná pouze, pokud je 
systém plně zapnutý. 

Magnetický kontakt:  Jedná se o bezdrátový detektor skládající se z magnetého kontaktu a bezdrátového vysílače ve společném 
pouzdře. Montuje se na okna a dveře a detekuje změnu stavu (ze zavřeno na otevřeno a obráceně). Jestliže jsou zavřené dveře nebo 
okno otevřeny odvysílá detektor svůj identifikační signál a hlášení o poplachu a další informace o svém stavu do zabezpečovací 
ústředny, která tato hlášení dále zpracuje. Jestliže je systém vypnut, zobrazí se hlášení „Nepřipraveno“, které zmizí až po přijetí 
hlášení „Obnoveno“ od detektoru.  

Monitorovací stanice: Člověk (příbuzný nebo přítel rodiny) nebo organizace (PCO), který dohlíží na střeženou oblast v případě, že 
nikdo není přítomen. Zabezpečovací ústředna přenáší na jeho naprogramované telefonní číslo (nebo na více tel. čísel) informace o 
stavu systému.  

Narušená zóna: Zóna, která hlásí poplach (který může být způsoben otevřením okna nebo dveří s magnetickým kontaktem nebo 
pohybem v zorném poli detektoru pohybu). Narušená zóna není považována za zabezpečenou. 

Nucené zapnutí: Jakmile je některá ze zón systému narušená není možné systém zapnout (systém není ve stavu „připraveno“). 
Jeden způsob jak tento problém vyřešit je nalézt a odstranit příčinu narušení zóny (zavřít otevřené dveře nebo okno). Druhý způsob 
řešení je použít nucené zapnutí. Při tomto zapnutí jsou Narušené zóny automaticky odpojeny. Odpojené zóny jsou během zapnutí 
vypnuty. Když dojde k obnovení zóny, odpojené zóny zůstanou nestřežené, dokud není systém vypnut. 

Při instalaci musí být instalačním technikem naprogramováno, jestli bude nebo nebude možné tento způsob zapnutí používat. 

Obnovení: Návrat detektoru (zóny) ze stavu poplachu zpět do normálního stavu.  

Detektor pohybu se obnoví automaticky po zjištění pohybu a je připraven zaznamenat další pohyb.  

Magnetický kontakt se obnoví uzavřením otevřeného okna nebo dveří, na kterých je instalován.  

PLNÉ ZAPNUTÍ:  Tento režim zapnutí se používá, když je střežená oblast zcela opuštěná. Všechny zóny, vnitřní i obvodové jsou 
zapnuty. 

Poplach: Jsou dva druhy poplachů: 

Hlasitý poplach: Zapnou se všechny vnitřní i vnější sirény a zabezpečovací ústředna předá hlášení monitorovací stanici. 

Tichý poplach: Nezapnou se vnitřní ani vnější sirény, ale zabezpečovací ústředna předá hlášení monitorovací stanici. 

K poplachu dojde při zjištění: 

• pohybu detektorem pohybu 
• změny stavu magnetického kontaktu - otevřením okna nebo dveří 
• kouře detektorem kouře 
• tamperu na některém detektoru 
• současného stisknutí dvou tísňových tlačítek na klávesnici zapezpečovací ústředny 

Přístupový kód: Systém PowerMax pracuje pouze podle Vašich příkazů. Je to zajištěno tak, že zadání každého příkazu předchází 
použití bezpečnostního přístupového kódu. Neutorizovaní lidé tento kód (kódy) neznají. Takže jejich jakýkoliv pokus vypnout nebo 
překonat systém selže. Některé příkazy samozřejmě mohou být zadány bez přístupového kódu, aniž by se tím snížila úroveň 
bezpečnosti systému. 

Rychlé zapnutí: Zapnutí bez použití přístupového kódu. Zabezpečovací ústředna zapne systém po stisknutí jedné z kláves pro 
zapnutí, bez toho aby bylo třeba zadávat přístupový kód. Při instalaci musí být instalačním technikem naprogramováno, jestli bude 
nebo nebude možné tento způsob zapnutí používat. 

Senzor: Snímací prvek: pyroelektrický senzor, fotodioda, mikrofon, optický senzor kouře atd. 

Stav: Plné zapnutí, částečné zapnutí, plné zapnutí bez zpoždění, částečné zapnutí bez zpoždění, zapnutí s kontrolou příchodu, nucené 
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zapnutí, odpojeno. 

Stavy: Výpadek AC napájení, vybitá baterie, porucha, stav systému atd. 

Lokalizace zařízení: Systém PowerMaster má výkonný lokalizátor zařízení, který pomáhá při identifikaci otevřených zón nebo 
zařízení v poruše, které jsou zobrazeny na LCD displeji. Princip je následující: Pokud LCD zobrazuje narušené nebo poškozené 
zařízení, LED na daném zařízení blikáním signalizuje, že se jedná o toto zařízení. K signalizaci dojde max. do 16s a trvá tak dlouho, 
dokud je zařízení zobrazeno na LCD displeji nebo do vypršení časového limitu 2 minuty. 

Vypnutí:  Je to opak zapnutí. Operace, kterou uvedete systém ze stavu střežení do stavu „Připraveno“. V tomto stavu můžou spustit 
poplach pouze 24 hodinové nebo požární zóny. Také může být vyhlášen (manuálně) poplach nouze.  

Zapnutí: Operace, kterou uvedete systém ze stavu „připraveno“ do stavu střežení. V tomto stavu každé narušení (pohybem, 
otevřením okna nebo dveří) jakékoliv zóny spustí poplach. Zabezpečovací ústředna může být zapnuta v několika režimech (viz 
PLNÉ ZAPNUTÍ, ČÁSTEČNÉ ZAPNUTÍ, ZAPNUTÍ BEZ ZPOŽDĚNÍ a ZAPNUTÍ S KONTROLOU PŘÍCHODU). 

ZAPNUTÍ BEZ ZPOŽD ĚNÍ:  Můžete provést plné zapnutí bez zpoždění nebo částečné zapnutí bez zpoždění. Při tomto způsobu 
zapnutí se zruší vstupního zpoždění u všech zón se zpožděním po dobu právě provedeného zapnutí systému.  

Například: Chcete zůstat uvnitř střežené oblasti a nečekáte, že někdo přijde. Pak je výhodné když se okamžitě při narušení zpožděné 
zóny hlavních dveří spustí poplach. Zapněte tedy systém částečně (tzn. pouze obvodové zóny) a bez zpoždění.  

Systém můžete vypnout bez spuštění poplachu zevnitř pomocí klávesnice (která bývá přístupná bez narušení obvodové zóny) nebo 
zvenku či zevnitř ovladačem v přívěsku na klíče. 

Zabezpečovací ústředna: Je to skříň obsahující elektronické obvody a mikroprocesor, který řídí zabezpečovací systém. 
Shromažďují se zde a zpracovávají signály z různých detektorů. Též obsahuje rozhraní pro komunikaci s uživatelem – tlačítka, 
číselnou klávesnici, displej, bzučák a reproduktor. 

Zóna: Je to místo (oblast) ve střežené oblasti, která je chráněna určitým detektorem. Při programování zabezpečovací ústředny 
instalační technik přihlásí do ústředny detektory na požadované zóny. Protože jsou zóny označeny číslem a názvem, tak 
zabezpečovací ústředna může zobrazovat jejich stav uživateli a zaznamenávat ho do paměti spolu s informacemi z detektorů. Zóny 
se zpožděním a bez zpoždění jsou ve střežení pouze je-li systém zapnut, ostatní zóny (24 hodinové a požární) hlídají kdykoliv, tzn. 
ať je systém vypnutý nebo zapnutý. 

Zóna „Zvonek“:  Umožňuje sledovat pohyb ve střežené oblasti, i když je systém vypnutý. Kdykoliv je zóna „Zvonek“ narušena, 
bzučák na zabezpečovací ústředně dvakrát pípne. Při návratu zóny do normálního stavu (např. zavření dveří) je bzučák ticho. 
Obyvatelé domu mohou tuto funkci využít pro oznamování příchodu návštěvníků nebo sledování pohybu dětí. Při podnikání v domě 
je takto možné signalizovat vstup zákazníka do obytné části nebo vstup zaměstnanců do zakázaných prostor. 

Poznámka: Instalační technik nemůže 24 hodinovou nebo požární zónu nastavit jako „zvonek“, protože zóna těchto typů spustí 
poplach kdykoliv i když je systém vypnutý. 

Jestliže je zóna (zóny) při instalaci nastavena jako „Zvonek“ můžete funkci Zvonkohra zapínat / vypínat podle potřeby. 
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