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Uvedení do provozu
KAPITOLA 1 

V tomto manuálu je popsán postup instalace, programování a údržby modulu
bezdrátového expandéru RF5132-433.
Před instalací modulu RF5132-433 si pečlivě přečtěte jednotlivé body postupu
instalace:
1. Naplánujte instalaci a zapojení bezpečnostního systému (bližší informace jsou

v Instalačním manuálu Vašeho systému).
2. Nainstalujte ústřednu a alespoň jednu klávesnici, ze které budete programovat.
3. Nainstalujte a zakreslete do plánu zónové expandéry PC5108 (při jejich použití).
VAROVÁNÍ: Modul RF5132-433 musí instalovat pouze kvalifikovaná osoba.
POZNÁMKA: Zónový expandér PC5108 obsahuje dvě skupiny po čtyřech zónách -
např. zóny 9-12 a zóny 13-16 (pro ústředny řady Power v 2.x a nižší) a jednu skupinu
po osmi zónách - např. zóny 9-16 a zóny 17-24 (pro ústředny řady Power v 3.x a
vyšší). Žádná ze zón přiřazených modulu PC5108 nesmí být současně použita pro
bezdrátové prvky.
Naprogramujte modul RF5132-433 ze systémové klávesnice nebo pomocí počítače a
software DLS 2002. Více informací najdete v systémovém Instalačním manuálu.

1.1 Co je nového ve verzi 5.0
1. Sekce 2.3 Připojení přijímače RF5132-433 – do přijímače byla přidána pátá

svorka, může zůstat nepoužitá.
2. Sekce 2.4 Tamper – programovatelný Tamper na zeď a Tamper krytu
3. Sekce 3.5 LED – přídavné signalizační LED pomáhají při instalaci
4. Sekce 6.1 Poruchy – přidáno sledování zón (nepravidelnost příjmu)
5. Programové sekce [61]-[69] – přiřazení ovladačů do jednoho z 8 bloků
6. Pro připojení k programu DLS 2002 je nutno nainstalovat driver

1.2 Použití manuálu
Při instalaci modulu RF5132-433 dodržujte následující postup:
1. Předběžně přimontujte na zeď  modul RF5132-433 (viz Kapitola 2).
2. Naprogramujte bezdrátové prvky a jejich přiřazení k zónám (viz Kapitola 3).
3. Dokončete programování systému (viz Kapitola 4).
4. Proveďte test umístění bezdrátových prvků (viz Kapitola 5).
5. Dokončete definitivní montáž bezdrátového přijímače RF5132-433 a bezdrátových

prvků (viz Kapitola 5).
Informace o případných potížích, detekci VF rušení a výměně baterií naleznete
v Kapitole 6.
Pomoc při odstraňování závad je v Kapitole 7.
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1.3 Základní vlastnosti
• Napájení: 12VDC

• Proudový odběr 50 mA
• Pracovní frekvence: 433 MHz
• Zóny – přijímač může zpracovávat signály z 32 bezdrátových zón a 16

bezdrátových ovladačů
• Vestavěná anténa
• Kontrolní spojení - Nastavitelné okno kontrolního spojení v rozmezí 2,5 - 24 hodin

po 15 minutách
• Umístění:

- délka vedení k ústředně až 230 m vodič o průměru 0,6 mm
- připojení na KEYBUS
- u delších vedení je třeba dostatečně dimenzovat průřez vodičů

• Kompatibilita modulu RF5132-433 v5.x je zaručena s ústřednami:
PC585, PC1565-2P, PC5010, PC5020, PC1616, PC1832 a PC1864

• Pracovní teplota: 0-50°C
• Tamper – na zeď a krytu

1.4 Bezdrátové prvky
RF5132-433 v5.0 je schopen komunikovat s následujícími bezdrátovými prvky:
• WLS904L-433 PIR detektor
• WLS904PL-433 PIR detektor,

imunita na zvířata
• WLS906-433 Kouřový detektor
• WS4916 Kouřový detektor
• WS4938 Tísňové tlačítko
• WS4939 Bezdrátový ovladač

• WS4949 2-tlačítkový bezdrátový ovladač
• WS4959 5-tlačítkový bezdrátový ovladač
• WS4969 Bezdrátový ovladač s LED
• WLS912L-433 detektor tříštění skla
• WLS914 PIR detektor, imunita na zvířata
• WLS919-433 Bezdrátový ovladač
• WLS925L-433 Dveřní kontakt, magnet

1.5 Baterie
Bezdrátové prvky jsou konstruovány pro napájení z alkalických baterií.
POZNÁMKA: Nepoužívejte neznačkové baterie. Jejich použití může ovlivnit funkčnost
systému.
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Nastavení a připojení
KAPITOLA 2 

2.1 Vybalení
Jedna souprava balení modulu RF5132-433 obsahuje:
• RF5132-433 v plastové skříňce
• Šroubky pro upevnění skříňky

2.2 Umístění modulu RF5132-433
POZNÁMKA: Před konečným umístěním je nejprve třeba vyzkoušet kvalitu spojení
mezi bezdrátovými prvky a přijímačem RF5132-433 (viz Kapitola 5.1 a 5.2).
Vyberte místo, kde budou splněny následující požadavky:
• Vnitřní prostředí
• Sucho
• Uprostřed mezi bezdrátovými prvky
• Pokud možno co nejvýš
• Mimo; zdrojů rušení např. počítačů, elektromotorů atd.; velkých kovových objektů,

radiátorů ústředního topení; nebo objektů stínících anténu.
Pro správnou funkcí Tamperu musí být povrch, na který bude modul namontován,
hladký aby zadní kryt správně dolehl.
Ujistěte se, že přívodní vodiče nebudou vedeny nad nebo pod namontovaným
modulem.
Při montáži přijímače RF5132-433 v suterénu je zapotřebí umístit přijímač co nejvýše
ke stropu. Dosah přijímače se sníží pokud se namontuje pod úroveň okolí.

2.3 Kompatibilita s PC5320
Modul PC 5320 lze použít pro připojení více bezdrátových přijímačů. Tím lze zvětšit
velikost hlídaného prostoru. Na modul PC5320 lze připojit až 4 bezdrátové přijímače
stejného typu:

• až 4 přijímače RF5132-433 nebo
• až 4 přijímače RF5501-433 nebo
• až 4 přijímače PC5132-433

Více informací naleznete v instalačním manuálu modulu PC 5320.
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2.4 Připojení modulu RF5132-433
POZNÁMKA: Vypněte veškeré napájení před připojováním modulu RF5132-433 ke
sběrnici Keybus.
Připojení modulu RF5132-
433 se provede podle
následujícího schématu.
Po připojení kabeláže
zapněte napájení. Systém
automaticky detekuje
přítomnost nového modulu.
RF5132-433 má pátou
svorku GND, která by měla
zůstat nepoužitá.

2.5 Tamper
Přijímač obsahuje dva samostatné Tamper kontakty – ochrana před sundáním ze zdi a
ochrana krytu modulu. Volba 3 a 4 v sekci [90] zapíná a vypíná funkci Tamperu. Při
správné montáži na zeď dojde k sepnutí Tamper kontaktu. K rozpojení Tamper
kontaktu dojde při sundání přijímače ze zdi. Tamper krytu se sepne při zavření krytu a
rozepne při otevření krytu přijímače.
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Bezdrátové prvky
KAPITOLA 3 

Tato kapitola popisuje přihlašování a programování bezdrátových prvků a
bezdrátových ovladačů. Více informací o těchto prvcích najdete v jejich instalačních
manuálech.

3.1 Identifikace bezdrátových ovladačů
Informace o zapnutí/vypnutí systému pomocí bezdrátových ovladačů a aktivace
ovládacích výstupů [*][7] pomocí bezdrátového ovladače může být přenášena na pult
PCO. V systému jsou přístupové kódy 16-32 rezervovány pro bezdrátové ovladače 01-
16. Pro správnou funkci je zapotřebí naprogramovat přístupový kód pro každý
bezdrátový ovladač (programování uživatelských kódů [*][5]).
Poznámka: Přístupové kódy programujte teprve po připojení modulu RF5132-433
ke sběrnici Keybus. (viz sekce 2.4)
V Instalačním manuálu ústředny naleznete postup programování přístupových kódů.
Přenosový kód Zapnutí/Vypnutí bezdrátovým ovladačem
POZNÁMKA: Identifikaci Zapnutí/Vypnutí bezdrátovým ovladačem lze použít pouze
s ústřednami PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC1565-2P a PC585 a vyšší.
Aktivace přenosového kódu Zapnutí:
• Ujistěte se zda ústředna je verze 2.0 nebo vyšší.
• Naprogramujte platný přístupový kód pro každý bezdrátový ovladač.
• Naprogramujte přenosový kód Zapnutí a Vypnutí pro každý přístupový kód

odpovídajícího bezdrátového ovladače.
• Vypněte funkci Rychlý odchod v sekci [015]:[4].
• Zapněte funkci Vypnutí ovladačem s kódem v sekci [017]:[1]. Tato funkce je
dostupná na ústřednách verze 2.1 a vyšší.

3.2 Poznámka k sériovému číslu (ESN)
ESN je vytištěno na zadní straně každého bezdrátového prvku a je nutné k přihlášení
k přijímači RF5132-433. V systému nemohou pracovat dva bezdrátové prvky se
shodným sériovým číslem, ESN je šestimístné a obsahuje hexadecimální znaky.
Vkládání hexadecimálních znaků je popsáno v instalačním manuálu ústředny
v kapitole 4.
POZNÁMKA: Použití šestimístného ESN je podporováno následujícími typy ústředen:
PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501x verze 2.0 a vyšší, PC585 a PC1565-2P.
POZNÁMKA: Je-li modul RF5132 připojen k ústředně PC5010 v1.0 zadávejte pouze
5-ti místné číslo.
POZNÁMKA: Převod 6-ti místného čísla na 5-ti místné je následující: Máme např.
číslo 123456, rozdělíme si ho na části 1, 234, 56. Prostřední část 234 je číslo v HEXa
formátu – převedu si ho na dekadickou hodnotu 234h = 564. 5-ti místné číslo vytvořím
tak, že použiji první část 6-ti místného čísla – 1, a za něho umístím převedené číslo
564 (doplním na začátek 0, aby to mělo 4 znaky). Hledané číslo je 10564.
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3.3 Přihlašování zónových bezdrátových prvků
Tyto prvky se přihlašují následujícím způsobem:
1. Na systémové klávesnici postupně zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do

programovacího režimu.
2. Zadejte číslo sekce [804].
3. Vložte dvojmístné číslo (01 – 32) určující zónu, kterou bezdrátový prvek obsadí.
POZNÁMKA: Nelze zvolit jedni zónu současně jako drátovou i bezdrátovou. Ústředny
Power verze 2.0 a nižší obsadí drátové zóny ve dvou skupinách po čtyřech (zóny 9-12
a 13-16). Ústředny Power verze 3.0 a vyšší obsadí drátové zóny v jedné skupině po
osmi (zóny 9-16 a 17-24). Nepoužívejte zóny obsazené expandérem pro bezdrátové
prvky. Další informace najdete v instalačním manuálu ústředny.
4. Zadejte sériové číslo ESN bezdrátového ovladače, to je pro tuto verzi šestimístné.

Je-li ESN bezdrátového ovladače pouze pětimístné, zadejte před ně nulu.
5. Po přihlášení zapište ESN a číslo zóny do programovacích tabulek na konci

tohoto manuálu.
6. Zopakováním bodů 3 – 5 přihlaste postupně všechny bezdrátové prvky.
7. Programování ukončíte stiskem [#].
POZNÁMKA: Bezdrátové prvky nebudou pracovat správně dokud nebudou kompletně
naprogramovány zóny a bloky (viz kapitola 4).

3.4 Přihlášení bezdrátových ovladačů
Správná funkce bezdrátových ovladačů je podmíněna správným naprogramováním
funkcí jednotlivým tlačítkům. Bezdrátové ovladače neobsazují žádné zóny.
Do systému lze přihlásit až 16 bezdrátových ovladačů.
Postup přihlášení:
1. Na systémové klávesnici postupně zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do

programovacího režimu.
2. Zadejte číslo sekce [804].
3. Vložte dvojmístné číslo (41–56) určující slot, který bezdrátový ovladač (01-16)

obsadí.
4. Zadejte sériové číslo ESN bezdrátového ovladače, to je pro tuto verzi šestimístné.

Je-li ESN bezdrátového ovladače pouze pětimístné, zadejte před ně nulu.
5. Po přihlášení zapište ESN a číslo slotu do programovacích tabulek na konci

tohoto manuálu.
6. Zopakováním bodů 3–5 přihlaste postupně všechny bezdrátové ovladače.
7. (pouze pro PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC5010, PC1565-2P) Implicitně

jsou všechny bezdrátové ovladače přiřazeny bloku 1. Přiřazení do bloku 2 až 8 se
programuje v sekci [69].

POZNÁMKA: Bezdrátový ovladač může být přiřazen pouze jednomu bloku.
8. Programování ukončíte stiskem [#].
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Programování funkčních kláves bezdrátového ovladače
Bezdrátový ovladače WS4939/WLS 919-433 mají čtyři programovatelná tlačítka. Je
nutné správně naprogramovat funkce jednotlivým tlačítkům, implicitně jsou u všech
bezdrátových ovladačů nastaveny následující funkce bezdrátových tlačítek – 03, 04,
27, 30. (Zapnutí doma, zapnutí odchod, vypnutí systému, tíseň). Po správném
naprogramování se stiskem klávesy na dobu dvou sekund se aktivuje příslušná
funkce.
Systémy nepoužívající bloky: programujte sekci [61]. Funkční klávesy všech
bezdrátových ovladačů budou nastaveny shodně.
Systémy používající dva bloky (pouze PC1864, PC1862, PC1616, PC5020,
PC5010 a PC1565-2P): Funkční klávesy všech bezdrátových ovladačů bloku 1 budou
nastaveny shodně a programují se sekci [61]. Funkční klávesy všech bezdrátových
ovladačů bloku 2-8 budou nastaveny shodně a programují se sekci [62]-[68].
Například pokud funkční tlačítko 1 je v sekci [61] naprogramováno na funkci zapnutí
doma, pak po stisknutí tohoto tlačítka uživatelem se zabezpečí blok 1 v režimu doma.
POZNÁMKA: Bezdrátové ovladače nebudou pracovat, bude-li ústředna v režimu
odpojování zón nebo v programovacím režimu.

1. Na systémové klávesnici postupně zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do
programovacího režimu.

2. Zadejte číslo sekce [804].
3. Naprogramujte funkční klávesy bezdrátových ovladačů v sekci číslo [61] až [68]

pro bloky 1 až 8.
4. Pro všechny 4 funkční tlačítka zadejte dvoumístné číslo odpovídající funkci,

kterou chcete nastavit. Více informací naleznete na zadní straně tohoto manuálu.
5. Naprogramované funkce jednotlivých funkčních kláves zapište do programovacích

tabulek na konci tohoto manuálu.
6. Programování ukončíte stiskem [#].

3.5 LED diody na RF5132-433
Na modulu RF5132-433 se nacházejí dvě LED diody, které usnadní nainstalování
modulu a minimalizaci problémů. V klidovém stavu LED signalizuje příjem signálu od
přihlášených/nepřihlášených čidel.
• Zelená LED bliká pokud je přijat signál z přihlášeného čidla.
• Červená LED bliká pokud je přijat signál z nepřihlášeného čidla.
Pokud je ústředna v testu, tak zelená LED blikáním signalizuje příjem od čidla s daným
sériovým číslem. Příjem ostatních signálů (také příjem signálů od přihlášených čidel) je
signalizováno červenou LED diodou.

3.6  Výmaz bezdrátových prvků
Bezdrátové prvky lze vymazat stejným postupem jako jsou přidávány do systému.
Naprogramujte ESN [000000]. Bezdrátový prvek z této zóny bude vyjmut.
Nyní po přihlášení všech bezdrátových prvků je zapotřebí naprogramovat ústřednu pro
zajištění její správné funkce. Více informací naleznete v kapitole 4.
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Programování
KAPITOLA 4 

4.1 Programování zón a bloků
Po přihlášení všech bezdrátových prvků je možné začít s programováním zón. Ačkoli
toto programování závisí i na typu ústředny k níž je modul RF5132-433 připojen,
následující sekce jsou společné a je třeba je správně nastavit .
• Aktivace a přiřazení zón jednomu nebo více blokům (programuje se v  sekcích [201] - [209]

a [201]-[265] pro PC5020, PC1616, PC1832, PC1864)
• Atributy jednotlivých zón se programují v sekcích [001] - [004].
Poznámka: Pro zajištění správné funkce musí být bezdrátový kouřový detektor

WLS906 přiřazen k zónám, které jsou nadefinovány jako Zpožděná 24 hod.
požární (bezdrátová) [87] nebo jako 24 hod. požární (bezdrátová) [88].

• Programování atributů všech bezdrátových zón (pouze PC5010 v2.0 a vyšší, PC5020,
PC585, PC1565-2P, PC1616, PC1832 a PC1864) se provádí v sekcích [101] - [132].

V Instalačním manuálu ústředny najdete popis jak nastavit ostatní programové sekce.

4.2 Zapnutí kontroly komunikace RF5132-433
Ústředna bude kontrolovat modul RF5132-433 pomocí sběrnice Keybus, když bude k  modulu
přihlášen minimálně jeden bezdrátový prvek. (Viz sekce 3.3 “Přihlašování zónových
bezdrátových prvků”). V systému bude modul RF5132-433 signalizován jako modul PC5132.
Kontrola modulu RF5132-433 :
1. Vystupte a znovu vstupte do programovacího režimu.
2. Zadejte číslo sekce [902] a počkejte asi 1 minutu (načítají se moduly připojené ke

sběrnici Keybus).
3. Programování ukončíte stiskem [#].
Jestliže bude některý z modulů odpojen od sběrnice, systém vyhlásí Poruchu komunikace
s modulem – General system Control (GEN SYS CONTR). Pokud chcete modul vyjmout,
musíte vypnout kontrolu modulu systému.
POZNÁMKA: Vymazání všech bezdrátových prvků z RF5132 může být signalizováno
jako  ztráta komunikace s modulem PC5132.
Vypnutí kontroly modulu RF5132-433
1. Odpojte modul RF5132-433 od sběrnice Keybus
2. Na systémové klávesnici postupně zadejte [*] [8] [Instalační kód].
3. Zadejte číslo sekce [902]. Ústředna zruší kontrolu modulů a během jedné minuty

načte moduly skutečně připojené ke sběrnici Keybus.
4. Programování ukončíte stiskem [#]
Přehled modulů kontrolovaných systémem
1. Zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu.
2. Vložte číslo sekce [903]. Na klávesnici se zobrazí všechny moduly skutečně

připojené v systému. Na LED klávesnici rozsvícená kontrolka 17 signalizuje, že
modul RF5132-433 je v systému. Na LCD klávesnici se na displeji objeví seznam
všech přihlášených modulů.
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3. Programování ukončíte stiskem [#].
Nezobrazí-li klávesnice modul RF5132-433 , může to být z následujících důvodů:
• Modul RF5132-433 není správně připojen ke sběrnici Keybus
• Přerušená sběrnice Keybus
• Nedostatečné napájecí napětí modulu RF5132-433
• Žádný bezdrátový prvek není přihlášen k modulu RF5132-433

4.3 Kontrola spojení bezdrátových zón
POZNÁMKA (pouze pro ústředny PC5010 v1.x): Má-li být zapnuta kontrola
bezdrátových zón, je třeba zvolit v ústředně použití (DEOL) dvojitých zakončovacích
odporů. Další informace jsou v systémovém Instalačním manuálu.
POZNÁMKA (pouze pro ústředny PC5010 v2.0, PC 5020, PC1565-2P, PC585,
PC1616, PC1832, PC1864): Má-li být zapnuta kontrola bezdrátových prvků, je třeba
zvolit zóně atribut “bezdrátová“ (sekce [101] - [132] pozice 8 do ZAP.
Okno kontroly spojení bezdrátových zón
Všechny zónové bezdrátové prvky vysílají po 12 minutách kontrolní signál. Nezachytí-
li přijímač tento signál během Okna kontroly spojení, je vyhlášena porucha.
Návod k nastavení kontrolního okna
1. Zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu.
2. Vložte číslo sekce [804] programování modulu RF5132-433 .
3. Vstupte do sekce [81].
4. Zadejte čas okna kontrolního spojení. Nastavení je možné provádět v 15 min.

krocích. Tovární nastavení je 10 (x 15 minut) tj. 150 minut (2.5 hodiny). Platné
hodnoty jsou v intervalu (10)-(96), tj. v rozmezí 2,5-24 hod.

5. Programování ukončíte stiskem [#].
Zapnutí a vypnutí kontroly spojení bezdrátových zón
Všechny bezdrátové zóny mají implicitně zapnutou kontrolu spojení. Toto nastavení
lze změnit ze systémové klávesnice podle následujícího postupu:
1. Zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu.
2. Vložte číslo sekce [804] programování modulu RF5132-433 .
3. V sekcích [82] - [85] vypnete nebo zapnete kontrolu bezdrátových zón.
4. Programování ukončíte stiskem [#].
Poznámka: Pokud je zóna nastavena na signalizaci detekce VF rušení, tak musí mít
tuto volbu vypnutou.

4.4 Detekce VF rušení
Modul RF5132 monitoruje úroveň rušivých signálů aby byl zaručen správný příjem
signálů z přihlášených bezdrátových prvků. Je-li rušivý signál detekován po dobu delší
pěti sekund, ústředna bezprostředně vyhlásí poruchu Tamper (na LCD klávesnici –
General system Tamper  (GEN SYS TAMP)). Továrně je detekce VF rušení zapnuta.
Poznámka:Doporučujeme tuto volbu vypnout.
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PROGRAMOVÁNÍ
Vypnutí detekce rušení provedete následovně:
1. Zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu.
2. Vložte číslo sekce [804] programování modulu RF5132-433 .
3. V sekci [90] přepněte do ZAP volbu [7].
4. Programování ukončíte stiskem [#].
RF5132-433 lze také naprogramovat k signalizaci VF rušení  pomocí zóny. Nejdříve
musíte vybrat nepoužitou zónu, která má signalizovat VF rušení. Při detekci VF rušení,
dojde k otevření zóny a systém signalizuje tamper. Při ukončení VF rušení  dojde
k zavření zóny a systém ukončí signalizaci tamperu.
Povolení detekce VF rušení zónou
1. Zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu.
2. Vložte číslo sekce [804] programování modulu RF5132-433 .
3. Vyberte si volnou zónu, která má signalizovat VF rušení. Na klávesnici vložte

dvoj-ciferné číslo zóny ([01]-[32]) a naprogramujte sériové číslo na [200000].
4. V sekci [93] zadejte toto dvoj-ciferné číslo zóny, která bude signalizovat detekci

VF rušení.
5. Vypněte kontrolu spojení u zóny detekce VF rušení – nastavte do polohy VYP

odpovídající volbu v sekci [82]-[85]. (Více viz. kapitola 4.3 )
6. Detekce VF rušení je nyní povolena. Programování ukončíte stiskem [#].
Poznámka: VF rušení signalizované pomocí zóny detekce VF rušení naprogramované

v sekci [93] je nezávislé na nastavení signalizace VF rušení (sekce [90], volba 7).

4.5 Softwarový reset modulu RF5132-433
Pomocí softwarového resetu se všechna nastavení sekce [804] vrátí na tovární
hodnoty. Je to rychlá cesta k vyjmutí všech bezdrátových prvků a k resetu ostatních
programových nastavení.
POZNÁMKA: Provedení softwarového resetu modulu RF5132-433 nebude mít vliv na
nastavení ústředny, týká se pouze sekce [804]. Reset ústředny neovlivní programové
nastavení modulu RF5132-433.
Nastavení hodnot do implicitního stavu se provede podle následujícího postupu:
1. Zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím vstoupíte do programovacího režimu.
2. Vložte číslo sekce [996].
3. Zadejte Instalační kód a pak znovu [996]. Software bude nastaven na tovární

hodnoty.
4. Chcete-li pokračovat v programování modulu vystupte (klávesou [#]) a znovu

vstupte do instalačního programování ([*] [8] [Instalační kód]).
Postup jak provést reset ústředny nebo jiných modulů naleznete v Instalačním
manuálu ústředny.

4.6 Výmaz bezdrátových prvků
Bezdrátové prvky lze vymazat postupem popsaným v kapitole 3.3. Naprogramujte
ESN [000000]. Bezdrátový prvek z této zóny bude vyjmut.
POZNÁMKA: Je třeba vypnut napájení, aby byla smazána poruchová hlášení
odhlášených zón. Nyní lze provést testování jednotlivých detektorů. Více viz kapitola 5



11

Testování a montáž
KAPITOLA 5 

5.1 Test příjmu bezdrátových prvků
Je velice důležité správně navrhnout dobré umístění všech bezdrátových prvků ještě
před konečnou montáží. Podle následujícího postupu otestujte sílu signálu mezi
RF5132-4332 a bezdrátovými prvky.
Lze provádět test všech prvků současně, nebo testovat jednotlivé prvky samostatně.
POZNÁMKA: Po přihlášení bezdrátových prvků je nutné vystoupit a znovu vstoupit do
instalačního režimu a teprve pak je možné testovat umístění bezdrátových prvků.
Testování všech prvků
1. Předběžně vyberte místo pro montáž RF5132-433 a jednotlivých detektorů.
2. Zadejte na systémové klávesnici [*] [8] [Instalační kód].
3. Zadejte Test všech prvků vložením čísla sekce [804], potom podsekce [90] a

přepněte volbu 8 do ZAP.
4. Stiskněte dvakrát klávesu #.
5. Vstupte čísla sekce [904], potom vložte [01].
6. Aktivujte následujícím způsobem vybraný bezdrátový prvek dokud se neobjeví

výsledek testu na displeji klávesnice nebo zvukově bzučákem či sirénou:
PIR detektor (WLS 904P(L)-433 / WLS 914-433): Vyjměte detektor z montážní
desky, počkejte asi 2 sekundy a opatrně vraťte detektor zpět (tak aby nedošlo
k poškození tamper kontaktu). LED dioda na detektoru WLS 904 5-krát blikne (na
WLS 914 4-krát blikne), čímž signalizuje, že došlo k přenosu. Ústředna bude
akusticky a na klávesnici zobrazovat výsledek testu. Test dalšího čidla se provádí
stejným způsobem.
POZNÁMKA: Když sejmete detektor z montážní desky (aktivuje se Tamper
kontakt), tak se detektor přepne do režimu Test detektoru. Během tohoto testu
detektor pomocí LED diody signalizuje zachycený pohyb. Pět sekund po
zachycení pohybu vyšle detektor do přijímače signál a LED dioda 5-krát zabliká.
Test se ukončí až po 10 zachyceném pohybu po umístění detektoru zpět do
montážní desky. Ústředna v testu bude ignorovat přijímané signály o detekci
pohybu, kromě signálů posílaných při aktivaci Tamper kontaku.
Kouřový detektor (WLS 906): Vyjměte detektor z montážní desky, počkejte asi 5
sekund a vraťte detektor zpět. Nebo přiložte magnet k označenému místu (čárka)
na detektoru. Potom odstraňte magnet.
Magnet (WLS 925L-433): Otevřete a zavřete kontakt pomocí magnetu. Po
zobrazení prvního výsledku testu zavřete kontakt alespoň na 10 sekund. Teprve
potom provádějte další test. Je-li jednotka již namontována na dveřích či okně,
zavřete je a otevřete.
Glassbreak (WLS 912L-433): Stiskněte a držte sepnuté příslušné tlačítko na
dobu 5 sekund. Potom uvolněte tlačítko. Klávesnice zobrazí výsledek testu.
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Přečtěte výsledek testu na systémové klávesnici:
Výsledek LED klávesnice LCD klávesnice Bzučák/siréna
Dobrý svítí kontrolka 1 Silny 1 x
Špatný svítí kontrolka 3 Slaby 3 x
Opakujte test dokud nedostanete za sebou 3-krát výsledek “dobrý”. Mezi testy
čekejte minimálně 10 sekund. Je-li výsledek testu “špatný“, umístěte bezdrátový
prvek na jiné místo. I malá změna místa může mít velký vliv na výsledek testu.

POZNÁMKA: Nikdy nemontujte detektor na místě kde je výsledek testu “špatný“.
7. Přejít k testování následujícího prvku lze až po dokončení a zobrazení výsledku

předchozího testu.
POZNÁMKA: Počkejte až proběhne test jednoho bezdrátového prvku a zobrazí se
výsledek testu. Teprve potom začněte s testováním dalšího prvku.

Pokračujte postupně s testováním bezdrátových detektorů dokud nebude
výsledek testu všech prvků alespoň dobrý. Pokud je výsledek testu několika
bezdrátových prvků “špatný“, vyberte pro modul RF5132-433 lepší umístění. (V
kapitole 2.2 najdete tipy na výběr vhodného umístění)

8. Chcete-li ukončit test signálu a vrátit se do instalačního programování stiskněte
dvakrát klávesu [#].

Test vybraného prvku
1. Předběžně vyberte místo pro montáž RF5132-433 a jednotlivých detektorů.
2. Zadejte na systémové klávesnici [*] [8] [Instalační kód].
3. Zadejte Test všech prvků vložením čísla sekce [804], potom podsekce [90] a

přepněte volbu 8 do VYP.
4. Stiskněte dvakrát klávesu #.
5. Vstupte čísla sekce [904].
6. Vložte dvojmístné číslo testovaného prvku.
7. Aktivujte způsobem popsaným v bodu 5 Testování všech prvků bezdrátový prvek

dokud se neobjeví výsledek testu na displeji klávesnice nebo zvukově bzučákem
či sirénou.

8. K otestování jiného prvku lze přejít stiskem klávesy # a pak postupem podle bodů
6-7 až po dokončení a zobrazení předchozího testu. Pokračujte postupně s
testováním bezdrátových detektorů dokud nebude výsledek testu “dobrý“. Pokud
je výsledek testu několika bezdrátových prvků “špatný“, vyberte pro modul
RF5132-433 lepší umístění.

9. Chcete-li ukončit test signálu a vrátit se do instalačního programování stiskněte
dvakrát klávesu [#].
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TESTOVÁNÍ A MONTÁŽ
5.2 Test bezdrátového ovladače

Bezdrátové ovladače nelze testovat pomocí způsobu, který byl popsán v předchozím
odstavci. Zjištění, zda přijímač RF5132-433 přijímá signál z těchto klíčenek se provede
následujícím testem:
WS4639 / WLS919: Test proveďte na různých místech instalace tak, že pomocí
tlačítek zapínáte a vypínáte systém.
Pokud ovladače nefungují na všech místech instalace, tak je zapotřebí změnit
umístění bezdrátového přijímače RF5132-433. Ke zlepšení příjmu dojde nejčastěji,
když se přijímač umístí výše.
Pokud změníte umístěné přijímače RF5132-433, tak opět opakujte pro všechny
detektory a ovladače testy popsané v kapitolách 5.1 a 5.2. Test provádějte do té doby,
dokud nenaleznete nejlepší umístění bezdrátového přijímače, detektorů a ovladačů.

Montáž RF5132-433 a bezdrátových detektorů
Pokud jste ukončili test přijímače RF5132-433 a všech bezdrátových detektorů (viz.
sekce 5.1) a výsledky testu byli dobré, tak můžete upevnit RF5132-433.
1. Protáhněte sběrnici Keybus skrz průchodky na zadní stěně přijímače.
2. Upevněte přijímač bezpečně na zeď.

Montáž bezdrátových detektorů
Pokud je 3x výsledek testu (viz. kapitola 5.1) deklarován jako dobrý, můžete připevnit
bezdrátový detektor na správné místo. Postup, jak upevnit detektor je popsán
v instalačním manuálu každého detektoru.

Nyní po montáži přijímače RF5132 a bezdrátových detektorů, si můžete přečíst
kapitolu 6, která se zabývá možnými chybovými stavy.
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Další poznámky
KAPITOLA 6 

6.1 Poruchová hlášení
Ústředna neustále sleduje několik možných poruchových stavů. Jestliže se objeví
některé z poruchových hlášení, tak se rozsvítí kontrolka “Porucha” a klávesnicový
bzučák každých deset sekund dvakrát zapípá. Stiskněte [*] [2] a prohlédněte druh
poruchy.
General System Tamper (Porušení ochrany modulu) – Tato porucha je
signalizována, pokud dojde k odstranění plastového krytu z přijímače RF5132 a/nebo
když je detekováno VF rušení.
General System Supervisory (Porucha komunikace s modulem) - Tato porucha je
signalizována, pokud ústředna ztratí spojení s nějakým modulem připojeným na
sběrnici. Do paměti událostí se zapíše detailnější popis této poruchy
Device Low Battery (Nízké napětí baterií bezdrátové zóny) – Tato porucha je
signalizována když bezdrátový detektor detekuje a signalizuje nízké napětí baterií.
Stisknutím klávesy [7] jednou, podruhé a potřetí lze zjistit, který detektor má nízké
napětí baterií. Na LED klávesnici bude tato porucha signalizována pomocí kontrolek 1
až 8.
Zone Tamper (Tamper zóny) – Tato porucha je signalizována při sundání
bezdrátového detektoru ze zdi.
Zone Fault (Zkrat zóny neboli ztráta spojení) – Každý detektor posílá kontrolní signál
každých 15 minut. Pokud přijímač nezachytí tento signál v nastaveném okně
kontrolního spojení, tak vyhlásí tuto poruchu.
Nepravidelnost spojení – Každý detektor posílá kontrolní signál každých 15 minut.
Pokud přijímač nezachytí tento signál v 15-min. okně, tak vyhlásí tuto poruchu na
zóně. Tato porucha je signalizována pouze na ústřednách PC 1616, PC 1832, PC
1864.

Tamper spínače
Na základní desce modulu RF5132 jsou dva tampery. Jeden tamper kontakt
signalizuje otevření skříně a druhý reaguje na sejmutí modulu se zdi. Oba signalizují
porušení ochrany modulu.

6.2 Detekce VF rušení
Modul RF5132 monitoruje úroveň rušivých signálů aby byl zaručen správný příjem
signálů z přihlášených bezdrátových prvků. V kapitole 4.4 najdete více informací o
programování detekce VF rušení.
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6.3 Přenos hlášení nízkého napětí baterií
Během kontrolního přenosu bezdrátová jednotka přenáší zároveň údaje o stavu
baterií. Nízké napětí indikuje systém poruchovým hlášením Nízké napětí bezdrátové
zóny.
Systém čeká s přenosem této poruchy na monitorovací stanici po dobu Zpoždění
přenosu hlášení slabých baterií naprogramovanou v sekci [370]. Jestliže budou
slabé baterie vyměněny, poruchové hlášení slabých baterií se nepřenese.

Výměna baterií bezdrátových zařízení
1. Vyjměte zařízení z montážní desky. To způsobí tamper poplach.
2. Nahraďte vybité baterie novými. Postupujte podle návodu pro příslušný

bezdrátový prvek. Dbejte na správnou polaritu vkládaných článků.
3. Po vložení nových baterií zasuňte bezdrátový prvek do montážní desky. Následně

se odešle do modulu RF5132-433 kód Obnovení po tamperu a Obnovení po
poruše baterií na zóně.

POZNÁMKA: Je-li potřeba vyměnit baterie u jednoho z bezdrátových zařízení, je
vhodné vyměnit baterie  všech bezdrátových zařízení.
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Tipy a triky
KAPITOLA 7 

Na modulu RF5132-433 se nacházejí dvě LED diody, které usnadní nainstalování
modulu a minimalizaci problémů. V klidovém stavu LED signalizuje příjem signálu od
přihlášených/nepřihlášených čidel.
• Zelená LED bliká pokud je přijat signál z přihlášeného čidla.
• Červená LED bliká pokud je přijat signál z nepřihlášeného čidla.
Pokud je ústředna v testu, tak zelená LED blikáním signalizuje příjem od čidla s daným
sériovým číslem. Příjem ostatních signálů (také příjem signálů od přihlášených čidel) je
signalizováno červenou LED diodou.
1. Když vkládáte dvoumístní číslo zóny a přihlašujete bezdrátové
zařízení, klávesnice dlouze pípne.
Nemůžete zadávat ESN pokud není modul RF5132-433 připojen ke sběrnici Keybus
(viz kapitola 2).
2. Je zadáno ESN, ale když aktivujete bezdrátový prvek, není
zobrazen na systémové klávesnici
• Zkontrolujte, zda je ESN zadáno správně.
• Zjistěte, zda zóna přiřazena správně do bloku.
• Ujistěte se, zda není bezdrátová zóna definována zároveň jako drátová.
• Zkontrolujte, zda není bezdrátová zóna programována jako nulová a že je

nastavený osmý atribut zóny. Zóny pro bezdrátové detektory kouře musí být
naprogramovány na typ [87] nebo [88].

3. Po Testu umístění je výsledek “špatný“
• Zkontrolujte, zda testujete správnou zónu.
• Zkontrolujte, zda zadané ESN odpovídá ESN uvedenému na zadní straně

bezdrátového prvku.
• Zkontrolujte, zda bezdrátový prvek není mimo dosah přijímače RF5132-433 .

Otestujte bezdrátový prvek v té samé místnosti kde je umístěn přijímač.
• Zkontrolujte, zda je modul RF5132-433 připojen ke sběrnici Keybus.
• Ověřte, zda je postup testování zón správný (viz kapitola 5.1 a 5.2).
• Zjistěte jestli jsou správně vloženy baterie.
• Ověřte, zda nějaký velký kovový objekt nesnižuje dosah přijímače RF5132-433.
Bezdrátová zařízení musí být umístěna pouze na takových místech kde byl výsledek
Testu umístění “dobrý“. Jestliže je výsledek Testu umístění “špatný“, posuňte přijímač
na jiné místo (viz kapitola 2.2).
4. LED dioda na PIR detektoru se nerozsvítí při pohybu před ním
LED dioda indikuje pohyb pouze v testovacím režimu. Bližší informace jsou
v Instalačním manuálu k WLS 904.
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Programovací tabulky
KAPITOLA 8 

[804] Bezdrátový expandér RF5132-433
• Je požadováno šestimístné vkládání ESN sériového čísla (viz kapitola 3.2)
• Při přihlašování bezdrátových prvků s pětimístným ESN je potřeba před ESN vložit

nulu.
Registrační číslo bezdrátových zónových prvků
Implicitně 000000

[01] Zóna 1 __________________ [17] Zóna 17 __________________

[02] Zóna 2 __________________ [18] Zóna 18 __________________

[03] Zóna 3 __________________ [19] Zóna 19 __________________

[04] Zóna 4 __________________ [20] Zóna 20 __________________

[05] Zóna 5 __________________ [21] Zóna 21 __________________

[06] Zóna 6 __________________ [22] Zóna 22 __________________

[07] Zóna 7 __________________ [23] Zóna 23 __________________

[08] Zóna 8 __________________ [24] Zóna 24 __________________

[09] Zóna 9 __________________ [25] Zóna 25 __________________

[10] Zóna 10 __________________ [26] Zóna 26 __________________

[11] Zóna 11 __________________ [27] Zóna 27 __________________

[12] Zóna 12 __________________ [28] Zóna 28 __________________

[13] Zóna 13 __________________ [29] Zóna 29 __________________

[14] Zóna 14 __________________ [30] Zóna 30 __________________

[15] Zóna 15 __________________ [31] Zóna 31 __________________

[16] Zóna 16 __________________ [32] Zóna 32 __________________
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PROGRAMOVACÍ TABULKY

Registrační číslo bezdrátového ovladače
Implicitně 000000
[41] Ovladač 01 __________________ [49] Ovladač 09 __________________

[42] Ovladač 02 __________________ [50] Ovladač 10 __________________

[43] Ovladač 03 __________________ [51] Ovladač 11 __________________

[44] Ovladač 04 __________________ [52] Ovladač 12 __________________

[45] Ovladač 05 __________________ [53] Ovladač 13 __________________

[46] Ovladač 06 __________________ [54] Ovladač 14 __________________

[47] Ovladač 07 __________________ [55] Ovladač 15 __________________

[48] Ovladač 08 __________________ [56] Ovladač 16 __________________

Nastavení funkčních kláves bezdrátových ovladačů a klávesnic
Vloženo Nastavená funkce Vloženo Nastavená funkce

00 Nulová klávesa  16 [*] [0] Rychlý odchod
01-02 Pro budoucí použití 17 [*] [1] Aktivace zón typu

Doma/odchod
03 Zapnutí doma 18 Pro budoucí použití
04 Zapnutí odchod 19 [*] [7] [3] Ovládání výstupu #3
05 [*] [9] Zapnutí bez vstupního

zpoždění
20 Pro budoucí použití

06 [*] [4] Zvonkohra ZAP/VYP 21 [*] [7] [4] Ovládání výstupu #4
07 [*] [6] [- - - -] [4] Systém. Test 22-26 Pro budoucí použití

08-12 Pro budoucí použití 27 Vypnutí systému (deaktivace)
13 [*] [7] [1] Ovládání výstupu #1 28 Požární poplach
14 [*] [7] [2] Ovládání výstupu #2

Reset senzoru
29 Nouzový poplach

15 Pro budoucí použití 30 Tíseň
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PROGRAMOVACÍ TABULKY
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 1
[61] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 2
[62] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 3
[63] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 4
[64] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 5
[65] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 6
[66] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 7
[67] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30
Funkční klávesy bezdrátových ovladačů bloku 8
[68] Funkční klávesa 1 ______ 03 Funkční klávesa 3 ______ 27

Funkční klávesa 2 ______ 04 Funkční klávesa 4 ______ 30

[69] Přiřazené bezdrátových ovladačů do bloků
Implicitně = 01
Bezdr. ovladač 01 ______ Bezdr. ovladač 09 ______

Bezdr. ovladač 02 ______ Bezdr. ovladač 10 ______

Bezdr. ovladač 03 ______ Bezdr. ovladač 11 ______

Bezdr. ovladač 04 ______ Bezdr. ovladač 12 ______

Bezdr. ovladač 05 ______ Bezdr. ovladač 13 ______

Bezdr. ovladač 06 ______ Bezdr. ovladač 14 ______

Bezdr. ovladač 07 ______ Bezdr. ovladač 15 ______

Bezdr. ovladač 08 ______ Bezdr. ovladač 16 ______
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Kontrolní spojení
[81] Okno kontrolního spojení Implicitně 10

______ Nastavení je možné v 15 min. intervalech. Platné hodnoty jsou v
intervalu (10)-(96), což odpovídá rozmezí 2,5-24 hod.

[82] Kontrolní spojení
Implicitně ZAP ZAP VYP

_____ Pozice 1 Kontrolní spojení pro zónu 1 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 2 Kontrolní spojení pro zónu 2 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 3 Kontrolní spojení pro zónu 3 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 4 Kontrolní spojení pro zónu 4 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 5 Kontrolní spojení pro zónu 5 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 6 Kontrolní spojení pro zónu 6 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 7 Kontrolní spojení pro zónu 7 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 8 Kontrolní spojení pro zónu 8 zapnuto Vypnuto

[83] Kontrolní spojení
Implicitně ZAP ZAP VYP

_____ Pozice 1 Kontrolní spojení pro zónu 9 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 2 Kontrolní spojení pro zónu 10 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 3 Kontrolní spojení pro zónu 11 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 4 Kontrolní spojení pro zónu 12 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 5 Kontrolní spojení pro zónu 13 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 6 Kontrolní spojení pro zónu 14 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 7 Kontrolní spojení pro zónu 15 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 8 Kontrolní spojení pro zónu 16 zapnuto Vypnuto
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PROGRAMOVACÍ TABULKY
 [84] Kontrolní spojení

Implicitně ZAP ZAP VYP

_____ Pozice 1 Kontrolní spojení pro zónu 17 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 2 Kontrolní spojení pro zónu 18 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 3 Kontrolní spojení pro zónu 19 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 4 Kontrolní spojení pro zónu 20 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 5 Kontrolní spojení pro zónu 21 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 6 Kontrolní spojení pro zónu 22 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 7 Kontrolní spojení pro zónu 23 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 8 Kontrolní spojení pro zónu 24 zapnuto Vypnuto

[85] Kontrolní spojení
Implicitně ZAP ZAP VYP

_____ Pozice 1 Kontrolní spojení pro zónu 25 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 2 Kontrolní spojení pro zónu 26 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 3 Kontrolní spojení pro zónu 27 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 4 Kontrolní spojení pro zónu 28 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 5 Kontrolní spojení pro zónu 29 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 6 Kontrolní spojení pro zónu 30 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 7 Kontrolní spojení pro zónu 31 zapnuto Vypnuto

_____ Pozice 8 Kontrolní spojení pro zónu 32 zapnuto Vypnuto
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[90] Ostatní programové volby
Implicitně Pozice ZAP VYP

VYP ___ 1-2 Pro budoucí použití

VYP ___ 3 Tamper na zeď vypnut zapnut

VYP ___ 4 Tamper krytu vypnut zapnut

ZAP ___ 5 VF nepravidelnost vypnuta zapnuta

VYP ___ 6 Pro budoucí použití

ZAP ___ 7 Detekce VF rušení vypnuta zapnuta

VYP ___ 8 Test všech prvků Test vybraného
prvku

[93] Zóna detekce VF rušení
Implicitně 00

____ Vyberte volnou zónu, která bude signalizovat Tamper, pokud je
detekováno VF rušení. (Platné hodnoty jsou 01-32, 00 = nepoužito)




