
UPOZORNĚNÍ: Tento návod obsahuje informace o omezení ve využívání výrobku a jeho funkci, a také informace o omezení odpovědnosti výrobce. Celý 
návod si pečlivě přečtěte. 

  
 

Pro stažení plné verze instalačního manuálu prosím navštivte  
www.dsc.com/m/29008413 nebo naskenujte QR kód nacházející se vpravo. 

 
 

Zabezpečovací ústředna Power Neo v1.1 Zkrácený instalační manuál 

 

Rychlé nastavení 
1 Nákres Navrhněte rozmístění včetně všech detektorů, 

zónových expandérů, klávesnic a dalších 
požadovaných modulů v objektu. 

2 Montáž Vyberte místo pro umístění zabezpečovací ústředny 
a upevněte ji na zeď pomocí šroubů a hmoždinek. 

3 Kabeláž Zapojte veškerou kabeláž modulů, zón, sirény, 
telefonní linky a zapojte uzemnění. Poznamenejte si 
sériová čísla modulů. 

4 Napájení Připojte baterii a zapněte napájení ústředny. Baterie 
musí být připojena.  

5 Přihlášení první 
klávesnice 

Drátová: Zapojte klávesnici na sběrnici Corbus, 
zapněte napájení ústředny a poté na klávesnici 
stiskněte libovolné tlačítko.  

Bezdrátová: Zapojte modul HSM2Host na sběrnici 
Corbus, poté zapněte napájení ústředny a 
bezdrátové klávesnice. Stiskněte na klávesnici 
libovolné tlačítko pro její přihlášení. Současně se 
přihlásí i modul HSM2Host. Případně nejdříve 
přihlaste klávesnici s přijímačem. 

6 Přihlášení 
modulů 

[*][8][Instalační kód][902] podsekce [000]. Stiskněte 
[*] pro zahájení automatického přihlašování. 
Modulům jsou automaticky přiřazeny sloty. 
V podsekci [002] lze listovat mezi modul, uvidíte 
jejich přiřazený slot a lze ho změnit zadáním 2-
místného čísla.  

7 Přihlášení 
bezdrátových 
zařízení 

[*][8][Instalační kód][804] podsekce [000].  

Poznámka: Jako první musí být přihlášen modul 
HSM2HOST nebo klávesnice s přijímačem. 

8 Programování Základní programování:  
[*][8][Instalační kód] 

[001]/[002] > Typ zóny/Atributy zóny  

[005]>[001] Časovače blok 1: - Vstupní zpoždění - 
Vstupní zpoždění 2 – Doba pro odchod 

[301]>[001] Telefonní číslo 1  
[310]>[000] ID kód systému (pro PCO) 

9 Test Kompletně otestujte systém pro ověření, že všechny 
vlastnosti a funkce fungují podle nastavení. 

- [901] Instalační test chůzí  

- [904] Test pokrytí (Test umístění bezdrátových 
zařízení) 

 

Kompatibilní zařízení  
V tomto dokumentu, x v názvu zařízení představuje komunikační 
frekvenci takto: 9 (912-919 MHz), 8 (868MHz), 4 (433 MHz). 

Tabulka 1-1 Kompatibilní zařízení 

Zařízení 

Bezdrátová klávesnice HS2LCDWFx, HS2LCDWFPx, 
HS2LCDWFPVx 

Drátová klávesnice s obousměrnou 
bezdrátovou nadstavbou 

HS2LCDRFx, HS2LCDRFPx, 
HS2ICNRFx, HS2ICNRFPx 

Drátová klávesnice HS2LCD, HS2LCDP, HS2ICN, 
HS2ICNP, HS2LED 

Dotyková klávesnice HS2TCHP 

Modul obousměrné bezdrátové 
nadstavby 

HSM2HOSTx 

8-mi zónový expander HSM2108 

8 slaboproudých PGM výstupů HSM2208 

Napájecí zdroj HSM2300 

Napájecí zdroj + 4 výkonové PGM 
výstupy 

HSM2204 

Náhradní komunikátor 3G2080, 3G2080R, TL280, 
TL280R, TL2803G, TL2803GR, 
PCL-422 

Bezdrátová PG zařízení 

Kouřový detektor PGx926, PGx916 

Detektor oxidu uhelnatého (CO) PGx913 

PIR detektor PGx904(P), PGx934(P), PGx924, 
PGx974(P), PGx994 

PIR+MW detektor PGx984(P) 

Detektor tříštění skla PGx912 

Otřesový detektor PGx935 

Detektor zaplavení PGx985 

Teplotní detektor (vnitřní) PGx905 

Venkovní teplotní sonda  
(požaduje PGx905) 

PGTEMP-PROBE 

Ovladač PGx939, PGx929,  
PGx938, PGx949 

Siréna PGx901, PGx911 

Opakovač PGx920 

Magnetický kontakt PGx975, PGx945 

Přijímače pro PCO 

SG-System I, II, III, IV 

Kryty 

Lze použít kryty PC5003CD, PUC1 a jiné tak, aby vyhovovaly různým 
konfiguracím systému. 

  
DSC-8181-1 
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Bezpečnostní pokyny pro pracovníky servisu  
UPOZORNĚNÍ: Při užívání zařízení připojených k telefonní síti, existují základní 
bezpečnostní pokyny, které se musí dodržet. Uschovejte si tento návod pro budoucí 
použití. Informujte koncového uživatele o bezpečnostních opatřeních, které musí 
být dodržována. 

Před instalací zařízení 
Zkontrolujte, zda obsahuje balení následující položky:  

 Instalační a uživatelský manuál, včetně bezpečnostních pokynů.  

Přečtěte si a uschovejte si tyto pokyny! Dodržujte veškerá varování a pokyny 
uvedené v tomto dokumentu a/nebo u jednotlivých zařízení.  

 Zabezpečovací ústředna HS2016/2032/2064/2128 

 Montážní materiál  

Výběr vhodného místa pro umístění 
zabezpečovací ústředny  
Použijte následující seznam jako vodítko pro nalezení vhodného místa pro instalaci 
tohoto zařízení:  

 Místo poblíž telefonní zásuvky a síťového napájení. 

 Vyberte místo, kde nedochází k vibracím a úderům. 

 Umístěte ústřednu na rovnou, pevnou stěnu a držte se následujícími pokyny. 
Nepoužívejte prodlužovací šňůry pro napájení tohoto zařízení.  

Nepřipojujte ústřednu na stejný elektrický okruh jako spotřebiče s velkou 
spotřebou. 

Nevybírejte místo pro ústřednu, které ji vystavuje přímému slunečnímu záření, 
nadměrnému teplu, vlhkosti, výparům, chemickým látkám nebo prachu.  

Neinstalujte toto zařízení v blízkosti vody. (např. u vany, u umyvadla, ve vlhkém 
suterénu, nebo v blízkosti bazénu, apod.).  

Neinstalujte toto zařízení a jeho příslušenství v místech, kde může dojít k výbuchu.  

Nepřipojujte ústřednu do zásuvek, které jsou ovládány vypínači, časovým spínače, 
blízko zdrojů rušení. 

Neumisťujte ústřednu v blízkosti topení, klimatizace, ventilátorů a ledničky. 

Vyhýbejte se zdrojům rádiového rušení 

Neumisťujte toto zařízení do blízkosti nebo na velké kovové předměty 

 Informace o umístění detektorů kouře a oxidu uhelnatého (CO) naleznete 
v sekci "kouřové hlásiče". 

Požadované bezpečnostní opatření v průběhu 
instalace: 
 Nikdy neprovádějte instalaci tohoto zařízení a práci na telefonní lince během 

bouřky! 

 Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních drátů nebo svorek. 

 Zajistěte umístění kabelů tak, aby nemohlo dojít k nehodě. Připojené vodiče 
nesmí být mechanicky namáhány. 

 Používejte pouze transformátor dodávaný k výrobku. 
Varování: Toto zařízení nemá síťový vypínač. Je nutné zajistit snadný přístup k 
napájení zařízení pro jeho vypnutí. 

Důležitá poznámka 
Toto zařízení smí být montováno ve vnitřních prostředích I dle ČSN EN50131-1 
čl.7.1. Zařízení je napájeno z vestavěného transformátoru a může být instalováno, 
udržováno a opravováno pouze osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.  

Při připojování zařízení k elektrické síti a/nebo telekomunikační síti, dodržujte 
základní bezpečnostní pokyny. Viz bezpečnostní pokyny v tomto manuálu a uložte si 
je pro budoucí použití. Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem 
a/nebo zranění, dodržujte následující: 

Nepokoušejte se výrobek sami opravit. Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti 
vyměnitelné samotným uživatelem. Při otevření nebo sejmutí krytu se můžete 
vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Svěřte provedení servisu 
kvalifikovaným osobám. Nikdy sami neotvírejte zařízení. Používejte pouze schválené 
příslušenství pro toto zařízení. Na horní straně krytu tohoto zařízení nesmí být 
položen žádný předmět! Kryt je upevněn na stěnu a nemusí být schopen unést 
přídavnou zátěž! Zajistěte, aby nedošlo k vylití tekutiny do krytu. Během bouřky se 
nedotýkejte samotného zařízení ani připojených vodičů; mohlo by dojít k úrazu 
elektrickým proudem. Nikdy se nedotýkejte neizolovaných drátů nebo svorek, 
dokud nedojde k odpojení zařízení od elektrické sítě a od telekomunikační sítě! 
Ujistěte se, že přívodní vodiče jsou umístěny tak, aby nemohlo dojít k nehodám. 
Připojené vodiče nesmí být vystaveny nadměrnému mechanickému namáhání. Na 
zařízení nesmí být vylita žádná tekutina. Zabezpečovací systém nesmí být použit pro 

signalizaci úniku plynu, pokud je zařízení nainstalováno poblíž jeho úniku. 
Nevystavujte připojené vodiče nadměrnému mechanickému namáhání. 

Tyto bezpečnostní pokyny nebrání v možnosti kontaktu distributora a/nebo výrobce 
pro získání dalších vysvětlení a/nebo odpovědí na své obavy. 

Instalace  

Montáž krytu 
Umístěte ústřednu na suché místo, nejlépe v blízkosti nespínaného 
síťového napájení a příchozí telefonní linky. Před připojením síťového 
napájení a baterie musí být zapojena všechna kabeláž.  

Popis svorek  
Na ústředně PowerSeries Neo se nacházejí následující svorky. 

Svorka Popis 

AC Napájecí svorky. 

Před připojením síťového napájení nejdříve připojte 
baterii. Nepřipojujte baterii nebo transformátor, dokud 
není zapojena všechna kabeláž. 

BAT+, 
BAT- 

Svorky baterie. Používá se jako záložní napájení a 
v případě, kdy je vyžadován vyšší proud, než je schopen 
dodat transformátor. Například, když je systém v 
poplachu. Nepřipojujte baterii, dokud není zapojena 
všechna kabeláž. 

AUX+, 
AUX- 

Svorky zdroje ústředny. Používají se k napájení modulů, 
detektorů, relé, LED, atd.  

Max. zatížení je 500mA. Připojte kladný vodič zařízení ke 
svorce AUX+ a záporný vodič na svorku AUX-. 

BELL+, 
BELL- 

Sirénový výstup. Připojte kladný vodič sirény ke svorce 
BELL+ a záporný vodič na svorku BELL-. 

RED, BLK, 
YEL, GRN 

Sběrnice CORBUS. Slouží pro komunikaci ústředny s 
jednotlivými moduly. 

Každý modul má čtyři svorky CORBUS, které se používají 
pro připojení na CORBUS sběrnici.  

PGM1 až 
PGM4 

Programovatelné výstupy. Používají se k aktivaci zařízení, 
např. LED. (PGM1, PGM3 a PGM4: 50mA, PGM2: 300 mA, 
nebo může být nastaven jako vstup) 

Z1 až Z8 

COM 

Vstupní svorky prvních 8 zón systému. Doporučujeme, aby 
do každé zóny byl připojen pouze 1 detektor. Nicméně, 
může jich tam být ale zapojeno více. 

TIP,RING,  
T-1, R-1 

Připojení telefonní linky. 

EGND Připojení zemnění. 

PCLINK_1 DLS/SA 

PCLINK_2 DLS/SA, náhradní komunikátor 

Zapojení sběrnice Corbus 
Svorky RED a BLK (červený a černý) jsou určeny pro napájení, zatímco 
svorky GRN a YEL (zelený a žlutý) pro data. Tyto čtyři svorky Corbus 
sběrnice na ústředně musí být připojené k odpovídajícím svorkám na 
všech modulech. 

Při zapojování sběrnice dodržujte následující pokyny: 

 Použijte vodiče o minimálním průměru 0,6mm, nejlépe dva 
twistované (kroucené) páry 

 Moduly mohou být k ústředně připojeny v sérii nebo pomocí 
odboček ve tvaru T 

 Pro sběrnici Corbus nepoužívejte stíněné kabely 

Poznámka: Každý modul lze připojit kdekoliv na sběrnici Corbus. Nejsou 
vyžadovány samostatné vodiče vedoucí ke klávesnicím, zónovým 
expandérům atd.  
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Poznámka: Maximální délka vodiče od ústředny k modulu nesmí 
přesáhnout 305m. Nepoužívejte stíněné vodiče pro Corbus sběrnici. 

 

Obrázek 2-1: Zapojení sběrnice 

Modul (A) a (B) jsou zapojené správně, jsou nainstalovány do vzdálenosti 
305m od ústředny. Modul (C) není zapojen správně, neboť je od ústředny 
dále než 305m. 

Proudové odběry 
Systém nebude správně fungovat, dojde-li k přetížení zdroje ústředny 
nebo pomocných zdrojů. Při výpočtu odběru použijte následující údaje. 

Tabulka 2-1: Proudové zatížené výstupů 

Zařízení Výstup Zatížení (12VDC) 

HS2016 

HS2032 

HS2064 

HS2128 

AUX: 500mA. Odečtěte od uvedené hodnoty odběr 
každé klávesnice, expandéru, a příslušenství 
připojeného ke svorce AUX nebo Corbus. 
Minimálně 100mA musí být zajištěno jako rezerva 
pro Corbus. 

BELL: 700mA trvalý odběr, 2A špičkový odběr. Je k 
dispozici pouze, pokud je připojena záložní baterie. 

HSM2208 AUX: 250mA trvalý odběr. Odečtěte od uvedené 
hodnoty odběr každého připojeného zařízení. 
Odečtete celkový proudový odběr z této svorky 
z odběrů AUX výstupu / Corbus na ústředně. 

HSM2108 AUX: 100mA trvalý odběr. Odečtěte od uvedené 
hodnoty odběr každého připojeného zařízení. 
Odečtete celkový proudový odběr z této svorky 
z odběrů AUX výstupu / Corbus na ústředně. 

Zabezpečovací ústředna 

Proud 500mA dostupný pro zařízení připojené ke svorkám AUX, PGM a 
pro moduly připojené ke svorkám Corbus. Minimálně 100mA musí 
rezervováno pro Corbus. 

Odběr z hlavní desky ústředny: 

Maximální hodnoty (v klidu i v alarmu) 

 

AUX (500mA max. s PGM1-4) 

 

 

CORBUS (500mA max)*** 

 

 

PCLink+ (komunikátor: 125mA) 

 

 

 

Součet (nesmí překročit 500mA) 

 

 

*** Viz Tabulka odběrů jednotlivých modulů na Corbus  

Tabulka 2-2: Odběry jednotlivých modulů na Corbus 

Zařízení 
Odběr 
(mA) 

x Počet Celkem (mA) 

HS2LCD 105 x   

HS2ICN 105 x   

HS2LED 105 x   

HS2LCDP 105 x   

HS2ICNP 105 x   

HS2LCDRF 105 x   

HS2ICNRF 105 x   

HS2ICNRFP 105 x   

HS2TCHP 160 x   

Proud požadovaný pro připojené zařízení =  

HSN2108* 30 x   

HSM2208* 40 x   

HSM2300/2204* 35 x   

HSM2HOSTx 35 x   

HSM2955 150 x   

3G2080(R)/ TL2803G(R)/ 

TL280(R) 

125 
(PCLink) 

x   

Celkový proud odebíraný z Corbus =  

* Zařízení připojené k těmto modulům jsou napájeny z Corbus sběrnice a 
proto musí být tento proudový odběr přičten k celkovému odběru z 
Corbus sběrnice. Odběr jednotlivých zařízení je uveden v jejich 
instalačních manuálech. 

 

Limit kapacity kabeláže 

Zvyšování kapacity vedení negativně ovlivňuje přenos dat a zpomaluje 
systém. Každá přidaná větev Corbus kapacitu zvyšuje. Měrná kapacita 
použitého kabelu ovlivňuje maximální povolenou vzdálenost mezi 
modulem a ústřednou.   

Tabulka 2-3: Kapacita kabeláže 

Kapacita na 300m Celková délka Corbus 

15 nF 1616 m 

20 nF 1220 m 

25 nF 976 m 

30 nF 810 m 

35 nF 693 m 

40 nF 608 m 

 

Síťové napájení (transformátor) 

Primární napětí:  220-240V/50 Hz/0,2A 

Sekundární napětí: 16,5VAC, min. 40VA 

Upozornění: Nepřipojujte baterii nebo transformátor, dokud není 
zapojena všechna kabeláž. 

Baterie 

Nepřipojujte baterii, dokud není zapojena všechna kabeláž. 

Poznámka: Používejte utěsněný olověný akumulátor, nebo gelový 
akumulátor. 

Připojte červený vodič pro baterii ke kladnému pólu baterie a černý vodič 
pro baterii k zápornému pólu baterie.  
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Kabeláž 

Zapojení zón 

Vypněte napájení ústředny a dokončete zapojení všech zón.  

Do zónových vstupů lze připojit zařízení s NO výstupem (např. kouřové 
detektory), zařízení s NC výstupem (např. dveřní kontakty). Zabezpečovací 
ústředna může být nastavena na zóny normálně zavřené (NC), zakončené 
jedním rezistorem (EOL) nebo dvěma rezistory (DEOL) 

Programování zóny se provádí pomocí následujících programových sekcí: 

 [001] Definice zón 

 [013] volba [1] – zakončení NC nebo EOL 
 volba [2] – zakončení EOL nebo DEOL 

Při zapojování zón dodržujte následující pokyny: 

 Použijte vodiče o průměru 0,6–1mm 

 Nepoužívejte stíněné vodiče. 

 Odpor vodiče nesmí překročit 100Ω. 

 Používají se zakončovací odpory 5600Ω. 
 

Tabulka 2-4 Odpor zóny  

Vodič  
(průměr) 

Maximální délka zóny 

(odpor vodiče k čidlu a zpět) 

0,6 mm 914 m 

0,8 mm 1493 m 

0,9 mm 1889 m 

1,0 mm 2377 m 

Délka odpovídá max. povolenému odporu vodiče 100Ω. 
 

Jednoduchý zakončovací rezistor (EOL) 

Při použití jednoho zakončovacího odporu na konci zóny, ústředna 
detekuje, zda je zóna ve střežení, otevřená, nebo ve zkratu. Pro správnou 
funkci kontroly je zapotřebí, aby byl zakončovací odpor umístěn na konci 
zónového vedení. 

Chcete-li nastavit jednoduché zakončení zón, nastavte v sekci [013] volby 
[1] a [2] na VYP.  

Poznámka: Tato volba by měla být vybrána, pokud se používají zařízení 
s výstupem typu NC, NO a nebo pokud se jedná o magnetické kontakty. 

Obrázek 2-2: Zapojení typu EOL 

 

Dvojitý zakončovací rezistory (DEOL) 

Při použití dvou zakončovacích odporů na konci zóny, ústředna detekuje 
díky druhému odporu, zda je zóna ve střežení, v poruše, nebo má narušen 
tamper kontakt.  

Poznámka: Každá zóna definovaná jako požární zóna nebo 24h kontrolní 
zóna musí být zapojena s jedním odporem (typ EOL) nezávisle na 
nastavení zakončení zón v ústředně. Pokud změníte zakončení zón z DEOL 
na EOL nebo z NC na DEOL, odpojte z ústředny veškeré napájení a po chvíli 
ho opět zapněte. 

Chcete-li nastavit jednoduché zakončení zón, nastavte v sekci [013] volbu 
[1] na VYP a volbu [2] na ZAP.  

 

Obrázek 2-3: Zapojení typu DEOL 

 

Zapojení Aux výstupu  

Tyto svorky zajišťují napájení 11,3-12,5VDC/500mA (sdílený s PGM výstupy 
a sběrnice Corbus). Připojte kladný pól zařízení ke svorce AUX+, záporný 
na GND. Výstup AUX je chráněn; pokud je z těchto svorek odebírán příliš 
vysoký proud (zkrat), je výstup dočasně odpojen, dokud nebude porucha 
odstraněna. 

Zapojení PGM výstupu 

Min/max provozní napětí pro zařízení, senzory a moduly je 9,5-14VDC.  

Při aktivaci spíná PGM výstup na GND. Připojte kladný vodič zařízení ke 
svorce AUX+ a záporný vodič na PGM svorku. 

PGM 1, 3, 4 lze zatížit až 50mA, PGM 2 lze zatížit až 300 mA.  

Výstup PGM 2 může být použit pro 2-drátové kouřové detektory.  

Poznámka: Na požárních zónách se používá EOL zakončení.  

Obrázek 2-4: Zapojení LED kontrolky s ochranným odporem, relé a AUX 
vstupu. 

 

  

Zapojení sirénového výstupu 

Sirénový výstup: 10,4-12,5VDC zatížení až 700mA. 

Poznámka: Signalizace alarmu je možná stálým nebo přerušovaným 
tónem.  

Obrázek 2-5: Zapojení sirény 

 

Sirénový výstup je kontrolovaný a chráněný 2A PTC. Pokud není výstup 
použit, tak zapojte mezi svorky BELL+ a BELL- odpor 1000Ω, v opačném 
případě bude ústředna hlásit poruchu sirény. 

Zapojení telefonní linky 

Zapojte svorky komunikátoru ústředny (TIP, Ring, T-1, R-1) na RJ-31x 
konektor podle následujícího obrázku. Při zapojení více zařízení na 
telefonní linku je zapotřebí zapojit je za sebou.  

Použijte vodič o průměru min. 0,3mm 
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Obrázek 2-6: Zapojení telefonní linky 

 

Komunikační formát se programuje v sekci [350]. Směrování 
komunikátoru se nastavuje v sekcích [311]- [318]. 

Zapojení zemnění 

Obrázek 2-7: Instalace uzemnění 

Utáhněte matici tak, aby se přerušila barva  
a vytvořilo se dobré spojení se skříní 

 

Poznámka: Použijte izolovaný zelený vodič (min. 0,6mm). Připojte svorku 
EGND na uzemňovací vodič od elektrické instalace budovy a na některý z 
dostupných otvorů na zadní nebo boční straně kovového krytu. Viz schéma 
umístěné na dvířkách krytu, kde naleznete doporučené body pro EGND a 
hardwarové doporučení.  

Poznámka: Vodič a materiál pro montáž není přiložen. 

 

Přihlášení  
Všechny rozšiřující moduly a zařízení musí být přihlášeny do systému. Pro 
přihlášení modulu do ústředny se využívá sériové (identifikační) číslo 
umístěné na štítku modulu. Modul bezdrátového přijímače HSM2HOST 
nebo klávesnice s přijímačem musí být přihlášena jako první a teprve poté 
lze přihlašovat jednotlivá bezdrátová zařízení. 

Přihlašování modulů  

Pokud se pokusíte během automatického a manuálního přihlašování, 
přihlásit více modulů, než ústředna umožňuje, ozve se chybový tón a na 
LCD klávesnicích se zobrazí zpráva Všechny pozice jsou již použity. 

Tabulka 2-5 Max. počet podporovaných modulů 

Moduly HS2016 HS2032 HS2064 HS2128 

HSM2108 1 3 7 15 

HSM2208 2 4 8 16 

Klávesnice: 

HS2LCDRF(P)x 

HS2ICNRF(P)x 

HS2LCDWF(P)(V)x 

8 8 8 16 

HS2TCHP dotyková klávesnice 8 8 8 16 

HSM2300 3 3 3 4 

HSM2204 1 1 3 4 

HSM2HOSTx 1 1 1 1 

PC5950 1 1 1 1 

Moduly mohou být přihlášeny automaticky nebo manuálně pomocí sekce 
[902] v Instalačním režimu. 

Chcete-li ověřit, že byl modul úspěšně přihlášen, vstupte v Instalačním 
režimu do sekce [903]. 

Přihlášení bezdrátových zařízení  
Bezdrátová zařízení komunikují s modulem bezdrátového přijímače a 
přihlašují se v Instalačním režimu pomocí sekce [804][000].  

Automatické přihlášení 

Pro přihlášení bezdrátového zařízení pomocí této metody, stiskněte a 
podržte na zařízení tlačítko pro přihlášení (ENROLL) asi na 2-5s, dokud se 
nerozsvítí LED kontrolka a poté tlačítko uvolněte. Ústředna automaticky 
rozpozná zařízení a na klávesnici se zobrazí potvrzovací zpráva. Na displeji 
se zobrazí ID zařízení a poté číslo první volné zóny (slot). Potvrďte ji 
stiskem [*], nebo nalistujte jinou volnou pozici. Aby bylo možné zařízení 
přihlásit, musí v něm být vložena baterie.  

Před-přihlášení 

Před-přihlášení probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se vyžaduje 
zadání ID každého zařízení ([804][001]-[716]). Každé bezdrátové zařízení 
má ID číslo vytištěné na štítku přilepeném na zařízení. Formát ID čísla je 
XXX-YYYY, kde:  

 XXX identifikuje typ nebo model zařízení  

 YYYY je krátké šifrované ID, které systém používá pro identifikaci 
konkrétního zařízení  

Před-přihlášení lze provést vzdáleně pomocí DLS/DLS SA.  

V druhém kroku je zapotřebí stisknout tlačítko přihlášení (ENROLL) na 
zařízení asi na 2-5s a zpravidla provádí na instalaci. V tomto kroku se 
nemusí vstupovat do Instalačního režimu. Oba dva kroky musí být 
provedeny, aby se dokončilo přihlášení zařízení.  

Způsoby programování  
Zabezpečovací systém může být naprogramován následujícími způsoby: 

Tabulka 2-6: Způsoby programování 

Metoda Popis Postup 

Pomocí 
šablony 

Pro rychlé základní 
nastavení ústředny a DLS 
komunikace se používají 
předdefinované šablony. 

Při zobrazení “Vlož sekci” 
zadejte [899].  

Více informací naleznete 
v kapitole programování 
pomocí šablony. 

Pomocí SW 
DLS 

Stáhněte si a používejte pro 
programování program 
DLS-5™ (v1.4 nebo vyšší). 

Pro místní DLS, použijte PCLink 
kabel a notebook s programem 
DLS-5.  

Pro vzdálené DLS, použijte 
telefonní linku, mobilní 
připojení nebo internet. 

Instalační 
režim 

Manuální programování 
ústředny a zařízení. 

Stiskněte [*][8] [Instalační kód], 
když je systém vypnut. 

Prohlížení nastavení  
Nastavení sekcí si lze prohlížet na libovolné klávesnici v systému. Způsob 
zobrazení nastavení jednotlivých voleb závisí na typu použité klávesnice 
(LCD, LED a ikonová). Níže naleznete postup při programování na 
jednotlivých typech klávesnice.  

Do programové sekce vstoupíte následujícím způsobem:  

1. Vstupte do Instalačního režimu ([*][8]).  
2. Nalistujte konkrétní programovou sekci.  
3. Vyberte sekci pro zobrazení nebo změnu jejího nastavení.  

Všechny programové sekce jsou číslovány a jsou dostupné listováním 
položek v menu (LCD) nebo zadáním čísla programové sekce. Pro 
jednotlivé volby v sekci se zobrazí její jméno (LCD) nebo se rozsvítí 
odpovídající LED kontrolky 1-8 (LED a ikonová klávesnice).  

Pomocí číslic 1-8 lze změnit stav voleb (zapnout/vypnout). Sekce 
vyžadující zadání údajů, jako jsou telefonní čísla, jsou zobrazeny jako 
oblast o délce až 32 znaků (LCD klávesnice). Nalistujte pozici pro vložení 
údajů a poté stiskněte na klávesnici tlačítko odpovídající požadovanému 
číslu/písmenu. Přejděte na další pozici a opakujte postup podle potřeby.  

Stiskněte klávesu [#] pro uložení změn a opuštění sekce. 
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Základní nastavení ústředny  
Po dokončení instalace ústředny je zapotřebí provést základní nastavení 
ústředny. 

 [000] Volba jazyka 
(Pouze pro LCD klávesnice)  

Tato sekce slouží k nastavení jazyka zobrazovaného LCD klávesnicí. 
Nastavení jazyka se provede takto:  

1. Vstupte do Instalačního režimu: [*][8][Instalační kód].  
2. Zadejte následující čísla sekcí [000]>[000].  
3. Vložte dvoumístné číslo, které odpovídá požadovanému jazyku, viz. 

následující tabulka: 

01 = Anglicky 
02 = Španělsky  
03 = Portugalsky  
04 = Francouzsky  
05 = Italsky  
06 = Holandsky  
07 = Polsky 
08 = Česky  
09 = Finsky 
10 = Německy 

11 = Švédsky  
12 = Norsky  
13 = Dánsky  
14 = Hebrejsky  
15 = Řecky 
16 = Turecky  
18 = Chorvatsky  
19 = Maďarsky 
20 = Rumunsky  
21 = Rusky 

22 = Bulharsky  
23 = Lotyšsky  
24 = Litevsky  
25 = Ukrajinsky  
26 = Slovensky  
27 = Srbsky  
28 = Estonsky  
29 = Slovinsky 

Datum a čas  
Následujícím způsobem lze naprogramovat systémové hodiny ústředny.  

Menu: [*][6][Master kód]> Čas a datum  

Klávesnice: [*][6][Master kód] + 01  

Zadejte čas a datum v následujícím formátu: (HH:MM); (MM-DD-YY). 
Platné hodnoty pro čas jsou 00 až 23 hodin, 00-59 minut. Platné hodnoty 
pro datum jsou 01-12 měsíců, 01 až 31 dnů. 

Nastavení bloků  
Bloky jsou přidány nebo zrušeny ze systému povolením nebo zakázáním 
jednotlivých voleb v sekci [200]. Čísla dostupných bloků závisí na modelu 
zabezpečovací ústředny. 

Funkce sirény  
Každý blok musí mít sirénu. Systémová siréna připojená na sirénový 
výstup zabezpečovací ústředny může být nainstalována doprostřed 
střeženého prostoru tak, aby byla slyšet ze všech bloků. V každém bloku 
lze mít bezdrátové sirény, které jsou aktivovány pouze z přiřazeného 
bloku.  

Přiřazení klávesnice do bloku  
Klávesnice může být nastavena pro ovládání jednoho bloku nebo všech 
bloků. Obecně platí, že bloková klávesnice slouží k ovládání bloku, do 
kterého je přiřazena. Společná (globální) klávesnice slouží pro ovládání 
všech bloků. Společná klávesnice by měla být umístěna ve společných 
prostorách objektu, jako jsou vchody do objektu nebo recepce, kde je 
vyžadována možnost zapnout a vypnout více bloků najednou.  

Bloková klávesnice může být dočasně přiřazena do jiného bloku.  

Přiřazení klávesnice do bloku:  

1. Vstupte do Instalačního režimu: [*][8][Instalační kód].  
2. Zadejte [861] - [876] pro programování klávesnice 1-16. 

 Zadejte [000] pro přiřazení do bloku.  

 Pro společnou (globální) klávesnici vložte 00. 

 Chcete-li přiřadit klávesnici do konkrétního bloku, vložte 01-08 
pro bloky 1-8.  

3. Stiskněte tlačítko [#] a zopakujte postup od bodu 2 pro každou 
klávesnici v systému. Po naprogramování všech klávesnic stiskněte 
dvakrát tlačítko [#] pro ukončení programování. 
Přiřazení uživatelů do bloku se nastavuje v menu [*][5].  

Přiřazení sirén do bloků:  

[804]>[000]>[551]-[556]>[000]  
 

Nastavení Identifikačních čísel bloků (pro přenos na PCO):  

[310]>[001]-[008]  
 

Nastavení časovačů bloků:  

 Vstupní doba, Doba pro odchod  
– [005]>[001]-[008] 

 Plány pro automatické zapnutí/vypnutí  
– [151]-[158]>[001]/[002]  

 Volné dny – [151]-[158]>[003] 

 Zpoždění před zapnutím bez aktivity – [151]-[158]>[006] 

 Automatické dorovnání času - [005]>[000], volba 6  

 Interval mezi jednotlivými pokusy o spojení - [377]>[012]  
 

Nastavení typů zón: 

Typ zóny definuje chování zóny v systému je její reakce při narušení 

000 - Nulová zóna 

001 - Zpožděná 

002 - Zpožděná 2 

003 - Okamžitá 

004 - Vnitřní 

005 - Vnitřní Doma/Odchod 

006 - Zpožděná Doma/Odchod 

007 - Zpožděná 24h požární  

008 - Standardní 24h požární 

009 - Okamžitá Doma/Odchod 

010 - Vnitřní zpožděná 

011 - Denní zóna 

012 - Noční zóna 

016 - Zapnutí pomocí dveří 

017 - 24h bezpečnostní 

018 - 24h siréna/bzučák 

023 - 24h kontrolní 

024 - 24h kontrolní bzučák 

025 - Požární zóna s automatickou 
verifikací 

027 - Požární zóna s kontrolou 

040 - 24h plyn 

041 - 24h plyn CO 

042 - 24h přepadení 

043 - 24h tíseň 

045 - 24h teplo 

046 - 24h lékař 

047 - 24h nouze 

048 - 24h sprinkler 

049 - 24h zaplavení 

051 - 24h Tamper zóna s pamětí 

052 – 24h signalizační bez alarmu 

056 - 24h vysoká teplota 

057 - 24h nízká teplota 

060 - 24h Tamper zóna bez 
paměti 

066 - Zap/Vyp tlačítkem  

067 - Zap/Vyp spínačem 

068 - Vypnutí tlačítkem 

069 - Vypnutí spínačem 

071 - Zóna zvonkohra 

072 - Ukončení odchodu 

 

Nastavení atributů zón:  

[002]>[001]-[128]> Vyberte jeden z následujících atributů zón: 

1 – Siréna hlasitá 

2 – Siréna stálá/přerušovaná 

3 – Zvonkohra  

4 – Odpojení  

5 – Lze zapnout  

6 – Limit (omezení) alarmu  

7 – Zpoždění komunikace  

8 – Křížová zóna  

9 – Zakončení NC  

10 – Zakončení EOL  

11 – Zakončení DEOL  

12 – Rychlá odezva zóny 

13 –  Audio verifikace 

14 – Potvrzení přepadení  

 



7 
 

Programování názvů:  

[000]>[001]-[821] 2 x 14 ASCII znaků.  

Programování přístupových kódů:  

Programování instalačních kódů: [006] a poté jedna z následujících 
podsekcí:  

[001] - Instalační kód  

[002] - Master kód  

[003] - Kód údržby  

Přístupové kódy jsou buď 4 nebo 6-ti místné, podle nastavení programové 
sekce [041]. Duplicitní kódy nejsou povoleny. 

Nastavení náhradního komunikátoru  

Náhradní komunikátor je volitelné komunikační zařízení, které může být 
použito jako záloha připojení po telefonní lince nebo jako primární 
komunikační kanál pro komunikaci ústředny s pultem centralizované 
ochrany. Náhradní komunikátor komunikuje přes 3G (HSPA) nebo 
Ethernet.  

Následující kroky je zapotřebí provést pro nastavení náhradního 
komunikátoru:  

 Umístěte náhradní komunikátor do krytu ústředny a propojte ho s 
ústřednou (použijte konektor PCLINK_2)  

 Nastavte komunikační cestu na PCO: [300]  

 Povolte náhradní komunikátor: [382] volba 5  

 Povolte směrování událostí: [307]/[308]  

 Nastavte časovač zpoždění komunikace: [377]  

 Nastavte přístup pro DLS: [401] volba 7  

Více informací naleznete v instalačním manuálu pro 
3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R). 

[300] Komunikační cesta na PCO  

Tato sekce se používá pro nastavení komunikační cesty, která se bude 
používat při komunikaci zabezpečovací ústředny s pultem centralizované 
ochrany. 

Chcete-li použít pro komunikaci telefonní linku, naprogramujte v sekci 
[300] podsekce 001 až 004 na hodnotu [01] Telefonní linka.  

Chcete-li použít pro komunikaci náhradní (IP) komunikátor, 
naprogramujte první přijímač na hodnotu [03] nebo [04] Ethernet a druhý 
přijímač na hodnotu [05] a [06] Mobilní připojení (viz. sekce [300] 
podsekce 001 až 004). 

Test systému  

Instalační test chůzí  

Test chůzí umožňuje technikovi otestovat funkci každého detektoru 
aktivací zóny, čímž dojde k vyhlášení poplachu. Vstupte do sekce [901] pro 
zahájení testu chůzí. Je-li zóna aktivována, všechny sirény v systému 
houknou, čímž signalizují, že zóna správně funguje.  

Pokud po dobu 15 minut není aktivována žádná zóna, dojde 
k automatickému ukončení testu chůzí. Chcete-li ukončit test chůzí 
manuálně, opětovně zadejte [901].  

Prohlížení paměti událostí  

Paměť událostí obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v 
zabezpečovacím systému, počínaje nejnovější. Do paměti se vejde 
500/1000 událostí (podle typu zabezpečovací ústředny), po jejím zaplnění 
jsou nejstarší události přemazávány. Události v paměti událostí jsou 
seřazeny podle času vzniku události, počínaje nejnovější událostí. Paměti 
událostí může být nahrána do PC pomocí programu DLS.  

Každá události obsahuje čas a datum, popis události, název zóny, číslo 
přístupového kódu, nebo jinou související informaci. Chcete-li zobrazit 
paměť událostí, stiskněte [*][6][Master kód][*]. 

Poruchy 

LCD klávesnice:  

 Zadejte [*][2] a následně přístupový kód, je-li vyžadován, pro 
zobrazení poruch v systému  

 LED kontrolka Porucha bliká a na displeji se zobrazí první porucha 

 Pomocí tlačítek [<][>] si prohlídněte všechny poruchy v systému  

Poznámka: Jsou-li k dispozici pro danou poruchu doplňkové informace, 
zobrazí se znak [*]. Stiskem klávesy [*] zobrazíte tyto informace.  

LED a ikonová klávesnice:  

 Zadáním [*][2] zobrazíte poruchy v systému  

 LED kontrolka Porucha bliká 

 V níže uvedeném seznamu naleznete konkrétní poruchu v systému. 

[*][2] Poruchy  

Tato funkce se používá pro zobrazení poruch v systému. Při vzniku 
poruchy se rozsvítí LED kontrolka Porucha a bzučák klávesnice začne pípat 
(dvě krátká pípnutí každých 10 sekund, kromě poruchy výpadek síťového 
napájení). Bzučák lze utišit stiskem tlačítka [#].  

Poruchy je možné prohlížet při zapnutém nebo vypnutém systému. 
Systém může být nastaven tak, aby ve vypnutém stavy byly zobrazeny 
všechny poruchy a v zapnutém stavu pouze poruchy na požárních 
detektorech. Více informací viz. sekce [013] volba 3.  

Systém může být nastaven tak, aby pro zobrazení poruch [*][2], bylo 
vyžadováno zadání přístupového kódu. Viz sekce [023] volba 5.  

Zobrazení poruch v systému:  

 Stiskněte [*][2] pro vstup do menu Poruchy.  

 Na LCD klávesnici, nalistujte typ poruchy a poté stiskněte [*] pro 
zobrazení konkrétní poruchy. Na displeji se zobrazí název zóny a 
popis poruchy. 

 Na LED/ikonové klávesnici se rozsvítí LED kontrolka zóny udávající 
typ poruchy (například LED kontrolka zóny 1 odpovídá poruše Volej 
servis). Stiskněte číslici odpovídající svítící LED kontrolce, pro 
zobrazení konkrétní poruchy. LED kontrolky 1-12 signalizují 
následující poruchy v systému: 

Tabulka 2-7 : Poruchy 

Porucha 01 – Volej servis  

[01] Porucha sirénového obvodu: Okruh sirény je rozpojen.  

[02] VF rušení: Modul HSM2HOSTx detekoval VF rušení.  

[03] Porucha AUX výstupu: Zabezpečovací ústředna, HSM2204 nebo 
HSM2300 mají přetížený AUX výstup.  

[04] Nastav čas: Je zapotřebí nastavit datum a čas.  

[05] Porucha výstupu 1: Modul HSM2204 detekoval nezapojený výstup č.1. 

Porucha 02 – Porucha baterie:  

[01] Vybitá baterie na ústředně: Napětí baterie (při zatížení) na ústředně je 
nižší než 11,5V. K obnově dojde při překročení 12,5V.  

[02] Nezapojená baterie na ústředně: K zabezpečovací ústředně není 
připojena baterie.  

[04] HSM2204 01-04 Slabá baterie: Napětí baterie na modulu HSM2204 je 
nižší než 11,5V.  

[05] HSM2204 01-04 Nezapojená baterie: K modulu HSM2204 není 
připojena baterie.  

[07] HSM2300 01-04 Slabá baterie: Napětí baterie na modulu HSM2300 je 
nižší než 11,5V. 

[08] HSM2300 01-04 Nezapojená baterie: K modulu HSM2300 není 
připojena baterie. 
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Porucha 03 – Napění na sběrnici Corbus:  

[01] HSM2HOSTx Nízké napětí na sběrnici: Modul HSM2HOSTx má napětí 
sběrnice menší než 6,3V.  

[02] Klávesnice 01-16 Nízké napětí na sběrnici: Drátová klávesnice 
(LCD/ikonová) s přijímačem má napětí sběrnice menší než 6,9V a klávesnice 
bez přijímače menší než 7,7V. 

 [04] HSM2108 01-15 Nízké napětí na sběrnici: Zónový expandér má napětí 
sběrnice menší než 5,9V. 

[05] HSM2300 01-04 Nízké napětí na sběrnici: Napájecí zdroj má napětí 
sběrnice menší než 6,9V.  

[06] HSM2204 01-04 Nízké napětí na sběrnici: Napájecí zdroj s 4 výkonovými 
výstupy má napětí sběrnice menší než 6,9V. 

[08] HSM2208 01-16 Nízké napětí na sběrnici: Modul slaboproudých výstupů 
má napětí sběrnice menší než 5,9V. 

[09] HSM2955 Nízké napětí na sběrnici: Audio modul má napětí sběrnice 
menší než 9,65V. 

Porucha 04 – Porucha síťového napájení:  

[01] Zóna 001-128 Porucha AC sítě: Porucha AC napájení na detektoru 
PGX934 PIR + kamera  

[03] Siréna 01-16 Porucha AC sítě: Porucha AC napájení na siréně. 

[04] Opakovač 01-08 Porucha AC sítě: Porucha AC napájení na bezdrátovém 
opakovači. 

[05] HSM2300 01-04 Porucha AC sítě: Porucha AC napájení na HSM2300. 

[06] HSM2204 01-04 Porucha AC sítě: Porucha AC napájení na HSM2204. 

[07] Ústředna Porucha AC sítě: Porucha AC napájení na ústředně. 

Porucha 05 - Porucha zařízení:  

[01] Zóna 001-128: Porucha zóny. Na LCD klávesnicích jsou zobrazeny 
detailnější informace o poruše na následujících zařízení: Požár (2 drátové 
kouřové detektory, PGX916, PGX926, PGX936), Teplo (PGX946), Mráz 
(PGX905), CO (PGX913) a Odpojena sonda (PGX905). Porucha je také 
signalizována při zkratu drátové zóny při nastavení zakončení DEOL nebo 
poruše kontrolního spojení s bezdrátovým zařízením.  

[02] Klávesnice 01-16: Porucha bezdrátové nebo drátové klávesnice.  

[03] Siréna 01-16: Porucha sirény.  

[04] Opakovač 01-08: Porucha na bezdrátovém opakovači (kontrola spojení 
nebo výpadek AC/DC napájení). 

Porucha 06 – Slabá baterie v zařízení:  

[01] Zóna 001- 128: Vybitá baterie v bezdrátovém detektoru.  

[02] Klávesnice 01-16: Vybitá baterie v klávesnici.  

[03] Siréna 01-16: Vybitá baterie v siréně.  

[04] Opakovač 01-08: Vybitá baterie v opakovači.  

[05] Uživatel 01-32: Vybitá baterie v bezdrátovém ovladači. 

Porucha 07 – Tamper zařízení:  

[01] Zóna 001-128 Tamper: Narušen Tamper kontakt na bezdrátové nebo 
drátové zóně nastavené na DEOL zakončení zóny. 

[02] Klávesnice 01-16 Tamper: Narušen Tamper kontakt drátové nebo 
bezdrátové klávesnice.  

[03] Siréna 01-16 Tamper: Narušen Tamper kontakt bezdr. sirény. 

[04] Opakovač 01-08 Tamper: Narušen Tamper kontakt bezdrátového 
opakovače. 

[05] Audio stanice 01-04 Tamper: Narušen Tamper kontakt audio stanice 
připojené k HSM2955. 

Porucha 08 – Kontrolní signál:  

[01] Zóna 001-128 Kontrolní signál: Nebyla přijata žádná odezva od 
bezdrátové zóny po dobu 13 minut. Tato porucha brání zapnutí systému, 
dokud není potvrzena nebo smazána v menu [*][2].  

[02] Klávesnice 01-16 Kontrolní signál: Nebyla přijata žádná odpověď z 
bezdrátové klávesnice po dobu 13 minut.  

[03] Siréna 01-16 Kontrolní signál: Nebyla přijata žádná odpověď z 
bezdrátové sirény po dobu 13 minut.  

[04] Opakovač 01-08 Kontrolní signál: Nebyla přijata žádná odpověď z 

bezdrátového opakovače po dobu 13 minut. 

Porucha 09 – Komunikace s modulem: 

[01] HSM2HOSTx nekomunikuje. 

[02] Klávesnice 01 - 16 nekomunikuje. 

[04] HSM2108 01 - 15 nekomunikuje. 

[05] HSM2300 01 - 04 nekomunikuje. 

[06] HSM2204 01 - 04 nekomunikuje. 

[08] HSM2208 01 - 16 nekomunikuje. 

[09] HSM2955 nekomunikuje. 

Porucha 10 – Tamper zařízení:  

[01] HSM2HOSTx Tamper.  

[02] Klávesnice 01-16 Tamper.  

[04] HSM2108 01-15 Tamper.  

[05] HSM2300 01-04 Tamper.  

[06] HSM2204 01-04 Tamper.  

[08] HSM2208 01-16 Tamper.  

[09] HSM2955 Tamper 

Porucha 11 - Komunikace:  

[01] Telefonní linka: Odpojena telefonní linka od zabezpečovací ústředny.  

[02] Porucha komunikace s PCO 1-4: Nefunkční komunikace pomocí 
naprogramovaných komunikačních cest na PCO.  

[03] Náhradní komunikátor SIM uzamčena: Na SIM kartě není nastaven PIN 
kód.  

[04] Náhradní komunikátor Porucha GSM: Porucha GSM modulu, poškození 
SIM, slabá síla signálu nebo porucha v mobilní síti.  

[05] Náhradní komunikátor Porucha LAN sítě: Modul není zapojen do 
Ethernet sítě, není naprogramována platná IP adresa, nebo ji modul nebyl 
schopen získat z DHCP serveru.  

[06] Porucha přijímače 1-4: Náhradní komunikátor nemůže navázat spojení 
s žádným naprogramovaným IP přijímačem. 

[07] Porucha kontrolního spojení s přijímačem 1-4: Porucha kontrolního 
spojení mezi náhradním (IP) komunikátorem a přijímačem. 

[09] Porucha náhradního komunikátoru: Porucha v komunikaci mezi 
zabezpečovací ústřednou a IP komunikátorem. 

[10] Náhradní komunikátor Porucha komunikace na PCO: Náhradnímu 
komunikátoru se nepodařilo předat interních událostí IP komunikátoru na 
PCO. 

Porucha 12 – Ztráta spojení:  

[01] Zóna 001- 128 Ztráta spojení: Přerušení synchronizace zóny s 
bezdrátovou sítí, nebo po přihlášení ještě nedošlo k synchronizaci. 

[02] Klávesnice 01- 16 Ztráta spojení: Přerušení synchronizace klávesnice s 
bezdrátovou sítí, nebo po přihlášení ještě nedošlo k synchronizaci. 

[03] Siréna 01-16 Ztráta spojení: Přerušení synchronizace sirény s 
bezdrátovou sítí, nebo po přihlášení ještě nedošlo k synchronizaci. 

[04] Opakovač 01-08 Ztráta spojení: Přerušení synchronizace opakovače s 
bezdrátovou sítí, nebo po přihlášení ještě nedošlo k synchronizaci. 

[05] Uživatel 01-95 Ztráta spojení: Přerušení synchronizace ovladače s 
bezdrátovou sítí, nebo po přihlášení ještě nedošlo k synchronizaci. 

 

DŮLEŽITÉ! 

Zkontrolujte, zda máte k dispozici následující informace předtím, než se 
obrátíte na zákaznickou podporu: 

 Typ a verzi zabezpečovací ústředny (např. HSM2064 1.1): 

Poznámka: Číslo verze lze zjistit zadáním [*][Instalační kód][900] na 
libovolné LCD klávesnici. Tato informace se také nachází na štítku na desce 
plošného spoje. 

 Seznam modulů připojených k ústředně (např. HSM2108, 
HSM2HOSTx atd.). 
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Příloha 2: Specifikace 
Zóny 

 Podporuje 16, 32, 64 nebo 128 drátových/bezdrátových zón a na desce 
ústředny se nachází 6/8 drátových zón 

 40 typů zón a 14 programovatelných atributů 

 zakončení: NC, jednoduchý rezistor (EOL), dvojitý rezistor (DEOL) 

 rozšíření o drátové zóny (plně kontrolované) pomocí osmi-zónového 
rozšiřujícího modulu HSM 2108  

 rozšíření o bezdrátové zóny (plně kontrolované) pomocí modulu 
bezdrátového přijímače HSM2Host s obousměrnou komunikací (pracující 
na frekvenci 915MHz (Severní Amerika), 433 MHz (Evropa) a 868MHz 
(mezinárodní)) 

Přístupové kódy 

 až 97 přístupových kódů:  

 94 uživatelských (úroveň 2), 1 Master kód (úroveň 3),  
1 Instalační kód (úroveň 3), 1 Kód údržby 

 Programovatelné atributy pro každý uživatelský kód (více viz. “Atributy 
přístupových kódů“ na straně 1) 

 Při použití 6-místných přístupových kódů je minimální počet variant 
přístupových kódů 10526 pro HS2128/HS2064, 13888 pro HS2032 a 
20833 pro HS2016 

Sirénový výstup 

 kontrolovaný výstup 700 mA  (proud omezený na 2 A), 12 VDC, kontrola 
pomocí EOL rezistoru 

 samostatné, bezdrátové vnitřní/venkovní sirény: model PGx901 (vnitřní), 
PGx911 (venkovní), kde x = 4, 8 nebo 9 

 signalizace stálým, přerušovaným tónem nebo 3 houknutí (dle ISO8201) 
a 4 houknutí (CO alarm) 

 sirény signalizují alarm podle následující priority: požár, CO alarm a 
napadení 

Paměť EEPROM 

 paměť typu CMOS EEPROM 

 při úplném selhání přívodu napájení nedochází ke ztrátě 
naprogramovaných dat 

 záloha – na dobu min. 20 let 

Napájecí zdroj 

 transformátor 

 Primární napětí: 240VAC, 50Hz 

 Sekundární napětí: 16,5VAC, min. 40VA 

 1,7A spínaný zdroj, kontrolovaný a nachází se na PCB ústředny 

 typ A dle normy EN50131-6 

 napájecí napětí: 220-240VAC, 50Hz, 200mA 

 transformátor musí být umístěn ve stejném krytu jako ústředna a musí s 
ní být napevno spojen 

 požadavky na transformátor: 16,5VAC, min. 40VA 

Poznámka: Pro instalace, kde je transformátor umístěný uvnitř krytu, vyměňte 
pojistku za stejný typ (20 mm) s parametry 250V/315mA. 

Stabilizovaný napájecí zdroj 

 z ústředny lze odebírat až 500mA z výstupu AUX+, RED dohromady. 

 jištění obvodů součástkami s kladným teplotním součinitelem (PTC) 

 ochrana proti přepólování baterie 

 monitorování síťového napájení a slabé baterie 

 nastavitelný nabíjecí proud: normální / vysoký 

 monitorovaný obvod pro nabíjení baterie 

Proudový odběr ústředny 

 85mA (v klidovém stavu), 2A (max.) 

Sirénový výstup 

 kontrolovaný výstup 700mA (proud omezený na 2 A), 12 VDC, kontrola 
pomocí EOL rezistoru (1kΩ) 

 stálý, přerušovaný tón, 3 houknutí, 4 houknutí (CO alarm) 

 detekování zkratování sirénového výstupu (SW + HW) 

AUX+ 

 Napájecí napětí = 9,6 – 13,8VDC 

 Max. odběr = 500mA (sdílený s PGM výstupy a RED svorkou) 

 Zvlnění napětí na výstupu: max. 270mVp-p 

 PGM výstupy na ústředně: 

 PGM 1, 3, 4 – 50mA spínaný programovatelný výstup 

 PGM 2 – 300mA spínaný programovatelný výstup s proudovým 
omezením. Výstup lze použít pro připojení  
dvoudrátových kouřových detektorů (omezeno na 90mA) 

 PGM výstupy jsou vybaveny HW ochranou proti přetížení 

Baterie 

 12V olověné, hermeticky uzavřené, dobíjecí baterie 

 Kapacita baterie:  4Ah, 7Ah, 14Ah 

 Nabíjecí proud: normální 400mA, vysoký 700mA 

 Životnost baterie: 3-5 let 

 Porucha nízké napětí baterie je indikováno při 11,5VDC 

 Obnova po poruše baterie je při 12,5VDC 

 Proudový odběr ústředny (pouze na baterii) 

 Ústředna bez náhradního komunikátoru - odběr v klidu 85mA 

 Ústředna s náhradním komunikátorem - odběr v klidu 190mA 

 Odběr při komunikaci (náhradní komunikátor) je 195mA 

 jištění obvodů součástkami s kladným teplotním součinitelem (PTC) 

 kontrola přerušení síťového napájení (porucha sítě), odpojení baterie a 
nízkého napětí baterie (porucha baterie) se signalizací těchto stavů na 
klávesnici 

 vnitřní hodiny řízené síťovou frekvencí 

Rozsah pracovních teplot 

 Pracovní teploty: -10°C až 55°C 

 Relativní vlhkost: 93% nekondenzující 

Specifikace telefonního komunikátoru 

 Digitální komunikátor je vestavěný v ústředně 

 Podporuje formáty SIA, Contact ID 

 Rozdělený přenos na jednotlivá tel. Čísla 

 Vyhovuje požadavkům Telecom TS203 021-1, -2, -3 a EN50136-1-1, 
EN50136-2-1, EN50136-2-3 ATS 2 

 Volitelné duální IP/mobilní komunikátory (3G2080(R)/ TL2803G(R)/ 
TL280(R)), může být instalován v krytu ústředny a nastaven jako primární 
nebo záložní komunikace, s AES 128-bit šifrování 

 V souladu s normami EN50136-1-1, EN50136-2-1 ATS2 

Charakteristika kontroly systému 

Ústředny řady PowerSeries Neo průběžně monitorují mnoho možných 
poruchových stavů a poskytují akustickou a visuální signalizaci na klávesnici. 
Poruchové stavy jsou: 

 Porucha síťového napájení 

 Porucha zóny a tamper zóny 

 Porucha požární zóny 

 Porucha telefonní linky 

 Porucha komunikace 

 Stav baterií 

 Detekce VF rušení 

 Porucha pomocného zdroje AUX 

 Porucha obvodu sirény 

 Ztráta vnitřního času 

 Porucha modulu (komunikace, tamper) 

Další funkce 

 Podpora obousměrných bezdrátových zařízení 

 Visuální verifikace (obrázky + audio) 

 Podpora proximity přívěšků 

 Časové plány pro PGM 

 Rychlé zapnutí 

 Pojmenování uživatelů, bloků, modulů, zón a systémové texty 

 Režim Karanténa (pouze EN) 

 Programovatelná rychlost reakce zóny 

 Zobrazení verze klávesnice a ústředny na klávesnici 

 Nastavitelné tóny zvonkohry 

 Vybitá baterie modulu s PGM 

 Automatické omezení (Limit přenosů) pro alarmy, tampery a poruchy 

 Programovatelné uzamčení klávesnice 

 Paměť událostí + záznam času a data událostí 
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Seznam sekcí a voleb 

Tato část obsahuje seřazený seznam všech dostupných sekcí pro programování. Chcete-li změnit nastavení, vstupte do Instalačního režimu vložením 
[*][8][Instalační kód]. Listujte mezi položkami menu a vyberte sekci stiskem [*], nebo přímo vstupte do sekce vložením jejího čísla.  

Programové sekce obsahují volby, které lze stiskem [*] povolit nebo zakázat, nebo obsahují pole pro vložení potřebných údajů. Stiskem [*] vyberete 
požadovanou volbu a stiskem [#] se vrátíte do předchozího menu. Popis všech voleb a programovacích tabulek naleznete v Referenční manuálu 

zabezpečovací ústředny PowerSeries Neo. ✔ = Výchozí hodnota. 

Programování názvů 

000 Programování názvů 

000 – Výběr jazyka (01) 

001 – Názvy zón 

001-128 Názvy zón 1-128 

051 – Tamper zóny 

052 – Zkrat (porucha) zóny 

064 – Plyn CO alarm 

065 – Požár 

066 – Nelze zapnout 

067 – Alarm v paměti 

100 – Název systému 

101-108 – Názvy bloků 1-8 

201-208 – Názvy ovládacích výstupů 
pro bloky 1-8 

001-004 Název ovládacího 
výstupu 1-8 

601-604 – Název časového  
plánu 1-4 

801 – Názvy klávesnic 

001-016 Klávesnice 1-16 

802 – Názvy HSM2108 

001-015 Expandér 1-15 

803 – Názvy HSM2208 

001-016 Modul výstupů 1-16 

806 – Název HSM2HOST 

808 – Název HSM2955 

809 – Názvy HSM2300 

001-004 – Napájecí zdroj 1-4 

810 – Názvy HSM2204 

001-004 – Zdroj s výstupy 1-4 

815 – Název náhradního 
komunikátoru 

820 – Názvy sirén 

001-016 Siréna 1-16 

821 – Názvy opakovačů 

001-008 Opakovač 1-8 

999 – Reset textů 

Definice zón 

001 Definice zón 

001-128 Typy zón (000) 

000 – Nepoužito 

001 – Zpožděná 

002 – Zpožděná 2 

003 – Okamžitá 

004 – Vnitřní 

005 – Vnitřní Doma/Odchod 

006 – Zpožděná Doma/Odchod 

007 – Zpožděná 24h požární 

008 – Standardní 24h požární 

009 – Okamžitá Doma/Odchod 

010 – Vnitřní zpožděná 

011 – Denní zóna 

012 – Noční zóna 

017 – 24h bezpečnostní 

018 – 24h siréna/bzučák 

023 – 24h kontrolní 

024 – 24h kontrolní bzučák 

025 – Požární zóna 
s automatickou verifikací 

027 – Požární zóna s kontrolou 

040 – 24h plyn 

041 – 24h plyn CO 

042 – 24h přepadení 

043 – 24h tíseň 

045 – 24h teplo 

046 – 24h lékař * 

047 – 24h nouze 

048 – 24h sprinkler 

049 – 24h zaplavení 

051 – 24h Tamper zóna 
s pamětí 

052 – 24h signalizační bez 
alarmu 

056 – 24h vysoká teplota 

057 – 24h nízká teplota 

060 – 24h Tamper zóna bez 
paměti 

066 – Zap/Vyp tlačítkem 

067 – Zap/Vyp spínačem 

068 – Vypnutí tlačítkem 

069 – Vypnutí spínačem 

071 – Zóna zvonkohra 

072 – Ukončení odchodu 

002 – Atributy zón 

001-128 (viz. Referenční manuál 
ústředny PowerSeries Neo) 

1 – Siréna hlasitá 

2 – Siréna stálá/přerušovaná 

3 – Zvonkohra 

4 – Odpojení 

5 – Lze zapnout 

6 – Limit (omezení) alarmu 

7 – Zpoždění komunikace 

8 – Křížová zóna 

9 – Zakončení NC 

10 – Zakončení EOL 

11 – Zakončení DEOL 

12 – Rychlá odezva 

13 – Audio verifikace 

14 – Potvrzení přepadení  

Systémové časy 

005 Systémové časy 

000 – Oblast systému 

Čas pro sirénu (004 min.) 

Zpoždění sirény (000 min.) 

Časovač pro křížový alarm 
(060 min.) 

Časovač verifikace 
přepadení (008h) 

Odezva zóny (025x10ms) 

Automatické dorovnání 
času (060s) 

001-008 Bloky 1-8 

Vstupní doba (030s) 

2 vstupní doba (045s) 

Doba pro odchod (120s) 

Čas pro inicial. (010s) 

900 – Zpoždění sirény 

1-8 – Blok 1-8  

901 – Začátek letního času 

Měsíc (003) 

Týden (005) 

Den (000) 

Hodin (001) 

Zvýšení (001) 

902 – Konec letního času 

Měsíc (010) 

Týden (005) 

Den (000) 

Hodin (001) 

Snížení (001) 

Přístupové kódy 

006 Instalační kódy 

001 – Instalační kód (555555) 

002 – Master kód (123456) 

003 – Kód údržby (AAAA00) 

Programování PGM 

007 – PGM do bloku 

000 – Přiřazení hlavní sirény do 
bloků 

1-8 – Blok 1-8  

001-164 – Přiřazení PGM  
1-164 do bloků ( do bloku 1) 

1-8 – Blok 1-8 

008 – Časovače PGM 

000 – Časovač PGM 
v minutách/sekundách 

001-164 – Časovač PGM 
výstupů 1-164 (005) 

009 – Definice PGM 

001-164 – Typ PGM 1-164 
(implicitně: PGM1=121, 
PGM2=156, PGM 3-164=101) 

100 – Nepoužito 

101 – Požár a napadení 

102 – Požár a napadení 
zpožděný 

103 – Reset senzoru [*72] 

104 – 2 drátové kouřové 
detektory 

109 – Signalizace doby pro 
příchod/odchod 

111 – Sledování bzučáku 
klávesnice 

114 – Systém připraven 

115 – Stav systému  

116 – Zapnutí Odchod 

117 – Zapnutí Doma 

120 – Zapnutí Odchod bez 
odpojených zón 

121 – Ovládací výstup 1 

122 – Ovládací výstup 2 

123 – Ovládací výstup 3 

124 – Ovládací výstup 4 

129 – Stav, Alarm v paměti  

132 – Přepadení 

134 – Tichý 24h vstup 

135 – Hlasitý 24h vstup 

146 – TLM a alarm 

147 – Konec komunikace 

148 – Začátek komunikace 

149 – Náhradní 
komunikátor 

155 – Porucha systému 

156 – Systémová událost 

157 – Tamper systému 

161 – Porucha baterie 

165 – Přívěšek použit 

175 – Siréna aktivní nebo 
probíhá programování 

176 – Dálkové ovládání 

184 – Vypnuto po alarmu 



11 
 

200 – Stav zóny 

201 – Stav zóny 1-8 

202 – Stav zóny 9-16 

203 – Stav zóny 17-24 

204 – Stav zóny 25-32 

205 – Stav zóny 33-40 

206 – Stav zóny 41-48 

207 – Stav zóny 49-56 

208 – Stav zóny 57-64 

209 – Stav zóny65-72 

210 – Stav zóny73-80 

211 – Stav zóny 81-88 

212 – Stav zóny 89-96 

213 – Stav zóny 97-104 

214 – Stav zóny 105-112 

215 – Stav zóny 113-120 

216 – Stav zóny 121-128 

010 Atributy PGM 

000 – Hlavní siréna 

1 – Požár  

2 – Plyn CO alarm  

3 – Poplach  

4 – Zaplavení  

5 – Signalizovat Zap/Vyp  

001-164 Atributy PGM 1-164 

100 – Nepoužito 

101 – Požár a napadení 

1 – Výstup normální  

102 – Požár a napadení 
zpožděný 

1 – Výstup normální  

103 – Reset senzorů [*][7][2] 

3 – Požadován kód 

109 – Signalizace doby pro 
příchod/odchod 

1 – Výstup normální  

111 – Sledování bzučáku 
klávesnice 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač 

09 – Vstupní zpoždění  

10 – Doba pro odchod  

12 – Bzučák alarm  

13 – Hlasitá chyba při 
odchodu  

14 – Varování před 
automat. zapnutím  

114 – Systém připraven 

1 – Výstup normální  

115 – Stav systému 

1 – Výstup normální  

116 – Zapnutí Odchod 

1 – Výstup normální  

117 – Zapnutí Doma 

1 – Výstup normální  

120 – Zapnutí Odchod bez 
odpojených zón 

1 – Výstup normální  

121-144 – Ovládací výstup 1-4 

1 – Výstup normální  

2 – Časovač 

3 – Požadován kód (  
pouze 121) 

129 – Stav, Alarm v paměti  

1 – Výstup normální  

132 – Přepadení 

1 – Výstup normální  

2 – Časovač 

146 – TLM a poplach 

1 – Výstup normální  

147 – Konec komunikace 

1 – Výstup normální  

148 – Začátek komunikace 

1 – Výstup normální  

149 – Náhradní komunikátor 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač  

04 – Požár 

05 – Tíseň 

06 – Bezpečnostní  

07 – Zapnutí/vypnutí 

08 – Auto. odpojení zóny 

09 – Lékař 

10 – Křížový alarm 

11 – Vypnutí po poplachu 

12 – Nouze 

13 – Kód pod nátlakem 

14 – Přepadení potvrzeno 

155 – Porucha systému 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač 

04 – Požadován servis  

05 – Ztráta času  

06 – Slabá baterie  

07 – Napětí Corbus  

08 – Porucha AC síť  

09 – Porucha zařízení  

10 – Baterie zařízení  

11 – Tamper zařízení  

12 – Kontrolní signál  

13 – Kontrola modulů  

14 – Tamper modulu  

15 – Komunikace  

16 – Ztráta spojení  

156 – Systémová událost 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač 

04 – Požár  

05 – Tíseň  

06 – Bezpečnostní  

07 – Lékař  

08 – Kontrolní  

09 – Prioritní událost  

10 – Přepadení  

11 – Kód pod nátlakem  

12 – Nouze  

13 – Požární zóna s kontr.  

14 – Por. požární zóny  

15 – Plyn CO alarm  

157 – Tamper systému 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač 

09 – Tamper modulu  

10 – Tampery zón  

161 – Porucha baterie 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač 

09 – Slabá baterie  

10 – Baterie odpojena  

165 – Přívěšek použit 

1 – Výstup normální  

175 – Siréna aktivní nebo 
probíhá programování 

1 – Výstup normální  

176 – Dálkové ovládání 

1 – Výstup normální  

2 – Časovač 

184 – Vypnuto po alarmu 

1 – Výstup normální  

2 – Časovač  

200 – Stav zóny 

1 – Výstup normální  

2 – Časovač 

201-216 – Stav zóny 1-128 

01 – Výstup normální  

02 – Časovač 

09-16 – Výběr zóny  

011 Parametry PGM 

001-164 – Nastavení PGM 1-
164 

Stav zóny 

Použit přívěšek  

Plány pro Ovládací výstupy 

012 Uzamčení systému 
(pokusů/min.) 

Počet pokusů pro uzamčení 
klávesnice (000) 

Doba uzamčení klávesnice (000) 

Počet pokusů pro dálkový 
přístup (006) 

Doba uzamčení dálkového 
přístupu (060) 

Konfigurační kódy 

013 První konfigurační kód 

1 – Zakončení NC/EOL 

2 – Zakončení DEOL/EOL 

3 – Zobrazení poruch 
v zapnutém stavu  

4 – Tamper/Zkrat (por.) 
nezobrazovat jako  
otevřené zóny 

5 – Automatické zapnutí dle 
plánu v [*][6]  

6 – Chyba při odchodu  
hlasitá  

7 – Nezapisovat stav zóny po 
limitu   

8 – Požární signál trojicí tónů 

014 Druhý konfigurační kód 

1 – Signalizace Zapnutí/ Vypnutí 
sirénou 

2 – Signalizace automatického 
zapnutí sirénou 

3 – Signalizace Doby pro 
odchod sirénou  

4 – Signalizace Vstupního 
zpoždění sirénou 

5 – Porucha signalizována 
sirénou 

6 – Nepoužito 

7 – Ukončení Doby pro odchod 

8 – Zvláštní požární signalizace 

015 Třetí konfigurační kód 

1 – [F] klávesa  

2 – [P] klávesa hlasitá 
(siréna/bzučák) 

3 – Rychlý odchod povolen 

4 – Rychlé zapnutí/Funkční 
klávesa  

5 – Nepoužito 

6 – Master kód nelze změnit 

7 – Kontrola telefonní linky  

8 – Porucha telefonní linky 
hlasitá při zapnutí 

016 Čtvrtý konfigurační kód 

1 – Porucha AC zobrazena   

2 – Kontrolka Porucha bliká při 
AC poruše 

3 – Usínání klávesnice 

4 – Nutný kód k probuzení 
klávesnice 

5 – Podsvícení klávesnice  

6 – Úsporný režim 

7 – Odpojené zóny zobrazeny 
v zapnutém stavu 

8 – Tampery klávesnic povoleny 
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017 Pátý konfigurační kód 

1 – Zvonkohra aktivní při 
otevření zóny  

2 – Zvonkohra aktivní při 
zavření zóny 

3 –  Signalizace VF rušení 
bzučákem 

4 – Dva alarmy 

5 – Příprava k zapnutí 

6 – Letní čas povolen 

7 – Nepoužito 

8 – Siréna signalizuje Zap/Vyp 
pouze v režimu Odchod 

018 Šestý konfigurační kód 

1 – Výjimky u testu přenosu  

2 – Přenos Real-Time odpojení 

3 – Nepoužito 

4 – Nepoužito 

5 – Signalizace alarmu 
bzučákem 

6 – Nepoužito 

7 – Restart Doby pro odchod  

8 – Signalizace AC poruchy 
bzučákem 

019 Sedmý konfigurační kód 

1 – Porucha bezdrátové zóny 
hlasitá 

2 – Zapamatování poruch 
v systému 

3 – Nepoužito 

4 – Záložní tel. linka 

5 – Porucha sběrnice hlasitá 

6 – Nátlakový kód povolen 

7 – Zobrazení teploty v °C 

8 – Požadován Reset po 
poplachu zóny 

020 Osmý konfigurační kód 

1 – Nelze vypnout kódem 

2 – Vstup dle EN 

3 – [*][8] přístup během 
zapnutí 

4 – Vzdálený Reset 

5 – Požadován Reset technikem 

6 – Omezení Vypnutí tlačítkem 
a ovladačem 

7 – Vstup do instalačního 
režimu povoluje uživatel 

8 – Nelze zapnout s poruchou 

021 Devátý konfigurační kód 

1 – Zobrazování poruch 

2 – Usínání při Zapnutí 

3 – Odpojení zón při AutoZap  

4 – LED Připraveno povolena  

5 – Usínání PGM 

6 – LED Zapnuto povolena 

7 – Otevření zóny zruší zapínání 

8 – Signalizace Doby pro 
odchod při zapnutí Doma 

022 Desátý konfigurační kód 

1 – [F] klávesa hlasitá (pouze 
bzučák) 

2, 3 – Nepoužito 

4 – Interval přenosu v hodinách 

5 – Přepnutí z režimu Odchod 
do Doma 

6 – Audio stálé 

7 – Klávesnice nesignalizuje 
poruchy 

8 – Zapnutí tlačítkem pouze 
v režimu Odchod 

023 Jedenáctý konfigurační kód 

1 – LED Připraveno bliká při 
zapínání s otevřenou zónou 

2 – Nepoužito 

3 – Detekce Poruchy, Tamperu 

4 – Kód požadován pro [*][1] 

5 – Kód požadován pro [*][2] 

6 – Kód požadován pro [*][3] 

7 – Kód požadován pro [*][4] 

8 – Přístup do menu [*][6] 
povolen všem uživatelům 

024 Dvanáctý konfigurační kód 

1 – Frekvence sítě 50Hz  

2 – Čas řízen krystalem 

3 – Bez AC nebo DC nelze 
zapnout 

4 – Tamper s kódem 

5 – Aktualizace času povolena 

6, 7 – Nepoužito 

8 – Ukončení DLS 

025 Třináctý konfigurační kód 

1 – Evropské vytáčení  

2 – Volba čísla bez čekání  

3 – Interval testu přenosu v 
minutách 

4 – Nepoužito 

5 – ID tón povolen 

6 – ID tón 2100Hz 

7 – Uživatel může povolit okno 
DLS na 1h 

8 – Porucha komunikace 
v zapnutém stavu sirénou 

040 Autorizace uživatele 

01 – Přístupový kód nebo 
Proximity přívěšek 

02 – Přístupový kód a Proximity 
přívěšek 

041 Délka uživatelského kódu 

00 – 4 číslice 

01 – 6 číslic 

042 Potvrzení události 

1 – Křížový alarm – čítač (002) 

2 – Přepadení – čítač (002) 

3 – Křížový alarm - výběr 

1 – Policejní kód 

2 – Křížová zóna 

3 – EU alarm potvrzen 

151-158 Automatické 
zapnutí/vypnutí bloků 1-8 

001 – Čas automatického 
zapnutí (9999) 

Neděle 

Pondělí 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek 

Sobota 

002 – Čas automatického 
vypnutí (9999) 

Neděle 

Pondělí 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek 

Sobota 

003 – Volné dny 

Volné dny 1 - 4 

004 – Délka varování před 
automatickým zapnutím (004) 

005 – Časovač pro odložení 
automatického zapnutí (000) 

006 – Zpoždění před zapnutím 
bez aktivity (000) 

007 – Délka varování pro 
zapnutí bez aktivity (001) 

200 Povolení bloků 

001 Povolení bloků 1-8 

1 – Blok 1  

2 – Blok 2 

3 – Blok 3 

4 – Blok 4 

5 – Blok 5 

6 – Blok 6 

7 – Blok 7 

8 – Blok 8 

201-208 Přiřazení zón 1-128 do 
bloků 1-8 

001 – Zóna 1-8  

002 – Zóna 9-16 

003 – Zóna 17-24 

004 – Zóna 25-32 

005 – Zóna 33-40 

006 – Zóna 41-48 

007 – Zóna 49-56 

008 – Zóna 57-64 

009 – Zóna 65-72 

010 – Zóna 73-80 

011 – Zóna 81-88 

012 – Zóna 89-96 

013 – Zóna 97-104 

014 – Zóna 105-112 

015 – Zóna 013-120 

016 – Zóna 121-128 

300 Komunikační cesta na PCO 

001-004 Přijímač PCO 1-4 

01 – Telefonní linka 

02 – Náhradní komunikátor, 
automatické směrování 

03 – Náhradní komunikátor, 
přijímač 1 – Ethernet  

04 – Náhradní komunikátor, 
přijímač 2 – Ethernet 

05 – Náhradní komunikátor, 
přijímač 3 – Mobilní připojení 

06 – Náhradní komunikátor, 
přijímač 4 – Mobilní připojení 

301 Telefonní čísla 

001-004 Programování 
telefonního čísla 1-4 (DFFF…32 
číslic ) 

304 Řetězec pro zrušení funkce Call 
Waiting 

(DB70EF) 

Přenos událostí 

307 Přenos událostí zón 

001-128 Přenos událostí zón  
1-128  

1 – Poplach  

2 – Obnova po poplachu  

3 – Tamper  

4 – Obnova po Tamperu  

5 – Zkrat (Porucha)  

6 – Obnova po zkratu  

308 Přenos událostí 

001 – Ostatní alarmy 1 

1 – Kód pod nátlakem  

2 – Vypnutí po alarmu  

3 – Poplach při odchodu  

4 – Porucha komunikace se 
zónovým expandérem  

5 – Obnovení komunikace se 
zónovým expandérem  

6 – Policejní kód / Křížový 
alarm  

7 – Alarm nepotvrzen (bez 
verifikace)  

8 – Alarm zrušen  
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002 – Ostatní alarmy 2 

1 – Přepadení potvrzeno  

011 – Prioritní alarmy 

1 – Požární poplach z klávesy 
[F]  

2 – Konec požárního 
poplachu z klávesy [F]  

3 – Nouzový poplach z 
klávesy [A]  

4 – Konec nouzového 
poplachu z klávesy [A]  

5 – Tísňový poplach z klávesy 
[P]  

6 – Konec tísňového poplachu 
z klávesy [P]  

7 – Poplach na pomocném 
vstupu (PGM 2)  

8 – Obnova na pomocném 
vstupu  

021 – Požární alarmy 1 

3 – Alarm 2-drátové požární 
zóny (PGM 2)  

4 – Obnova po alarmu 2-
drátové požární zóny  

101 – Tampery systému 

3 – Tamper modulu  

4 – Obnova po Tamperu 
modulu  

5 – Klávesnice uzamčena  

7 – Dálkový přístup 
zablokován  

201 – Zapnutí/Vypnutí 1 

1 – Zapnutí uživatelem  

2 – Vypnutí uživatelem  

3,4 – Nepoužito 

5 – Zvláštní zapnutí  

6 – Zvláštní vypnutí  

7 – Zapnutí kontaktem  

8 – Vypnutí kontaktem  

202 – Zapnutí/Vypnutí 2 

1 – Automatické zapnutí  

2 – Automatické vypnutí  

3 – Zrušení/odložení 
automatického zapnutí  

211 – Ostatní Zapnutí/Vypnutí 

1 – Příprava k zapnutí  

2 – Kontrola vypnutí 
uživatelem  

5 – Chyba při odchodu  

221 – Odpojení 

1 – Automatické odpojení 
zóny 

2 – Automatické ukončení 
odpojení zóny 

3 – Částečné zapnutí  

301 – Události ústředny 1 

1 – Porucha AC napájení  

2 – AC napájení OK  

3 – Slabá baterie  

4 – Baterie OK  

5 – Baterie odpojená  

6 – Baterie připojená  

302 – Události ústředny 2 

1 – Porucha obvodu sirény  

2 – Obvod sirény OK  

3 – Porucha telefonní linky  

4 – Telefonní linka OK  

5 – Porucha AUX výstupu  

6 – AUX výstup OK  

305 – Události ústředny 5 

1 – Porucha 2-drátové 
požární zóny  

2 – Obnova po poruše 2-
drátové požární zóny  

311 – Události údržby 1 

1 – Porucha VF rušení  

2 – Obnova po poruše VF 
rušení  

3 – Porucha požární zóny  

4 – Požární zóna OK  

5 – Studený start systému  

6 – Nepravidelnost  

7 - Porucha Autotest  

8 – Obnova Autotest  

312 – Události údržby 2 

1 – Vstup do inst. režimu  

2 – Odchod z inst. režimu  

3 – Začátek DLS  

4 – Konec DLS  

5 – Začátek DLS SA  

6 – Konec DLS SA  

7 – Paměť událostí téměř 
plná  

313 – Události údržby 3 

1 – Aktualizace firmware 
zahájena  

2 – Úspěšná aktualizace 
firmware  

3 – Neúspěšná aktualizace 
firmware  

314 – Události údržby 4 

1 – Plyn porucha  

2 – Plyn porucha OK  

3 – Teplo porucha  

4 – Teplo porucha OK  

5 – Mráz porucha  

6 – Mráz porucha OK  

7 – Sonda odpojena  

8 – Sonda připojena  

321 - Události přijímače PCO 

2 – Přijímač 1 - Komunikace 
OK  

4 – Přijímač 2 - Komunikace 
OK  

6 – Přijímač 3 - Komunikace 
OK  

8 – Přijímač 4 - Komunikace 
OK  

331 – Události modulu 1 

1 – Porucha AC napájení na 
modulu  

2 – AC napájení na modulu 
OK  

3 – Porucha baterie na 
modulu  

4 – Baterie na modulu OK  

5 – Odpojená baterie na 
modulu  

6 – Baterie připojená 
k modulu  

332 – Události modulu 2  

1 – Nízké napětí na sběrnici 
modulu  

2 – Napětí na sběrnici OK  

3 – Porucha kontroly  
modulů  

4 – Kontrola modulů OK  

5 – Porucha AUX na  
modulu  

6 – AUX na modulu OK  

335 – Události modulu 5 

1 – Výstup 1 na modulu 
Porucha  

2 – Výstup 1 na modulu OK  

351 – Náhradní komunikátor 1 

1 – Porucha komunikace 
s modulem  

2 – Komunikace s modulem 
OK  

7 – Porucha Radio/SIM  

8 – Radio/SIM OK  

352 – Náhradní komunikátor 2  

1 – Porucha GSM sítě  

2 – GSM síť OK  

5 – Porucha LAN sítě  

6 – LAN síť OK  

354 – Náhradní komunikátor 4 

1 – Přijímač 1 Porucha  

2 – Přijímač 1 Obnova po 
poruše  

3 – Přijímač 2 Porucha  

4 – Přijímač 2 Obnova po 
poruše   

5 – Přijímač 3 Porucha  

6 – Přijímač 3 Obnova po 
poruše  

7 – Přijímač 4 Porucha  

8 – Přijímač 4 Obnova po 
poruše  

355 – Náhradní komunikátor 5  

1 – Přijímač 1 Porucha 
kontrolního spojení  

2 – Přijímač 1 Kontrolní 
spojení OK  

3 – Přijímač 2 Porucha 
kontrolního spojení  

4 – Přijímač 2 Kontrolní 
spojení OK  

5 – Přijímač 3 Porucha 
kontrolního spojení  

6 – Přijímač 3 Kontrolní 
spojení OK  

7 – Přijímač 4 Porucha 
kontrolního spojení   

8 – Přijímač 4 Kontrolní 
spojení OK  

361 – Bezdrátová zařízení 

1 – Porucha AC sítě v 
bezdrátovém zařízení  

2 – AC síť v bezdrátovém 
prvku OK  

3 – Slabá baterie 
v bezdrátovém zařízení  

4 – Baterie v bezdrátovém 
prvku OK  

5 – Porucha bezdrátového 
zařízení  

6 – Obnova po poruše 
bezdrátového zařízení  

401 – Testovací přenosy 

1 – Zahájení testu chůzí  

2 – Ukončení testu chůzí  

3 – Periodický test  

4 – Periodický test s  
poruchou  

5 – Test systému  

Komunikace 

309 Směrování systémových 
událostí 

001 Směrování poruch (údržby) 

1 – Přijímač 1  
2 – Přijímač 2 
3 – Přijímač 3 
4 – Přijímač 4 

002 Směrování testů 

1 – Přijímač 1  
2 – Přijímač 2 
3 – Přijímač 3 
4 – Přijímač 4 

310 Identifikační čísla pro PCO 

000 – Identifikační číslo 
systému pro PCO (FFFF) 

001-008 – Identifikační čísla 
bloků 1-8 pro PCO (FFFF) 
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311-318 Bloky 1-8 Směrování 
událostí 

001 – Směrování 
poplachy/obnovy 

1 – Přijímač 1  
2 – Přijímač 2 
3 – Přijímač 3 
4 – Přijímač 4 

002 – Směrování 
Tampery/obnovy 

1 – Přijímač 1  
2 – Přijímač 2 
3 – Přijímač 3 
4 – Přijímač 4 

003 – Směrování 
Zapnutí/Vypnutí 

1 – Přijímač 1  
2 – Přijímač 2 
3 – Přijímač 3 
4 – Přijímač 4 

350 Komunikační formáty  
(04 - SIA) 

001 – Komunikační formát pro 
přijímač 1 

002 – Komunikační formát pro 
přijímač 2 

003 – Komunikační formát pro 
přijímač 3 

004 – Komunikační formát pro 
přijímač 4 

377 Parametry komunikátoru 

001 – Omezení (limit) přenosu 

Alarmy a obnovy (003) 

Tampery a obnovy (003) 

Poruchy a obnovy (003) 

002 – Zpoždění komunikace 

Zpoždění komunikace (000s) 

Zpoždění přenosu AC poruchy 
(030 min/h) 

Zpoždění přenosu poruchy 
telefonní linky (010s x 3) 

Zpoždění přenosu slabých 
baterií (007 dnů) 

Cyklus nepravidelnosti  
(030 h/dnů) 

Časové okno pro zrušení 
komunikace (000 min) 

003 Cyklus testu přenosu (030 
h/dnů) 

004 Čas testu přenosu (9999) 

011 Maximální počet pokusů o 
komunikaci (005) 

012 Interval mezi jednotlivými 
pokusy o komunikaci (3) 

013 Zpoždění mezi volbami čísla 
bez čekání (020s) 

014 Doba čekání na handshake 
(040s) 

015 Náhradní komunikátor 
Čekání na potvrzení od 
přijímače (060s) 

016 Náhradní komunikátor 
Čítač poruch (010) 

380 První konfigurační kód 
komunikátoru 

1 – Komunikace povolena  

2 – Přenos obnovení zóny po 
utišení sirény 

3 – Pulsní volba telefonního 
čísla 

4 – Přepnout na pulsní volbu při 
5. pokusu 

5 – Paralelní komunikace 

6 – Střídání telefonních čísel 

7 – Rychlá záloha (snížení počtu 
volání) 

8 – Nepravidelnost Aktivity zón 
v hodinách 

381 – Druhý konfigurační kód 
komunikátoru 

1 – Signalizace vypnutí po 
poplachu klávesnicí 

2 – Signalizace vypnutí po 
poplachu sirénou 

4 – Potvrzení přenosu zapnutí 

8 – Priorita komunikace 

382 – Třetí konfigurační kód 
komunikátoru 

2 – Přenos alarmu zóny během 
testu chůzí je zapnut 

4 – Zrušení funkce Call Waiting 
zapnuto 

5 – Náhradní (IP) komunikátor 
povolen 

6 – Zpoždění přenosu AC 
poruchy v hodinách 

8 – Omezení přenosu Tamperů 

383 – Čtvrtý konfigurační kód 
komunikátoru 

1 – ID číslo bloku je přiřazeno 
telefonnímu číslu 

2 – ID kód 6 čísel 

5 – Přenos zprávy porucha 
komunikace 

384 – Záloha komunikace 

2 – Záloha – Přijímač 2  

3 – Záloha – Přijímač 3 

4 – Záloha – Přijímač 4 

385 - Nastavení obousměrné audio 
komunikace 

1 – Obousměrná audio 
komunikace s Přijímačem 1 

2 – Obousměrná audio 
komunikace s Přijímačem 2 

3 – Obousměrná audio 
komunikace s Přijímačem 3 

4 – Obousměrná audio 
komunikace s Přijímačem 4 

DLS programování 

401 Funkce DLS/DLS SA  

1 – Dvojité volání (dvě spojení) 

2 – Uživatel může povolit DLS 
okno  

3 – Zpětné volání (zpětný dotaz) 

4 – Uživatel inicializuje DLS 

6 – Rychlost 300 Baudů pro DLS 

7 – DLS spojení po IP vždy  

402 Telefonní číslo PC pro DLS 

403 Přístupový kód pro DLS  

Ústředna HS2128 (212800) 

Ústředna HS2064 (206400) 

Ústředna HS2032 (203200) 

Ústředna HS2016 (201600) 

404 ID číslo ústředny pro DLS  

Ústředna HS2128 (2128000000) 

Ústředna HS2064 (2064000000) 

Ústředna HS2032 (2032000000) 

Ústředna HS2016 (2016000000) 

405 Časovač pro dvojité volání 
(060s) 

406 Počet zazvonění (000) 

407 Přístupový kód pro DLS SA 
(FFFFFF) 

410 Automatické DLS/DLS SA 

001 – Funkce automatického 
DLS 

1 – Periodické DLS 

3 – DLS při zaplnění paměti 
událostí z 75% 

8 – DLS při změně nastavení 

002 – Periodické DLS ve dnech 
(000 dnů) 

003 – Čas periodického DLS 
(0000) 

007 – Okno uživ. DLS 

Začátek okna uživ. DLS (0000) 

Konec okna uživ. DLS (0000) 

Virtuální vstupy 

560 Virtuální vstupy 

001-032 Virtuální vstupy 1-32 

Časové plány 

601-604 Časové plány 1-4 

101 – Int. 1 Čas začátku (0000) 

102 – Int. 1 Čas konce (0000) 

103 – Int. 1 Přiřazení dnů 

1 – Neděle 

2 – Pondělí 

3 – Úterý 

4 – Středa 

5 – Čtvrtek 

6 – Pátek 

7 – Sobota 

104 – Int. 1 Přiřazení volných 
dnů 

1 – Volné dny 1 

2 – Volné dny 2 

3 – Volné dny 3 

4 – Volné dny 4 

201 – Int. 2 Čas začátku (0000) 

202 – Int. 2 Čas konce (0000) 

203 – Int. 2 Přiřazení dnů 

1 – Neděle 

2 – Pondělí 

3 – Úterý 

4 – Středa 

5 – Čtvrtek 

6 – Pátek 

7 – Sobota 

204 – Int. 2 Přiřazení volných 
dnů 

1 – Volné dny 1 

2 – Volné dny 2 

3 – Volné dny 3 

4 – Volné dny 4 

301 – Int. 3 Čas začátku (0000) 

302 – Int. 3 Čas konce (0000) 

303 – Int. 3 Přiřazení dnů 

1 – Neděle 

2 – Pondělí 

3 – Úterý 

4 – Středa 

5 – Čtvrtek 

6 – Pátek 

7 – Sobota 

304 – Int. 3 Přiřazení volných 
dnů 

1 – Volné dny 1 

2 – Volné dny 2 

3 – Volné dny 3 

4 – Volné dny 4 

401 – Int. 4 Čas začátku (0000) 

402 – Int. 4 Čas konce (0000) 

403 – Int. 4 Přiřazení dnů 

1 – Neděle 

2 – Pondělí 

3 – Úterý 

4 – Středa 

5 – Čtvrtek 

6 – Pátek 

7 – Sobota 
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404 – Int. 4 Přiřazení volných 
dnů 

1 – Volné dny 1 

2 – Volné dny 2 

3 – Volné dny 3 

4 – Volné dny 4 

711-714 Skupiny volných dnů 1-4 

001-099 Skupiny volných dnů 1-
4 Den 1-99 (000000, MMDDYY) 

 

Programování Audio modulu 

802 Přiřazení Audio stanice 

001-128 Přiřazení Audio stanice 
1-128 (00) 

600 – Události inicializující 
obousměrnou audiokomunikaci 

1 – Tampery 

2 – Zapnutí a Vypnutí 

3 – Klávesa [A]  

4 – Klávesa [P]  

5 – Kód pod nátlakem  

6 – Vypnutí po poplachu  

7 – Pro budoucí použití 

8 – Ztráta spojení se zónový 
expandérem 

603 – Nastavení obousměrné 
audiokomunikace 

1 – Pro budoucí použití 

2 – Příposlech inicializují 
všechny zóny/zóny v alarmu  

3 – Pro budoucí použití 

4 – Siréna aktivní při 
obousměrné komunikaci 

5 – Automatická detekce 
zavěšení tel. linky 

6 – Uživatel inicializuje zpětné 
volání 

7 – Pro budoucí použití 

8 – Obousměrná komunikace 
inicializována operátorem na 
PCO 

605 – Nastavení záznamu 

1 – Záznam audia  

2 – Smazat při poruše 
komunikace 

3 – Pro budoucí použití 

606 – Audio stanice pro záznam 

1 – Audio stanice 1 Záznam  

2 – Audio stanice 2 Záznam  

3 – Audio stanice 3 Záznam  

4 – Audio stanice 4 Záznam  

610 – Časovač pro zpětné volání 
(Call Back) (05) 

611 – Přístupový kód pro 
zpětné volání (Call Back) (9999) 

612 – Počet zvonění pro dvojité 
volání (00) 

613 – Časovač pro dvojité 
volání (030) 

614 – Počet zvonění pro 
odpověď (00) 

615 – Délka audio  
komunikace (90s) 

616 – Délka záznamu  
po alarmu (105s) 

617 – Doba po které se záznam 
vymaže (15 min.) 

620 – Tampery audio stanice 

1 – Audio stanice 1 Tamper 

2 – Audio stanice 2 Tamper 

3 – Audio stanice 3 Tamper 

4 – Audio stanice 4 Tamper 

997 – Informace o modulu 

999 – Reset modulu 

 

Bezdrátová nadstavba 

804 Programování bezdrátových 
zařízení 

000 – Přihlášení bezdrátových 
zařízení 

Zóny (3 dekadické číslice) 

Typ zóny (2 dekadické číslice) 

Přiřazení do bloku 

Název zóny (pouze LCD) 

Bezdrátové ovladače 

Přiřazení do bloku 

Přiřazení uživatele 

Sirény 

Přiřazení do bloku 

Název sirény (pouze LCD) 

Klávesnice 

Přiřazení klávesnice 

Název klávesnice (pouze LCD) 

Opakovače 

Název opakovače (pouze LCD) 

001-128 Nastavení 
bezdrátových detektorů 

Více informací o programování 
bezdrátového přijímače naleznete 
v instalačním manuálu modulu 
HSM2Host. 

850 Síla signálu GSM sítě 

851 Programování náhradního (IP) 
komunikátoru 

Více informací naleznete 
v instalačním manuálu náhradního 
(IP) komunikátoru. 

 

Programování klávesnice 

860 Slot klávesnice 

861-876 Programování klávesnice 

000 – Přiřazení do bloku 

00 – Společná (globální) 

01 – Blok 1  

02 – Blok 2 

03 – Blok 3 

04 – Blok 4 

05 – Blok 5 

06 – Blok 6 

07 – Blok 7 

08 – Blok 8 

001 – Funkční klávesa 1 (03) 

002 – Funkční klávesa 2 (04) 

003 – Funkční klávesa 3 (06) 

004 – Funkční klávesa 4 (22) 

005 – Funkční klávesa 5 (16) 

00 – Nepoužito 

02 – Rychlé zapnutí Doma 

03 – Zapnutí Doma 

04 – Zapnutí Odchod 

05 – Zapnutí bez vstupního 
zpoždění 

06 – Zvonkohra zap/vyp 

07 – Test systému 

09 – Zapnutí Noc 

12 – Společné zapnutí do 
režimu Doma 

13 – Společné zapnutí do 
režimu Odchod 

14 – Společné vypnutí 

16 – Rychlý odchod 

17 – Zapnout interiér 

21-24 – Ovládací výstup 1-4 

29 – Odpojení skupiny zón 

31 – Aktivace vlastního  PGM 
výstupu (místní PGM) 

32 – Odpojení zón 

33 – Opakování odpojení zón 

34 – Programování uživatelů 

35 – Uživatelské funkce 

37 – Programování data a 
času 

39 – Zobrazení poruch 

40 – Paměť alarmů 

61-68 – Výběr bloku 1-8 

011 – Programování I/O svorky 
klávesnice (000) 

012 – Časovač pro místní PGM 
výstup (00:05) 

Délka pulsu (00-99 min.) 

Délka pulsu (00-99 s) 

021 1. konfigurační kód klávesnice 

1 – Klávesa [F] povolena  

2 – Klávesa [A] povolena  

3 – Klávesa [P] povolena  

4 – Zobrazení kódu při 
programování  

022 2. konfigurační kód klávesnice 

1 – Zobrazení času  

2 – 24h formát času 

3 – Auto zobrazení zón  
v alarmu  

5 – LED napájení  

6 – LED napájení ukazuje 
přítomnost AC  

7 – Alarmy jsou zobrazeny 
v ZAP stavu  

8 – Auto zobrazení otevřených 
zón  

023 3. konfigurační kód klávesnice 

1 – LED zapnuto svítí 
v úsporném režimu * 

2 – Zobrazení zapnutí Doma  * 

3 – I/O svorka je PGM výstup 

7 – Zobrazení teploty 

8 – Upozornění na nízkou 
teplotu 

030 Text LCD zprávy (2x16 znaků) 

031 Počet zobrazení LCD zprávy na 
displeji klávesnice (000) 

041 Přiřazení zóny pro vnitřní 
teplotu (000) 

042 Přiřazení zóny pro venkovní 
teplotu (000) 

101-228 Programování dveřní 
zvonkohry, zóny 1-128 

00 – Vypnuto 

01 – 6 pípnutí  

02 – Zvuk "Bing-Bing” 

03 – Zvuk "Bim-Bam” 

04 – Tón sirény 

05 – Název zóny 

899 Programování podle šablony 

- 5-ti ciferný kód šablony  
(5 dekadických číslic) 

- Telefonní číslo na PCO  
(až 32 čísel a znaků) 

- Identifikační číslo systému 
(4/6 číslic) 

- Identifikační číslo bloku  
(4 číslice) 

- Přístupový kód DLS (6 číslic) 

- Vstupní zpoždění (000-255s) 

- Doba pro odchod (000-255s) 

- Instalační kód 
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Informace o systému a testy 

900 Informace o systému 

000 – Verze ústředny 

001-016 – Verze klávesnice 

101-116 – Verze HSM2108 1-16 

201-216 – Verze HSM2208 1-16 

460 – Náhradní komunikátor 

461 – Verze HSM2HOST 

501-504 – Verze HSM2300 1-4 

521-524 – Verze HSM2204 1-4 

901 Instalační test chůzí  

 

Programování modulů 

902 Přidání/Vyjmutí modulů 

000 – Automatické přihlášení 
všech modulů 

001 – Přihlášení modulů 

002 – Nastavení slotu 

003 – Změna slotu modulu 

101 – Vyjmutí klávesnice 

102 – Vyjmutí HSM2108 

103 – Vyjmutí HSM2208 

106 – Vyjmutí HSM2HOST 

109 – Vyjmutí HSM2955 

109 – Vyjmutí HSM2300 

110 – Vyjmutí HSM2204 

903 Zobrazení modulů 

000 – Zobrazení všech modulů 

101 – Zobrazit klávesnice 

102 – Zobrazit HSM2108 

103 – Zobrazit HSM2208 

106 – Zobrazit HSM2HOST 

109 – Zobrazit HSM2955 

109 – Zobrazit HSM2300 

110 – Zobrazit HSM2204 

904 Test pokrytí (Test umístění 
bezdrátových zařízení) 

001-128 – Test umístění  
zón 1-128 

521-528 – Test umístění 
opakovačů 1-8 

551-566 – Test umístění  
sirén 1-16 

601-632 – Test umístění 
ovladačů 1-32 

701-716 – Test umístění 
bezdrátových klávesnic 1-16 

912 Karanténa 

000 – Doba zóny v karanténě 
(014 dnů) 

001-128 – Umístění zóny do 
karantény – Zóny 1-128 

Nabíjení baterie 

982 Nabíjení baterie 

000 – Baterie ústředny 

1 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie ústředny 

010 – Baterie na HSM2204 

1 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2204 1 

2 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2204 2 

3 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2204 3 

4 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2204 4 

020 – Baterie na HSM2300 

1 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2300 1 

2 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2300 2 

3 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2300 3 

4 – Vysoký nabíjecí proud 
baterie HSM2300 4 

 

Implicitní nastavení 

989 Reset Master kódu 

990 Uzamčení/odemčení instalace 

991 Reset klávesnic 

901-916 Reset klávesnice 1-16  

999 Reset všech klávesnic na  

993 Reset náhradního (IP) 
komunikátoru 

996 Reset HSM2HOST  

999 Reset systému  

 

* Pouze bezdrátová klávesnice 
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Upozornění, čtěte pozorně 
Poznámka pro instalační techniky 
Tyto odstavce obsahují informace zásadní důležitosti. Jakožto jediná osoba 
ve styku s uživateli systému je Vaší povinností jim všechny tyto informace 
předat.  
Poruchy systému 
Systém byl pečlivě navržen, aby pracoval s maximální možnou efektivitou. 
Za určitých okolností však nemůže poskytnout ochranu před požárem nebo 
před napadením. Zabezpečovací systém může být po zralé úvaze 
nainstalován s určitými kompromisy, nebo může z mnoha důvodů selhat ve 
své předpokládané funkci. Některé z těchto důvodů (ne všechny) jsou: 

 Neodpovídající instalace 
Každý zabezpečovací systém, má-li poskytovat dostatečnou ochranu, musí 
být odpovídajícím způsobem nainstalován. Každá instalace musí být 
navržena profesionálem, který zajistí ochranu všech možných přístupových 
tras.  Zámky na dveřích a na oknech musí být bezpečné a musí správně 
fungovat. Okna, dveře, zdi a stropy musí mít odpovídající konstrukci a 
pevnost poskytující očekávaný stupeň ochrany. Po jakýchkoliv změnách v 
konstrukci objektu musí být znovu provedeno jeho bezpečnostní posouzení. 
Při tomto posouzení se doporučuje spolupráce s požárními a policejními 
složkami. 

 Znalosti kriminálních živlů 
Tento systém je vybaven bezpečnostními vlastnostmi, které byly efektivní v 
době výroby. Je možné, že osoby s kriminálními úmysly mohou vyvinout 
techniky, které jejich účinnost mohou snížit. Je tedy důležité pravidelně 
systém revidovat a zjišťovat jeho efektivnost. V případě zjištění, že již 
neposkytuje očekávanou ochranu, je nutné jej modernizovat nebo vyměnit.  

 Vstup narušitelů 
Narušitelé mohou vstoupit do objektu nechráněnými přístupovými body, 
obelstít detekční zařízení, vyhnout se zachycení pohybem oblastí 
nedostatečného krytí, vypnout signalizační zařízení, zasáhnout do správné 
funkce systému nebo ji úplně překazit.  

 Výpadek napájení 
Zabezpečovací ústředna, detektory pohybu, požární detektory a ostatní 
prvky systému vyžadují pro správnou funkci odpovídající napájení. Je-li 
systém napájen z baterií, může dojít k jejich selhání. I když nedojde přímo k 
selhání, musí být v dobrém stavu, správně nainstalované a dobíjené. Je-li 
systém napájen pouze ze sítě, přerušení, jakkoliv krátké, způsobí 
nefunkčnost celého systému. Výpadky napájení jakékoliv délky jsou často 
doprovázené kolísáním napětí, které může způsobit poškození elektroniky 
systému. Proto dojde-li k přerušení dodávky elektrického proudu, proveďte 
test systému a přesvědčte se, zda funguje tak, jak je obvyklé.  

 Porucha výměnných baterií 
Bezdrátové vysílače jsou zkonstruované tak, aby životnost jejich baterií byla 
několik let běžného provozu. Očekávaná životnost je podmíněna pracovním 
prostředím, způsobem použití a typem. Může být zkrácena vysokou vlhkostí 
okolního prostředí, vysokou nebo nízkou teplotou i velkými teplotními 
změnami. Každý bezdrátový prvek systému má zabudovaný systém kontroly 
stavu baterie, který signalizuje nutnost výměny baterie. Vzhledem k 
možnosti selhání tohoto systému je nutné funkci jednotlivých bezdrátových 
prvků pravidelně testovat. 

 Snížení účinnosti bezdrátových prvků 
Z různých důvodů může dojít k situaci, že přijímač nepřijme vyslaný signál. 
Může se jednat o kovovou překážku na trase nebo poblíž trasy mezi 
vysílačem a přijímačem, úmyslné rušení nebo interference s jinými signály.  

 Uživatelé systému 
Uživatelé systému mohou mít omezen přístup k tísňovým a nouzovým 
tlačítkům vlivem trvalé nebo dočasné fyzické neschopnosti, neschopnosti 
dostat se k ovládacím prvkům včas nebo vlivem malého povědomí o 
ovládání a funkci systému. Je velice důležité, aby byli všichni uživatelé 
systému důkladně proškoleni o funkci a ovládání systému a aby znali 
správný postup v případě signalizace alarmu.  

 Požární detektory 
Požární detektory, které jsou instalovány v systému, mohou selhat ve 
včasné signalizaci požáru z mnoha důvodů. Následuje několik z nich. 
Detektor může být nesprávně připojen nebo umístěn. Kouř při požáru 
nedosahuje k detektoru, například vznikne-li na střeše, v komíně, ve zdi 
nebo za dveřmi. Požární detektory nemohou detekovat požár vzniklý v 
jiných poschodích budovy.  
Z hlediska produkce kouře a intenzity hoření je každý požár rozdílný, proto 
nejsou kouřové detektory stejně citlivé na všechny druhy požáru. Nemusí 
zaručit rychlou reakci na požáry vzniklé nepozorností, nebo hazardem v 
podobě kouření v posteli, náhlou explozí, unikajícím plynem, nesprávným 
skladováním hořlavých materiálů, přetíženým elektrickým obvodem, 
dětskou hrou se zápalkami nebo žhářstvím.  
I v případě správné funkce kouřového detektoru může za určitých okolností 
nastat situace, kdy nedojde k varování obyvatel v čase dostatečném pro 
zabránění zranění nebo smrti.  

 Pohybové detektory 
Pohybové detektory mohou zachytit pohyb pouze v prostoru určeném jejich 
dokumentací pro instalaci. Nerozliší cizí osoby (narušitele) a oprávněné 
uživatele prostoru. Pohybové detektory neposkytují ochranu v celém 
prostoru. Mají několik detekčních paprsků a pohyb mohou zachytit pouze v 
prostoru, který tyto paprsky, nezakryté překážkou, pokrývají. Nemohou 
zachytit pohyb za zdí, nad stropem, pod podlahou, za zavřenými dveřmi, 
skleněnou stěnou, prosklenými dveřmi nebo oknem. Jakýkoliv pokus o 
poškození ať již úmyslný nebo neúmyslný má vliv na funkci detektoru. Jedná 
se například o zakrytí, namalování nebo postříkání sprejem kterékoliv části 
detektoru (čočka, zrcadlo, průhled apod.).  
Pasivní infračervené detektory (PIR) pracují na principu zachycení teplotních 
změn. Jejich účinnost klesá, přiblíží-li se okolní teplota k teplotě lidského 
těla nebo nad ní, nebo jsou-li v prostoru zdroje tepla, např. topidla, 
radiátory, grily, krby, sluneční světlo, parní ventily, osvětlení apod.  

 Signalizační zařízení 
Tato zařízení např. sirény, zvonky, bzučáky nebo majáky nemusí být účinné, 
jsou-li umístěné za zdmi nebo za dveřmi. Jsou-li umístěné v jiných 
poschodích nebo částech objektu, je pravděpodobné, že nedokážou varovat 
resp. vzbudit jeho obyvatele. Akustická signalizační zařízení mohou být 
rušena jinými zdroji, např. magnetofonem, rádiem, televizí, klimatizací, 
nebo hlukem ulice. Jakkoliv hlasité zařízení není dostatečně účinné pro 
sluchově postižené lidi.  

 Telefonní linky 
Je-li použit přenos alarmového signálu po telefonní lince, může být 
znemožněn poruchou linky, nebo jejím obsazením. Narušitelé mohou 
telefonní linku přerušit, nebo poškodit nějakým důmyslnějším způsobem, 
který není snadné odhalit. 

 Nedostatek času 
Za určitých okolností se může stát, že ačkoliv systém funguje dle očekávání, 
nemůže ochránit uživatele, protože nemohou dostatečně zareagovat na 
varovný signál.  Je-li systém monitorován, reakce monitorovací služby 
nemusí být vždy dostatečně rychlá pro zajištění ochrany osob nebo jejich 
majetku.  

 Porucha součástí systému 
Ačkoli bylo vynaloženo veškeré úsilí pro vytvoření maximálně spolehlivého 
systému, může dojít k jeho selhání vlivem poruchy některé jeho součásti.  

 Neodpovídající testování 
Mnoha problémům lze předejít pravidelným testováním a údržbou. Celý 
systém by měl být testován v týdenních intervalech, okamžitě po každém 
vniknutí, pokusu o vniknutí, požáru, bouři, zemětřesení a po každé stavební 
činnosti uvnitř i vně objektu. Test by měl zahrnout všechny detektory, 
klávesnice, ovládače, signalizační zařízení a ostatní zařízení, které jsou 
součástí bezpečnostního systému. 

 Bezpečnost a pojištění 
Bez ohledu na jeho schopnosti, bezpečnostní systém nenahradí životní a 
majetkové pojištění. Současně nenahrazuje povinnost všech majitelů, 
nájemců a dalších uživatelů objektů chovat se opatrně a minimalizovat 
rizika vzniku nebezpečných situací. 
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Důležitá poznámka: Software DSC, který je prodáván buď s určitým produktem nebo samostatně, je 
chráněn autorským zákonem a je prodáván s následujícími licenčními podmínkami: 

 Tato smlouva (EULA) je právním vztahem mezi koncovým uživatelem 
(firma nebo osoba, která získala software a související hardware) a 
Digital Security Controls, divizí Tyco Safety Products Canada Ltd. (DSC), 
výrobcem integrovaných bezpečnostních systémů, software a dalších 
souvisejících produktů a komponentů (dále Hardware). 

 Jestliže je softwarový produkt (dále Softwarový produkt nebo Software) 
určen k prodeji spolu s Hardware a není dodán spolu s určeným novým 
Hardware, nesmí být používán, kopírován ani instalován. Software 
určený pro PC může obsahovat související médium, tištěný materiál a 
"online" nebo elektronickou dokumentaci. 

 Jakýkoliv další Software dodávaný se Softwarovým produktem a který je 
licencován samostatnou licenční smlouvou musí být používán v souladu s 
touto samostatnou smlouvou. 

 Instalací, kopírováním, stahováním, ukládáním a jakoukoliv manipulací se 
Softwarovým produktem uživatel bezpodmínečně souhlasí s 
dodržováním této EULA i když se tato jeví jako modifikace jakékoliv 
předchozí smlouvy. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami této EULA, 
DSC mu neuděluje licenci k užívání Softwarového produktu a uživatel 
nemá žádné právo k jeho užívání. 

Licence pro užívání Softwarového produktu: 
Softwarový produkt je chráněn autorským právem a mezinárodními 
autorskými dohodami stejně jako dalšími zákony na ochranu duševního 
vlastnictví. Softwarový produkt je licencován, nikoliv prodáván. 
1. Práva licence. Tato EULA zaručuje uživateli následující práva: 
(a) Instalace Software a jeho užívání - s každou získanou licencí je možné 

instalovat a užívat pouze jednu kopii Softwarového produktu 
(b) Uložení/síťové použití - Softwarový produkt nesmí být instalován, 

zpřístupněn, vystaven, spuštěn, sdílen nebo používán současně na nebo z 
více PC, včetně pracovních stanic, terminálů nebo jiných digitálních 
elektronických zařízení (dále Zařízení). Jinými slovy pro každou pracovní 
stanici je vyžadována samostatná licence. 

(c) Záložní kopie - uživatel je oprávněn vyrobit jednu záložní kopii 
Softwarového produktu a to výhradně pro účely zálohy a archivace. Mimo 
výjimky uvedené v této EULA je zakázáno pořizování kopií Softwarového 
produktu včetně tištěných materiálů dodávaných s ním. 

2. Popis dalších práv a omezení. 
(a) Omezení zpětného inženýrství, dekompilace - zakazuje se jakákoliv 

činnost podobná zpětnému inženýrství nebo rekompilaci mimo případy 
kdy je tato činnost výhradně povolena příslušným zákonem nebo 
předpisem navzdory tomuto omezení. Není dovoleno provádět jakékoliv 
změny softwarového produktu bez písemného povolení oprávněného 
pracovníka DSC. Není dovoleno odstraňovat ze Softwarového produktu 
jakékoliv proprietární poznámky, značky nebo popisy. Uživatel musí 
akceptovat opatření pro užívání Softwarového produktu v souladu s touto 
EULA. 

(b) Softwarový produkt je licencován jako jeden celek a jeho komponenty 
nesmí být rozdělovány a používány na více Hardware. 

(c) Jeden Integrovaný produkt - pokud uživatel získá Software spolu s 
Hardware, je Softwarový produkt licencován spolu s Hardware jako jeden 
Integrovaný produkt. V tomto případě smí být Softwarový produkt 
používán pouze s dodaným Hardware tak, jak je určeno dále v této EULA.  

(d) Pronájem - Uživatel nesmí pronajímat ani půjčovat Softwarový produkt. 
Nesmí jej poskytnout třetím osobám ani umístit na server nebo Web 
prezentace za účelem stahování. 

(e) Předávání Software dál - Uživatel smí předat dál všechna svá práva 
získaná touto EULA pouze jako součást trvalého prodeje nebo předání 
Hardware. V tomto případě si nesmí ponechat žádné kopie. Softwarový 
produkt lze takto předat pouze kompletní, se všemi komponenty, 
nosnými médii a tištěným materiálem, upgrady a touto EULA a za 
předpokladu, že příjemce souhlasí s podmínkami této EULA. Jestliže je 
Softwarový produkt upgrade, každý transfer musí obsahovat všechny 
předchozí verze.  

(f) Ukončení - bez ohledu na jiná práva, DSC může ukončit platnost této 
EULA, v případě porušení jejích podmínek ze strany uživatele. V tomto 
případě musí uživatel zničit všechny kopie a součásti Softwarového 
produktu. 

(g) Chráněné značky - tato EULA nezaručuje uživateli žádná práva k 
chráněným značkám DSC a jeho dodavatelům. 

3. Autorské právo. 
Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví k Softwarovému produktu 
(zahrnující ale neomezující se pouze na všechny obrázky, fotografie a texty v 
Softwarovém produktu), souvisejícím tištěném materiálu a všem kopiím 
Softwarového produktu, jsou ve vlastnictví DSC a jeho dodavatelů. Je 
zakázáno kopírovat tištěný materiál dodávaný se Softwarovým produktem. 
Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví k obsahu dosažitelného 
pomocí Software jsou majetkem příslušných majitelů a mohou být chráněna 
příslušnými autorskými zákony, právy a předpisy na ochranu duševního 
vlastnictví. Tato EULA nedává uživateli žádná práva k tomuto obsahu. Všechna 
práva v této EULA výhradně neuvedená patří DSC a jeho dodavatelům. 
4. Omezení exportu. 
Uživatel se zavazuje, že Softwarový produkt nebude exportovat ani re-
exportovat do země, nebo osobě, která je součástí Kanadských exportních 
omezení.    
5. Právní úprava. Tato EULA je sestavena podle právních předpisů provincie 
Ontario v Kanadě. 
6. Arbitráž 
Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto EULA budou řešeny finálním a 
závazným rozhodnutím v souladu s Arbitrážním řádem, a strany ve sporu se 
zavazují toto rozhodnutí dodržet. Arbitráž se koná v Torontu v Kanadě a její 
úřední jazyk je angličtina. 
7. Záruky 
(a) Bez záruky  
 DSC nabízí Softwarový produkt "tak, jak je" a bez záruky. DSC nezaručuje, 

že Software splní očekávání a požadavky uživatele nebo že bude jeho 
funkce trvalá a bez poruch. 

(b) Změny v provozním prostředí 
 DSC není odpovědné za problémy vzniklé díky změnám vlastností 

Hardware, nebo za problémy vzniklé interakcí Softwarového produktu se 
software nebo hardware jiného výrobce.  

(c) Omezení odpovědnosti, záruka odpovídající podílu na risku 
 V každém případě, kdy místní předpis nařizuje záruky nebo podmínky 

nestanovené v této EULA, je veškerá odpovědnost z jakékoliv klauzule v 
této EULA limitována částkou, která byla uhrazena za licenci k 
Softwarovému produktu, zvýšená o 5 CAD (kanadské dolary). Protože 
některé jurisdikce nedovolují zřeknutí se nebo omezení odpovědnosti za 
škody způsobené provozem, nemusí být výše uvedené omezení platné v 
každém případě. 

(d) Odvolání záruky 
 Tento popis záruky zahrnuje veškerou záruku a nahrazuje veškeré další 

záruky ať již vyjádřené nebo vyplývající (včetně záruk prodejnosti a 
vhodnosti pro určitá použití), a všechny další povinnosti a odpovědnost na 
straně DSC. DSC žádné další záruky neposkytuje. DSC neurčuje ani 
neautorizuje žádnou další osobu k jednání jménem DSC o změnách v této 
záruce ani k poskytnutí jiné záruky nebo odpovědnosti v souvislosti s 
tímto Softwarovým produktem. 

(e) Zvláštní opatření a omezení záruky 
 DSC není za žádných okolností odpovědné za jakékoliv mimořádné, 

náhodné, následné nebo nepřímé škody v souvislosti s nedodržením 
záruky, nesplněním smlouvy, nedbalostí nebo jinou právní teorií. Tyto 
škody zahrnují (ale neomezují se pouze na) ušlý zisk, ztrátu Softwarového 
produktu nebo souvisejícího zařízení, kapitálové hodnoty, cenu 
náhradního nebo vyměněného zařízení, vybavení nebo služeb, ztrátu 
času, nároky třetích osob včetně zákazníků a poškození na majetku.  

Upozornění: DSC doporučuje celý zabezpečovací systém pravidelně testovat. 
Navzdory tomu může Softwarový produkt například vlivem úmyslného 
poškození nebo elektrické poruchy (a jiných vlivů) selhat v očekávané funkci.
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Záruční podmínky  

Digital Security Controls Ltd. (DSC), ručí původnímu majiteli po dobu 12-ti 
měsíců, že výrobek používaný normálním způsobem, bude bez závad 
způsobených materiálem nebo výrobním postupem. Během této doby DSC 
bezplatně opraví nebo vymění vadný výrobek, bude-li vrácen zpět do 
výrobního podniku. Na vyměněné nebo opravené díly poskytne záruku na 
zbytek původní záruční doby, nebo na dobu 90 dní, je-li zbytek záruční doby 
kratší. Původní vlastník musí bezodkladně písemně informovat DSC o závadě 
způsobené materiálem nebo výrobním postupem a toto písemné oznámení 
musí být doručeno do DSC před uplynutím záruční doby. Záruka se netýká  na 
software a všechny softwarové produkty jsou prodávány uživateli s 
podmínkami licenční smlouvy k softwaru, které jsou součástí výrobku. 
Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za jeho výběr, instalaci, používání a 
údržbu výrobků zakoupených od DSC.  

Mezinárodní záruka 

Záruka pro mezinárodní zákazníky je stejná jako pro zákazníky na území 
Kanady a USA, s tou výjimkou, že DSC neodpovídá za žádné celní poplatky, 
daně nebo DPH, které mohou vzniknout při reklamačním řízení.  

Uplatnění záruky 

Nárokujete-li záruční opravu, vraťte porouchané zařízení zpět do místa 
nákupu. Všichni autorizovaní distributoři a dealeři mají svůj postup při 
vyřizování záruky. Každý, kdo vrací zboží zpět do DSC, musí napřed získat tzv. 
autorizační číslo. DSC nebude akceptovat žádné navrácené zboží, kterému 
nebylo prvně přiděleno autorizační číslo.  

Neplatná záruka 

Tato záruka se týká pouze závad způsobených vadou materiálu a výrobního 
postupu vzniklých během normálního užívání. Záruka nepokrývá: 

 poškození vzniklé dopravou a manipulací 
 poškození způsobené živelnou pohromou jako je požár, povodeň, 

vichřice, zemětřesení nebo blesk 
 poškození z příčin neovlivnitelných ze strany DSC, jako jsou vysoké 

napětí, mechanický náraz nebo zalití vodou 
 poškození nesprávným zapojením, úpravami, modifikacemi nebo cizími 

předměty 
 poškození způsobené periferiemi (mimo dodávaných DSC) 
 poškození provozem v nesprávném pracovním prostředí 
 poškození způsobené použitím výrobku pro jiné účely než pro které byl 

navržen 
 poškození nesprávnou údržbou 
 poškození vzniklé jiným zneužitím, manipulací nebo nesprávnou aplikací 

výrobku 
DSC si vyhrazuje právo vyměnit výrobek, pokud se nepodaří v odpovídající 
době provést jeho opravu.  DSC není za žádných okolností odpovědné za 
jakékoliv zvláštní, nahodilé nebo následné ztráty způsobené nedodržením 
záručních podmínek, nedodržením smlouvy, nedbalostí, porušením 
odpovědnosti nebo jiným právnickým vyjádřením téhož. Tyto ztráty zahrnují 
mimo jiné ztrátu zisku, ztrátu výrobku a souvisejícího zařízení, cenu zařízení, 
cenu náhradního nebo vyměněného zařízení, vybavení nebo služeb, 
ztrátového času, nároky třetích stran, včetně zákazníků a poškození majetku.  

Neplatnost ostatních záruk 

Tyto záruční podmínky vyjadřují záruku kompletně a nahrazují veškeré jiné 
záruční podmínky ať již vyjádřené nebo vyplývající (včetně všech zvláštních 
účelových záručních podmínek podporujících prodej). DSC neurčil ani 
neautorizoval žádnou další osobu, aby jeho jménem modifikovala nebo měnila 
tyto záruční podmínky, ani aby pro něj přijala jinou záruku nebo odpovědnost 
za jeho výrobek.  

UPOZORNĚNÍ: DSC doporučuje, aby byl každý systém pravidelně testován. 

Avšak navzdory pravidelnému testování, vlivem (mimo jiné) kriminálních 
záměrů nebo elektrického výpadku, se může stát, že výrobek v předpokládané 
funkci selže.  

Uzamčení instalačního kódu 

Bude-li jediným evidentním problémem ústředny navrácené do DSC tzv. 
uzamčení instalačního kódu, bude odblokování této funkce provedeno za 
poplatek.  

Pozáruční opravy 

DSC bude dle vlastního uvážení v pozáruční době opravovat nebo vyměňovat 
vadné výrobky dle následujících podmínek. Kdokoliv vrací vadné zboží do DSC 
musí napřed získat autorizační číslo. DSC nebude akceptovat žádné navrácené 
zboží, kterému nebylo prvně přiděleno autorizační číslo. Výrobek, který DSC 
určí jako opravitelný bude opraven a zaslán zpět. Za každou opravu bude 
účtován stanovený poplatek. Poplatky stanovené DSC mohou být občas 
obměňované. 
Výrobky, které DSC určí jako neopravitelné, budou vyměněny za podobný 
výrobek dostupný v době výměny. Za každý takto vyměněný výrobek bude 
účtována jeho současná tržní cena. 

Pokyny k umístění kouřových hlásičů a detektorů CO 

Následující informace jsou pouze pro základní orientaci. Před umisťováním a 
instalací kouřových hlásičů a detektor; CO doporučujeme se seznámit s 
místními požárními směrnicemi a předpisy: 

Kouřové hlásiče 

Výzkumy prokázaly, že jakýkoli oheň v obytných prostorách vytváří větší nebo 
menší množství kouře. Pokusy s nejčastějšími požáry v domácnostech ukazují, 
že ve většině případů vznikne detekovatelné množství kouře dříve než 
detekovatelné množství tepla. Z těchto důvodů je vhodné instalovat kouřové 
hlásiče v okolí každého spacího prostoru a v každém patře obytných prostor. 

Následující informace jsou pouze pro základní orientaci. Před umisťováním a 
instalací kouřových hlásičů doporučujeme se seznámit s místními požárními 
směrnicemi a předpisy. 

Doporučujeme instalovat více kouřových hlásičů, než je minimální požadavek. 
Další prostory, které je vhodné chránit: suterén, ložnice (zvláště ložnice 
kuřáků), jídelny, kotelny a rozvodné prostory a jakékoli chodby nechráněné 
povinnými čidly. 

Na hladkých stropech stačí detektory rozmístit zhruba ve vzdálenosti 9,1m. 
Rozestupy možná bude třeba upravit v závislosti na výšce stropu, pohybu 
vzduchu, přítomnosti stropních trámů, neizolovaných stropů atd. 
Doporučení k instalaci najdete v místních požárních a jiných normách. 

 Kouřové hlásiče neumisťujte do horní části stropů v lomenici nebo stropů 
vybíhajících do kapsy. V takových místech je minimální pohyb vzduchu a 
kouř by se k hlásiči nemusel dostat. 

 Nepoužívejte ani prostory s vířivými proudy vzduchu, např. u dveří, 
větráků nebo oken. Rychlý pohyb vzduchu kolem hlásiče může 
odvětrávat kouř a bránit detekci. 

 Hlásiče neumisťujte v oblastech s vysokou vlhkostí. 

 Hlásiče neumisťujte v oblastech, kde teplota stoupá nad 38°C nebo klesá 
pod 5 °C. 

 Kouřové hlásiče neumisťujte vždy v souladu s následujícími pokyny: 
Hlásiče musí být instalovány v blízkosti všech samostatných spacích prostor, a 
to v bezprostřední blízkosti ložnice na každém patře rodinného obytného 
objektu včetně sklepů, avšak s výjimkou neobývaných půd a technických 
mezipater. V nové zástavbě musí být kouřový hlásič instalován také v každé 
ložnici. 

Domy se stupňovitým podlažím: Kouřové hlásiče je nutno instalovat podle 

obrázku. Kouřové hlásiče nejsou nutné, pokud obývací pokoj není od místnosti 
pro hry oddělen dveřmi. 

Detektory oxidu uhelnatého (CO) 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, 
nedráždivý. Elektronický senzor detekuje oxid uhelnatý, měří jeho koncentraci 
a akusticky signalizuje poplach při dosažení potenciálně škodlivé úrovni. Lidské 
tělo je velmi citlivé na účinky CO během spaní. Doporučuje se umístit detektor 
poblíž ložnic a míst, kde se spí. Pro zajištění maximální ochrany doporučujeme 
umístit detektory CO poblíž míst na spaní a do každého patra. Obrázek 5 
zobrazuje návrh umístění v domě.  

Neumisťujte detektor CO v následujících prostorech 

 Kde teplota může klesnout pod -10°C nebo vzrůst nad 40°C 

 V místech s výskytem výparů z ředidel a barev 

 Do vzdálenosti 1,5m od otevřeného ohně (pece, kamna, krby) 

 V místech odvětrávání výfukových plynů  

 Neumisťujte detektor v blízkosti výfuků z aut (může dojít k poškození 
detektoru) 

Podívejte se prosím do instalačního a uživatelského manuálu detektoru CO na 
bezpečnostní pokyny a informace pro případ nouze.
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Ochranné známky, loga a servisní značky otištěné v tomto dokumentu jsou registrovány v USA (nebo ostatních zemích). Jakékoliv zneužití ochranných 
známek je přísně zakázáno a Tyco International Ltd. je připravena bránit své duchovní vlastnictví dle práva, včetně trestních oznámení, budou-li 
nezbytná. Všechny ochranné známky, které nejsou vlastnictvím společnosti Tyco International Ltd. jsou vlastnictvím příslušných firem a jsou použité 
s jejich souhlasem dle příslušných zákonů.  

Ke změnám ve specifikaci produktu může dojít bez předchozího upozornění. Fotografie a nákresy nemusí přesně odpovídat popisovaným produktům. 
Uvedené funkce nemusí být obsaženy ve všech produktech. Produkty se mohou lišit v závislosti na regionech; aktuální informace získáte od lokálního 
distributora. 
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