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Úvod 

Tento manual vám popíše hlavní úkony potřebné k instalaci a nastavení ústředny 

ProSYS Plus. Instalace a nastavení by mělo být provedeno proškoleným technikem. 

Pro komplexnější informace prostudujte prosím plnou verzi instalačního návodu 

ProSYS Plus. 

Hlavní úkony pro nastavení 

INSTALACE 

Krok 1: Vytvoření plánu instalace 

Krok 2: Připojení a nastavení modulů a sběrnicových zařízení 

Krok 3: Instalace sběrnicových prvků 

Krok 4: Připojení reléových detektorů 

Krok 5: Připojení baterie a instalace ústředny do boxu 

PRVOTNÍ NASTAVENÍ, PŘIŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ & CELKOVÁ 

KONFIGURACE SYSTÉMU 

Krok 1: Práce s klávesnicí 

Krok 2: Zapnutí ústředny a provedení inicializace systému 

Krok 3: Přiřazení a nastavení zařízení 

Krok 4: Přiřazení bezdrátových detektorů 

Krok 5: Základní nastavování zón 

Krok 6: Pokročilé nastavení bezdrátových a sběrnicových zón  

Krok 7: Konfigurace komunikace ústředny 

Krok 8: Připojení ke Cloudu 

Krok 9: Nastavení obvyklých parametrů ústředny 

INSTALAČNÍ MENU 

Krok 1: Nastavení dalších parametrů v programovacím menu 

Krok 2: Odchod z programovacího menu 

Krok 3: Nastavování parametrů v instalačním menu 

TESTOVÁNÍ SYSTÉMU 

ODPOVĚDNOST INSTALAČNÍHO TECHNIKA ZA POMOC KLIENŮM 
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Důležitá bezpečnostní opatření 

 Varování: Instalace nebo používání tohoto zařízení jinak, než bylo 

doporučeno výrobcem, může vést ke zranění nebo smrti osob. Systém by 

neměl být instalován nikým jiným, než proškoleným technikem.  

 Varování: Ujistěte se, že toto zařízení nebude dosažitelné pro osoby, které s 

ním nemají přijít do styku, jako například děti.   

 Varování: Ústředna by měla být připojena k dobře přístupné zásuvce, aby jí 

bylo možné v případě poruchy urychleně odpojit od napájení. Pokud je 

ústředna trvale připojena k napájení, vypínací zařízení (například pojistky) 

by mělo být snadno dostupné.  

 Varování: Styk s 230 VAC může skončit smrtí. Pokud je box ústředny 

otevřen, když je připojené napájení, v žádném případě se nedotýkejte 

přívodních vodičů ani pojistek.  

 Varování: Ujistěte se, že veškeré příslušenství je uzemněno, pokud je to 

třeba.  

 Varování: Vyměňujte baterii za správný typ, abyste předešli explozi. 

 Pozor: Baterie zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy a 

regulacemi. 
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Instalace 

Krok 1: Vytvoření plánu instalace 

Poznámka: Pro instalaci ústředny do boxu prostudujte informace v manuálu k 

příslušnému boxu. Prostudujte plný manuál pro informace ohledně bezdrátové 

nástavby. 

Pokyny pro instalaci ústředny 

Než nainstalujete ústřednu a její příslušenství v objektu, vytvořte si návrh 

vhodného rozmístění všech komponent, které bude daná instalace obsahovat. Toto 

rozmístění musí vzít v potaz následující: 

 Vhodné umístění ústředny, aby délka sběrnice byla co nejmenší  

 V místě s dobrým GSM signálem 

 V místě, kde bude ústředna nedosažitelná pro nežádoucí osoby (například děti) 

 Poblíž 230VAC zásuvky, kde bude možnost snadného odpojení ústředny od 

napájení  

 V suchých místech, daleko od možných zdrojů rušení bezdrátových komponent a 

daleko od velkých kovových objektů 

Krok 2: Připojení a nastavení modulů a sběrnicových 
zařízení 

Napájení, Uzemnění a Telefonní linka 

 Upozornění: AC instalace by měla být provedena proškoleným elektrikářem 

v souladu s příslušnými zákony. 

 Ústřednu nainstalujte poblíž 230VAC zásuvky, kde bude možnost snadného 

odpojení ústředny od napájení v případě závady  

 Varování: 

 K předejití riziku úrazu elektrickým proudem nepřipojujte napájení během instalace 

nebo servisu ústředny. Ústředna by neměla být připojena k napájení až do 

inicializace systému.   

  Za žádných okolností nepřipojujte napájení k panelu bez použití pojistek.  

 Vyměňujte pojistky pouze za stejný typ. (250 V, 3.15 A). 
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 Připojení napájení a uzemnění: 

1.  Nepřipojujte napájení v této části instalace. 

2.  Prostudujte návod k příslušnému boxu. 

3.  Ústředna je napájena dodávaným AC/DC adaptérem (100-240V, 50/60Hz, 14.4V, 

4A), který je nainstalován v příslušném. Připojení k AC musí být dle 

následujícího schématu:  

    

Důležité: Požadavky zařízení ohledně uzemnění najdete v plném manuálu. 

4.  Zajistěte následující požadavky na uzemnění: 

a. Ujistěte se, že prostřední vodič je připojen k boxu, aby došlo k jeho 

uzemnění. 

b. Ujistěte se, že je propojeno uzemnění boxu a jeho krytu. 

5.  [Pro PSTN]: Na svorkách hlavního panelu připojte telefonní linku do svorek 

Line nebo PLUG10 a telefonní přípojku pro telefony v objektu připojte na 

svorky SET nebo PLUG9.  

Důležité: Pevně přidělejte přívodní kabely 

pomocí pásek.  
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Zapojení desky ústředny 
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Výměna desky ústředny 

Abyste zabránili houkání sirény při výměně desky ústředny vstupte do 

programovacího menu. Poté můžete odpojit napájení panelu a vyměnit desku 

ústředny 

Nastavování DIP switch na desce ústředny 

Poznámka: Pro podrobnější informace si přečtěte plný manuál ústředny Prosys 

Plus.  

DIP switch (SW1) Efekt 

 1: Siréna 
ON: Siréna: Pro sirény se zabudovanou sirénou.  

OFF: (Továrně): Pro připojení reproduktoru bez sirény. 

 2: Default 

ON: Určeno k programování při prvním spuštění ústředny, umožní 

nastavení jazyku, času a data. Pozor: Pokud bude v pozici ON 

při odchodu z programování. Tak dojde ke smazání 

Instalačního, Sub-instalačního a Hlavního kódu. (nastaví se 

tovární kódy) 

OFF: (Továrně): Pro existující instalace. Nedojde k žádnému efektu při 

odchodu z programovacího menu. 

  3: Program OFF (Továrně). Poznámka: Není třeba nastavovat – pouze pro 

výrobní účely. 

  4: Box tamper 

bypass  
ON: Tamper boxu je přemostěn. (není aktivní) 

OFF: (Továrně): Tamper boxu není přemostěn. (je aktivní) 

 5: Bell tamper 

bypass 
ON: Tamper sirény je přemostěn. (není aktivní) 

OFF: (Továrně): Tamper sirény není přemostěn. (je aktivní) 

Instalace zásuvných komunikačních a audio modulů  

  POZOR: Před připojováním zásuvných komponent odpojte napájení a 

akumulátor, abyste zamezili případnému poškození ústředny. 

POZNÁMKA: Prostudujte návod na instalaci každého modulu, abyste zamezili 

případnému poškození ústředny nebo modulu.  

Instalace GSM modulu 

GSM modul poskytuje hlasovou a datovou komunikaci prostřednictvím telefonní 

sítě. Modul nainstalujte dle informací obsažených v manuálu modulu. 

Instalace SIM karty 

 Pro GSM komunikaci je nezbytné mít SIM kartu nainstalovanou v držáku na GSM 

modulu. Později nastavíme PIN kód, bude-li třeba a nastavíme APN.  
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Instalace IP modulu 

IP modul poskytuje komunikaci prostřednictvím TCP/IP. 

1.  Modul nainstalujte dle manuálu přiloženého k němu. 

2.  Připojte kabel, který je připojen do sítě LAN.  

Instalace modulu PSTN modem 

Modul PSTN modem umožňuje komunikaci rychlostí 2400 baudů.  

1.  Modul nainstalujte dle manuálu přiloženého k němu. 

2.  Ujistěte se, že je připojena telefonní přípojka k ústředně. 

Instalace hlasového modulu 

 Modul nainstalujte dle manuálu přiloženého k němu 

Instalace modulu reproduktoru 

Modul připojte k hlasovému modulu, dle přiloženého manuálu. Modul 

reproduktoru umožňuje 2-cestnou komunikaci “poslouchej a mluv” mezi prostory, 

kde je ústředna nainstalována a pultem centrální ochrany nebo uživatelem. 

Připojování dalších zařízení do svorkovnice  

Instalace sběrnicové klávesnice 

Sběrnicová klávesnice by měla být nainstalován jako první, kvůli nastavení 

defaultních parametrů jako jazyk, čas a datum kvůli provedení automatického 

načtění sběrnice a nastavení dalších parametrů. 

Připojování dalších zařízení 

Použijte svorky AUX (+) and COM (–) pro napájení například PIR detektorů, 

detektorů tříštění skla, požárních detektorů, které potřebují 12VDC napájení.   

Poznámky: 

 Maximální odběr ze svorek AUX každé sběrnice je 750 mA. 

 Maximální odběr ze dvou svorek AUX a UO1 a UO2 dohromady je 750 mA. 

 Celkový odběr ze svorek panelu nesmí přesáhnout 2000 mA a zároveň nepřekročit 

předcházející limity.  

 Pokud jsou svorky AUX přetíženy, dojde k jejich odpojení. Je třeba odpojit všechnu 

zátěž, alespoň na 10 sekund, aby došlo k obnovení napájení a bylo možné připojit 

znovu zátěž. 

 Pro zvýšení možného odběru z ústřednu je možné použít přídavné zdroje. 
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 Abyste zamezili kolísání napětí, je třeba zvolit vhodnou tloušťku kabeláže, 

vzhledem k délce vedení. Vhodné tloušťky jsou uvedeny v tabulce v plném 

manuálu. 

Připojení sirény 

Svorky pro sirénu slouží pro připojení sirény a napájení sirény.  

Poznámka: Maximální odběr je 750 mA ze svorek. 

 Připojení sirény 

1.  Při odpojeném napájení ústředny, připojte sirénu se správnou polaritou. 

2.  Nastavte SW1 DIP switch. 

Důležité: Abyste předešli chybě sirény, pokud žádnou nepoužíváte, je potřeba 

připojit na svorky (BELL + -) pro sirénu 2.2K  odpor. 

Připojení tamperu sirény 

 Pro využití tamperu sirény: 

 S odpojeným napájením ústředny připojte tamper sirény dle následujícího 

schématu. 

 

 

 Pro nevyužití temperu sirény: 

 Pokud nebudete používat tamper sirény, tak na DIP switchy 1 nastavte do 

polohy ON. 

Připojení tamperu boxu 

Tamper boxu je nainstalován z výroby v boxu ústředny.  

 Pro využití temperu boxu: 

1.  Připojte tamper boxu na svorky BOX TMP a COM nebo ho připojte na konektor 
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na ústředně. Nepřipojujte tamper na svorky a konektor zároveň. 

2.  Nastavte DIP switch 4 do pozice OFF. 

 Pro nevyužití temperu boxu: 

 Nastavte DIP switch 4 do pozice ON. 

Připojení programovatelného výstupu 1 

Programovatelné výstupy jako UO1 jsou používány pro ovládání externích 

zařízení: 

 

Umístění propojky na JMP 2 

 

POS            NEG 

JMP 2 konektor ovlivňuje chování UO1. UO1 se 

používá pro připojení siren a dalších zařízení. 

Positive (POS): Když je propojka na 

JMP 2 v pozici POS, tak na výstupu 

UO1 je 13,8V 

Poznámka: V tomto případě může 

být maximální odběr ze svorek UO1, 

UO2 a AUX 750 mA.  

 

Negative (NEG): Když je propojka na 

JMP 2 v pozici NEG, tak je výstup 

UO1 připojen na COM.  

 

ProSYS Plus Main Panel 

ProSYS Plus Main Panel 

JMP 2 

JMP 2  
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Když je propojka na JMP 2 nasazená 

na 1 pin pouze, tak se OU1 chová 

jako relé. 

  

Krok 3: Instalace sběrnicových prvků 

ProSYS Plus má 4 nezávislé sběrnice. Pokud se na jedné sběrnici vyskytne problém, 

například zkrat nebo přerušení, ostatní sběrnice fungují normálně. 

Instalace sběrnice 
Na ústředně jsou 4 sběrnice a každá z nich má 4 vodiče (červený, černý žlutý, 

zelený). Jejich význam je následující: 

Svorka Funkce 

AUX červený +12V DC  

COM černý 0V  

BUS žlutý Data (žlutý drát) 

BUS zelený Data (zelený drát) 

Sběrnicové zařízení 
Všechny zařízení (sběrnicové detektory, klávesnice, sirény, moduly, …), která jsou 

připojena a komunikují prostřednictvím sběrnice se nazývají sběrnicová zařízení. 

Sběrnicová zařízení spadají do kategorií, vztahujícím se k jejich funkci: zónový 

expandér, expandér výstupů, sběrnicové detektory, bezdrátové expandéry, záložní 

zdroje, klávesnice a sirény. 

Sběrnicové detektory a možnosti jejich připojení 
Expandér sběrnicových zón slouží k připojení velkého množství sběrnicových 

detektorů. Malé množství sběrnicových detektorů může být připojeno přímo k 

sběrnici ústředny bez použití expandéru sběrnicových zón. 

ProSYS Plus Main Panel 

JMP 2 
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Instalace sběrnicových rozšiřujících modulů 

V následujícím schématu je zobrazena instalace typických zařízení na sběrnici. 

 

Poznámky: 

 Ústředna umožňuje větvení sběrnice kdekoliv na jejím vedení.  

 Maximální délka sběrnice je 300 metrů.  

 V případě problémů s komunikací sběrnice připojte dva dodávané 2k2 Ω 

odpory mezi datové vodiče (žlutý a zelený). První z nich připojte na svorkách 

ústředny a druhý u nejvzdálenějšího prvku sběrnice.  

 Pokud používáte přídavný zdroj nepropojujte červený vodič (+12V) k ústředně. 

Toto rozpojení musí být před každým přídavným zdrojem.  

 Pokud potřebujete větší odběr ze sběrnice, než je maximální limit, použijte 

přídavné zdroje. 

Nastavování adresy sběrnicových zařízení 

Pro každou kategorii sběrnicových zařízení (v tabulce dole), je třeba přiřadit 

unikátní fyzickou adresu, pomocí DIP switch na daném zařízení. 

Poznámka: Zařízení z jedné kategorie musí mít na stejné sběrnici rozdílnou adresu 

nastavenou pomocí DIP switche. Zařízení z rozdílné kategorie mohou mít stejnou 

adresu. Zařízení z jedné kategorie mohou mít stejnou adresu na rozdílných 
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sběrnicích. 

Kategorie Jednotlivé sběrnicové zařízení 

Zóny 

Expandér sběrnicových zón 

Sběrnicové zóny (Sběrnicové detektory) 

Moduly expandérů zón: 1-zónový expandér, 8-zónový expandér, 

16-zónový expandér 

Bezdrátový expandér 

Výstupy Moduly expandérů výstupů: 4 výstupy - 3A, 8 výstupů - 100 mA 

Přídavné zdroje Moduly přídavných zdrojů: 1.5A, 3A  

Sběrnicové klávesnice Elegantní, PS LCD, LS LCD 

Sběrnicové sirény ProSound, Lumin8 

Proximity čtečky Proximity čtečky 

Formát adresy zařízení 

U zařízení, které se připojují pomocí sběrnice, budou adresy zobrazeny například: 

02(1:01) T=NZE08  

Vysvětlení: 

 02 je číslo klávesnice, pod jakým bude zobrazena a nastavována 

 1 je číslo sběrnice, kde máte zařízení připojené 

 01 fyzická adresa nastavená pomocí DIP switchů  

 T (typ) je NZE08 (8-zónový expandér) 

Sběrnicové detektory a další zařízení (jiné než klávesnice, sirény, expandéry) mají 

adresu v následujícím tvaru: 

 Sběrnicové detektory připojené pomocí expandérů sběrnicových zón: 

4:B08:05 

 Reléové detektory připojené k zónovým expandérům: 4:E08:05, nebo 

připojeny přímo na svorky ústředny (1—8):  0:E00:05 

 Vstupní zóny reléové detektory připojené přímo na odpovídající zařízení (iWISE 

sběrnicový): 4:I08:05 

 Bezdrátové detektory připojené k bezdrátovým expandérům: 4:W08:05 
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Vysvětlení (pro 4 příklady výše uvedené): 

 4 je číslo sběrnice, kde máte zařízení připojené  

 B, E, I a W znamenají následující: B = expandér sběrnicových zón, W = 

bezdrátový expandér, I = vstupní zóna, E = zónový expandér 

 08 adresa expandéru  

 05 u sběrnicových detektorů se jedná o adresu nastavenou na DIP 

switchy a ostatních detektorů se jedná o „pozici“ na expandéru 
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Nastavování DIP switchů sběrnicových zařízení 

Před připojením napájení je třeba u každého zařízení nastavit jeho adresu na DIP 

switchy na něm. 

Poznámka: Pokud po připojení napájení dojde ke změně DIP switchů, je třeba 

ústřednu restartovat (odpojit a připojit napájení).  

 Adresa 

sběrnic. 

zařízení 

DIP switche 

1 2 3 4 5 

01 OFF OFF OFF OFF OFF 

02 ON OFF OFF OFF OFF 

03 OFF ON OFF OFF OFF 

04 ON ON OFF OFF OFF 

05 OFF OFF ON OFF OFF 

06 ON OFF ON OFF OFF 

07 OFF ON ON OFF OFF 

08 ON ON ON OFF OFF 

09 OFF OFF OFF ON OFF 

10 ON OFF OFF ON OFF 

11 OFF ON OFF ON OFF 

12 ON ON OFF ON OFF 

13 OFF OFF ON ON OFF 

14 ON OFF ON ON OFF 

15 OFF ON ON ON OFF 

16 ON ON ON ON OFF 

17 OFF OFF OFF OFF ON 

18 ON OFF OFF OFF ON 

19 OFF ON OFF OFF ON 

20 ON ON OFF OFF ON 

21 OFF OFF ON OFF ON 

22 ON OFF ON OFF ON 

23 OFF ON ON OFF ON 

24 ON ON ON OFF ON 

25 OFF OFF OFF ON ON 

26 ON OFF OFF ON ON 

27 OFF ON OFF ON ON 

28 ON ON OFF ON ON 

29 OFF OFF ON ON ON 

30 ON OFF ON ON ON 

31 OFF ON ON ON ON 

32 ON ON ON ON ON 
 

 

 Nastavení DIP switchů zařízení: 

 Adresa každého sběrnicového 

zařízení se provede tak, že jednotlivé 

přepínače se nastavý do polohy ON 

nebo OFF dle tabulky. Jednotlivá 

zařízení mají 3 až 5 DIP switchů.  

Poznámka: Kategorie zařízení, které mají 3 

DIP switche, mohou mít pouze 8 zařízení na 

sběrnici. Kategorie zařízení, které mají 4 DIP 

switche, mohou mít pouze 16 zařízení na 

sběrnici. Kategorie zařízení, které mají 5 DIP 

switche, mohou mít pouze 32 zařízení na 

sběrnici.  

Příklad: Zařízení má 3 DIP switche. Pro 

adresu 2 je třeba dát DIP switch 1 do polohy 

ON, DIP switch 2 a 3 je třeba dát do polohy 

OFF.  
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Instalace sběrnicových zařízení 
Když instalujete sběrnicové zařízení, tak pečlive prostudujte jejich manuály a plný 

manuál k ústředně. 

Instalace sběrnicových klávesnic 

Klávesnice je první zařízení, které připojujete, a které využijete k prvotnímu 

nastavení systému. (Automatické načtení sběrnice, …)  

 Postup instalace 

1.  Ujistěte se, že máte odpojené napájení ústředny. 

2.  Dejte DIP switch 2 do polohy ON na desce ústředny. 

3.  Nastavte adresu klávesnice pomocí DIP switchů 

4.  Připojte klávesnici na sběrnici 

5.  Zavřete klávesnici a namontujte jí na její místo v objektu.  

6.  Ujistěte se, že tamper dobře doléhá. 

Připojení sběrnicového detektoru přímo k ústředně 

 Postup instalace 

1.  Ujistěte se, že máte odpojené napájení ústředny 

2.  Připojte sběrnicový detektor ke sběrnici ústředny 

3.  Nastavte adresu detektoru tak, aby byla jedinečná. 

4.  Připojte napájení a detektory z instalačního menu načtěte a nastavte.  

Poznámka: Pro WatchOUT, LuNAR, WatchIN je třeba nastavit, že budou 

provozovány ve sběrnicovém režimu. 
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Připojování sběrnicových detektorů pomocí expandéru sběrnicových zón 

 
 Postup instalace 

1.  Ujistěte se, že máte odpojené napájení ústředny 

2.  Na expandéru sběrnicových zón nastavte adresu pomocí DIP switchů 1 – 3. 

3.  Na DIP switchy označeném SW2 dejte switch 3 do polohy ON.  

4.  Na DIP switchy označeném SW2 dejte switch 4 do polohy dle tamperu. 

5.  Připojte ESZ k panelu pomocí svorek označených TO PANEL. 

6.  Pro všechny sběrnicové detektory nastavte adresu tak, aby nebyla duplicitní na 

žádném ESZ. 

7.  Připojte všechny sběrnicové detektory na svorky TO DEVICE. 

Poznámka: Maximální délka sběrnice je 300 metrů před ESZ. Maximální délka 

sběrnice od ESZ ke sběrnicovým detektorům je 300 metrů. 
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Krok 4: Připojení reléových detektorů 

Připojení reléových detektorů (nesběrnicových) může být provedeno:  

 Připojením detektorů přímo ke svorkovnici na desce ústředny (Z1—Z8). 

 Připojením detektorů k 8/16-zónovým expandérům. 

 Připojením detektorů k sběrnici pomocí 1-zónového expandéru.  

 Připojením k sběrnicovému detektoru iWISE na svorky Z1 a COM. 

 

Vyvážení zón 
Vyvážení zón je definováno pro reléové detektory pouze. Vyvážení zón zahrnuje 

připojení určitého odporu do smyčky a následné nastavení tohoto zapojení 

v instalačním menu. 

Poznámka: Pro reléové detektory připojené k zónovým expandérům se hodnoty 

odporů nastavují samostatně pro jejich expandér během jeho přidávání k ústředně.   
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Zapojování odporů pro vyvážení 

 Pro detektory v zapojení EOL a DEOL bez zabudovaných odporů připojte 2k2 

Ω odpory do detektorů, podle následujících schémat.  

 Pro detektory s tamperem je možné použít DEOL zapojení, tím připojíte 

detektor i tamper k jedné zóně. 

 Pro detektory v zapojení TEOL bez zabudovaných odporů připojte 4k7 Ω, 6k8 Ω a 

12k Ω odpory do detektorů. Zapojení TEOL umožňuje rozpoznávání antimaskingu 

nebo poruchy detektoru. 

Zapojení 
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Krok 5: Připojení baterie a instalace ústředny do boxu 

Připojení baterie 

Záložní baterie není dodávána s ústřednou. Do boxu ústředny je možné 

nainstalovat až 21Ah/12V baterii. 

 Varování: 

 Pro zamezení možnosti poškození ústředny a jejího příslušenství, nepřipojujte 

baterii, dokud není celé zapojení hotové.  

 Baterie musí být vyměněna každých 3—5 let.  

 Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud bude připojena baterie špatného typu. 

 Použité baterie zlikvidujte dle zákonů. 

 Baterie musí být nabíjena alespoň 24 hodin, aby dosáhla plné kapacity.  

 Postup připojení: 

1.  Prvně se ujistěte, že DIP switche jsou nastavené a je možné začít nastavování 

systému. 

2.  Nyní připojte baterii kabelem dodávaným k ústředně. Červený vodič připojte k 

+ baterie a černý k – baterie. Nezamněňte polaritu baterie!  

Instalace ústředny do boxu 

1.  Přimontujte box ústředny na zeď. Pro další informace prostudujte manuál boxu. 

2.  Ústřednu nainstalujte do boxu dle pokynů, uvedených v manuálu boxu. 

3.  Připojte napájení a můžete začít nastavovat ústřednu. 
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Prvotní nastavení, Přiřazení zařízení a Celková 
konfigurace systému 
Tato kapitola pojednává o nastavení systému z klávesnice. Je doporučeno použít 

program Konfigurační Software pro nastavení ústředny. Tento program je 

dostupný na stránkách www.absolon.cz.  

Krok 1: Práce s klávesnicí 

Popis dynamického menu klávesnice 
ProSYS Plus menu je dynamické a mění se podle připojených zařízení a podle 

nastavení (povolení/zakázaní komunikačních metod, …). 

Funkce kláves 

Následující tabulka popisuje klávesnici Elegant: 

Klávesa Popis 

1—0  
Pro zadávání kódů, užívání rychlých kláves. 

 
Pro přesunutí o krok zpět v menu nebo vystoupení z menu. 

 Dlouhým stiskem zobrazí stav systému. 

 Potvrzování. 

       
Pro procházení menu. 

   Přepínání mezi možnostmi v menu. 

A, B, C, D Používáno pro vybrání skupiny. 

Vytváření popisků 

Následující tabulka obsahuje možné znaky a funkce, které je možné zadat přes 

klávesnici. 

Klá. Znaky Kláve. znaky 

1 1 .  ,  ‘  ?  !  \  “ —  <  >  @  /  :  _  +   *  # 7 7   P  Q   R  S 

2 2   A   B   C 8 8   T  U  V 

3 3   D   E   F 9 9   W  X  Y  Z 

4 4   G   H   I 0 0  (mezera) 

5 5   J   K   L A 
Přepínání malé/velké písmena. 

6 6   M   N   O  

 

Procházení všech možných znaků. 

http://www.absolon.cz/
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Vstup do programovacího menu po inicializaci systému 

Při prvním zapnutí se na klávesnici objeví možnost nastavení jazyka, času, data a 

dalších informací. Po tomto vstoupíte do programovacího menu na položku 

Automaticky. Odchod z programovacího menu bude popsán v pozdější kapitole. 

Další vstup do programovacího menu 

Po odchodu z programovacího menu po prvotním nastavení dejte DIP switch 2 do 

polohy OFF. Před dalším vstupem do programovacího menu se ujistěte, že tento 

DIP switch je v pozici OFF, jinak by došlo k vymazání některých nastavení 

ústředny. 

Krok 2: Zapnutí ústředny a provedení inicializace 
systému 

Když je nová ústředna zapnuta poprvé je třeba provést inicializaci v následujících 

krocích:  

1: Připojení napájení a nastavení jazyku. 

2: Ústředna se připojí ke cloudu. Následuje zobrazení zón, nastavení počtu 

podsystémů, času a data. 

Připojení napájení a nastavení jazyku 

1.  Po připojení napájení k ústředně je třeba chvilku počkat, než ústředna naběhne.  

2.  Stiskněte  když vás o to ústředna požádá.  

3.  Vyberte jazyk a stiskněte OK ( ). 

 

Poznámka: Jazyk ústředny je možné změnit kdykoliv. Pro vstup do nastavení 

stiskněte  + 9 zároveň. 

Zobrazení zón, nastavení počtu podsystémů, času a data 

Nyní si můžete zobrazit počet dostupných zón (defualtně máte 64 zón, dále uvidíte 

další zóny, na které máte licence, tyto licence si musíte prvně nakoupit u svého 

dodvatele a následně je aktivovat pomocí HandyApp aplikace), dále vyberte 

maximální počet podsystému a nastavte čas a datum. 

Poznámka: V pozdější fázi programování můžete zvolit vyšší počet podsystémů.  
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Zobrazení zón, nastavení počtu podstystémů, času a data při inicializaci 

1.  Když jste vyzváni vložte instalační kód (defaultně 1111) a stiskněte OK ( ).  

 Když je možné připojit ústřednu ke Cloudu (IP/GSM modul je instalován), 

ukáže se „CLOUD CONNECTING“ a ústředna se pokusí připojit ke Cloudu. 

Pokud bude problém se spojením, ústředna ukáže „CONNECTION TROUBLE. 

RETRY?“. Oprvate připojení a zkuste znovu.  

-Nebo- 

 Když není možné připojit ústřednu ke Cloudu (IP/GSM modul není 

instalován), zobrazí se, že máte dostupných 64 zón. 

2.  Stiskněte  po úspěšném spojení s Cloudem.  

3.  Zobrazí se: Počet podsystémů 08 (08—32). 

4.  Vložte požadovaný počet podsystémů, defaultně je to 8, můžete zvolit až 32. 

Pokud chcete více než 8 vložte počet a stiskněte . 

5.  Zobrazí se: Vložte čas/datum. 

6.  Vložte čas a datum a stiskněte . 

7.  Zobrazí se: BUS zařízení: 1) Automaticky. Stiskem  provdete automatické 

načtení všech zařízení připojených na sběrnici. 

Zobrazení zón, nastavení počtu podstystémů, času a data po inicializaci 

Po inicializaci ústředny je možné zobrazit počet zón a případně další přidat 

(musíte nakoupit další licence od vašeho dodavatele a následně je aktivovat 

pomocí HandyApp aplikace). Takto také můžete aktivovat licence, pokud se vám 

to nepovedlo při inicializaci.  

1.  Stiskněte  a zadejte váš instalační kód (defaultně 1111) a stiskněte . 

2.  Stiskněte  pro vstup do instalačního menu. Následně stiskněte 1 > 5 > 7 

(Systém > Nastavení > Licence). 

3.  Stiskněte 1 (Zobrazit licence) pro zobrazení počtu licencí. Zobrazí se počet 

aktivních licencí 

4.  Pro stažení licencí stiskněte stiskněte 2 (Stahnutí licence). Ústředna se spojí 

s Cloudem a stáhne nové licence. 

Poznámka: Ústředna musí být připojena ke Cloudu, aby bylo možné stáhnout 

nové licence. 
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 Nastavení počtu podsystémů: 

1.  Stiskněte  a zadejte váš instalační kód (defaultně 1111) a stiskněte . 

2.  Stiskněte 1 > 5 > 8 (System > Nastavení > Počet podsystémů) a stiskněte .  

3.  Zobrazí se: Počet podsystémů xx (08—32), kde xx je počet, který aktuálně 

používáte. 

4.  Vložte požadovaný počet podsystémů, defaultně je to 8, můžete zvolit až 32. 

Pokud chcete více než 8 vložte počet a stiskněte .  

Krok 3: Přiřazení a nastavení zařízení 

Automatické načtení sběrnicových zařízení  
Provedení automatického načtení sběrnice vám načte všechny připojené sběrnicové 

zařízení. Při zobrazení výsledku načtení, můžete nastavit základní parametry 

jednotlivých zařízení. 

 Pro provedení automatického načtení sběrnice: 

1.  Vstupte do programovacího menu a stiskněte 7 > 1 > 1 (Instalace > BUS zařízení 

> Automaticky). Zobrazí se vám: Skenování BUS. Následně se zobrazí najité 

zařízení. 

2.  Stiskněte  pro přidání zařízení k ústředně a případně nastavte paramety, je-li 

to požadováno.  

3.  Po projití všech zařízení se ujistěte, že ústředna našla všechny, které jste 

připojili. Pokud se tak nestalo, zkontrolujte sběrnici vedoucí k nenalezeným 

prvkům a opakujte. 

4.  Nyní můžete sběrnici otestovat, abyste měli jistotu, že komunikace mezi 

ústřednou a zařízeními je optimální. (popsáno dále) 
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Vysvětlení výsledků automatického načtení sběrnice 

Po provedení automatického načtení sběrnice se vám prvně zobrazí 

komunikační moduly. Poté se zobrazí klávesnice, zónové a další moduly a 

následně sběrnicové detektory. Výsledek může být například: (3:02:01)  T=LCD   

Vysvětlení: 

NOTE: Pomlčky (—) se zobrazí, pokud to není nutné zobrazit parametr 

(například GSM/IP modul, který je připojen přímo na ústřednu).  

 3 sběrnice, na které je zařízení připojeno 

 02 adresa expandéru (pouze pro sběrnicové detektory) 

 01 adresa nastavená na DIP switchy 

 T typ zařízení, zde je to LCD keypad 

Testování sběrnice  

Testování sběrnice je pomůcka, která vám zjistí, zad-li probíhá komunikace mezi 

ústřednou a připojenými zařízeními, jak má  

Pokud komunikace s některým zařízením bude nižší než 97%, je třeba prověřit 

sběrnici a test zopakovat. 

 Provedení testu: 

1.  V programovacím menu stiskněte 7 > 1 > 3 > 1 (Instalace >  

Bus zařízení > Testování > Bus test. 

2.  Následně se provádí test sběrnice, počkejte, než se dokončí. 

3.  Šipkami projděte výsledky testu. Výsledky testu vypadají následovně:         

GSM   :001 =100% 

Vysvětlení:  

 GSM je typ zařízení 

  001 je číslo zařízení 

 100% je naměřená hodnota  

Ruční přiřazení a nastavení komunikačních modulů 

Pokud jste nepřiřadili komunikační moduly pomocí automatického načtení 

sběrnice, je možné to udělat ručně. 
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Důležité: Pokud odpojíte komunikační modul, je třeba ho v nastavení vypnout. 

GSM modul 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Zde stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 10 a zobrazí se GSM modul a stiskněte . 

3.  Stiskněte   pro změnu typu GSM modulu na nainstalovaní a stiskněte . 

(nebo vyberte NENÍ pro zrušení přiřazení modulu) 

Vložení SIM carty a zadání PIN kódu 

Pokud SIM karta vyžaduje PIN zadejte ho podle následujícího postupu. 

1.  Vstupte do programovacího menu a stiskněte sekvenci 5 > 1 > 2 > 5 > 1. 

2.  Vložte PIN kód a stiskněte . 

Pokud není PIN kód vyžadován (tento požadavek byl na SIM kartě vypnut), není 

třeba PIN kód vyplňovat. 

Poznámka: Je doporučeno otestovat kvalitu připojení po vložení SIM karty. Toto 

bude popsáno v pozdější kapitole. 

Nastavení APN automaticky a ručně 

Po vložení SIM karty a zadaní PIN kódu (je-li to třeba) se ústředna pokusí 

automaticky nakonfigurovat APN. Může se stát, že nedojde k automatickému 

nakonfigurování APN, proto je možné nastavit APN ručne.  

 Ruční nastavení APN: 

1.  Vstupte do programovacího menu a stiskněte sekvenci 5 > 1 > 2 > 2 > 1  

(Komunikace > Metoda > GSM > GPRS > APN kód) a stiskněte . 

2.  Napište APN operátora, od kterého máte SIM kartu a stiskněte . 

Poznámka: APN jméno a APN heslo není pro obvyklé operátory vyplňovat. 

IP modul 

1.  Vstupte do programovacího menu a stiskněte sekvenci 7> 1> 2 > 11 a zobrazí se  

IP modul a stiskněte . 

2.  Stiskněte   pro změnu typu IP modulu na nainstalovaní a stiskněte . 

(nebo vyberte NENÍ pro zrušení přiřazení modulu) 

Nastavení Dynamická IP / Statická IP 

1. Vstupte do programovacího menu a stiskněte sekvenci 5 > 1 > 3 > 1 > 1. 
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2.  Zde vyberte Statickou nebo dynamickou IP a stiskněte . 

Modul PSTN modem  

1.  Vstupte do programovacího menu a stiskněte sekvenci 7> 1> 2 > 12 a zobrazí se  

IP modul a stiskněte . 

2.  Stiskněte   pro přiřazení modemu a stiskněte  (nebo vyberte NENÍ pro 

zrušení přiřazení modulu). 

Ruční přiřazení a nastavení ostatních sběrnicových zařízení  

Pokud jste nepoužili automatické načtení sběrnice, můžete sběrnicová zařízení 

přidat ručně. Pokud jste při automatickém načtení sběrnice nenastavili vše, jak má 

být, tak je možné tyto parametry nastavit zde. 

Důležité: Pokud nebudete používat dříve přiřazené modulu, je třeba je odstranit 

z ústředny. Po jejich odstrnění je možné přiřadit jiné moduly na jejich adresy. 

Poznámka: Po ručním přiřazení modulů je doporučeno provést Test sběrnice, jak 

bylo popsáno výše. 

Sběrnicové klávesnice 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7> 1> 2 a stiskněte . 

3.  Vyberte klávenici, kterou chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání 

nové klávesnice. Pokud přidáváte novou klávesnici, je potřeba nastavit její 

adresu (nastavení DIP switchů) a sběrnici, na které je připojena. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu klávesnice (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení klávesnice) a stiskněte . 

5.  Zobrazí se Pridel k podsystémům: P=01. Zde zadejte číslo podsystému, ke 

kterému chcete klávesnici přiřadit (pro tento podsystém budete moci používat 

rychlou aktivaci a další funkce) a stiskněte . 

6.  V další nabídce zadáte masku klávesnice. To znamená, že klávesnici přiřadíte 

podsystémy, které bude moci ovládat. Po zvolení správných podsystémů 

stiskněte .  

7.  V další nabídce můžete povolit nouzové klávesy (požár, …) a zapnout celkový 

přehled. To znamená, že klávesnice bude místo jména podsystému ukazovat 

stav podsystémů (aktivace/nepřipraven/připraven). Stiskem  provede 

změnu. Po nastavení stiskněte . 
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Zónové expandéry 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7> 1> 2 > 02. 

3.  Vyberte expandér, který chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání 

nového expandéru. Pokud přidáváte nový expandér, je potřeba nastavit jeho 

adresu (nastavení DIP switchů) a sběrnici, na které je připojen. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu expandéru (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení expandéru) a stiskněte . 

5.  Vyberte, jakou hodnotu zakončovacích odporů budete používat. Pokud se vám 

žádná z předdefinovaných hodnot nehodí, tak zvolte možnost 00)Volitelné a 

nastavte si vlastní. Stiskněte . 

Expandéry výstupů 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 03. 

3.  Vyberte expandér, který chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání 

nového expandéru. Pokud přidáváte nový expandér, je potřeba nastavit jeho 

adresu (nastavení DIP switchů) a sběrnici, na které je připojen. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu expandéru (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení expandéru) a stiskněte . 

Pomocné zdroje 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 04. 

3.  Vyberte pomocný zdroj, který chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání 

nového pomocného zdroje. Pokud přidáváte nový pomocný zdroj, je potřeba 

nastavit jeho adresu (nastavení DIP switchů) a sběrnici, na které je připojen. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu pomocného zdroje (nebo vyberte NENÍ pro 

zrušení přiřazení pomocného zdroje) a stiskněte . 

5.  Vyberte podsystémy pro pomocný zdroj. Toto nastavení se bude týkat 

fungování výstupů pro sirénu a přenosů poruch přes Následuj Mně (Následuj 

Mně je nastavené pro určité podsystémy, a pokud je zdroj v těchto 

podsystémech dojde k přenosu poruchy. Po nastavení stiskněte . 

6.  Nastavte, zdali chcete používat výstup pro sirénu stiskem  a stiskněte . 
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Bezdrátové expandéry 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 05. 

3.  Vyberte expandér, který chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání 

nového expandéru. Pokud přidáváte nový expandér, je potřeba nastavit jeho 

adresu (nastavení DIP switchů) a sběrnici, na které je připojen. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu expandéru (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení expandéru) a stiskněte . 

5.  Stiskněte  pro změnu nastavení přemostění tamperu boxu a stiskněte . 

Čtečka proximity karet 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7> 1> 2 a stiskněte . 

3.  Vyberte čtečku, kterou chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání nové 

čtečky. Pokud přidáváte novou čtečku, je potřeba nastavit její adresu (nastavení 

DIP switchů) a sběrnici, na které je připojena. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu čtečky (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení čtečky) a stiskněte . 

5.  Vyberte podsystémy, které čtečka bude ovládat a stiskněte . 

6.  Stiskněte  pro změnu nastavení dostupných možností. Po nastavení všech 

parametrů stiskněte . 

Hlasový modul  

Ústředna ProSYS Plus podporuje 1 hlasový modul. 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 07. 

3.  Stiskněte  pro přidání modulu (nebo vyberte NENÍ pro zrušení přiřazení 

modulu) a stiskněte . 

4.  Vložte kód dálkového přístupu a stiskněte .  

5.  Vyberte jazyk hlášení a stiskněte . 

Sirény 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7> 1> 2 a stiskněte . 

3.  Vyberte sirénu, kterou chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání nové 
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sirény. Pokud přidáváte novou sirénu, je potřeba nastavit její adresu (nastavení 

DIP switchů) a sběrnici, na které je připojena. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu sirény (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení sirény) a stiskněte . 

5.  Vyberte podsystémy, pro které bude siréna fungovat. Po nastavení všech 

požadovaných podsystémů stiskněte . 

6.  Nastavte dostupné parametry pro danou sirénu a stiskněte . 

Poznámka: Nastavení sirény se mohou lišit podle druhu sirény. 

Sběrnicové detektory 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 09. 

3.  Ukáže se první volná zóna (nevyužitá pro expandéry), vyberte dříve přidaný 

detektor pro změnu nastavení nebo volnou pozici pro přidání nového.   

4.  V případě přidání nového detektoru postupujte podle následujícího popisu.  

BUS ZONE:  (017) 

(1:00:01) T=xxxx) 
 

Vysvětlení: 

 1 sběrnice, ke které je detektor připojen 

 00 je adresa expandéru sběrnicových zón (00 je v případě, že detektor 

je přímo připojen k desce ústředny)  

 01 adresa detektoru (nastavená na DIP switchy) 

 T typ detektoru 

5.  Po nastavení adresy a typu detektoru stiskněte . 

6.  Pokud se jedná o detektor se vstupem pro další detektor, je třeba nastavit kam 

se další detektor přiřadí (číslo zóny) a stiskněte .  

Poznámka: Některé detektory mohou mít jiná nastavení, tak postupujte dle pokynů 

na obrazovce klávesnice. 

Expandéry sběrnicových zón 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 13. 

3.  Vyberte volnou pozici a pro přidání nového expandéru zadejte jeho adresu a 

sběrnici, na které je připojen. 
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4.  Stiskněte  pro přiřazení expandéru (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení expandéru) a stiskněte .      

Krok 4: Přiřazení bezdrátových detektorů 
K ústředně je možné přiřadit mnohé 1-cestné a 2-cestné bezdrátové zařízení. 

K připojení bezdrátových zařízení je potřeba připojit bezdrátový expandér na 

sběrnici ústředny.  

Přiřazení bezdrátového expandéru 
Bezdrátový expandér musí být přiřazen k ústředně, než bude možné přiřadit 

bezdrátové zařízení.  

 Postup přiřazení: 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 05. 

3.  Vyberte expandér, který chcete nastavit nebo prázdnou pozici pro přidání 

nového expandéru. Pokud přidáváte nový expandér, je potřeba nastavit jeho 

adresu (nastavení DIP switchů) a sběrnici, na které je připojen. 

4.  Stiskněte  pro změnu typu expandéru (nebo vyberte NENÍ pro zrušení 

přiřazení expandéru) a stiskněte . 

5.  Stiskněte  pro změnu nastavení přemostění tamperu boxu a stiskněte . 

Přiřazení bezdrátových zařízení 
Každé zařízení, které chcete používat musí být přiřazeno posláním učícího signálu 

nebo pomocí výrobního čísla.  

 Pro přiřazení bezdrátového zařízení: 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 2 > 2 > 1. 

3.  Vyberte, jaký typ zařízení z nabídky (Zóna – detektor, Bezdrátový ovladač - 

klíčenka, Klávesnice, Siréna) chcete přidat a stiskněte . 

Poznámka: Dále bude popsáno přidání bezdrátového detektoru. 

4.  Pokud máte více bezdrátových expandérů, vyberte, ke kterému chcete zařízení 

přidat a stiskněte . Následně se vám objeví první zóna, která není použita pro 

expandéry nebo sběrnicové detektory. Pokud bude tato zóna prázdná (nebude 

k ní přiřazen bezdrátový detektor), zobrazí se vám: Vyber:(-:--:--). Pokud bude 

k zóně přiřazen detektor objeví se vám adresa expandéru a pozice detektoru na 

expandéru.  

Poznámka: Pokud bude k zóně přiřazen detektor, dojde k jeho přepsání 

novým při přiřazením. 
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5.  Vyberte zónu, ke které chcete detektor přiřadit a stiskněte . 

6.  Nyní je potřeba vyslat z bezdrátového detektoru učící signál. Postupujte dle 

následující tabulky. 

Vyslání učícího signálu 

Bezdrátový detektor  

(1-cestné / 2-cestné) 
Vyslání signálu: 

Detektory: 

 WatchOUT 

 BWare 

 iWave 

 iWise 

 Magnetické kontakty 

 Otřesový 

 Tříětení skla 

Stiskněte tamper alespoň na 5 sekund. 

Kouřový a teplotní 

detektor 
Vložte baterii. Signál se automaticky vyšle do 10 sekund. 

Detektor výbušných plynů 
Vložte baterii a stiskněte testovací tlačítko alespoň na 3 

sekundy. 

CO detektor 
Vložte baterii a stiskněte testovací tlačítko alespoň na 3 

sekundy. 

Záplavový detektor Vložte baterii a stiskněte tamper alespoň na 3 sekundy. 

Sirény Vložte baterii a stiskněte tamper alespoň na 3 sekundy. 

8-tlčítková klíčenka  

2-cestná 
Stiskněte  a  alespoň na 7 sekund. 

4-tlačítková klíčenka Stisknětealespoň na 7 sekund. 

2-tlačítková panic klíčenka Stiskněte obě tlačítka na 7 sekund. 

1-tlačítková panic klíčenka Stiskněte tlačítko na 7 sekund. 

Slim klávesnice Stiskněte  a  alespoň na 2 sekundy. 

7.  Pro přidání dalších bezdrátových prvků zopakujte od kroku 3. 

Krok 5: Základní nastavování zón 

Definování základních parametrů 

Je možné nadefinovat základní parametry pro všechny typy zón (sběrnicové/ 

bezdrátové/ reléové). Dostupné parametry se budou dinamicky měnit podle typu 
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zóny. Je možné nastavit všechny možné parametry pro jednu zónu najednou 

pomocí „Krok po kroku“ nebo se může zaměřit na určitý parametr a ten nastavit 

pro jednotlivé zóny pomocí „Dle parametru“.  

Po nastavení základních parametrů je možné nastavit další parametry pro 

bezdrátové a sběrnicvé detektory. 

Vysvětlení zobrazené informace na klávesnici 

Při výběru zóny se vám zobrazí například: Z=125 (1:E03:06):  

Vysvětlení: 

 Z=125 číslo zóny 

 1 sběrnice, na které se zóna nachází 

 E03 adresa expandéru (pro svorkovnici na desce ústředny je E00) 

 06 pozice na expandéru/ adresa sběrnicového detektoru 

Definování paramtru zóny pomocí „Krok po kroku“ 

Tato možnost vám umožní nastavit všechny parametry jedné zóny. 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 2 > 1 > 1. 

3.  Vyberte zónu, kterou chcete nastavit a stiskněte  (pokud se adresy zóny 

zobrazí jako (-:---:--), tak se jedná o prázdnou zónu a tu nelze nastavit). 

4.  Následně se zobrazí první parametr, který je možné nastavit a po potvrzení 

tohoto paramtru se zobrazí další. Toto se bude opakovat, než nastavíte všechny 

parametry. Následuje soupis parametrů. 

a. [Popis]: Navolte popis zóny a stiskněte . 

b. [Podsystémy]: Nastavte všechny podystémy, do kterých má zóna patřit a 

následně stiskněte . 

c. [Skupina]: Nastavte skupinu, do které má zóna a následně stiskněte . 

d. [Typ zóny]: Vyberte typ zóny a následně stiskněte . 

Poznámka: Typy zón jsou podrobně popsány v plném manuálu. 

e. [Zvuk aktivace]: Nastavte zdroj signalizace narušení zóny v době plné 

aktivace a následně stiskněte .  

f. [Zvuk částečné aktivace]: Nastavte zdroj signalizace narušení zóny v době 

částečné aktivace a následně stiskněte . 

g. [Zvuk při deaktivaci]: Nastavte zdroj signalizace narušení zóny při 
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deaktivaci a následně stiskněte . 

h. [Zakončení]: Pouze pro reléové detektory. Vyberte typ zakončení podle 

zapojení detektoru a následně stiskněte . 

i. [Citlivost]: Vyberte požadovanou citlivost zóny a následně stiskněte . 

Definování paramtru zóny pomocí „Dle parametru“ 

Pro požadované zóny nastavíte konkrétní parametr pomocí „Dle parametru“.  

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 2 > 1 > 2. 

3.  Vyberte parametr, který chcete nastavit z dostupných a stiskněte . 

4.  Nastavte hodnotu parametru na požadovanou hodnotu nebo možnost a 

stiskněte . 

Nastavení hodnot odporů pro zakončování zón 

Pro reléové detektory bylo zvoleno jedno zakončení z NO, NC, EOL, DEOL, TEOL. 

Tím bylo nastavenou pouze, jaké zapojení je použito. Následně je třeba nastavit 

hodnotu použitých odporů.  

Pokud používáte zónové expandéry, tak jste hodnotu odporů zvolili během jejich 

přidání k ústředně. Pokud si nejste jistí, zdali máte tyto hodnoty správně 

nastaveny v programovacím menu stikněte sekvenci 7 > 1 > 2 > 02. Zde vyberte 

požadovaný expandér a stiskněte . Zobrazí se vám současné nastavení. 

 Nastavení hodnot odporů zón na ústředně: 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 2 > 1 > 3. 

3.  Vyberte požadovanou hodnotu odporů podle následující tabulky: 

Hodnoty zakončovacích odporů (v  Ω) 

 EOL DEOL TEOL  EOL DEOL  EOL DEOL 

00 Custom 05 3.74K 3.74K , 6.98K 10 3.3K 3.3K , 3.3K 

01 2.2K  

(Defualtní) 

2.2K , 2.2K  

(Defaultní) 

 06 2.7K 2.7K , 2.7K 11 5.6K 5.6K , 5.6K 

02 4.7K 4.7K, 6.8K 4.7K, 6.8K, 

12K  

(Defultní) 

07 4.7K 4.7K , 4.7K 12 2.2K 2.2K , 1.1K 

03 6.8K 6.8K , 2.2K  08 3.3K 3.3K , 4.7K 13 2.2K 2.2K , 4.7K 

04 10K 10K , 10K  09 1K 1K , 1K    



 

 

09/2016 Page 39 5IN2371 C 

 

Krok 6: Pokročilé nastavení bezdrátových a 
sběrnicových zón  

Pokročilé nastavení sběrnicových zón 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 2 > 1 > 2 > 7 > 4. 

3.  Vyberte zónu, kterou chcete nastavit a stiskněte . 

4.  Nastavte požadovaný parametr na požadovanou hodnotu a stiskněte . 

Poznámka: Dostupné parametry se budou lišit podle typu detektoru. 

Pokročilé nastavení betdrátových zón 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 2 > 1 > 2 > 7 > 5. 

3.  Vyberte zónu, kterou chcete nastavit a stiskněte . 

4.  Nastavte požadovaný parametr na požadovanou hodnotu a stiskněte . 

Poznámka: Dostupné parametry se budou lišit podle typu detektoru. 

Měření hladiny hluku pozadí a definování jeho prahové hodnoty 

Pokud používáte bezdrátová zařízení, můžete měřit šum na pozadí, který ústředna 

detekuje, a následně definovat prahovou hodnotu tohoto šumu. 

Šum na pozadí je typicky generován jinými bezdrátovými zařízení v blízkosti 

ústředny a bezdrátových prvků. Tento šum může rušit komunikaci mezi 

ústřednou a bezdrátovými prvky. Síla signálu mezi ústřednou a bezdrátovými 

prvky musí být vyší než síla šumu. Proto je doporučeno provést test šumu pozadí 

a zkalibrovat bezdrátový expandér. 

 Pro měření šumu pozadí a následnou automatickou kalibraci: 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 2 > 1. 

3.  Pokud máte více bezdrátových expandérů, vyberte ten, který chcete nastaovat a 

stikněte . 

4.  V následujícím menu stiskněte  a poté . 

5.  Ústředna změří šum pozadí a nastaví vhodnou prahovou hodnotu. 
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6.  Stiskněte  pro potvrzení. 

 Pro ruční kalibraci kalibraci prahové hodnoty: 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 7 > 2 > 1.  

3.  Pokud máte více bezdrátových expandérů, vyberte ten, který chcete nastaovat a 

stikněte . 

4.  V následujícím menu stiskněte . 

5.  Nastavte prahovou hodnotu v rozmezí 11 – 86 a stiskněte . 

Test síly signálu bezdrátové komunikace 

Výsledek testu síly bezdrátové komunikace (síla singálu mezi ústřednou a 

bezdrátovými zařízeními) musí být vyšší, než je šum pozadí. Pokud je šum na 

pozadí silnější, než síla signálu bezdrátové komunikace je třeba bezdrátové 

zařízení přemístit.  

 Provedení testu: 

1.  Stiskněte  a zadejte instlační kód (defualtně 1111) a stikněte . 

2.  Šipkami dojeďte na Dodatkové funkce a stiskněte . 

3.  Šipkami dojeďte na Test bezdrátu a stiskněte . 

4.  Vyberte typ zařízení, který chcete otestovat a stiskněte . 

Poznámka: Dále bude popsáno testování bezdrátového detektoru. 

5.  Šipkami dojeďte na Test komunikace a stiskněte . 

6.  Vyberte zónu, kterou chcete otestovat a stiskněte . 

7.  Šipkami procházejte mezi dostupnými bezdrátovými detekory. Výsledek se 

zobrazí v následujícím formátu: 

Poznámka: Hodntoa výsledku bude v rozmezí 11 (nejslabší) – 86 (nejsilnější).  

ZÓNA 025 

001) ZÓNA 025:86 
 

Vysvětlení: 

001= číslo bezdrátového detektoru, 025=zóna,: 86 = výsledek (síla signálu) 
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Krok 7: Konfigurace komunikace ústředny 

Definování komunikačních kanálů a jejich parametrů 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 5 > 1.  

3.  Šipkami vyberte kanál, který chcete nastavit a stiskněte . 

4.  Šipkami projděte jednotlivé parametry a upravte jejich hodnoty, podle vašich 

potřeb. (v tabulce níže uvidíte jejich soupis) 

Poznámky: 

 Můžete se připojit ke Cloudu a zároveň komunikovat s monitorovací stanicí 

současně pomocí jednoho komunikačního modulu při použití vícekanálových 

modulů. 

 Dynamické menu ProSYS Plus se mění podle připojených modulů. 

 Pro navázání GPRS komunikace je potřeba SIM karty. 

Kanál Parametry 

PSTN 

1) Časovače  >  1)Ztráta PSTN,  2)Čekání na oznamovací tón  

2) Ovládání  >  1)Poplach porucha tel. linky (Y/N),  2)Záznamník (Y/N) 

3) Parametry  >  1)Typ vytáčení, 2)Vyzvánění, 3)Kód oblasti, 4)Předvolba PBX, 

5)Čekání volání  

 

GSM 

1) Časovače > 1)Ztráta GSM, 2)Ztáta sítě GSM, 3)Platnost SIM, 4)Dotazování 

MS 

2) GPRS >  1)APN kód, 2)APN uživatelské jméno, 3) APN heslo 

3) Email > 1)Mail Host, 2)SMPT Port, 3)Email Addresa, 4)SMPT uživatelské 

jméno, 5)SMPT heslo 

4) Ovládání > 1)ID volání (Y/N) 

5) Parametry > 1)PIN kód, 2)Číslo SIM, 3)Tel. SMS centra, 4)GSM RSSI  

6) Předplacná SIM > 1)Získat kredit, 2)Tel. poslání, 3)Tel. příjmu, 4)SMS 

zpráva 

IP 

1) Konfigurace IP > 1)Typ IP adresy 

2) E-mail [Mail Host, SMTP Port, Email Addresa, SMTP jméno, SMTP heslo, 

Šifrování],  

3) Host jméno [Security_System] 

4) Dotazování MS 
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Nastavení komunikace s monitorovací stanicí 

Můžete povolit a následně nastavit komunikaci s monitorovací stanicí, se 

záložními kanály a dalšími parametry, které definují tuto komunikaci. 

K monitorovací stanici se lze připojit prostřednictvím TCP/IP, PSTN a GSM/GPRS.  

Povolení komunikace s monitorovací stanicí 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 1 > 2 > 3 > 1. 

3.  Stiskněte , aby se zobrazilo A a stiskněte . 

Nastavení parametrů komunikace s monitorovací stanicí 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 5 > 2 > 1. 

3.  Zobrazí se výběr monitorovací stanice, můžete používat až 3 monitorovací 

stanice najednou. Vyberte monitorovací stanici, kterou chcete nastvit a skiskněte 

. 

4.  Vyberte komunikační kanál a nastavte příslušné údaje pro daný kanál a 

skiskněte . 

5.  Následně běžte do 5 > 2 > 2, pro nastavení čísla objektů pro nadefinované 

monitorovací stanice. Zde přiřaďte každému přenášenému podsystému jeho 

číslo a skiskněte . 

6.  Následně běžte do 5 > 2 > 3, pro nastavení komunikačního formátu pro 

nadefinované monitorovací stanice. Zde nastavte komunikační formát, který 

podporuje pult, na který budete připojeni a skiskněte . 

7.  V případě potřeby nastavte další parametry pro MS v dalších menu 

monitorovací stanice. 

Krok 8: Připojení ke Cloudu 

Risco Cloud server obstarává funkčnost Cloudu, díky kterému je možné mít 

iRISCO aplikaci s možností okamžité video verifikace pomocí VU point kamer a 

programovat dálkově ústřednu bez potřeby nastavování sítě ústředny. 

Povolení Cloudu 

Ústředna má defaultně povolenou komunikaci s Cloudem. 

1.  Vstupte do programovacího menu. 
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2.  Stiskněte sekvenci 1 > 2 > 3 > 4. 

3.  Stiskněte , aby se zobrazilo A a stiskněte . 

Nastavení parametrů Cloudu 

Pokud používáte IP a/nebo GSM moduly, je potřeba nastavit některé parametry 

komunikace se serverem Cloudu. 

1.  Po povolení Cloudu v předcházejícím bodě běžte do 5 > 5. 

2.  Šipkami projděte jednotlivé parametry a nastavte je: 

 1) IP Addresa: defaultně riscocloud.com 

 2) IP Port: defaultně 33000 

 3) Heslo: defaultně AAAAAA 

 4) Kanál: Podle komunikačního modulu nainstalovaném na ústředně 

nastavte kanál používaný pro komunikaci se serverem.  

 5) Ovládání: Stiskem  nastavte jednotlivé parametry. 

Poznámka: Pro komunikaci s RISCO servery neměňte parametry 1 – 3. 

Krok 9: Nastavení obvyklých parametrů ústředny 

Nastavení uživatelů 

Jako instalační technik musíte nastavit všem uživatelům parametry jejich přístupu. 

Mezi tyto parametry patří úroveň autorizace, podsystémy a délku kódu. Nastavení 

samotných kódů je na Správci (hlavní uživatel) systému. Také můžete změnit 

instalační kód.  

Nastavení uživatelských kódů 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 4 > 1. 

3.  Šipkami vyberte, kterého uživatele chcete nastavit a stiskněte . 

4.  Zobrazí se vám nastavitelné parametry (Podsystém, Autorizace) pro daného 

uživatele, vyberte ten, který chcete nastavit a stiskněte . 



 

09/2016 Page 44 5IN2371 C 

 

Změna instalačního kódu 

Defualtní instalační kód je 1111. Tento kód můžete používat nebo ho můžete 

změnit. 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 4 > 3. 

3.  Zobrazí se současný instalační kód. 

4.  Nastavte nový kód a stiskněte . 

Změna hlavního kódu 

Defaultní hlavní kód je 1234. Tento kód může být změněn instalačním technikem i 

jeho majitelem. Vysvětlete jeho držiteli, že má nejvyšší oprávnění k práci 

s ústřednou z uživatelů. Také mu doporučte změnu tohoto kódu. 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 4 > 2. 

3.  Zobrazí se ****. 

4.  Zadejte nový kód a stiskněte . 

Nastavení Následuj Mně 

Můžete povolit a následně nastavit komunikaci s až 64 destinacemi Následuj Mně. 

Poznámka: Telefoní čísla a emaily jsou nastavovány držitelem hlavního kódu 

v instalačním menu. 

Povolení Následuj Mně 

1. Vstupte do programovacího menu. 

2. Stiskněte sekvenci 1 > 2 > 3 > 2. 

3. Stiskem  navolte A a stiskněte .  

Nastavení parametrů Následuj Mně 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 5 > 4 > 1. 

3.  Šipkami vyberte destinaci, kterou chcete nastavit a stiskněte . 

4.  Stiskněte  a vyberte požadovaný typ komunikace a stiskněte . 

5.  Dále nastavte další parametry přenosu na danou destinaci. 

Nastavení časovačů ústředny 



 

 

09/2016 Page 45 5IN2371 C 

 

Můžete nastavit různé časovače podle vašich potřeb. To define system timers: 

1.  Vstupte do programovacího menu. 

2.  Stiskněte sekvenci 1 > 1. 

3.  Zde nastavte časovače, jak je třeba. 

Instalační menu 

Krok 1: Nastavení dalších parametrů v programovacím 
menu 
Pro nastavení dalších paramterů ústředny prostudujte plný manuál.  

Krok 2: Odchod z programovacího menu 

Důležité: Po dokončení nastavování v programovacím menu, je třeba odejít 

z programování. Poté můžete nastavit další parametry v instalačním menu. 

1.  Otvřete opatrně box ústředny. Nedotýkejte se vedení napájení.  

2.  DIP switch 2 opatrně nastavte do polohy OFF.  

3.  DIP switch 4 a 5 opatrně nastavte do polohy odpovídající použití tamperů. 

4.  Stiskněte  opakovaně dokud neuvidíte na displeji: „Programování:“. 

5.  Stiskněte 0 a pomocí  nastavte A a následně stiskněte . 

6.  Pokud vám ústředny vyhlásí poplach na tamperu některého zařízení, tak 

zkontrolujte toto zařízení a tamper uzavřete. Stiskněte  pro pokračování. 

7.  Stiskněte , aby se zobrazilo A a stiskněte .  

Krok 3: Nastavování parametrů v instalačním menu  
Po odchodu z programovacího menu, můžete v instalačním menu nastavit další 

parametry. Prostudujte plný manuál pro více informací  
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Testování systému 

Je důležité plně otestovat ústřednu, než prohlásíte instalaci za hotovou. Zde je 

soupis obvyklých testů. 

 Test sběrnice 

 Test šumu pozadí a následná kalibrace bezdrátového expandéru 

 Test komunikace bezdrátových zařízení 

 Walk Test  

 Test přenosu na monitorovací stanici 

 Test síly GSM signálu  

 Test Následuj Mně  

Odpovědnost instalačního technika za pomoc 
klienům 

Seznam doporučených čiností: 

 Hlavní kód předejte schopnému a důvěrnému jedinci  

 Pomozte uživatelům se stažením iRISCO aplikace a s následným 

 Majiteli hlavního kódu ukažte, jak nastavit kódy ostatním, jak nastavit čísla pro 

destinace Následuj Mně 

 Naučit základní ovládání ústředny pomocí klávesnice: 

 Aktivace, deaktivace 

 Vyslání paniky na monitorovací stanici 

 Zkontrolovat stav systému 

 Používání SMS příkazů 
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Technické specifikace 
Ústředna Technické informace 

Napájení AC/DC adaptér 100-240 V,  50/60Hz  14.4V (+/-5%) — 4A PS 

Spotřeba proudu 110 mA až 180 mA 

Záložní baterie 12 V/18 Ah  

Napětí na svorkách AUX 11V—13.8V  

Výstupní proud 

1.  Maximální odběr z AUXu každé sběrnice je 750 mA. 

2.  Maximální odběr ze svorek BELL +/- je 750 mA. 

3.  Maximální kombinovaný odběr ze svorek AUX a UO1 a 

UO2 je 750 mA.   

4.  Maximální odběr z ústředny by neměl přesáhnout 2 A, a 

zároveň dodržet předešlé limity.  

Programovatelné výstupy: 
UO1: relé 24V/1A (24V, 1 Amp)  

UO2: tranzistor 500 mA (Otevřený kolektor) 

UO3 – UO4: tranzistor 100 mA 

Rozměry boxu RP512BM21 375  x 330 x 98 mm  

Provozní teplota -10°C až 55°C 

Klávesnice, expandéry, komunikační 

moduly 
Technické informace 

Elegant klávesnice (RPKEL) 12 V  +/-15%, 100 mA max 

Elegant klávesnice se čtečkou (RPKELP) 12 V  +/-15%, 150 mA max 

LCD klávesnice (RP432KP) 13.8 V +/-10%, 48 mA obvykle, 52 mA max 

LCD klávesnice se čtečkou (RP432KPP) 13.8 V +/-10%, 62 mA obvykle, 130 mA max 

Dotyková Klávesnice (ProSYS KP) 13.8 V DC +/-10%; 30 mA obvykle, 180 mA max 

1-zónový expandér (RP128EZ1) 13.8 V DC +/-10%; 20 mA max 

8-zónový expandér (RP432EZ8) 20 mA, typical, 29mA max 

16-zónový expandér (RP512EZ16) 20 mA typical, 100 mA max 

Expandér sběrnicových zón (RP128EZB) 20 mA 

Bezdrátový expandér (RP432EW8, 

RP432EW4) 
13.8 V DC +/-10%; 40 mA obvykle, 65 mA max 

4 x 3A relé expandér (ProSYS E04) 
13.8VDC +/-10%; 25 mA obvykle / 160 mA max 

4 Form C (SPDT) Relays.; 5 A / 24V DC 

8 x 100 mA tranzistor expandér (ProSYS 

E08) 
13.8VDC +/-10%; 25 mA obvykle / 70 mA max  

Čtečka proximitytagů (ProSYS PKR3) 13.8 V DC +/-10%; 70 mA, obvykle, 180 mA max 

Hlasový modul (RP432EV) 13.8 V DC +/-10%; 30 mA obvykle, 70 mA max 

Jednokanálový GSM modul 

(RP432GSM) 
13.8 V DC +/-10%;  30mA obvykle, 300mA max  

Vícekanálový 2G GSM modul 

(RP512G2) 
13.8 V DC +/-10%;  30mA obvykle, 300mA max  

Vícekanálový 3G GSM modul 

(RP512G3) 
13.8 V DC +/-10%;  30mA obvykle, 300mA max  

Jednokanálový IP modul (RW132IP) 13.8 V DC +/- 10%, 90 mA obvykle, 300 mA max 

Vícekanálový IP modul (RP512IP) 13.8 V DC +/- 10%, 90 mA obvykle, 300 mA max 
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PSTN modem (RP512MD24) 20 mA obvykle, 60 mA max 

3A Pomocný zdroj  

(ProSYS 3APS, ProSYS 3APSB) 

Vstup: 16.5 VAC @  50 VA (přes 230 VAC—16.5 VAC trafo)  

AUX výstup: 3 A @ 13 VDC;  

BELL výstup: 1.7 A @ 13 VDC  

1.5A Pomocný zdroj 

(ProSYS 1.5APS, ProSYS 1.5APSB) 

 

Vstup: 16.5 V AC @ 40 VA (přes trafo); 

AUX výstup: 12 VDC @ 1.5 A;  

BELL výstup: 12 V DC @ 900 mA max 

mailto:1.7A@13
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Práce s licencemi 

Tetnto dodatek popisuje proceduru nákupu a aktivace licencí pro dodatečné zóny.  

Pro zvýšení počtu jsou potřeba 2 kroky: 

1.  Nákup licencí: Na webu www.absolon.cz nakoupíte dodatečné licence v počtu, 

kolik potřebujete. 

2.  Aktivování licencí: Installer Admin aktivuje licence pro vybraný panel pomocí 

HandyApp aplikace. Počet licencí se vybere při aktivaci, není třeba použít 

všechny zbývající licence.  

Aktivování licencí pomocí HandyApp aplikace 

Než bude možné přiřadit ústředně licence pro dodatečné zóny, je třeba ústřednu 

zaregistrovat do administrace Risco Cloudu. 

1.  Spusťte HandyApp aplikaci na vašem telefonu. 

Poznámky: 

 Aplikace je dostupná na App Store a Google Play. 

 Přihlašte se údaji, které používáte do administrace Risco Cloudu. 

2.  Stiskněte  ikonu a vyberte AKTIVOVÁNÍ. 

3.  Z dostupných ústředen vyberte ústřednu, které chcete dodatečné licence přidat. 

4.  Zobrazí se vám počet zbývajících licencí a okno, kam vyplníte počet licencí, 

které chcete aktivovat pro daný panel. 

5.  Po vyplnění stiskněte aktivovat a zobrazí se vám: 

 
6.  Stiskněte OK a máte licence aktivované. 

  

http://www.absolon.cz/
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Omezená záruka společnosti RISCO group  
Společnost RISCO Group a její dceřiné společnosti a pobočky ("Prodávající ") poskytuje záruku za to, že 

její výrobky nebudou mít žádné vady v materiálu ani v provedení, v trvání 24 měsíců od data výroby. 

Protože Prodávající výrobek neinstaluje ani nepřipojuje a protože výrobek může být používán spolu 

s výrobky, které prodávající nevyrobil, nezaručuje prodávající funkčnost bezpečnostního systému, jehož 

součástí je tento výrobek. Povinnosti a ručení prodávajícího v rámci této záruky jsou výslovně omezeny 

na opravy a výměny (podle rozhodnutí Prodávajícího a v rozumné lhůtě po datu doručení) jakéhokoli 

výrobku, který nesplňuje specifikace. Prodávající neposkytuje žádné jiné záruky, výslovně 

formulované, 

nebo mlčky předpokládané, že výrobek bude prodejný, nebo že bude použitelný k nějakému 

konkrétnímu účelu. 

 

V žádném případě nebude prodávající ručit za jakékoli následné nebo nahodilé škody, za porušení této 

nebo jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, a nepřipadá v úvahu žádné jiné 

jeho ručení na jakékoli jiné bázi. 

 

Do rámce povinností prodávajícího v rámci této záruky nepatří žádné výdaje za přepravu, nebo za 

instalaci, ani řádné ručení za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo zpoždění. 

 

Prodávající netvrdí, že jeho výrobek není možno odhalit nebo překonat; že jeho výrobek zabrání všem 

zraněním personálu a škodám na majetku v důsledku krádeže, vloupání, požáru nebo jiných vlivů; 

nebo že jeho výrobek bude za všech okolností zajišťovat adekvátní varování nebo ochranu. 

 

Nakupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm může pouze zmenšit riziko 

vloupání, krádeže nebo požáru bez varování, ale nemá pojištění nebo záruky, že k něčemu takovému 

nemůže dojít, nebo že v důsledku takových zásahů nenastane žádné zranění osob ani škody na majetku. 

 

V důsledku toho prodávající neručí za žádné zranění osob, škody na majetku nebo ztráty na základě 

stížnosti že výrobek nevyvolal varování. Pokud ale prodávající bude činěn zodpovědným, přímo nebo 

nepřímo, za jakoukoli ztrátu nebo škodu spadající do rámce této záruky nebo jinak, nehledě na příčinu 

nebo zdroj, nepřekročí výše jeho ručení v žádném případě nákupní cenu výrobku a toto kompenzace 

bude představovat úplnou a výlučnou náhradu ze strany Prodávajícího. 

 

Žádný zaměstnanec ani zástupce prodávajícího není oprávněn ke změně této záruky jakýmkoli 

způsobem, nebo k poskytnutí nějaké jiné záruky. 
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Kontaktování RISCO Group 
RISCO Group poskytuje servis zákazníkům a podporu zaměřenou na produkty. 

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky 

www.riscogroup.com, nebo na následujících číslech telefonu/faxu: 

Australia 

Tel: +  542-991-1800  

support-au@riscogroup.com 

France 

Tel: +33-164-73-28-50 

support-fr@riscogroup.com 

Spain 

Tel: +34-91-490-2133 

support-es@riscogroup.com 
 

Belgium (Benelux) 

Tel: +32-2522-7622 

support-be@riscogroup.com 

 

Israel 

Tel: +972-3-963-7777 

support@riscogroup.com 

 

United Kingdom 

Tel: +44-(0)-161-655-5500 

support-uk@riscogroup.com 
 

China (Shanghai) 

Tel: +86-21-52-39-0066 

support-cn@riscogroup.com 

 

Italy 

Tel: +39-02-66590054 

support-it@riscogroup.com 

 

USA 

Tel: +1-631-719-4400 

support-usa@riscogroup.com 

Risco produkt byl koupen od: 
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