Spectra 1738
A V2.40 újdonságai
Zárás mulasztás
Minden nap éjfélkor, a Spectra ellenőrzi mikor hatástalanították utoljára az 1. partíciót. Ha a partíciót nem élesítették a Zárás mulasztás időzítőbe
programozott időn belül, a Spectra küldi a “Zárás mulasztás” jelentéskódot a távfelügyeletre. Vegye figyelembe, hogy a Zárás mulasztás esemény és
időzítő csak az 1. partícióra érvényes.
Példa: A [095] szekcióban a Zárás mulasztás időzítőt 005 napra programozták. A Spectra minden éjfélkor ellenőrzi mikor hatástalanították utoljára az 1.
partíciót. Ha az 1. partíciót nem élesítették az elmúlt 5 napban, a Spectra küldi a “Zárás mulasztás” jelentéskódot a távfelügyeletre.
Szekció [095]:

Zárás mulasztás időzítő (csak partíció 1)
001 - 255 nap; 000 = tiltott (alapértelmezett)

Szekció [173]:

Zárás mulasztás jelentés esemény

Contact ID# 654:

Rendszer inaktivitás (programozható jelentéskódoknál a 88 értéket programozza)
Rendszer inaktivitás (az alapértelmezett kód “1 654 - Inaktivitás” automatikus jelentéskódok esetén)

PGM eseménytáblázat:Eseménycsoport: 14 alcsoport: 07

Partíció:01

ATZ zóna duplázás bekötés
A Spectra 1738 központ lehetővé teszi az ATZ (duplázott zóna) zóna párhuzamos bekötését a zóna bemenetre. Amikor a [127] szekcióban a [8] opció
kikapcsolt (tiltott), sorosan csatlakoztassa az ATZ zónát a zóna bemenettel. Amikor a [127] szekcióban a [8] opció bekapcsolt (engedélyezett),
párhuzamosan csatlakoztassa az ATZ zónát a zóna bemenettel. Az alábbi “Párhuzamos bekötési rajz” alapján.
Jegyezze meg, hogy a párhuzamos bekötési mód nem támogatja a szabotázs felismerést.

Szekció [127]:
Opció [8]

Általános opciók
(ATZ) Zóna duplázás bekötés
Kikapcsolt = Soros (alapértelmezett)
Bekapcsolt = Párhuzamos
Párhuzamos bekötési rajz
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Pager jelentéskód
A Pager jelentéskód formátumot módosítottuk. Ha engedélyezik a [136] szekcióban a [8] opciót, a központ a jelentéskódokat azonnal küldi a Pager
készülékre vagy a mobiltelefonra. A Pager késleltetés a [083] szekcióban az az idő lesz, amíg a központ folyamatosan küldi a jelentéskódokat a Pager
készülékre vagy a mobiltelefonra. Bővebben, alul.
Példa: A [136] szekcióban a [8] opció bekapcsolt és a [083] szekcióba 120 másodpercet programoztak, a központ küldfi a jelentéskódot, amint
bekövetkezik az esemény, és 120 másodpercig folyamatosan küldi, hogy hátha meghallja valaki és válaszol a hívásra.
Szekció [136]:
Opció [8]:

Tárcsázó opciók
Pager jelentésformátum módosítás (Személyes formátum)
Kikapcsolt = Tiltott (alapértelmezett)
Bekapcsolt = Engedélyezett

A [140] szekcióban legalább egy jelentésformátumot Pager fomrátumra kell állítani a Pager jelentéskód formátum módosítás
(Személyes formátum) használatához.

3
2-eres füstérzékelő támogatás (csak 1738)
Zóna 1 definiálható 2-eres füstérzékelő bemenetnek. Ha rövidzár történik vagy a füstérzékelő aktivál, akár élesített a rendszer, akár nem, a központ riaszt.
Jegyezze meg, hogy ez a szolgáltatás csak 2.40 vagy magasabb verziószámú WinLoad szoftver használata esetén áll rendelkezésre. Így definiálható az
1. zóna 2-eres füstérzékelő bemenetnek:
1. Zóna 1 definiálása standard vagy késleltetett tűz zónaként.
Szekció [001]:
Első számjegy = 8:
Első számjegy = 9:

Zóna 1
Standard 24ó. Tűz zóna
Késleltetett 24ó. Tűz zóna

2. Zóna 1 felismertetése 2-eres füstérzékelő bemenetként ([8] opció bekapcsolása).
Szekció [126]:
Opció [8]:

Zóna 1 2-eres füstérzékelő bemenet lesz
Kikapcsolt = Tiltott (alapértelmezett)
Bekapcsolt = Engedélyezett

3. Csatlakoztassa a 2-eres füstérzékelőt az alábbi ábra alapján, egy 1kW EOL ellenállás közbeiktatásával. Minden Spectra 1738 központ 5 2-eres
füstérzékelőt támogat maximálisan.

2-eres füstérzékelő reszet (csak 1738)
A következőket kell elvégezni a riasztásban lévő 2-eres füstérzékelők reszeteléséhez:
•
•

1686H vagy 1686V kezelőknél: Tartsa nyomva a [PG] gombot 3 másodpercig.
1689 LED, 1640 Ikonos LCD vagy 1641 LCD kezelőknél: Tartsa nyomva az [FNC1] / [,] gombot három másodpercig.

© 2005 Paradox Security Systems Ltd. Spectra is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights
reserved. Specifications may change without prior notice.

780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444
Fax: (450) 491-2313
www.paradox.ca
PRINTED IN CANADA - 07/2005
1738-EW15

