Nyomtató modul V1.0
APR-PRT3

Belépés EVO programozásba

Belépés Spectra programozásba

1. Tartsa nyomva a [0] gombot + [TELEPÍTőKÓD]
2. Lépjen a [953] (DGP-848) [4003] (EVO) szekcióba
3. Adja meg a modul 8-jegyű [SOROZATSZÁMÁT]
4. Adja meg a [SZEKCIÓT] és adja meg a szükséges
[ADATOT]

1. Nyomja meg az [ENTER] gombot
2. Adja meg a [TELEPÍTőKÓDOT]
3. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű [SZEKCIÓT]
4. Adja meg a szükséges [ADATOT]

EVO
Spectra
szekciók szekciók

Soros port negedélyezés
Opció [1]
A nyomtató modul használhatja a HyperTerminal® kommunikációs programot a
Windows® szoftverben. A HyperTerminal® programmal, a Nyomtató modul
megjelenítheti az eseményeket a számítógép képernyjén, amint azok előfordulnak.
1. Kattintson a Start (a Windows® tálcán) D Programok D Kellékek D
kommunikáció D HyperTerminal® lehetőségre. A Kapcsolat leírás ablak
jelenik meg.

EVO
Spectra
szekciók szekciók
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APRPRT3-EI00

Partition Assignment

[001]

[550]

[002]
- [013]

[551] Automatikus Zónaállípot nyomtatás
minden szekció 8 zónát jelent pl. [002] = zónák 1~8, [013] = zónáh 89~96.
- [552] A Nyomtató modult ugyanahhoz a partícióhoz kell rendelni mint a zónát.

Bevezetés

Automatikus Eseménycsoport nyomtatás
EVO

A Nyomtató modul (APR-PRT3) segítségével automatikusan kinyomtathatók az élő és a tárolt események.

[1] Egyéb események *

Minta nyomtatás:
2007/06/12 07:17 Partíció 1 Élesítés mesterrel
John Doe
2007/06/12 18:09 Partíció 1 Hatástalanítás mesterrel John Doe

Lakásautomatizálás csatlakozási lehtőség
Amikor EVO vagy DGP-848 (V4.11 vagy újabb) központtaé használják, a Nyomtató modul használható
csatlakozófelületként a lakásautomatizáló rendszer és a központ között. A szolgáltatásról és az érintett
programozási szekciókról bővebb információ található az ASCII protokoll programózási útmutatóban és/
vagy a C-Bus programozói útmutatóban, melyek letölthetők honlapunkról.

Műszaki jellemzők
Párhuzamos port:
Soros port:
Bemeneti feszültség:
Áramfelvétel:
Soros port Baudarány:
Eseménytár:
Kompatibilitás:

[014]

[550]

Minimum 80 oszlopos nyomtató
1 start bit, 8 adat bit, nincs paritás és 1 stop bit (8N1)
9-16 Vdc
60mA maximum
2400, 9600, 19200 vagy 57600 bps
2048 esemény
EVO48, EVO96, EVO192*, DGP-848 vagy DGP-NE96 központok
Spectra 1728 vagy 1738 központok (V2.0 vagy újabb)
Az APR-PRT3 az APR3-PRT1 modult váltja fel

[4] Élesítés/Hatástalanítás események
[5] Riasztás és Riasztás visszaáll események
[6] Szabotázs és Szabotázs visszaáll események
[7] Hiba és Hiba visszaáll események
†

[553]

Pontmártix, tintasugaras vagy lézer nyomtatók csatlakoztathatók a számítógép egyik COM pportján
keresztül a Nyomtató modul soros portjára. Az események megjelenítéséhez és nyomtatásához a
Procomm™, Telix© és HyperTerminal® szoftverekhez hasonló kommunikációs program szükséges.
Javasoljuk, hogy csak olyan pontmátrix nyomtatót használjon, mely legalább 80 oszlopot támogat. Csak a
pontmátrix nyomtatóval nyomtathatók külön események, élőben.

[015]

[553]

TX:

Körülmény:

VILÁGÍT

NEM

NEM

Kombusz rövidzár (GND vagy VCC / Nincs óra / Nincs adat

VILÁGÍT

NEM

VILÁGÍT

Hibás adat / Érvénytelen kombuszcím (Túl sok modul)

VILÁGÍT

VILÁGÍT

NEM

Fenntartva jövőbeli használatra

VILÁGÍT

VILÁGÍT

VILÁGÍT

Kombusz vonalak fenntartva (Óra zöld / Adat sárga)

VILLOG

NEM

NEM

Gyenge táp

N/A

[557]

N/A

[280]

5. A HyperTerminal® azonnal csatlakozik a Nyomtató modulhoz. Kattintson a
Tulajdonságok ikonra (vagy válassza a Tulajdonságokat a Fájl menüből). A
kommunikációs fájl Tulajdonságok ablaka jelenik meg. Kattintson a Beállítások
fülre. Az Emulálás fül alatt, ellenőrizze, hogy Automatikus érzékelés legyen
beállítva. Ha nem ez van, válassza az Automatikus érzékelést a legördülő
listából. Kattintson az OK gombra.

Baud beállítások
[016]

[553]

Körülmény:

RX

Nyomtató modul információkat fogad

TX

Nyomtató modul információkat küld

Opció [2] [3]
A Nyomtató modult és a soros portot azonos baud
arányra kell beállítani. Tájékozódjon a nyomtató
útmutatójában a megfelelő baud arányról.

Soros port használat

[016]

N/A

[PG] és [FNC1] gomb lenyomva, Távirányítógomb lenyomva, Kiiktatás
programozás, Felhasználó aktiválta PGM, Zónasértés késleltetéssel és
Rendszerindítás.

Opció [4]
A Nyomtató modul soros port használata Esemény jelentésre (ki) vagy
Lakásautomatizálásra (be) is állítható.
Ha a Nyomtató modult a lakásautomatizáló rendszerhez csatlakozó
interfészként kívánja használni, tájékozódjon a honlapunkról letölthető
ASCII protokoll programozási útmutatóban és/vagy a C-Bus programozási
útmutatóban.

Kézi eseménycsoport nyomtatás
Az eseménycsoportokat a követekező szekciók jelölik:

Párhuzamos port engedélyezés
EVO
-Opció [1]
Spectra -Opció [4]
EVO Spectra
[3]
[5]
Off-Line állapot maszk
[4]
[6]
nincs papír állapot maszk
[5]
[7]
Nyomtató hiba állapot maszk
[6]
[8]
Nyomtat ó foglalt állapot maszk
Ha a Nyomtató állapot maszk opciókat figyelmenkívül hagyják, a nyomtató
hibák nem jelennek meg. Ezek az opciók csak a párhuzamos portra
érvényesek.

[027]
[058]

N/A

Dátum beállítása (Spectra)
Táphiba után, a dátumot újra kell programozni.

Eseménycsoport

Szolgáltatáscsoport

Start #

Vége #

Egyéb események

[027]

[028]

[029]

[030]

Élesítés/Hatástalanítás esem.

[031]

[032]

[033]

[034]

Riasztás/Riasztás v.áll esem.

[035]

[036]

[037]

[038]

Szabotázs/Szabot. v.áll esem.

[039]

[040]

[041]

[042]

Hiba/Hiba visszaáll események

[043]

[044]

[045]

[046]

Speciális események

[047]

[048]

[049]

[050]

Belépés események

[051]

[052]

[053]

[054]

Minden esemény

[055]

[056]

[057]

[058]

A [027] - [058] közötti szekciók minden csoportja, olyan eseménycsoportokat
jelent, melyek kinyomtathatók, amikor a PGM programozási táblázatból egy
meghatározott művelet előfordul (lásd, központ programozói útmutató).
Az eseménycsoportok 000 és 055 között a Nyomtató modul Kézi nyomtatás
szolgáltatásának programozására használatosak. A 062 és 063
Eseménycsoport csak EVO központ esetén használható.

Időbeállítás (Spectra)
Táphiba után, az időt újra kell programozni.

Serial Bus

LED:

3. A Használt kapcsolat legördülő listából válassza a Nyomtató modulhoz
kapcsolódó COM portot. Kattintson az OK gombra. A COM tulajdonságok
ablak jelenik meg.
4. JKattintson a Bitek másodpercenként legördülő listára és válassza ki a
Nyomtató modulnak kiválasztott Baud arányt ([016] szekció, [2] és [3] opció).
Alapértelmezetten, a HyperTerminal® beállítása 8 Adat bit, a Paritás Nincs és
a Stop bit 1. Kattintson az OK gombra.

Nyomtató állapot maszk opciók

Panel Bus

ERROR: RX:

[553]

[8] Speciális események† (Speciális események alul)

[015]

LED jelzések

[2] Élesítés/Hatástalanítás események
[3] Riasztás és Riasztás visszaáll események
[4] Szabotázs és Szabotázs visszaáll események
[5] Hiba és Hiba visszaáll események
[6] Speciális események**
[7] Belépés események ***
* Tűz reszet, Kapcsolós belépés, Távoli hozzáférés, PC nem komm, Felhasználókód megadva, Kiiktatás programozva, Késleltetés átvitel előtt és Eszközgomb
lenyomva
** Hidegindítás, Melegindítás, Tesztjelentések, WinLoad be/kijelentkezés,
Telepítő be/kSi
*** Belépés megadva/megtagadva, Kilépés kérés, Ajtó nyitva maradt riasztás,
Ajtó nyitva maradt visszaáll, Ajtó kényszer riasztás, Ajtó kényszer visszaáll

[016]

Spectra

*Amikor az APR-PRT3 modult EVO192 központtal használják, az első 96
zónát ismeri fel.

Nyomtató követelmények

2. Adja meg a nevet a Név szövegdobozban, majd válasszon ikont a
kapcsolatfájlnak. Kattintson az OK gombra. A Csatlakozik - ablak jelenik meg.

Digiplex - Opciók [1] - [8]
Spectra - Opciók [1] - [2]

Paradox memóriakulcs (NEM HASZNÁLHATÓ UL RENDSZEREKNÉL)
[080]
és
[090]

[902]
és
[900]

A Paradox memóriakulccsal átmásolható egy APR-PRT3 programozott
tartalma további APR-PRT3 modulokra. Bővebben lásd, a központ
programozói útmutatóját.
EVO Spectra
[090] [902] = Másolás memóriakulcsra
[080] [900] = Beillesztés az APR-PRT3 modulra
Amikor az APR-PRT3 megerősítőt csippan, várjon a második megerősítő
csippanásra, majd távolítsa el a memóriakulcsot.

APR-PRT3
paradox.com

RX
TX

Print
Test

Központhoz

Nyomtató teszteléshez
nyomja meg a
PRINT TEST
kapcsolót

+

AUX

Memory
Key

1

1

RX
TX

-

Kombusz

-

+

3
DB-9 soros port tüskekiosztás

2
6

Pin 5 - FÖLD
Pin 4 - DTR (Adat terminál kész / Nem használt )
Pin 8 - CTS (Vezérlés átvitel / Nem használt)
Pin 3 - TX
Pin 2 - RX (Eseményjelentéshez nem használt )

Lakásautomatizáló
modul*

5

C-Busz
PC interfész
* csak EVO központok.

1. Lásd, “LED jelzések” az 1. oldalon
2. 25-tűs párhuzamos port: Csatlakoztassa a Nyomtató modul 25-tűs párhuzamos portját bármilyen pontmtrix nyomtatóhoz.
Megjegyzés: A pontmátrix nyomtatónak legalább 80 oszlopot kell támogatnia.
3. 9-tűs soros port: Csatlakoztassa a Nyomtató modul 9-tűs soros pportját a pontmátrix nyomtatóhoz.
Megjegyzés: A pontmátrix nyomtatónak legalább 80 oszlopot kell támogatnia.
4. 9-tűs soros port: Csatlakoztassa a Nyomtató modul 9-tűs soros portját a lakásautomatizáló modulhoz.
5. 9-tűs soros port: Csatlakoztassa a C-Buszt a Nyomtató modulhoz null modem kábellel.
6. 9-tűs soros port: Csatlakoztassa a Nyomtató modul USB vagy 9-tűs soros portját a számítógép COM portjához, és megtekintheto a központ eseményeit a
számítógép képernyőjén. A képernyőn megjelenő események kinyomtathatók a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatóval.

Vegye le az AC tápot és az akkut mielőtt modult ad a rendszerhez. A telepítéstől mért maximális távolságról tájékozódjon a központ Ismertető és
telepítői útmutatójában.
Csak egy APR-PRT3 csatlakoztatható Spectra központonként.
A nyomtatókábel nem lehet 7,5 méternél hosszabb.

Garancia
A termék teljes garancia információi a Limited Warranty Statement dokumentumban találhatók a www.paradox.com/terms oldalon. A Paradox termékek használata a garancia minden feltételétnek
elfogadását jelenti.
© 2007 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változthatnak. A következő US szabványok alkalmazhatók: 7046142, 6215399, 6111256,
6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 és RE39406, valamint egyéb szabadalomfüggő szabványok szintén. Kanadai és nemzetközi szabványok szintén alkalmazhatók.
A Spectra, Digiplex és EVO a Paradox Security Systems Ltd. vagy kanadai, USA-beli és/vagy más országokbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye.

