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Ismertető és telepítői kézikönyv

Bevezetés
A Magellan és programozói útmutatóról.

Műszaki jellemzők

A Magellan a gyors és egyszerű telepítésre készült. Egyszerűen
vegye ki a dobozból, helyezze el a konzolt és a rádiós adókat,
kapcsolja rá az áramot, végezzen el néhány alap programozást,
és a Magellan készen áll a lakás védelmére.

Táp:

AC*: 12Vac, 1A transzformátor vagy
16.5Vac, 1A transzformátor
vagy
DC: 12Vdc - 18Vdc (1A) tápegység

Néhány Magellan szolgáltatás programozható a gyors telepítő
menüből (menü programozás) vagy szekciókon keresztül. A
gyors beállítás fejezet segítségével (4. oldal) gyrosan telepíthető
a Magellan konzol, a szükséges alap programozással együtt, az
alapvető vagyonvédelmi működéshez. A többi fejezet (7 - 40
oldal) a haladó beállításokat tartalmazza. Ezek a fejezetek
mélyebben és pontosabban írják le a szükséges bővebb
programozást.

Áram
felvétel:

A telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

AUX. kimenet:

AC vagy DC tápláláskor, az aux kimenet 13.8V
(200mA maximum). Az érték eléréséhez,
minimum 15Vdc feszültséget használjon.

Rövidítések

Akku:

7.2Vdc, 1.8Ah NiMH tölthető akku (rend.sz:
0780100178)
Ne cserélje felhasználó. 3-5 évente cserét
igényel.

PGM1:

N.O. szilárdtest relé (nem poláris); belső
ellenállás 16Wmax.; Max. kezelési áram
100mA.

PGM2:

Egy, gyengeáramú nyitott kollektor; max.
kezelési áram 50mA.

vagy
UL rendszereknél:
Elsődleges: 120Vac, 60Hz, 120mA
Másodlagos: 16.5Vac, 60Hz, 600mA

Ez a jel mutatja a hivatkozást másik fejezetre,
kézikönyvre vagy útmutatóra.
Ez a jel figyelmeztetést vagy fontos információt jelöl.
Ez a jel javaslatot vagy emlékeztetőt jelöl.

[ADAT] =

- A szöveg adatot vagy programozási információt
jelöl, melyet a konzol kezelőjén kell megadni.
- A szöveg jelölhet egy gombot is, melyet meg kell
nyomni.

max 1A (600mA UL telepítéseknél)

* Javasolt a 12Vac, 1A transzformátor használata a Magellan
konzol táplálására. A konzol kevesebb hőt termel, ha 12Vac
transzformátorra kötik, mint ha 16.5Vac transzformátorra. UL
rendszereknél, csak az Univerzális transzformátort
használják (model no. UB1640W, 16.5Vac, 40VA).
A váltakozó DC tápegység nem használható UL rendszereknél.

„A” osztályú lakás tűz- és betörésjelző rendszer.
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Gyors beállítás
Ezekkel a lépésekkel gyorsan beállíthatja a Magellan szükséges
alap vagyonvédelmi funkcióit.

1.Kezdeti lépések
1. Első indítás után, a nyelv
kiválasztó opció jelenik meg.
Válassza ki a kívánt nyelvet.

menü meg nem jelenik, vagy
nyomja meg a [6] gombot, és
egyből a „Zóna profil” menübe
léphet.
A konzol kommunikációs szolgáltatásairól bővebben a
29. oldali Jelentés és tárcsázó beállítások fejezetben
olvashat.

4.Zónák hozzáadása és prgramozása
2. A [START] gombbal léphet a
Telepítő menübe.

2.Felhasználó programozás
1. A „Felhasználó profil” menüben
nyomja meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a hozzáadni kívánt
felhasználót a [KÖV.] gomb
megnyomásával. Amikor a kívánt
felhasználó megjelenik, nyomja
meg az [OK] gombot és
beállításhoz kövesse a menüket.
- Belépőkód
- Felhasználócímke
- Távirányító
Amikor kész, a következő
menüopció jelenik meg
(Távfelügyelet jelentés, alul).
A távirányítók programozásáról bővebben a 22. oldali
Távirányítógomb programozás fejezetben olvashat.

3.Távfelügyelet jelentés
1. A „Kommunikátor” menüben
nyomja meg az [OK] gombot.

2. Nyomja meg az [OK] gombot és
beállításhoz kövesse a menüket.
- Telefonszámok
- Ügyfélszám
-Jelentés formátum
Amikor kész, a következő
menüopció jelenik meg.
Annyiszor nyomja meg a [KÖV.]
gombot, amíg a „Zóna profil”
4

1. A „Zóna profil” menüben nyomja
meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a hozzáadni kívánt
zónát a [KÖV.], majd az [OK]
gomb megnyomásával, amikor a
kívánt zónaszám megjelenik.
3. Nyomja meg a kívánt zónához
hozzárendelni kívánt távirányító
szabotázskapcsolóját. Kövesse a
menüket a beállításhoz:
- Zónacímke
- Zóna típus
- Egyéb zónák
Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor
nyomja meg a [KÖV.] gombot, amíg a „Rendszerteszt” menü meg
nem jelenik, vagy nyomja meg az [5] gombot, és egyből a
„Rendszerteszt” menübe léphet.
A konzol zónáiról bővebben a 17. oldali Zóna
programozás fejezetben és a 20. oldali Amikor vezetékes
zónákat használnak, az EOL ellenállás opciót
engedélyezni kell UL rendszereknél.Rádiós programozás
fejezetben olvashat.

5.A Magellan rendszer tesztelése
1. A „Rendszerteszt” menüben
nyomja meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a végrehajtani kívánt
tesztet a [KÖV.], majd az [OK]
gomb megnyomásával, amikor a
kívánt teszt megjelenik. A
következő tesztek végezhetők el:
- Zónatesztek
- Távirányítótesztek
- Jelentéstesztek
- Hardvertesztek
Ismertető és telepítői kézikönyv

FIGYELEM! A hardver tesztelésénél, a hangszóró és a
szirénák is tesztelésre kerülnek. A hardver tesztelésénél ne
álljon a Magellan konzol közelében, mert halláskárosodást
szenvedhet.

8.Idő és dátum
1. Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor
nyomja meg a [KÖV.] gombot, amíg a „Jelszavak” menü meg
nem jelenik, vagy nyomja meg a [8] gombot, és egyből a
„Jelszavak” menübe léphet.
2. Annyiszor nyomja meg a [KÖV.]
gombot, amíg az „Idő és Dátum”
menü meg nem jelenik és nyomja
meg az [OK] gombot, vagy
nyomja meg a [3] gombot, és
egyből az „Idő és Dátum”
menübe léphet.

6.Jelerősség
1. A „Jelerősség” menüben nyomja
meg az [OK] gombot.

2. A Magellan a tesztet a
hozzárendelt rádiós adók
zajszint- és a jelerősség
tesztjével kezdi. A [KÖV.] gombbal
válogathat a különböző tesztek
között.

3. Válassza ki az időformátumot
(12órás vagy 24órás), majd
programozza az időt. Nyomja
meg az [OK] gombot, amikor
kész. A dátum programozásakor
először a 4-jegyű évet, majd a 2jegyű hónapot, végül a 2-jegyű
napot adja meg. Ha végzett, az
[OK] gombbal kiléphet.

Ha végzett, a [KILÉP] gombbal kiléphet.

7.Jelszavak
1. A „Jelszavak” menüben nyomja
meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a programozni kívánt
jelszavat vagy kódot a [KÖV.],
majd az [OK] gomb
megnyomásával, amikor a kívánt
jelszó megjelenik. A következő
jelszavak programozhatók:
-Telepítőkód
- Karbantartókód
- Központ ID
- PC jelszó

Zónák törlése
1. A „Zóna profil” menüben nyomja
meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a törölni kívánt zónát
a [KÖV.], majd az [OK] gomb
megnyomásával, amikor a kívánt
zónaszám megjelenik.

3. Nyomja meg az [IGEN] gombot

Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. A [KILÉP]
gombbal kiléphet.
A konzol jelszavairól bővebben a 15. oldali
Felhasználókódok fejezetben és a 40. oldali WinLoad
szoftver beállítások fejezetben olvashat.

4. Nyomja meg az [IGEN] gombot
Másik zóna törléséhez, nyomja
meg az [IGEN] gombot, majd
ismételje a lépéseket 2- 4-ig.
Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor
nyomja meg a [KÖV.] gombot, amíg a „Rendszerteszt” menü meg
nem jelenik, vagy nyomja meg az [5] gombot, és egyből a
„Rendszerteszt” menübe léphet.
A konzol zónáiról bővebben a 17. oldali Zóna programozás
fejezetben és a 20. oldali Amikor vezetékes zónákat
használnak, az EOL ellenállás opciót engedélyezni kell UL
rendszereknél.Rádiós programozás fejezetben olvashat.
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Kimenetek hozzáadása
1. A „Kimenet profil” menüben
nyomja meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a hozzáadni kívánt
kimenetet a [KÖV.], majd az [OK]
gomb megnyomásával, amikor a
kívánt kimenetszám megjelenik.
3. Válassza ki a kimenet típusát.
Nyomja meg az [IGEN] gombot
rádiós kimenetnél, vagy a [NEM]
gombot vezetékes kimenetnél.
Vezetékes esetén, kövesse a
menüpontokat a kimenet
beállításához.
4. Ha rádiós kimenetet ad hozzá,
nyomja meg a kívánt zónához
hozzárendelni kívánt távirányító
szabotázskapcsolóját.

Amikor végzett a kimenet programozás opcióval, lehetősége van
másik kimenet konfigurálására. Ha nem programoz másik
kimenetet, a „Kimenet profil” menübe tér vissza.

Kimenetek törlése
1. A „Kimenet profil” menüben
nyomja meg az [OK] gombot.

2. Válassza ki a törölni kívánt
kimenetet a [KÖV.], majd az [OK]
gomb megnyomásával, amikor a
kívánt kimenetszám megjelenik.
3. Nyomja meg az [IGEN] gombot

4. Nyomja meg az [IGEN] gombot
Másik kimenet törléséhez,
nyomja meg az [IGEN] gombot,
majd ismételje a lépéseket 2- 4ig.
Amikor kész, a következő
menüopció jelenik meg. Annyiszor nyomja meg a [KÖV.] gombot,
amíg a „Rendszerteszt” menü meg nem jelenik, vagy nyomja
meg az [5] gombot, és egyből a „Rendszerteszt” menübe léphet.
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Telepítés
AC táp

Segéd akku csomag

A Magellan 12Vac (1A) vagy 16.5Vac (1A) transzformátort (nincs
a csomagban) igényel a konzol táplálásához. A transzformátort a
7. oldali 1. ábrán látható AC terminálokra kösse.

A Magellan segéd akku csomagot használ tápvesztés esetén. A
7.2Vdc 1.8Ah NiMH (Nikkel Metálhidrid) tölthető akkucsomag a
Magellan konzol tartalma. Az akkucsomag bekötését lásd 7.
oldali 3. ábrán3. ábra.

A Magellan DC tápegységgel is táplálható. A konzol
táplálásához csatlakoztasson egy 12Vdc – 18Vdc (1A)
tápegységet az AC terminálokra. A váltakozó DC tápegység
nem használható UL rendszereknél.
Ne csatlakoztassa kapcsolóüzemű dugaljzatba.

Az akkut az AC táp rákapcsolása után csatlakoztassa.

3. ábra: Segédakku bekötése
A Magallan konzol hátul nézete

1. ábra: A transzformátor bekötése
A Magallan konzol hátul
nézete.

Ne használjon
kapcsolóüzemű
kimenetet.
1. A segédakkut a BATT

feliratú csatlakozóra
kösse.

2. Csúsztassa az akkucsomagot vízszintesen, nyomja
lefelé, majd pattintsa bele a Magellan
akkutartójába.

3. Pattintsa helyre az akkutartó fedelét, ha kész.
12Vac (1A) 16Vac (1A)
transzformátor

Kösse a transzformátor vezetékeit az AC terminálokra.

Akkucsomag rendeléséhez, a csomag alkatrészszáma:
Paradox# 0780100178.
A segés akku látja el a Magellan konzolt hálózati hiba esetén 24
órán keresztül, készenléti módban.

DC táp
A Magellan DC tápegységgel is táplálható. A konzol
táplálásához csatlakoztasson egy 12Vdc – 18Vdc (1A)
tápegységet az AC terminálokra. A transzformátor a 7. oldali 2.
ábrán látható AC terminálokra kösse.
2. ábra: A DC tápegység bekötése
A Magallan konzol hátul
nézete.

Aux kimenet
Az aux táp kimenetterminálokról mozgásérzékelők táplálhatók.
Ezért, az AUX tápra kötött eszközök összegzett áramfelvétele
nem haladhatja meg a 200mA áramot. Ha az AUX kimenet
túlterhelt és lekapcsol, minden terhelést le kell kapcsolni róla
legalább 10 másodpercre, ezután újraterhelni.

Kösse a transzformátor
vezetékeit az AC terminálokra.
DC táp
12Vdc - 18Vdc (1A)

Paradox Magellan Systems
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4. ábra: Aux kimenet kapcsolatok

Például
lámpa,
stb.

Az UL szabványos rendszerekhez, a Magellan konzolnak
tudnia kell használni a telefonvonalat és hívást indítania
nem egészségügyi vészhelyzetben. Ezt akkor is tudnia kell,
ha más eszköz (telefon, üzenetrögzítő, számítógép modem,
stb.) már használja a vonalat. Ehhez, a Magellan konzolt
hozzá kell kapcsolni a megfelelően telepített RJ31X
csatlakozóhoz, mely sorosan a többi eszköz előtt
csatlakozik ugyanahhoz a telefonvonalhoz. A helyes
telepítés az alábbi diagrammon látható. Ha az RJ31X
csatlakozó és a Magellan konzol bekötésével kapcsolatban
kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a
telefonszolgáltatóval.

Kösse a berendezés vezetékeit
az AUX ÉS C terminálokra.

Telefonvonal csatolások
A Magellan konzol csatlakoztatható a telefonvonalra, a bejövő
telefonvezeték közvetlen a Magellan tárcsázójára
csatlakoztatásával, vagy egy szabvány 4-tűs RJ-11 kábel
csatlakoztatásával a konzol LINE feliratú csatlakozója és a fali
telefonaljzat közé.

Közvetlen bekötés
A telefonvonal RJ31X csatlakozós bekötését lásd, 8. oldali 5.
ábrán.
5. ábra: Telefonvonal közvetlen bekötés
A Magallan konzol hátul
nézete.

Vonali csatlakozó bekötés
A Magellan konzol csatlakoztatható a telefonvonalra az integrált
LINE csatlakozóján keresztül is. A telefonvonal ilyen módon
történő bekötéséről bővebb információkat talál a 8. oldali 6.
ábrán.
Amikor a LINE csatlakozót használja, ha a telefonvonal
osztott és foglalt (pl. valaki beszél a telefonon) a konzol
nem tud kommunikálni a Távfelügyelettel. Javasolt a
Közvetlen bekötési mód (8. oldal) a telefonvonal
bekötésére.

Telefonvonal bekötése:
1. Csatlakoztassa az RJ31X
csatlakozót az R-1, T-1,
RING és TIP terminálokra,
mint jobbra látható.
2. Csatlakoztassa a
telefonvonalat és a
lakástelefont az RJ31X
csatlakozóra.

6. ábra: Vonali csatlakozó bekötés
A Magallan konzol hátul nézete.

1

4-tűs
RJ-11
kábel

2

1. Csatlakoztassa a 4-tűs RJ-11 kábel végét a
Magellan konzol LINE csatlakozójába.
2. Az RJ-11 kábel másik végét csatlakoztassa a
fali telefonaljzatba.
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8. ábra: PGM2 bekötés

Programozható kimenetek (PGM)

A Magallan konzol hátul nézete.

A Magellan egy 100mA szilárdtest PGM kimenettel rendelkezik
és egy gyengeáramú, nyitott kollektorral, max. kezelési áram
50mA. Amikor egy bizonyos esemény jelentkezik a rendszerben,
a PGM programozható villanófények aktiválására, garázsajtók
nyitására/zárására, stb.. PGM programozásról bővebb
információért olvasssa el a 36. oldali Programozható kimenetek
fejezetben fejezete.
A Magellan PGM kimeneteit a 9. oldali 7. ábrán látható 1.
módszerrel csatlakoztassa. Mivel a Magellan nem rendelkezik
tápegységgel, külső tápegységet kell használni az áramkör
ellátására. A PGM kimenetek lehetnek Normál Nyitottak (N.O.),
vagy Normál Zártak (N.C.), mint a 37. oldali PGM normál állapot
(csak integrált) fejezetben látható.

2. módszer
(nagyobb mint 100mA)
Külső DC
tápegység

Ha az áram felvétel a PGM kimeneten meghaladja a 100mA
erősséget, használjon külső relét, 9. oldali 7. ábrán. A PGM2
bekötéséről, lásd 8. bára.

Külső
relé

A 2. módszerrel, az eszközt olyan külső relé kimenetére
csatlakoztassa, mely megegyezik a Magellan PGM
kimenetének normál állapotával. Például, ha a PGM1 normál
állapota Normál Nyitott (N.O.), csatlakoztassa az eszközt a
külső relé N.O. termináljára.

Például
lámpa,
stb.

Például
lámpa,
stb.

Külső DC
tápegység

7. ábra: PGM1 bekötés
A Magallan konzol hátul nézete.

1. módszer
(kevesebb mint 100mA)

1. módszer
(kevesebb mint 50mA)

Vezetékes bekötések
A Magellan két integrált vezetékes zónával rendelkezik.
Vezetékes érzékelőeszközök, mint például nyitásérzékelők,
köthetők a Magellan zóna termináljaira. Csatlakoztassa az
érzékelőeszközöket a 10. oldali 9. ábrán alapján. Vegye
figyelembe a következőket:
2. módszer
(>50mA)

Külső DC
tápegység

Például
lámpa,
stb.

•

•
•
Külső
relé

Például
lámpa,
stb.

[095] szekcióban a [1] és [2] opciót engedélyezni kell a két
integrált vezetékes zóna használatához. Bővebben lásd, 20.
oldali Zóna 31 és 32 vezetékes zóna lesz fejezetben.
Az érzékelőeszköz bekötése után, a zónákat definiálni kell.
Bővebben lásd, 17. oldali Zóna programozás fejezetben.
A vezetékes zóna a konzol EOL és szabotázs definícióját
követi.
Bár, bármilyen vezetékes érzékelőeszköz köthető a Magellan
integrált vezetékes zóna bemeneteire, javasolt, hogy csak olyan
eszközöket kössenek rá, melyek nem igényelnek áramforrást
(pl. szabványos nyitásérzékelők). Mivel a Magellan nem
rendelkezik tápegységgel, külső táp szükséges a táplálást
igénylő vezetékes érzékelőeszközök ellátására.

Külső DC
tápegység

Paradox Magellan Systems
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9. ábra: Vezetékes zóna csatolások
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11. ábra: Az UIP-256 bekötése

WinLoad csatlakozás
A Magellan programozható és felügyelhető a WinLoad Telepítő
feltöltő/letöltő Windows® szoftverrel is. A WinLoad távoli vagy
helyszíni feltöltést és letöltést tesz lehetővé a legelterjedtebb
modemmekkel. Lehetőséget biztosít a jelentések
kinyomtátására és több nyelvet támogat egyidejűleg. A Magellan
konzol csatlakoztatása a WinLoad szoftvet használó
számítógéphez a 11. oldali 10. ábrán látható.
Bővebb tájékoztatás a WinLoad szoftverről a WinLoad
Online súgóban található.
10. ábra: Helyszíni bekötés

Csatlakoztassa az UIP -256
10-tűs csatlakozóját a
Magellan 10-tűs
csatlakozójához.

A Magallan konzol
hátul nézete.

UIP-256
UIP-256
Univerzális

A Magallan konzol
hátul nézete.

A legfrissebb Magellan
firmware letölthető a
paradox.com
honlapunkról.

Szabvány
DB-9 kábel
(9-tűs soros kábel)

X10 adó bekötés (csak MG-6160)
4-tűs
csatlakozókábel

4-10-tűs kábel (a
306 adapter
tartalmazza)
306 Adapter
Számítógép,
WinLoad
szoftverrel

A Magellan támogatja a X10 kommunikácioó protokollt. Az X10
egy kommunikációs protokoll olyan elektromos berendezések
távirányítására, mint például lámpák és más alkalmazások. A
kommunikáció a szabvány házi elektromos hálózaton keresztül
zajlik, az X10 adók és vevők használatával. Állítsa be a Magellan
konzolt, az X10 adók használatával, a lakás automatizálására.
Az X10 adó bekötését lásd 11. oldali 12. ábrán.
A Magellan X10 szolgáltatásának használatáról és
beállításáról a Magellan X10 útmutatóban tájékozódhat
honlapunkon a paradox.com címen.

Szabvány
DB-9 kábel
(9-tűs soros kábel)

12. ábra: X10 adó bekötése
A Magallan konzol hátul nézete.

1. Csatlakoztassa a 4-tűs
RJ-11 kábel egyik végét
a konzol X10
csatlakozójába.

UIP-256 Univerzális helyszíni programozó
bekötés

2. Csatlakoztassa a 4-tűs
RJ-11 kábel másik végét
az x10 adóba.

A Magellan firmware frissíthető a helyszínen az UIP-256
Univerzális helyszíni programozóval. Az UIP-256 tartalmazza a
PC szoftvert, a PC és a Magellan összekötésére szolgáló kábelt,
valamint két 9V elemet. Az UIP-256 bekötését lásd a 11. oldali
11. ábrán.

3. Illessze az X10 adót a
fali aljzatba.
3
1

Bővebb tájékoztatásért olvassa el az Univerzális
helyszíni programozó (UIP-256) ismertetőjét.
4-tűs
RJ-11
kábel

X10 adó

2

Az X10 szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Paradox Memóriakulcs (PMC-3) bekötése
Amikor a Paradox memóriakulcsot Magellan konzollal használja,
vegye le a tápot (hálózati és akku tápot is), majd csatlakoztassa
a memóriakulcsot a Magellan konzol hátulján lévő 5-tűs
csatlakozóba, lásd 12. oldali 13. ábrán. Ha rácsatlakoztatta, adja
Paradox Magellan Systems
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vissza a tápot a konzolra. Bővebben lásd, 14. oldali
Programozás Paradox memóriakulccsal fejezetben.

14. ábra: Fali hátlap
B

13. ábra: Paradox Memóriakulcs (PMC-3) bekötése

A (x7)

C

15. ábra: A Magellan fali hátlapra szerelése
Rövidzárdugó (jumper) BE állásban:
Memóriakulcs olvasása/írása
Rövidzárdugó (jumper) KI állásban:
Írásvédelem (csak olvasható a
memóriakulcs)

A telepítőnek ellenőriznie kell a memóriakulcs megfelelő
telepítését.
B

Telepítés
Elhelyezés
A Magellan és az adók elhelyezése hatással van a rádiós
rendszer teljesítményére. A legjobb jelérzékelés biztosításához,
a következő elhelyezési feltételeket vegyék figyelembe, ha
lehetséges:
•

•
•
•
•

•

A telepítés helyének rádió frekvenciás jelzéseket (RF)
elnyelő és visszaverő akadályoktól, valamint jeltorzító
interferenciáktól mentesnek kell lennie. Erős RF mező
útjába vagy közelébe (pl. neonlámpa, számítógép), vagy
fémtárgyak, kapcsolószekrények, légkondicionáló és
fűtőtestek közelébe ne telepítse, mert interferenciát
okozhatnak és csökkentik az érzékenységet.
Olyan helyet válasszon, mely nincs kitéve drasztikus
hőmérsékletváltozásoknak
A Magellan konzolt lehetőleg az adók határolta terület
középpontjába helyezze.
Olyan magasra telepítse a Magellan konzolt, amilyen
magasra csak tudja.
Lehetőleg ne telepítse a Magellan konzolt pincébe, mert
hatótávolsága lecsökken, ha földszint alá kerül. Ha
mindenképpen az alagsorba kell telepíteni a konzolt, olyan
magasra helyezze, amilyen magasra csak lehet.
Szerelje a Magellan konzolt a falra, legalább 5cm területet
hagyva körülötte, a megfelelő szellőzés biztosítására.

A fali hátlap
A Magellan konzolhoz műanyag fali hátlapot használunk
rögzítésre. A fali hátlap alkalmas asztali elhelyezésre is, a konzol
hátuljának takarására, és a vezetékek megfelelő helyen
tartására. Miután kiválasztotta a megfelelő helyet (12. oldali
Elhelyezés fejezetben), csavarozza két csavarral a hátlapot a
Magellan konzolra, lásd a 12. oldali A Magellan falra szerelése
fejezetben vagy a 13. oldali Asztali elhelyezés fejezetben.
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C

16. ábra: Magellan hátlap

D

D

E

A Magellan falra szerelése
A Magellan úgy elhelyezhető a falon, hogy először a fali hátlapot
helyezzük fel a falra (12. oldali A fali hátlap fejezetben), majd a
Magellan konzolt rögzítjük a fali hátlapra, lásd a 12. oldali 15.
ábrán és a 12. oldali 16. ábrán. Ehhez:
1. Tegye a fali hátlapot a fal megfelelő pontjára.
2. Fúrja ki és illessze s csavarokat az A jelű nyílásokba, 12.
oldali 14. ábrán.
3. Tegye a konzol hátlapját egy síkba a felszerelt fali hátlappal.
4. Csúsztassa a Magellan konzol D jelű nyílásait (12. oldali 16.
ábrán) a fali hátlap B jelű füleire (12. oldali 15. ábrán).
5. Finoman nyomja lefelé a konzolt, és illessze a hátlap füleit a
Magellan nyílásaiba.
Ismertető és telepítői kézikönyv

6. Csavarjon két csavart a hátlap C és E jelű nyílásain keresztül
(12. oldali 15. ábrán és 12. oldali 16. ábrán) a Magellan
hátlapjába. Ez rögzíti a konzolt a falra.

18. ábra: A rádió antenna bekötése

Asztali elhelyezés
A Magellan asztalra is telepíthető. A Magellan azt a kényelmet is
lehetővé teszi, hogy a konzolt az éjjeli szekrényre, íróasztalra,
konyhaasztalra, stb. helyezzék el. A csomag tartalmaz két
műanyag lábat és két gumi csúszásgátló talpat. A műanyag
lábak enyhe szögben megemelik a konzolt, mely kijelzője így
jobban látszik, míg a gumi talpak meggátolják, hogy a Magellan
használat közben megcsússzon. Ehhez:
1. Tegye a konzol hátlapját egy síkba a fali hátlappal.
2. Csúsztassa a Magellan konzol D jelű nyílásait (12. oldali 16.
ábrán) a fali hátlap B jelű füleire (12. oldali 15. ábrán).
3. Finoman nyomja lefelé a konzolt, és illessze a hátlap füleit a
Magellan nyílásaiba.
4. Csavarjon két csavart a hátlap C és E jelű nyílásain keresztül
(12. oldali 16. ábrán) a Magellan hátlapjába.
5. Rögzítse a két műanyag lábat és a gumi talpakat, 13. oldali
17. ábrán.

Rádió
antenna
A Magallan konzol hátul nézete.

17. ábra: A Magellan asztalra szerelése

Műanyag
láb (x2)

Fali
hátlap

Gumi talp (x2)
Asztali

Az asztali elhelyezés nem biztos, hogy megfelel a helyi
vagyonvédelmi előírásoknak. Javasoljuk, hogy asztali
telepítés előtt tájékozódjon a helyi vagyonvédelmi
előírásokról.

A rádió antenna bekötése (csak Mg-6160)
Ha a rádióvétel nem túl jó, csatlakoztasson rádió antennát a
Magellan konzol hátulján lévő ANT feliratú csatlakozóba, 13.
oldali 18. ábrán. Mozgassa körbe az antennát, amíg a legjobb
vétel meg nem találja.

Paradox Magellan Systems
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Programozási módok
WinLoad telepítő feltöltő/letöltő szoftver
Programozza a Magellan konzolt távolról vagy a helyszínen a
WinLoad Telepítő feltöltő/letöltő Windows® szoftverrel.
Tájékoztatásért, lépjen kapcsolatba a helyi Paradox
forgalmazóval vagy látogasson el honlapunkra a paradox.com
címen. Ha a Winload szoftvert használja, a 40 oldalon található
szolgáltatásokat programozni kell.
Bővebb tájékoztatás a WinLoad szoftverről a WinLoad
Online súgóban található.

Szolgáltatás választó programozási mód
Bizonyos szekciókba lépve, nyolc opció jelenik meg, [1]-től [8]-ig
minden opció egy bizonyos szolgáltatást jelöl. Az opciók
módosítása:
•

•

•

Programozás a beépített kezelővel

A kívánt opcióhoz tartozó gomb megnyomására a szám
megjelenik az LCD képernyőn. Ekkor az opció
engedélyezett. A gomb újra megnyomásával eltűnik a szám
az LCD képernyőről, az opció kikapcsol.
Nyomja meg a [*] gombot mind a 8 opció tiltásához.
Használja a gombokat, amíg a szekció minden opciója be
nincs állítva. Amikor az opciókat beállították, nyomja meg a
[#] gombot mentéshez és a következő szekcióba lépéshez.
Adat változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg a [*]
gombot.

A Magellan programozási módjába a beépített kezelővel
léphetünk.
A Magellan Programozói útmutató segítségével
rögzítse, hogy mely szekciót és hogyan programozott.
Belépés programozási módba:
1.
2.
3.
4.

Tartsa nyomva a [0] gombot.
Adja meg a [TELEPÍTőKÓDOT] vagy a [KARBANTARTÓKÓDOT].
Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű [SZEKCIÓT] .
Adja meg a szükséges [ADATOT].

Két módon lehet adatot megadni programozási módban:
Egyjegyű adatbevitellel és Szolgáltatás választó
programozással.

Miután belépeet programozási módba, néhány szekció decimális
érték megadását igényli, 000 - 255 között. Más szekciók
hexadecimálisokat igényelnek, 0 és F között. A szükséges
adatokat a kézikönyv és a Magellan programozói útmutató
tartalmazza. Amikor megadják az utolsó számjegyet a
szekcióban, a Magellan automatikusan ment és a következő
szekcióba lép. A gombok és a hozzájuk tartozó decimális és/
vagy hexadecimális értékek az 1. táblázatban (alul) találhatók.
1. táblázat: Decimális és hexadecimális értékek
Érték
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Gomb

Érték

[1]

1

[9]

9

[2]

2

[0]

0 (decimális)
Szóköz (hexa)

[3]

3

[1] CK*

A (csak hexa)

[4]

4

[2] CK*

B (csak hexa)

[5]

5

[3] CK*

C (csak hexa)

[6]

6

[4] CK*

D (csak hexa)

[7]

7

[5] CK*

E (csak hexa)

[8]

8

[6] CK*

F (csak hexa)

* CK = Középső kezelő

A Paradox memóriakulcs (PMC-3) akkor hasznos, amikor több
Magellan konzolt kell azonosan programozni.
Ahelyett, hogy minden konzolon belépnénk programozási
módba, majd végiglapoznánk a programozási szekciókat, egy
memóriakulccsal felprogramozható az összes konzol. Egy
konzol programozása memóriakulccsal kb. három másodpercig
tart.
Két művelet hajtható végre memóriakulccsal.

Adat letöltés Cél konzolra
A memóriakulcs tartalmának letöltése egy konzolra:

Egy-jegyű adat beviteli mód

Gomb

Programozás Paradox memóriakulccsal

1. Vegye el a tápot a Magellan konzoltól (AC és akku), majd
csatlakoztassa a memóriakulcsot a konzol hátuljának
baloldalán lévő 5-tűs csatlakozóra (12. oldali 13. ábrán).
2. Tegye vissza az AC és akku tápot.
3. Nyomja meg az [OK] gombot és a Magellan letölti a
memóriakulcsról az adatot.

Másolás memóriakulcsra Forrás konzolról
A konzol tartalmának másolása a memóriakulcsra.
1. Vegye el a tápot a Magellan konzoltól (AC és akku), majd
csatlakoztassa a memóriakulcsot a konzol hátuljának
baloldalán lévő 5-tűs csatlakozóra (12. oldali 13. ábrán).
2. Tegye vissza az AC és akku tápot.
3. Nyomja meg a [KÖV.], majd az [OK] gombot. A Magellan
megkezdi az adatok másolását a memóriakulcsra.
A Telepítőkódnak, melyet a Magellan konzol adatainak
memóriakulcsra történő letöltésére használnak azonosnak
kell lennie azzal a telepítőkóddal, melyet a memóriakulcsról
a Magellan konzolra történő adatletöltésre használnak. Ha a
telepítőkódok nem egyeznek, a memóriakulcs tartalma nem
tölthető le a fogadó konzolra.
Példa: Az „A” jelű Magellan konzol tartalmát a „B” jelű
memóriakulcsra másoltuk. Az „A” jelű konzol telepítőkódja
111111. Ahhoz, hogy a „B” jelű memóriakulcs tartalmát a
„C” jelű Magellan konzolra tölthessük, a „C jelű konzolra
programozott telepítőkódnak szintén 111111-nek kell
lennie.
Ismertető és telepítői kézikönyv

Felhasználókódok
Ahhoz, hogy valaki hozzáférhessen a Magellan rendszerhez,
felhasználókódot kell hozzárendelni. A felhasználókód határozza
meg a felhasználó hozzáférésének hatókörét a rednszerben, és
egy kódszámból (PIN) és felhasználó opciókból áll. A Magellan
egy Telepítőkódot, egy Karbantartókódot és max. 16
Felhasználókódot (egy Rendszer mesterkód és 15
Felhasználókód) támogat.
Telepítőkód

Minden konzol beállítás programozható
vele, kivéve a Felhasználó belépőkódok és
távirányítók.

Karbantartókód

Hasonló a telepítőkódhoz, kivéve, hogy
ezzel a kóddal nem programozható néhány
kommunikációs beállítás.

Rendszer mesterkód
Felhasználókód 001

A következő Magellan szolgáltatásokhoz
nyújt külön hozzáférést: nyelv, hang- és
szolgáltatás jelentés, késleltetések és
dallamok, zónacímkék, rendszerteszt.
Élesíthet és hatástalaníthat a leírt összes
módon, és programozhatja a
Felhasználókódokat.

15 Felhasználókód
Felhasználókódok 002
– 016-ig

Élesítheti és hatástalaníthatja a rendszert.

Felhasználókód hossz
Szekció [090]: Opció [1]
Opció [1] KI =
6-jegyű felhasználókódok
Opció [1] BE =
4-jegyű felhasználókódok (alap)
Minden belépőkód állítható 4- vagy 6-jegyűre. Amikor a 4-jegyű
opciót választják, 4-jegyű kódokkal lehet belépni. Amikor a 6jegyű opciót választják, 6-jegyű kódokkal lehet belépni.
Amikor a felhasználó belépőkódok hosszát 4-ről 6 jegyre
változtatják, és már programoztak felhasználókódokat, a
konzol automatikusan újra hozzáadja az első két jegyet
utolsó két jegyként. Például, ha a belépőkód 1234, és
átváltanak 6 jegyre, a kód 123412 lesz. Ellenőrizze le a
belépőkódokat, miután 4-ről 6-jegyűre váltanak. Amikor 6ról váltanak 4-jegyű kódokra, a konzol egyszerűen leveszi a
6-jegyű kód utolsó két jegyét. Például, az 123456 kód 1234
lesz.

Telepítőkód
Szekció [181]; Alap = 000000
A Telepítőkóddal lehet belépni a központ programozási módjába
(14. oldali Programozás a beépített kezelõvel fejezetben),
melyben a Magellan konzol szolgáltatásait, opcióit és parancsait
lehet programozni. A Telepítőkód lehet 4- vagy 6 jegy hosszú
(15. oldali Felhasználókód hossz fejezetben), és bármilyen 0 és
9 közötti számból állhat. A Telepítőkóddal nem programozható
Felhasználókód.
A Telepítőkód megváltoztatása:

VAGY
1. Nyomja meg a [MENÜ] GOMBOT + A [4] GOMBOT + ADJA MEG
A [TELEPÍTőKÓDOT] + NYOMJA MEG A [8] GOMBOT + ADJA MEG
AZ [ÚJ KÓDOT].

Karbantartókód
Szekció [182]; Alap = 111111
A Karbantartókód hasonló a Telepítőkódhoz. Ezzel lehet belépni
a konzol programozási módjába (14. oldali Programozás a
beépített kezelõvel fejezetben), melyben a konzol
szolgáltatásait, opcióit és parancsait lehet programozni, kivéve
a kommunikációs beállításokat ([108], [112], és [180] - [182]
szekciók), valamint a felhasználókódokat. A Karbantartókód
lehet 4 - 6 jegy hosszú (15. oldali Felhasználókód hossz
fejezetben ). Minden számjegy 0 és 9 közötti érték.
A Karbantartókód megváltoztatása:
1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Lépjen a [182] szekcióba.
3. Adja meg az új [4- VAGY 6-JEGYű KARBANTARTÓKÓDOT].
VAGY
1. Nyomja meg a [MENÜ] GOMBOT + A [4] GOMBOT + ADJA MEG
A [TELEPÍTőKÓDOT] + NYOMJA MEG A [8] GOMBOT + ADJA MEG
AZ [ÚJ KÓDOT].

Rendszer mesterkód
A Rendszer mesterkóddal bármilyen élesítési mód használható
és programozhatók a Felhasználó belépőkódok (1-16-ig). A
Rendszer mesterkód lehet 4- vagy 6-jegyű (15. oldali
Felhasználókód hossz fejezetben), és minden jegye 0 és 9
közötti érték. A Rendszer mesterkód nem megváltoztatható a
Telepítő- vagy Karbantartókóddal, de alapértelmezettre állítható.

Rendszer Mesterkód zárolás
Szekció [090]: Opció [3]
Opció [3] KI =
Opció [3] BE =

Rendszer mesterkód zárolás tiltott (alap)
Rendszer mesterkód zárolva

Amikor a [090] szekcióban a [3] opció engedélyezett, a
Rendszer mesterkód csak WinLoad vagy táp elvételes reszet
segítségével változtatható vagy törölhető.

Rendszer mesterkód reszet
Szekció [200]
Lépjen a [200] szekcióba a Rendszer mesterkód
alapértelmezettre (1234/123456) állításához.
Ellenőrizze, hogy Rendszer mesterkód zárolás szolgáltatás
([090] szekció, [3] opció) tiltott.

1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Lépjen a [181] szekcióba.
3. Adja meg az új [4- VAGY 6-JEGYű TELEPÍTőKÓDOT].
Paradox Magellan Systems

15

Duress kód
Szekció [090]: Opció [4]
Opció [4] KI =
Duress kód tiltva (alap)
Opció [4] BE = Felhasználókód 016 lesz a Duress kód
Amikor ez a szolgáltatás engedélyezett, a 016 felhasználókód
lesz a Duress kód. Amikor a rendszer élesítésére vagy
hatástalanítására kényszerítik, a felhasználó megadhatja a
Duress kódot (Felhasználókód 016), mely élesíti vagy
hatástalanítja a rendszert és azonnal néma riasztást küld a
távfelügyeyletre, a [148] szekcióba programozott Duress
jelentéskód elküldésével (30. oldal).
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Zóna programozás
A Magellan maximum 32 rádió zónát támogat, ahol minden zóna
külön zónadefinícióval és opcióval konfigurálható. Minden
zónához lehet hangcímkét rögzíteni. A Magellan zónák a szekció
programozással programozhatók, vagy a Telepítő menüből.
Bővebb információért a zóna programozásról a Telepítő
menü segítségével, lásd 4. oldali Gyors beállítás
fejezetben.

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 001

A rádiós adók hozzárendelése és beállítása után, definiálni kell a
hozzájuk tartozó zónaparamétereket. A Zóna paraméterek
határozzák meg a zóna típusát, és, hogy hogyan reagáljon a
központ, ha riasztás körülmény jelentkezik az adott zónán. Ezek
a zóna paraméterek a 17. oldali 19. ábrán bemutatott
szekciókban programozhatók.
19. ábra: Magellan Zóna programozás
[017] = Zóna 17
[018] = Zóna 18
[019] = Zóna 19
[020] = Zóna 20
[021] = Zóna 21
[022] = Zóna 22
[023] = Zóna 23
[024] = Zóna 24
[025] = Zóna 25
[026] = Zóna 26
[027] = Zóna 27
[028] = Zóna 28
[029] = Zóna 29
[030] = Zóna 30
[031] = Zóna 31
[032] = Zóna 32

Zóna definíció
000 = Zóna tiltott
001 = Belépés késleltetés 1
002 = Belépés késleltetés 2
003 = Követő
004 = Követő/Stay
005 = Azonnali
006 = Azonnali/Stay
007 = Azonnali tűz
008 = Késleltetett tűz zóna
009 = 24ó. Betörés
010 = 24ó. Támadás
011 = 24ó. Csengő
012 = 24ó. Gáz
013 = 24ó. Hő
014 = 24ó. Víz
015 = 24ó. Fagy
Zóna opciók*
[1] = Auto zóna lekapcsolás (alap)
[2] = Zóna kiiktatás (alap)
[3] = Jövőbeli használat
[4]

[5] Zóna riasztás típus

KI

KI

KI

BE Hangos riasztás (pulzál)
KI

BE

BE Csak jelentés

Néma riasztás:

[6] = Intellizóna
[7] = Riasztás küldés késleltetés
[8] = Kényszer zóna
* Csak a Szekció programozással elérhető.

Paradox Magellan Systems

Amikor a rendszer élesített és egy Belépés késleltetés 1-nek
definiált zóna nyílik, a konzol riasztást generál, miután a
programozott Belépés késleltetés 1 időzítő letelik. Így elég időt
kap a felhasználó a védett területre belépni és hatástalanítani a
rendszert. A Belépés késleltetés zónák általában a védett terület
bejárat/kijárat pontjain használatosak (pl. első/hátsóajtó vagy
garázs). Különbözo Belépés Késleltetések használata (pl.
Belépés késleltetés 2), akkor célszerû, ha egy bejárat hosszabb
Késleltetést igényel mint a többi.

Tartsa nyomva
[0] gombot

Belépés késleltetés 1 időzítő
Szekció [060]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap =
45 mp
A Belépés késleltetés 1 időzítő programozásához, gépelje
be a kívánt 3-jegyű késleltetés értéket (000 - 255 mp) a
[060] szekcióba.

Adja meg a
[TELEPÍTőKÓDOT]
vagy a
[KARBANTARTÓKÓDOT]

Belépés Késleltetés 2
Adja meg a 3jegyű [SZEKCIÓT]

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 003
A Belépés késleltetés 2 zónák hasonlóak a Belépés késleltetés 1
zónákhoz (17. oldali Belépés késleltetés 1 fejezetben), kivéve,
hogy más Belépés késleltetés időzítőt használnak.
Belépés késleltetés 2 időzítő
Szekció [061]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap =
45 mp
A Belépés késleltetés 2 időzítő programozásához, gépelje
be a kívánt 3-jegyű késleltetés értéket (000 - 255 mp) a
[061] szekcióba.

Adja meg a 3jegyű [ZÓNA
DEFINÍCIÓT]
Kezelő kettőt csippan

Követő zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 003

A Szolgáltatás választó
programozással (14. o)
válasza ki a [ZÓNA
OPCIÓKAT]

Hangos riasztás
(folyamatos)

BE

A [001] - [032] közötti szekciók jelentik a zónákat 1-32-ig
értelemszerűen, ahol az első számjegy minden szekcióban a
zóna definíciót jelenti. A zóna tiltásához, gépeljen 000-át, majd
nyomja meg a [#] gombot. 15 zóna definíció áll rendelkezésre,
melyeket a következőkben mutatunk be.

Belépés késleltetés 1

Zóna programozás

[001] = Zóna 1
[002] = Zóna 2
[003] = Zóna 3
[004] = Zóna 4
[005] = Zóna 5
[006] = Zóna 6
[007] = Zóna 7
[008] = Zóna 8
[009] = Zóna 9
[010] = Zóna 10
[011] = Zóna 11
[012] = Zóna 12
[013] = Zóna 13
[014] = Zóna 14
[015] = Zóna 15
[016] = Zóna 16

Zóna definíciók

Ha egy élesített Követő zóna nyílik, a konzol azonnal riasztást
generál, hacsak nem a Belépés késleltetés zóna nyílik előbb,
mint azt az alábbi szituáció bemutatja:
•

•
Mentéshez nyomja meg
a [#] gombot.

Ha egy élesített Követő zóna nyílik miután egy Belépés
késleltetés zóna nyílik, a konzol vár a Belépés késleltetés
időzítő végéig, mielőtt riasztás indít.
Ha egy élesített Követő zóna nyílik miután több Belépés
késleltetés zóna nyílik, a központ vár amíg az elsőként
nyitott zóna Belépés késleltetés időzítője letelik.

Ez a szolgáltatás, akkor használatos, ha mozgásérzékelő védi a
bejárati kezelő területét. Ez meggátolja, hogy a mozgásérzéklelő
riasztást generáljon, ha egy felhasználó lép be a bejáraton, hogy
hatástalanítsa a rendszert.
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Követő/Stay zónák

21. ábra: Késleltetett tűz zóna

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 004
Késleltetett tûz
zóna kapcsol.

Követő/Stay zónák a következőképpen működnek:
•

•

Minden Követő/Stay zónának definiált zóna Követő zóna
lesz (17. oldali Követõ zónák fejezetben), amikor a Magellan
rendszert Szokásos módon élesítik.
Minden Követő/Stay zónának definiált zóna Stay zóna lesz,
amikor a Magellan rendszert Stay vagy Azonnali módon
élesítik.

Bell/sziréna aktiválva. Jelentés küldsé 30
másodpercig késleltetve. A késleltetés
idõzítõ megjelenhet az LCD képernyõn.
Sikerült megoldani a problémát
30 másodperc alatt?
Nem

Azonnali zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 005

Kapcsolt második Késleltetett
tûz zóna a 30 másodperc alatt?

Amikor egy élesített Azonnali zóna nyílik, a konzol azonnal
riasztást generál. Az Azonnali zónák ablakok, erkélyajtók,
tetőablakok és egyéb külső típusú zónák esetén használatosak.

Megnyomták a [*] gombot a 30
másodperc alatt?

Igen

I g e nBell/sziréna szól és
a Tûzriasztás
jelentés elmegy a
távfelügyeletre

Nem
Nem

Igen

Azonnali/Staz zónák

Bell/sziréna elhallgat. A Tûzriasztás jelentés
további 90 másodpercig késleltetve. A
késleltetés idõzítõ megjelenhet az LCD-n

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 006
Azonnali/Stay zónák a következőképpen működnek:
•

•

Minden Azonnali/Stay zónának definiált zóna Azonnali zóna
lesz (18. oldali Azonnali zónák fejezetben), amikor a
Magellan rendszert Szokásos módon élesítik.
Minden Azonnali/Stay zónának definiált zóna Stay zóna
lesz, amikor a Magellan rendszert Stay vagy Azonnali
módon élesítik.

Standard 24ó. Tűz zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 007
Amikor egy Standard 24ó. tűz zóna nyílik, akár éles a rendszer,
akár hatástalanított, a konzol a következőket teszi:
•
•

A konzol küldheti a megfelelő Riasztás jelentéskódot a [131]
- [138] közötti szekciókból.
A riasztások mindig hangosak, beállítástól függetlenül. A
Tűz riasztás szaggatott (pulzáló) bell/sziréna kimenet jelet
generál, lásd 18. oldali 20. ábrán.
20. ábra: Bell/Sziréna kimenet tűz riasztáskor

Nem Sikerült megoldani a problémát
90 másodperc alatt?
I g e n
VÉGE
Riasztás vége

24Ó. Betörés zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 007
Amikor egy 24ó. Betörés zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár
hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál.

24ó. Támadás zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 010
Amikor egy 24ó. Támadás zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár
hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK
jelentés formátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás
Támadás Riasztásként felismerésére (41. oldali Függelék 1:
Automatikus jelentéskód lista fejezetben).

24Ó. Csengő zónál
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 011

Késleltetett tűz zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 008
Amikor egy Késleltetett 24ó. tűz zóna nyílik, akár éles a
rendszer, akár hatástalanított, a konzol a következőket teszi: 18.
oldali 21. ábrán. Késleltetett 24ó. Tűz zóna lakásokban
használatos, ahol a füstérzékelő gyakran vakriaszt (pl. sülő
kenyér, stb.).
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.
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Ez a zóna definíció különösen hasznos, amikor egy felhasználó
értesülni kíván arról, hogy a széfet vagy szekrényt kinyitottak a
lakásban (pl. a gyerek kinyitja az értékes gyűjteményt). Ez a
zóna definíció a következőképpen működik:
•

•
•

Amikor egy 24ó. Csengő zóna nyílik, akár éles a zóna, akár
hatástalanított, a konzol aktiválja a kezelő csengőjét,
jelezve, hogy a zóna sérült.
A konzol jelenti a riasztást, de nem kapcsolja be a bell/
sziréna kimenetet.
Adjon meg érvényes belépőkódot a kezelőn a csengő
leállításához.

Ismertető és telepítői kézikönyv

24Ó. Gáz zónák

Kiiktatás opció

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 012

Szekciók [001] – [032]: Zónák 1-32-ig; opció [2]

Amikor egy 24ó. Gáz zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár
hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK
jelentés formátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Gáz
riasztásként felismerésére (41. oldali Függelék 1: Automatikus
jelentéskód lista fejezetben).

Opció [2] KI =
Opció [2] BE =

A felhasználó a Kiiktatás programozás szolgáltatással csak
olyan zónákat tud kiiktatni, melyek Kiiktatás opciója
engedélyezett.

24Ó. Hő zónák

Ne programozzon Tűz zónákat a Kiiktatás opcióval, mert a
központ soha nem iktat ki Tűz zónát.

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 013
Amikor egy 24ó. Hő zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár
hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK
jelentésformátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Hő
riasztásként felismerésére (41. oldali Függelék 1: Automatikus
jelentéskód lista fejezetben).

Kiiktatás opció tiltott
Kiiktatás engedélyezett a választott zónán
(alap)

Riasztástípusok
Szekció [001] – [032]: Zónák 1-32-ig; opció [4] és [5]
Amikor riasztás körülmény történik, a konzol programozható a
19. oldali 2. táblázatban látható reakcióra.
2. táblázat: Riasztástípus opciók

24ó. Víz zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 014

Opciók

Leírás

Amikor egy 24ó. Víz zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár
hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK
jelentésformátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Víz
riasztásként felismerésére (41. oldali Függelék 1: Automatikus
jelentéskód lista fejezetben).

[4]

[5]

KI

KI

Folyamatos hangos riasztás (alap)
Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a központ
küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot
(29. oldal) és folyamatos kimenetet biztosít a
beépített szirénának.

24ó. Fagy zónák

KI

BE

Hangos pulzáló riasztás
Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a
Magellan küldheti a megfelelő Zóna riasztás
jelentéskódot (29. oldal) és pulzáló kimenetet
biztosít (18. oldali 20. ábrán) a beépített
szirénának.

BE

KI

Néma riasztás:
Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a központ
küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot
(29. oldal) és nem aktiválja a központ bell
kimenetét. A megfelelő ARM vagy STATUS LED
villog a kezelőkön, jelezve a riasztást, és a
felhasználónak hatástalanítania kell a rendszert.

BE

BE

Csak jelentés
Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a központ
küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot
(29. oldal). A rendszert nem kell hatástalanítani.

Szekció [001] – [032]: Zónák 1 – 32, 3-jegyű = 015
Amikor egy 24ó. Fagy zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár
hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK
jelentésformátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Fagy
riasztásként felismerésére (41. oldali Függelék 1: Automatikus
jelentéskód lista fejezetben).

Zóna opciók
A 17. oldali 19. ábra alapján, a szekciók [001] és [032] között
jelentik a zónákat 1 – 32-ig, értelemszerűen. A háromjegyű Zóna
definíció megadása után (17. oldali Zóna definíciók fejezetben),
válaszon egy vagy több opciót a következő Zóna opciókból, a
Szolgáltatás választó programozás mód használatával (14.
oldal).

A riasztástípus opciók nem programozhatók Tűz zónákra. A
Tűz zónák automatikus hangos pulzáló riasztásra
programozódnak. Ez nem változtatható.

Autó-zóna lekapcsolás
Szekció [001] – [032]: Zónák 1-32-ig; opció [1]
Opció [1] KI =
Opció[1] BE =

Auto zóna lekapcsolás tiltva
Auto zóna lekapcsolás engedélyezett (alap)

Ha, egy élesítési időszak alatt, az engedélyezett Auto zóna
lekapcsolás opcióval rendelkező zóna által generált riasztások
száma meghaladja az Auto-zóna lekapcsolás számláló
meghatározta számot, a konzol nem indít több riasztást arra a
zónára. Az Auto zóna lekapcsolás számláló reszetel minden
rendszer élesítéskor.
Auto-zóna lekapcsolás számláló
Szekció [067]: 001 – 015 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 5
riasztás
Adja meg a kívánt limitet a [067] szekcióban az Auto-zóna
lekapcsolás számláló programozásához.
Paradox Magellan Systems

Intellizóna
Szekció [001] – [032]: Zónák 1-32-ig; opció [6]
Opció [6] KI =
Opció [6] BE =

Intellizóna tiltva (alap)
Intellizóna engedélyezett

Ez a szolgáltatás csökkenti a vakriasztások lehetőségét. Ha egy
Intellizóna nyílik, a központ nem generál azonnal riasztást.
Először kapcsolja az Intellizóna késleltetés időzítőt. Ha a
következő feltételek előfordulnak ezalatt, a központ riasztást
indít:
•
•

Intellizóna késleltetés alatt, egy második zóna riaszt.
Intellizóna késleltetés alatt, a riasztásban lévő zóna
visszaállt (zárt) és újrariaszt (nyitott).
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•

A riasztásban lévő zóna riasztásban marad a teljes
Intellizóna Késleltetés alatt.
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Intellizóna késleltetés időzítő
Szekció [065]: 001 – 255 másodperc, alap = 45 mp

Amikor egy Követő/Stay vagy Azonnali/Stay zónát Stay vagy
Azonnali módon élesítenek, és a zóna kapcsol, miközben az
opció engedélyezett, nem indul riasztás, amíg a programozott
Stay késleltetés le nem telik. Stay késleltetés 1-nek definiált
zóna követi a Belépés késleltetés 1 időzítőt. Belépés késleltetés
időzítők programozásához, lásd 17. oldali Belépés késleltetés 1
fejezetben.
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Adja meg a kívánt 3-jegyű értéket a [065] szekcióban az
Intellizóna késleltetés időzítő programozásához.

Késleltetés riasztás jelentéskód küldés előtt

Zóna 31 és 32 vezetékes zóna lesz

Szekció [001] – [032]: Zónák 1-32-ig; opció [7]

Szeckió [095]: Opció [1] és [2]
Opció [1] KI =
Zóna 31 marad változatlanul rádiós (alap)
Opció [1] BE = A rádiós zóna 31 az integrált vezetékes
zónabemenet 1-et használja

Opció [7] KI =
Opció [7] BE =

Riasztás küldés késleltetés tiltva (alap)
Riasztás küldés késleltetés engedélyezett

Ez a szolgáltatás rendszerint a Belépés késleltetés zónákkal
használatos, az új, rendszert még időben hatástalanítani nem
tudó, Felhasználók okozta vakriasztások csökkentésére. Ez a
szolgáltatás a következőképpen működik:
•

•

Ha riasztás körülmény jelentkezik egy olyan zónán, ahol ez
az opció engedélyezett, a konzol kapcsolja a bell/sziréna
kimenetet, de nem jelenti a távfelügyeletnek, amíg le nem
telik a Riasztás küldés késleltetés.
Ezalatt, a rendszer hatástalanítása letiltja a bell/sziréna
kimenetet és törli a jelentéskód küldést.
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Riasztás küldés késleltetés
Szekció [075]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 0
mp
Adja meg a kívánt 3-jegyű értéket a [075] szekcióban a
Riasztás küldés késleltetés programozásához.

Kényszer zónák
Szekció [001] – [032]: Zónák 1-32-ig; opció [8]
Opció [8] KI =
Opció [8] BE =

Kényszer zóna tiltva (alap)
Kényszer engedélyezett a választott zónán
(alap)

Az élesítéskor nyitva lévő Kényszer zónákat deaktiváltnak veszi
a konzol. Ha ezalatt a deaktivált zóna zár, a konzol visszaveszi a
zónát aktív állapotba. Tehát, a konzol riaszt, ha a zóna sérül.
Ne programozzon Tűz zónákat a Kényszer opcióval, mert a
konzol soha nem iktat ki Tűz zónát a rendszer Kényszer
élesítésekor.
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Stay késleltetés zónák

Opció [2] KI =
Opció [2] BE =

Zóna 32 marad változatlanul rádiós (alap)
A rádiós zóna 32 az integrált vezetékes
zónabemenet 2-et használja

A Magellan konzol két integrált zóna bemenettel rendelkezik,
vezetékes zóna 1 és 2. A [095] szekcióban az [1]és [2] opció
segítségével a 31. és 32. rádiós zóna vezetékessé tehető, így
lehetőséget biztosítva vezetékes eszközök (pl. nyitásérzékelők)
bekötésére az 1. és 2. bemenetre.
•
•

Ha a [095] szekció [1] opciója engedélyezett, zóna 31 zóna
bemenet 1-re kapcsolódik.
Ha a [095] szekció [2] opciója engedélyezett, zóna 32 zóna
bemenet 2-re kapcsolódik.

EOL (vonalvég) zónák
Szeckió [095]: Opció [3]
Opció [3] KI =
Vezetékes zóna 1 és 2 nem használ EOL
ellenállást (alap)
Opció [3] BE = Vezetékes zóna 1 és 2 EOL ellenállást igényel
Ez a szolgáltatás csak a Magellan integrált zóna
bemeneteire alkalmazható. A [095] szekcióban az [1] és/
vagy a [2] opciót (20. oldali Zóna 31 és 32 vezetékes zóna
lesz fejezetben) engedélyezni kell a szolgáltatás
használatához.

Ha a Magellan 1. és 2. zóna bemenetére kötött vezetékes
érzékelőeszköz bemenet termináljai 1KW vonalvég ellenállást
igényelnek, engedélyezze (BE) a [3] opciót a [095] szekcióban.
Az EOL ellenállás használatáról bővebben a 9. oldal fejezetben
tájékozódhat.
Amikor vezetékes zónákat használnak, az EOL ellenállás opciót
engedélyezni kell UL rendszereknél.Rádiós programozás

A Magellan rendszer 32 rádiós zónát támogat és két
rádiós ajtócsengőt. Ezeket a rádiós zónákat olyan adók
felügyeleik, mint a rádiós érzékelők. A Magellan konzol csak a
Paradox Magellan sorozatú rádiós adókat támogatja. Az adók
programozása két lépésben végezhető:
1. Rádiós adók hozzárendelése a Magellan konzolhoz.
2. Rádiós zónák programozása.

Szekció [094]: Opció [1]
Opció [1] KI =
Opció [1] BE =
20

Stay késleltetés tiltva (alap)
Stay késleltetés engedélyezett
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3. táblázat: Rádiós ajtócsengő dallamok

Rádiós zóna adók hozzárendelése

Szekció [096] – Opció [1]és [2]

Szekció [201] - [232]: Zónák 1-32; Rádiós adók 1-32
A [201] – [232] közötti szekciók jelentik a zónákat 1-32-ig. A
szekcióhoz ([201] – [232]) rendelt távirányító lesz a szekció által
jelképezett zónához rendelve.
Például, a [205] szekcióhoz rendelt rádiós adó az 5. zónához
lesz rendelve.

Ajtócsengő
dallamszám

Opció [1] KI / Opció [2] KI (Ajtócsengő 1)

Dallam 1 (alap)

Opció [1] KI / Opció [2] BE (Ajtócsengő 1)

Dallam 2

Opció [1] BE / Opció [2] KI (Ajtócsengő 1)

Dallam 3

Opció [1] BE / Opció [2] BE (Ajtócsengő 1)

Dallam 4

Rádiós adó hozzárendelése:
1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához tartozó [SZEKCIÓT].
3. Adja meg a rádiós adó 6-jegyű [SOROZATSZÁMÁT].

Szekció [096] – Opció [3]és [4]

A sorozatszám a rádiós adó belsejében található.
A rádiós adót aktiválni kell, amint a Magellan konzolhoz
rendelték. Az adó aktiválásához, helyezze bele az elemeket és
zárja a burkolatát. A konzol és az adó közötti megfelelő
összhang érdekében, nyissa és zárja az adóhoz tartozó zónát.
Beprogramozták a zónákat, melyekhez a rádiós adókat
rendelték? Lásd a 17. oldali Zóna definíciók fejezetben és a 19.
oldali Zóna opciók fejezetben.
Rádiós adók a Telepítő menüben is hozzárendelhetők. Nyomja
meg a [MENÜ] gombot + a [4] gombot + adja meg a
[TELEPÍTőKÓDOT] + nyomja meg a [6] gombot. Válassza a
zónát, melyhez a rádiós adót szeretné rendelni, nyomja meg az
[OK] gombot, nyissa, majd zárja az adó fedelét. Az adó
hozzárendelése kész. A Telepítő menüről és a rádiós adók
hozzárendeléséről bővebb tájékoztat a Magellan gyors
ismertetőben található a 4. oldalon.

Ajtócsengő
dallamszám

Opció [3] KI / Opció [4] KI (Ajtócsengő 2)

Dallam 1

Opció [3] KI / Opció [4] BE (Ajtócsengő 2)

Dallam 2 (alap)

Opció [3] BE / Opció [4] KI (Ajtócsengő 2)

Dallam 3

Opció [3] BE / Opció [4] BE (Ajtócsengő 2)

Dallam 4

Hozzárendelt rádiós adók törlése
Szekció [201] - [232]: Zónák 1-32; Rádiós adók 1-32
Szekció [233] és [234] Rádiós ajtócsengő 1 és 2
Hozzárendelt rádiós adó törlése:
1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához vagy ajtócsengőhöz tartozó
[SZEKCIÓT].
3. Nyomja meg a [0] gombot hatszor a rádiós adó
sorozatszámának törléséhez.

Rádiós ajtócsengők konzolhoz rendelése
Szekció [233] és [234] Rádiós ajtócsengő 1 és 2

Rádiós adó jelerősség nézet

A Magellan két rádiós ajtócsengő használatát támogatja. A
Magellan rádiós nyitásérzékelő (MG-DCT1 vagy MG-DCTXP2)
Univerzális adó bemenetére nyomógombot kötve, az MG-DCT1/
MG-DCTXP2 jelet küld a Magellan konzolnak, amikor a gombot
megnyomják. Ekkor a Magellan ajtócsengőként működik és
lejátsza a választott dallamot (21. oldali Rádiós ajtócsengõ
dallamok fejezetben).

Szekció [201] – [232]: Zónák 1-32; Rádiós adók 1-32

A rádiós nyitásérzékelő telepítéséről és beállításáról
bővebb tájékoztatás a megfelelő Magellan rádiós
nyitásérzékelő ismertetőjében található.
Rádiós ajtócsengő hozzárendelése:
1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt ajtócsengőhöz tartozó [SZEKCIÓT].
3. Adja meg az MG-DCT1 6-jegyű [SOROZATSZÁMÁT].

Rádiós ajtócsengő dallamok
Szekció [096]: Opciók [1] – [4]
Opció [1] és [2] = Dallambeállítás az 1. ajtócsengőre
Opció [3] és [4] = Dallambeállítás a 2. ajtócsengőre
A [096] szekció [1] – [4] opcióival állítható be, melyik dallamot
játsza a Magellan amikor jelzést vesz az 1.,2. vagy mindkét
ajtócsengőtől. A Magellan négy dallamot ismer. A dallam
beállítása 21. oldali 3. táblázatban található.

Ha a rádiós adókat a Magellan konzolhoz rendelték, minden adó
jelerőssége ellenőrizhető ezekben a szekcióban: [201] - [232]
(zónák 1-32-ig). Minden szekció a megfelelő zónához rendelt
rádiós adó jelerősségét jelzi.
Például, a [201] szekció mutatja az 1. zónához rendelt rádiós
adó jelerősségét, és a [232] szekció a 32. zónához rendelt adó
jelerősségét.

A jelerősség két módon jelenik meg:
•
•

„Jó”: Az az átlagos, és elfogadható.
„Gyenge”: Ez a leggyengébb. A rádiós adót át kell helyezni.
Néha az adó kismértékű mozdítása nagy mértékű
jelerősség növekedét eredményezhet.

Rádiós adó jelerősség megtekintése:
1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához vagy ajtócsengőhöz tartozó
[SZEKCIÓT].
3. Az LCD képernyőn megjelenik a „Jó” vagy a „Gyenge”
felirat.
Jelerősség teszt során, a Magellan kijelzi az adók körüli
zajszintet is. Az „Alacsony” felirat alacsony zajszintet, míg a
„Magas” magas zajszintet jelöl.

A jelerősség rendszerteszt során is mérhető. Bővebben
lásd, a 4. oldali Gyors beállítás fejezetben.
Paradox Magellan Systems
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Távirányítók hozzárendelése
A Magellan maximum 16 teljesen programozható távirányítót
fogad. Minden felhasználókódhoz rendelhető egy távirányító.
Távirányító hozzárendelése:
1.

Minden távirányítógomb programozható más műveletre. A [041]
– [056] közötti szekció minden számjegye egy gombot vagy
gombkombinációt jelöl (alul).
Hogyan programozza a távirányító gombjait:
1.
2.

Nyomja meg a [MENÜ] gombot + A [4] + A [2] gombot.

3.

Távirányítógomb programozás

Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
Adja meg a kívánt távirányítóhoz tartozó [SZEKCIÓT]
(szekciók [041] – [056]).
Adja meg a kívánt gombopció [HEXADECIMÁLIS ÉRTÉKÉT]
(0 – F) a 23. oldali Gombopciók táblázatból.

Ha nem kívánja az összes gombot beprogramozni, nyomja meg
a [#] gombot mentéshez és kilépéshez.

Szekciók [041] - [056]: Felhasználók 1-16; Távirányítók 1-16
A szekciók [041] és [056] között megfelenek az 1 – 16 közötti
felhasználókódokhoz rendelt távirányítóknak (alul).

Ha engedélyez egy Pánik gomb opciót, engedélyeni kell a
Pánik opciót a központon is (28. oldali Pánik riasztások
fejezetben).

A távirányítók csak 1 másodpercig küldik a jelet, amikor egy
gombot nyomva tartanak 1 másodpercig. Ez az elem
élettartama érdekében történik.
Bár a távirányítókat a Rendszer mester rendelheti hozzá, a
távirányítógombokat a telepítő programozhatja.

MG-REM1/ programozásaMG-REM2
Figyelem: Amikor a [040] szekcióba belépnek, a konzol átmásolja a szekció mentett értékét az összes távirányítóra.
Szekció
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TI#

Adat (Alap: 4DE0)

Szekció

TI#

Adat (Alap: 4DE0)

+

+

+

+

[040]
Alap

1-16

______

______

______

______

[041]

1

______

______

______

______

[049]

9

______

______

______

______

[042]

2

______

______

______

______

[050]

10

______

______

______

______

[043]

3

______

______

______

______

[051]

11

______

______

______

______

[044]

4

______

______

______

______

[052]

12

______

______

______

______

[045]

5

______

______

______

______

[053]

13

______

______

______

______

[046]

6

______

______

______

______

[054]

14

______

______

______

______

[047]

7

______

______

______

______

[055]

15

______

______

______

______

[048]

8

______

______

______

______

[056]

16

______

______

______

______

Ismertető és telepítői kézikönyv

Gomb opciók táblázat

MG-REM1

A

MG-REM2

0 - Gomb tiltva
1 - Szokásos élesítés
2 - Stay élesítés
3 - Azonnali élesítés
4 - Kényszer élesítés
5 - N/A
6 - N/A
7 - N/A
8 - Pánik 1†
9 - Pánik 2†
A* - Pánik 3†
B* - PGM aktiválás (Eseménycsoport 7, lásd PGM programozás 1. függelék: PGM
esemény táblázat)
C* - PGM aktiválás (Eseménycsoport 8, lásd PGM programozás 1. függelék: PGM
esemény táblázat)
D* - FM rádió ki/bekapcsolása (csak MG-6160)
E* - FM rádió állomáskeresés (csak MG-6160)
F* - Nem-eü. riasztás
* = Hexa értékek A - F-ig, [1] - [6] gombok a Magellan középső kezelőjén. Lásd a 1.
ábrát a 2. oldalon.
† = Pánik szolgáltatást ([091] szekcióban az [1] - [3] opció) engedélyezni kell.

gomb az MG-REM1 és MG-REM2 távirányítón véglegesen a rendszer hatástalanítására van progamozva. Bár, amikor a rendszer

hatástalanított és a Magellan konzol rádióját bekapcsolták (csak MG-6160), a
változtatható. A

gombbal lehet állítani a hangerőt. Ez nem

gomb az MG-REM2 távirányítón véglegesen a rendszertől való visszajelzéskérésre van progamozva. Ez nem

+
+
+
változtatható. A
,
és
gombkombináció nem működik az MG-REM1 távirányítóval. A
gombkombináció nem működik az MG-REM2 távirányítóval.

+

,

+

és

+

Amikor a [040] szekcióba belépnek, a konzol megjeleníti a [041] szekció tartalmát és átmásolja mentett értékét az összes távirányító opcióra:
[041] – [056].

Rádiós kezelők hozzárendelése

Rádiós átjátszó opciók

Szekciók [243] - [246]: Kezelők 1-4

Szekció [300] – [305]:Opciók [1] – [8]; Átjátszó 1 opciók
[306] – [311]: Opciók [1] – [8]; Átjátszó 2 opciók Alap = KI

A szekciók [243] és [246] között jelentik a partíciókat 1 – 4-ig.
Rádiós kezelő hozzárendelése:
1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt kezelőhöz tartozó [SZEKCIÓT].
3. Adja meg a rádiós kezelő 6-jegyű [SOROZATSZÁMÁT].

Rádiós átjátszók hozzárendelése
Szekciók [247] - [248]: Átjátszó 1-2
A szekciók [247] és [248] között jelentik az átjátszókat 1 – 2-ig.
Rádiós átjátszó hozzárendelése:

A szekciók [300] – [303] között az 1. átjátszó opcióit jelentik. A
[304] szekció az 1. átjátszó PGM átjátszás opcióját jelenti. A
[305] szekció a rádió kezelő és ajtócsengő átjátszás opcióját
jelenti.
A szekciók [306] – [309] között az 1. átjátszó opcióit jelentik. A
[310] szekció az 1. átjátszó PGM átjátszás opcióját jelenti. A
[311] szekció a rádió kezelő és ajtócsengő átjátszás opcióját
jelenti.
Alapértelmezetten, minden opció tiltott (KI). Engedélyezze az
opciót, a megfelelő zóna/PGM/rádiós kezelő/ajtócsengő
átjátszásához.

1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt átjátszóhoz tartozó [SZEKCIÓT].
3. Adja meg a rádiós átjátszó 6-jegyű [SOROZATSZÁMÁT].
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Élesítés és Hatástalanítás
Szokásos élesítés Stay élesítésre vált
Szekció [092]: Opció [4]
Opció [4] KI =
Szokásos élesítés Stay élesítésre váltás tiltva
(alap)
Opció [4] BE = Szokásos élesítés Stay élesítésre váltás
engedélyezett
Ha a felhasználó Szokásos élesíti a rendszert, de nem lép ki
(nyit és zár) Belépés késleltetés zónát a Kilépés késleltetés alatt,
a konzol programozható úgy, hogy átváltson Szokásos
élesítésről Stay élesítésre.

•

•

•

Példa: Ahhoz, hogy rendszer minden nap du.6:15-kor
automatikusan élesedjen, engedélyezze a [092] szekcióban az
[1] opciót, az Időzített auto-élesítés aktiválásához, majd gépelje
be a 18:15 értéket a [085] szekcióba.

Szokásos élesítés Kényszer élesítésre vált
Szeckió [092]: Opció [5]
Opció [5] KI =
Szokásos élesítés Kényszer élesítésre váltás
tiltva
Opció [5] BE = Szokásos élesítés Stay élesítésre váltás
engedélyezett (alap)
Ezzel a szolgáltatással, a központ mindig Kényszer élesít
Szokásos élesítés helyett, amikor érvényes felhasználókódot
adnak meg. Olyan rendszereknél, ahol a felhasználóknak mindig
Kényszer élesíteniük kell a védett terület elhagyásakor, ezzel a
szolgáltatással a felhasználók kényszer élesíthetik a rendszert,
miután megadták Felhasználókódjukat.
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Stay élesítés Kényszer élesítésre vált
Szeckió [092]: Opció [6]
Opció [6] KI =
Stay élesítés Kényszer élesítésre váltás tiltva
(alap)
Opció [6] BE = Stay élesítés Kényszer élesítésre váltás
engedélyezett
Ezzel a szolgáltatással, a konzol mindig Kényszer élesít és Stay
élesít, amikor érvényes felhasználókódot adnak meg, miközben
külső zóna nyílik.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Auto-élesítés időzítő
Szeckió [085]
A 24-órás időformátum használatával programozza az időt (pl.:
du.6:30 = 18:30), amikor a konzol élesítse a rendszert és/vagy
küldje a Késő zárni jelentéskódot.

Nincs mozgás auto-élesítés
Szeckió [092]: Opció [2]
Opció [2] KI =
Nincs mozgás auto-élesítés tiltva (alap)
Opció [2] BE = Nincs mozgás auto-élesítés engedélyezett
Ha nincs mozgás egy zóna védett területén a Nincs mozgás
időzítő által meghatározott ideig (alul), a konzol automatikusan
élesíti a rendszert.
•
•

•
•

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

•

Időzített auto-élesítés
Szekció [092]: Opció [1]
Opció [1] KI =
Időzített Auto-élesítés tiltva (alap)
Opció [1] BE = Időzített Auto-élesítés engedélyezett
A Magellan rendszer programozható úgy, hogy minden nap az
Auto-élesítés időzítő meghatározta időben élesedjen (24. oldali
Auto-élesítés idõzítõ fejezetben). A következő szintén
alkalmazható:
•

Az Auto-élesítés opciók (25. oldali Auto-élesítés opciók
fejezetben) meghatározzák az élesítés módját.

Amikor a partíció auto-élesített, és a központ nyitott zónákat
érzékel, a központ a zónákat kiiktatja, tekintet nélkül a
definícióikra (kivéve a 24ó. Zónákat).
A központ 60 másodperces Kilépés késleltetést indít, mielőtt
élesíti a rendszert. Ekkor, az Auto-élesítés törölhető
érvényes belépőkód bevitelével.
Amikor a rendszer sikeresen élesített, a konzol küldi a [124]
szekcióban programozott Időzített Auto-élesítés
jelentéskódot.

Az Auto-élesítés opciók (25. oldali Auto-élesítés opciók
fejezetben) meghatározzák a rendszer élesítés módját.
Amikor a partíció auto-élesített, és a központ nyitott zónákat
érzékel, a központ a zónákat kiiktatja, tekintet nélkül a
definícióikra (kivéve a 24ó. zónákat).
A konzol élesítéskor küldi a [124] szekcióban programozott
Nincs mozgás jelentéskódot.
Akár sikeresen élesedett a rendszer, akár nem, a központ
mindig küldi a [124] szekcióban programozott Nincs mozgás
jelentéskódot.
Ha a Nincs mozgás auto-élesítés tiltott, a konzol továbbra is
küldheti a Nincs Mozgás Jelentéskódot a Nincs mozgás
időzítő meghatározta időben.

Példa: Ahhoz, hogy a rednszer élesedjen, amikor nincs mozgás
4 órán keresztül, engedélyezni kell a [092] szekcióban a [2]
opciót (Nincs mozgás auto-élesítés), majd a [064] szekcióba
016-ot írni (16x15perc = 240perc = 4 óra).
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Nincs mozgás időzítő
Szekció [064]: 001 – 255 x 15 perc, 000 = Tiltott; Alap = 000
Programozza a szükséges időtartamot, mely, ha mozgás nélkül
telik el, a konzol élesít és/vagy küldi a Nincs mozgás
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jelentéskódot. Ha a Nincs mozgás auto-élesítés tiltott, a konzol
továbbra is küldheti a Nincs mozgás jelentéskódot a Nincs
mozgás időzítő meghatározta időben.

Auto-élesítés opciók
Szeckió [092]: Opció [3]
Opció [3] KI =
Auto-élesítés Szokásos élesítéssel (alap)
Opció [3] BE = Auto-élesítés Stay élesítéssel
Amikor az Időzített auto-élesítést (24. oldal) vagy a Nincs
mozgás auto-élesítést (24. oldal) használják, a konzol Szokásos
vagy Stay élesítheti a rendszert.
A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

élesítik. Amikor tiltott, a Kilépés késleltetés időzítő indul, ha
távirányítóval élesítik a partíciót.

Kilépés késleltetés befejezés
Szeckió [093]: Opció [6]
Opció [6] KI =
Kilépés késleltetés befejezés tiltott
Opció [6] BE = Kilépés késleltetés befejezés engedélyezett
(alap)
Amikor a [6] opció engedélyezett (BE), a konzol csökkentheti a
kilépés késleltetést 10 másodpercre, amikor a Belépés
késleltetés zóna (25. oldali Kilépés késleltetés fejezetben) nyit és
zár a Kilépés késleltetés alatt.
Példa: A 45mp-s Kilépés késleltetés alatt, a Belépés késleltetés
zóna nyit és zár 15 mp alatt. A maradék 30 mp 10 mp-re
csökken.

Egy-gombos élesítés
Szekció [092]: Opció [7] és [8]
Opció [7] KI =
Egygombos Szokásos/Kényszer élesítésre
tiltva
Opció [7] BE = Egygombos Szokásos/Kényszer élesítés
engedélyezett (alap)
Opció [8] KI =
Opció [8] BE =

Egygombos Stay élesítésre tiltva
Egygombos Stay élesítés engedélyezett (alap)

Követő zóna Belépés késleltetés 2-re vált
Szekció [093]: Opció [7]
Opció [7] KI =
Követő zóna riasztást indít (alap)
Opció [7] BE = Követő zóna követi a Belépés késleltetés 2
időzítőt amikor nyílik

Az Egy-gombos szolgáltatásokkal a felhasználók műveleteket
hajthatnak végre belépőkód begépelése nélkül. A rendszer
élesítéséhez, tartsa nyomva a megfelelő gombot 2 másodpercig.

Amikor a [7] opció engedélyezett (BE) és egy Belépés
késleltetés 1 zónát kiiktattak, egy élesített Követő zóna, amelyik
nyílik Belépés késleltetés kapcsolása nélkül, átvált Belépés
késleltetés 2 időzítőre.

Kilépés késleltetés

Példa: Zóna 1 Belépés késleltetéssel, Zóna 2 pedig Követő
zónaként védi a kezelő területét. A rendszer élesített, de zóna 1
ki van iktatva. Amikor a [7] opció engedélyezett, zóna 2 kapcsol
és vár amíg a Kilépés késleltetés 2 letelik, azután indítja a
riasztást.

Szekció [062]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 60 mp
A Kilépés késleltetés meghatározza, mennyi idő alatt kell a
felhasználónak elhagynia a védett területet, mielőtt a Magellan
élesíti a rendszert. A Kilépés késleltetés minden zónára
érvényes a rendszerben (kivéve a 24ó. Zónákat). Programozza
a Kilépés késleltetést 001 - 255 mp-re.

Sziréna csippanás távirányítós élesítés/
hatástalanításnál
Szeckió [093]: Opció [3]
Opció [3] KI =
Sziréna csippanás tiltva (alap)
Opció [3] BE = Sziréna csippanás engedélyezett
Amikor a [3] opció engedélyezett (BE), a sziréna egyet csippan
távirányítós élesítéskor és kettőt távirányítós hatástalanításkor.
Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

Nincs kilépés késleltetés távélesítéskor
Szekció [093]: Opció [4]
Opció [4] KI =
Van Kilépés késleltetés távirányítós
élesítéskor (alap)
Opció [4] BE = Nincs Kilépés késleltetés távirányítós
élesítéskor
Amikor a [4] opció engedélyezett (BE), a konzol törli a Kilépés
késleltetést (azonnal élesít), amikor a partíciót távirányítóval
Paradox Magellan Systems

Zárás mulasztás időzítő
Szekció [080]: 001 – 255 nap, 000 = Tiltott; Alap = 000
A Magellan konzol minden nap éjfélkor ellenőrzi, mikor
élesítették utoljára a rendszert. Ha a rendszer utolsó élesítése
több mint a Zárás mulasztás időzítőben programozott idő, a
konzol küldi a Zárás mulasztás jelentéskódot (30. oldal) a
távfelügyeletre.
A Zárás mulasztás időzítő programozásához adjon meg 001-255
nap közötti értéket a [080] szekcióban. 000 megadása tiltja az
időzítőt.

Stay élesítés sziréna késleltetés
Szeckió [095]: Opció [4]
Opció [4] KI =
Stay élesítés sziréna késleltetés tiltva
Opció [4] BE = Stay élesítés sziréna késleltetés
engedélyezett (alap)
Amikor a [4] opció engedélyezett és riasztás indul a Stay
élesített rendszerben, a konzol lejátsza a 15 másodperces
hangos visszaszámlálást, mely egyre hangosodik. Amíg a
rendszer azonnal jelenti a riasztást a távfelügyeletnek, amint
indul, a sziréna nem aktivál, amíg a 15 másodperces sziréna
késleltetés le nem telik.
25

Riasztás opciók
Sziréna letiltás időzítő
Szekció [063]: 001 – 255 perc, 000 = Tiltott; Alap = 4 perc
Hangos riasztás után, a sziréna leáll, ha a rendszert
hatástalanítják, vagy amikor a Sziréna letiltás időzítő letelik,
amelyik előbb bekövetkezik.

Rádiós adó felügyelet opciók
Szekció [094]: Opció [6] és [7]
Ez a szolgáltatás határozza meg, hogyan reagál a Magellan
konzol a Felügyeletvesztés hibára. A 4. táblázat mutatja a
különböző Felügyeletvesztés kombinációkat, és, hogy hogyan
reagál a rendszer amikor élesített vagy hatástalanított.
UL rendszereknél, ha a zónát Tűz zónaként használják, a zónát
felügyelni kell, és az életjel felügyeletet 80 percre kell állítani.

4. táblázat: Rádiós adó felügyelet opciók
Opciók

Leírás

[7]

KI

KI

Rádiós adó felügyelet tiltott

KI

BE

Csak hiba (alap)
Rendszer élesített vagy hatástalanított Ha
Felügyeletvesztés jelentkezik a zónán, a konzol kijelzi
a hibát az LCD képernyőn, és küldi a jelentést a
távfelügyeletnek (ha programozták).

KI

Hangos riasztás, ha élesített
Rendszer élesítve: Ha Felügyeletvesztés jelentkezik
egy zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus
beállítását (19. oldal).
Rendszer hatástalanítva: Ha Felügyeletvesztés
jelentkezik a zónán, a konzol kijelzi a hibát az LCD
képernyőn, és küldi a jelentést a távfelügyeletnek (ha
programozták).

BE

BE

Életjel felügyelet opciók
Szekció [290]: Opciók [1] – [8]; Zónák 1-8; Alap: Mind BE
Szekció [291]: Opciók [1] – [8]; Zónák 9-16; Alap: Mind BE
Szekció [292]: Opciók [1] – [8]; Zónák 17-8; Alap: Mind BE
Szekció [293]: Opciók [1] – [8]; Zónák 25-32; Alap: Mind BE
Ha engedélyezett, a Magellan várja, hogy a hozzárendelt rádiós
adók küldjék állapotjelzésüket a meghatározott idő alatt (26.
oldali Életjel felügyelet idõ fejezetben), így megerősítve
jelenlétüket és működésüket. Ha az eszköz nem küldte a jelzést
a meghatározott idő alatt, a Magellan konzol hibát, riasztást
generál és/vagy küldi a Rádiós adó felügyelet opciókban (26.
oldal) meghatározott jelentéskódot a távfelügyeletre. A [190] és
a [193] szekció határozza meg, mely zónák lesznek felügyelve
és melyek nem. Engedélyezze a zónához tartozó opciót, hogy a
Magellan felügyelje a zónát.
Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

[6]

BE

beállítások szerint reagál , ha felügyeletvesztés jelentkezik
a kiiktatott zónán.

Hangos riasztás
Rendszer élesítve:Ha Felügyeletvesztés jelentkezik
egy zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus
beállítását (19. oldal).
Rendszer hatástalanítva:Hasonlóan működik a Csak
hiba beállításhoz, kivéve, hogy hangos riasztást is
indít.

Felügyelet kiiktatás opciók

Életjel felügyelet idő
Szeckió [096]: Opció [7]
Opció [7] KI =
Opció [7] BE =

Életjel felügyelet idő = 24óra (alap)
Életjel felügyelet idő = 80 perc

A [096] szekcióban a [7] opció határozza meg azt az időt, amíg a
Magellan várja az Életjel felügyelet opciókban meghatározott
(26. oldal) élejelet az adott rádiós adótól. Ha nem vesz jelzést az
életjel felügyelet idő alatt, a Magellan a Rádiós adó felügyelet
opciókban (26. oldal) meghatározott módon reagál.
UL rendszereknél, ha a zónát Tűz zónaként használják, a zónát
felügyelni kell, és az életjel felügyeletet 80 percre kell állítani.

Szabotázs felismerés opciók
Szekció [094]: Opció [3] és [4]
Ez a szolgáltatás határozza meg, hogyan reagál a Magellan
konzol a zóna szabotázsra. A 27. oldali 5. táblázatban mutatja a
különböző Szabotázs felismerés kombinációkat, és, hogy
hogyan reagál a rendszer amikor élesített vagy hatástalanított.

Szeckió [094]: Opció [8]
Opció [8] KI =
Nincs felügyeletvesztés, ha kiiktatott zónán
érzékeli (alap)
Opció [8] BE = Felügyeletvesztést generál, ha kiiktatott zónán
érzékeli
•
Ha a [8] opció tiltott (KI), a Rádiós adó felügyelet opciók (26.
oldal) követik a zóna kiiktatás definícióját. Ez azt jelenti,
hogy a konzol nem tesz semmit, ha felügyeletvesztés
jelentkezik a kiiktatott zónán.
•
Ha a [8] opció engedélyezett (BE), a Rádiós adó felügyelet
opciók (26. oldal) figyelmen kívül hagyják a zóna kiiktatás
definícióját. Ilyenkor a konzol a Rádiós adó felügyelet opciók
26

Ismertető és telepítői kézikönyv

5. táblázat: Szabotázs felismerés opciók
Opciók

Leírás

[3]

[4]

KI

KI

Szabotázs felismerés tiltott (alap)

KI

BE

Csak hiba
Rendszer élesített vagy hatástalanított Ha szabotázs
vezetékhiba jelentkezik a zónán, a konzol hibát
generál, és küldi a jelentést a távfelügyeletnek (ha
programozták).

BE

KI

Hangos riasztás, ha élesített
Rendszer élesítve: Ha szabotázs hiba jelentkezik egy
zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus
beállítását (19. oldal).
Rendszer hatástalanítva: Ha szabotázs hiba
jelentkezik a zónán, a konzol hibát generál, és küldi a
jelentést a távfelügyeletnek (ha programozták).

BE

BE

Hangos riasztás
Rendszer élesítve:Ha szabotázs hiba jelentkezik egy
zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus
beállítását (19. oldal).
Rendszer hatástalanítva:Hasonlóan működik a Csak
hiba beállításhoz, kivéve, hogy hangos riasztást is
indít.

Szabotázs kiiktatás opciók
Szeckió [094]: Opció [5]
Opció [5] KI =

Szabotázst figyelmen kívül hagyja, ha kiiktatott
zónán érzékeli (alap)
Opció [5] BE = Szabotázst generál, ha kiiktatott zónán
érzékeli
•
Ha az [5] opció engedélyezett (BE), a Szabotázs felismerés
opciók (26. oldal) figyelmen kívül hagyják a zóna kiiktatás
definícióját. Ilyenkor a konzol a Szabotázs felismerés opciók
beállítások szerint reagál , ha szabotázs jelentkezik a
kiiktatott zónán.
•
Ha az [5] opció tiltott (KI), a Szabotázs felismerés
szolgáltatás (26. oldal) követi a zóna kiiktatás definícióját.
Tehát, a konzol figyelmen kívül hagyja a kiiktatott zónán
jelentkező szabotázsokat.

Rádiós PGM felügyelet opciók
Szekció [294]: Opciók [1] – [4]; Rádiós PGM kimenetek 1-4;
Alap: Mind BE
Ha engedélyezett, a Magellan várja, hogy a hozzárendelt MG2WPGM adók küldjék állapotjelzésüket a meghatározott idő alatt
(26. oldali Életjel felügyelet idõ fejezetben), így megerősítve
jelenlétüket és működésüket. Ha az eszköz nem küldte a jelzést
a meghatározott idő alatt, vagy a Magellan sikertelenül próbál
kommunikálni az eszközzel, a Magellan hibát, riasztást generál
és/vagy küldi a Rádiós adó felügyelet opciókban (26. oldal)
meghatározott jelentéskódot a távfelügyeletre. A [194] szekció
határozza meg, mely rádiós PGM kimenetek lesznek felügyelve
és melyek nem. Engedélyezze az MG-2WPGM kimenethez
tartozó opciót, hogy a Magellan felügyelje azt.

Rádiós kezelő felügyelet opciók
Szekció [295]: Opciók [1] – [4]; Rádiós kezelők 1-4; Alap: Mind
BE
Ha engedélyezett, a Magellan várja, hogy a hozzárendelt rádiós
kezelők küldjék állapotjelzésüket a meghatározott idő alatt (26.
oldali Életjel felügyelet idõ fejezetben), így megerősítve
jelenlétüket és működésüket. Ha az eszköz nem küldte a jelzést
a meghatározott idő alatt, vagy a Magellan sikertelenül próbál
kommunikálni az eszközzel, A Magellan hibát, riasztást generál
és/vagy küldi a Rádiós adó felügyelet opciókban (26. oldal)
meghatározott jelentéskódot a távfelügyeletre. A [295] szekció
határozza meg, mely rádiós PGM kimenetek lesznek felügyelve
és melyek nem. Engedélyezze a rádiós kezelőhöz tartozó opciót,
hogy a Magellan felügyelje azt.

Rádiós átjátszó felügyelet opciók
Szekció [296]: Opciók [1] – [2]; Rádiós átjátszók 1-2; Alap: Mind
BE
Ha engedélyezett, a Magellan várja, hogy a hozzárendelt rádiós
átjátszók küldjék állapotjelzésüket a meghatározott idő alatt (26.
oldali Életjel felügyelet idõ fejezetben), így megerősítve
jelenlétüket és működésüket. Ha az eszköz nem küldte a jelzést
a meghatározott idő alatt, vagy a Magellan sikertelenül próbál
kommunikálni az eszközzel, A Magellan hibát, riasztást generál
és/vagy küldi a Rádiós adó felügyelet opciókban (26. oldal)
meghatározott jelentéskódot a távfelügyeletre. A [296] szekció
határozza meg, mely rádiós átjátszó lesz felügyelve és melyek
nem. Engedélyezze a rádiós átjátszókhoz tartozó opciót, hogy a
Magellan felügyelje azt.

Rádiós PGM konzol felügyelt opciók
(Riasztást követ/Bell kimenetet követ)
Szekció [297]: Opciók [1] – [4]; Rádiós PGM kimenetek 1-4;
Alap: Mind KI
Ezzel a szolgáltatással tovább programozható rádiós PGM, mely
riasztás vagy bell kimenet követésére lett programozva, lehetővé
téve a Rádiós PGM programozását is, hogy az a Magellan
konzollal történt sikertelen kommunikációs kísérletet követően
aktiváljon. Ha engedélyezett, a Magellan küldheti a hozzárendelt
MG-2WPGM adóknak az állapotjelzés kérést, hogy erősítsék
meg jelenlétüket és működésüket. Ha egy eszköz nem kapja
meg az állapot kérést a Magellan konzoltól a meghatározott idő
alatt, az MG-2WPGM aktivál. A [195] szekció határozza meg,
melyik, riasztás/bell követésre állított rádiós PGM fogja felügyelni
a Magellan konzolt. Ha a rádiós PGM kimenetet már
beprogramozták konzol felügyeletre, ez az opció érvényét veszti.

Tartalék riasztás jelentés opció
Ezzel a szolgáltatással felügyelhető a kommunikáció a Magellan
és az MG-2WPGM között. Ha engedélyezett, az MG-2WPGM
rendszeresen ellenörzi a kommunikációt a Magellan konzollal.
Ha nem érkezik válasz a konzoltól, a relé aktivál.
Amikor a Magellan rendszer Belépés késleltetésben van, a
konzol üzenetet küld az MG-2WPGM modulnak, hogy belépés
késleltetésben van. Belépés késleltetés alatt, az MG-2WPGM 10
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másodpercenként ellenörzi a kommunikációt a Magellan
konzollal, és ha nincs válasz a konzoltól, a relé aktivál.
A Tartalék jelentés opció engedélyezéséhez:
1. Nyomja meg a [MENÜ] GOMBOT + A [4] GOMBOT + ADJA MEG
A [TELEPÍTőKÓDOT] + NYOMJA MEG A [7] GOMBOT.
2. A [KÖV.] gombbal, lapozzon a [KONZOL FELÜGY?] opcióhoz.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.

nem telik (ha engedélyezték, 26. oldali Sziréna letiltás idõzítõ
fejezetben).
Pulzáló riasztás (csak Tűz pánik):Ugyanaz mint a hangos,
kivéve, hogy a sziréna pulzál, mint a 18. oldali 20. ábra látható. A
pulzáló sziréna kimenetről bővebben: a 18. oldali Standard 24ó.
Tûz zónák fejezetben.

Távpánik hatástalanítás zárolás késleltetés
Szekció [078]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 20 mp

Pánik riasztások
Szeckió [091]: Opció [1], [2] és [3]
Opció [1] KI =
Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) tiltva (alap)
Opció [1] BE = Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) engedélyezett
Opció [2] KI =
Opció [2] BE =

Pánik 2 (Nem-Eü. Vészpánik) tiltva (alap)
Pánik 2 (AUX pánik) engedélyezett

Opció [3] KI =
Opció [3] BE =

Pánik 3 (Tűz pánik) tiltva (alap)
Pánik 3 (Tűz pánik) engedélyezett

Amikor távirányítóval indítanak pánik riasztást, a rendszer nem
hatástalanítható távirányítóval a Távpánik hatástalanítás zárolás
késleltetés alatt.
Adja meg a kívánt 3-jegyű értéket a [078] szekcióban a Távpánik
hatástalanítás zárolás késleltetés programozásához.

Engedélyezze a [091] szekcióban az [1], [2] és [3] opciókat, a
rendszer három pánik riasztásának engedélyezéséhez. Minden
pánik két gomb egyidejű, két másodperces nyomva tartásával
aktiválható. A megfelelő pánik riasztás gombok a 28. oldali 6.
táblázatban találhatók. A [091] szekció [4] opciója határozza
meg, hogy a létrejött pánik riasztás néma vagy hangos (28. oldali
Pánik riasztás típusok fejezetben).
6. táblázat: Pánik riasztás gombok
Nyomógomb

Pánik riasztás típus

[1] és [3]

Pánik 1 (Nem-Eü. vészpánik)

[4] és [6]

Pánik 2 (AUX pánik)

[7] és [9]

Pánik 3 (Tűz pánik)

Távirányítók programozhatók pánik riasztásra is. A távirányítók
pánik riasztásra programozásáról bővebb tájékoztatás
található:22. oldali Távirányítógomb programozás fejezetben.

Pánik riasztás típusok
Szeckió [091]: Opció [4], [5] és [6]
Opció [4] KI =
Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) néma (alap)
Opció [4] BE = Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) hangos
Opció [5] KI =
Opció [5] BE =

Pánik 2 (AUX pánik) néma (alap)
Pánik 2 (AUX pánik) hangos

Opció [6] KI =
Opció [6] BE =

Pánik 3 (Tűz pánik) néma (alap)
Pánik 3 (Tűz pánik) pulzál

Az opciók [4] – [6]-ig jelentik az 1-3 pánik riasztások
riasztástípusait, sorrendben.
Néma riasztás:A Magellan egy megerősítőt csippan és küldi a
megfelelő pánik jelentéskódot (ha a [139] szekcióban
programozták). A konzol nem kapcsolja a hangszórót vagy a
rendszer szirénát.
Hangos riasztás:Hasonló a néma riasztáshoz, kivéve, hogy a
konzol hangszórója és a rendszer sziréna aktiválódik, amíg a
Felhasználó nem törli a riasztást (hatástalanít) érvényes
Felhasználó belépőkóddal vagy, amíg a Sziréna letiltás időzítő le
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Jelentés és tárcsázó beállítások
Jelentéskódok
A jelentés kód egy 1- vagy 2-jegyű hexadecimális érték, 1-tól Fig változó jegyekkel. Minden szekció [120] és [156] között
megfelel egy-egy adott négyes eseménycsoportnak, és minden
esemény külön 1-vagy 2-jegyű jelentéskóddal programozható.
Csak az Ademco slow, Silent Knight, Sescoa és Pager
Formátumok támogatják az 1-jegyű jelentéskódokat. 1jegyű jelentéskód programozásához, nyomja meg a [0]
gombot, majd a kívánt hexadecimális értéket, vagy fordítva.

Amikor egy bizonyos esemény előfordul, a konzol megkísérli
küldeni a programozott jelentéskódot a távfelügyeletnek. A
jelentéskód átvitelének módját a Jelentésformátumok
határozzák meg (32. oldal) és az Esemény hívásirány (33. oldal).
Ez a két tétel határozza meg, hogyan és hol küldi a
jelentéskódokat a konzol. Ha Ademco Contact ID formátumot
használ, a [120] - [156] közötti szekciókat nem kell programozni
(43. oldali Függelék 2: Ademco Contact ID jelentéskód lista
fejezetben). A jelentésformátumokról bővebben tájékozódhat:
Jelentésformátumok (32. oldal). A következő alfejezetek röviden
bemutatják az eseményeket, melyeket a Magellan konzol
jelenthet.

Élesítés jelentéskódok

Hatástalanítás jelentéskódok
Szekciók [126] – [129]
Egy jelentéskód programozható mind a 16 Felhasználókódra.
Amikor egy belépőkódot használnak a rendszer vagy riasztás
hatástalanítására, a Magellan konzol küldheti a megfelelő
jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik felhasználó
hatástalanította a rendszert.
A Hatástalanítás és a Speciális hatástalanítás jelentéskódokat
küldheti a központ minden alkalommal, amikor hatástalanítják
riasztás után (Hatástalanítás jelentés opciók a 35. oldalon).

Speciális hatástalanítás jelentéskódok
Szekció [130]
Amikor a speciális hatástalanítás szolgáltatások egyikét
használják, a Magellan konzol küldheti a jelentéskódot a
távfelügyeletnek, azonosítva, hogyan hatástalanították a
rendszert.
•

•

Szekciók [120] – [123]
Egy jelentéskód programozható mind a 16 Felhasználókódra.
Amikor egy belépőkódot használnak a rendszer élesítésére, a
konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek,
azonosítva, melyik felhasználó élesítette a rendszert.

Speciális élesítés jelentéskódok
Szekció [124] és [125]
Amikor a rendszert az alább felsorolt speciális élesítés módok
egyikével élesítik, a konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a
távfelügyeletnek, azonosítva, hogyan történt a rendszer
élesítése.
Szekció [124]
•
•
•

•

Időzített auto-élesítés: A rendszer élesedik a programozott
időben (24. oldal).
Késő zárni: Minden nap az Auto-élesítés időzítő
meghatározta időben jelent (24. oldal).
Nincs mozgás: A rendszer élesedik, ha a programozott idő
mozgás nélkül eltelik (24. oldali Nincs mozgás auto-élesítés
fejezetben).
Részleges élesítés: Ha a rendszer Stay, Azonnali vagy
Kényszer élesített, vagy Kiiktatott zónákkal élesített.

Auto élesítés vége: A rednszer hatástalanított az Időzített
auto-élesítés 60másodperces Kilépés késleltetése alatt (24.
oldal). Csak akkor jelent, ha a Hatástalanítás jelentés opciók
(35. oldal) úgy vannak beállítva, hogy mindig jelentse a
hatástalanítást.
PC hatástalanítás: A rendszert Winload szoftverrel
hatástalanították.

Zóna riasztás jelentéskódok
Szekció [131] - [138]
Egy-egy jelentéskód programozható mind a 32 rendelkezésre
álló zónára. Amikor a zóna riaszt, a konzol küldheti a megfelelő
jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna
riasztott.

Zóna riasztás visszaáll jentéskódok
Szekciók [139] – [146]
Egy-egy jelentéskód programozható mind a 32 rendelkezésre
álló zónára. A Magellan konzol küldheti ezeket a jelentéskódokat
a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna állt vissza.
A zóna akkor áll vissza, ha riasztás után zár, vagy amikor a
sziréna letilt riasztás után. Lásd a 29. oldali Zóna riasztás
visszaáll jentéskódok fejezetben.

Speciális riasztás jelentéskódok
Szekció [147] és [148]

Szeckió [125]

Amikor a rendszer az alább felsorolt körülményeknek
megfelelően riaszt, a központ küldi a megfelelő jelentéskódot a
távfelügyeletnek, azonosítva a riasztás típusát.

•

Szekció [147]

•

Gyors élesítés: A rendszer Egy-gombos élesítés
szolgáltatással élesített (25. oldal).
PC élesítés: A rendszert Winload szoftverrel élesítették.

•

•
•
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Rohammentő vészhelyzet pánik: Az [1] és a [3] pánik
gombokat (28. oldal) vagy a távirányító megfelelő gombját
(22. oldal) megnyomták.
Aux pánik: Az [4] és a [6] pánik gombokat (28. oldal) vagy a
távirányító megfelelő gombját (22. oldal) megnyomták.
Tűz pánik: A [7] és a [9] pánik gombokat (28. oldal) vagy a
távirányító megfelelő gombját (22. oldal) megnyomták.
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•

Nem régi zárás: Jelenti, ha riasztás indul a rendszer
élesítése után a Nem régi zárás késleltetés (34. oldal)
meghatározta időn belül.

Szekció [148]
•

•
•

Auto zóna lekapcsolás: A zóna többet kommunikál mint az
egy riasztási periódusra programozott adatküldések száma
(19. oldal).
Duress: Duress kódot gépeltek be (16. oldal).
Rohamentő riasztás

Zóna szabotázs jelentéskódok

Rendszer hibe visszaáll jelentéskódok
Szekció [168] - [169]
Amikor a rendszer a [165] – [167] szekciókban felsorolt (30.
oldali Rendszer hiba jelentéskódok fejezetben) valamelyik
hibáját generálja, a Magellan küldheti a megfelelő jelentéskódot
a távfelügyeletnek, azonosítva a rendszer hiba visszaállást. Ha a
Telefonvonal felügyelet engedélyezett (34. oldal), az első két
számjeggyel programozható a TLM visszaáll jelentéskód, melyet
a konzol elküldhet.

Speciális jelentéskódok

Szekció [149] - [156]

Szekciók [171] és [172]

Egy-egy jelentéskód programozható mind a 32 rendelkezésre
álló zónára. Amikor szabotázs vagy vezeték hiba jelentkezik egy
zónán, a Magellan konzol küldi a megfelelő jelenté kódot a
távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna szabotált.

Amikor a rendszer az alábbiak valamelyikét generálja, a
Magellan konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a
távfelügyeletnek, azonosítva a rendszer problémát.

Ha a Szabotázs felismerés opciók (26. oldal) tiltottak, a
konzol nem jelenti szabotázs, vezeték hiba vagy
szabotázs visszaállás jelenlétét.

Zóna szabotázs visszaállás jelentéskódok
Szekciók [157] – [164]
Egy-egy jelentéskód programozható mind a 32 rendelkezésre
álló zónára. Amikor egy szabotált zóna visszaáll, a Magellan
konzol küldi a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek,
azonosítva, melyik zóna állt vissza.
Ha a Szabotázs felismerés opciók (26. oldal) tiltottak, a konzol
nem jelenti szabotázs, vezeték hiba vagy szabotázs visszaállás
jelenlétét.

Rendszer hiba jelentéskódok

Szeckió [171]
•
•
•

Hideg indítás: A konzol teljesen lekapcsolt (nincs akku, se
AC) és újraindították.
Tesztjelentés: A tesztjelentés automatikusan készült
(34. oldal).
WinLoad kijelentkezés: A konzol befejezte a kommunkációt
a WinLoad szoftverrel.

Szekció [172]
•
•
•

Telepítő bejelentkezés: A telepítő belépett programozási
módba.
Telepítő kilépés: A telepítő kilépett programozási módból.
Zárás mulasztás: A rendszer utolsó élesítésének ideje
nagyobb mint a programozott Zárás mulasztás időzítő
(25. oldal).

Rádiós modul hiba jelentéskódok

Szekciók [165] - [167]

Szekciók [173] - [174]

Amikor a rendszer az alábbiak valamelyikét generálja, a konzol
küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek,
azonosítva a rendszer problémát.

Amikor a rendszer az alábbiak valamelyikét generálja, a konzol
küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek,
azonosítva a rádiós modul problémát.

Szekció [165]

Szekció [173]

•

•

•
•

AC hiba: A Magellan táphibát tapasztalt. A jelentéskód
küldése késleltethető (Táphiba jelentés késleltetés a 35.
oldalon).
Akku hiba: A segédakku levált vagy az akku feszültség ≤
(egyenlő vagy kevesebb mint) egy adott feszültség.
Óravesztés: A konzol óra késik vagy meghibásodott.

•
•
•

Szekció [166]
•

•

•
•

Egység szabotázs: Magán a konzolon érzékelhető
szabotázs (38. oldali Konzol szabotázs felügyelet
fejezetben).
Nem kommunikál: A Magellan konzol nem tud kommunikálni
a távfelügyelettel. A jelentéskódot a következő sikeres
csatlakozási kísérletkor küldi el.
Rádiós gyenge akku: A Magellan rádiós adó (mozgás- vagy
nyitásérzékelő) akkufeszültsége a javasolt érték alá esett.
TX Felügyeletvesztés: Az Életjel felügyelet (26. oldal)
engedélyezett és az adó nem kommunikál a rendszerrel.

PGM felügyeletvesztés: A konzol elvesztette a
kommunkációt a rádiós PGM kimenettel.
PGM szabotázs: A PGM szabotázskapcsolója kioldott.
Kezelő felügyeletvesztés: A konzol elvesztette a
kommunkációt a rádiós kezelővel.
Kezelő akku hiba: A kezelő akkufeszültsége a javasolt érték
alá esett.

Szekció [174]
•
•
•
•

Kezelő AC hiba: A kezelő AC feszültsége a javasolt érték
alá esett.
Átjátszó felügyeletvesztés: A konzol elvesztette a
kommunkációt a rádiós átjátszóval.
Átjátszó akku hiba: Az átjátszó akkufeszültsége a javasolt
érték alá esett.
Átjátszó AC hiba: Az átjátszó AC feszültsége a javasolt
érték alá esett.

Szekció [167]
•
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RF zavar felügyelet: A Magellan konzol RF interferenciát
tapasztal (35. oldali RF zavar felügyelet fejezetben).
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Rádiós modul hiba jelentéskódok

MSTN 2, mint Tartalék telefonszám
Szekció [099]: Opció [1]

Szekció [175] - [176]
Amikor a rendszer a [173] – [174] szekciókban felsorolt (30.
oldali Rendszer hiba jelentéskódok fejezetben) valamelyik
hibáját generálja, a Magellan küldheti a megfelelő jelentéskódot
a távfelügyeletnek, azonosítva a rendszer hiba visszaállást. Ha a
Telefonvonal felügyelet engedélyezett (34. oldal), az első két
számjeggyel programozható a TLM visszaáll jelentéskód, melyet
a konzol elküldhet.

UL rendszereknél, csak egy telefonszám engerdélyezett.

*

[#]

#

Középső [MűVELET] (szünet)
gomb

4 másodperces szünetet illeszt a
telefonszámba. Nyomja meg a
gombot és egy „P” betűt illeszt a
telefonszámba

Távfelügyelet telefonszámok (MSTN)
Szekció [111] = Távfelügyelet telefonszám 1
Szekció [112] = Távfelügyelet telefonszám 2
A Magellan konzol a [111] és/vagy a [112] szekcióban
programozott MSTN (Távfelügyelet telefonszámok) számokhoz
kapcsolódik és kommunikál a távfelügyelettel. A következő
szintén alkalmazható:
•

•

•

Miután a Maximum tárcsázási kísérlet a távfelügyelet
telefonszám felé sikertelen volt, a konzol csak azután hívja
a tartalék telefonszámot (ha a [099] szekcióban az [1]opció
engedélyezett). Lásd 31. oldali MSTN 2, mint Tartalék
telefonszám fejezetben.
Amikor a Váltakozó tárcsázás opció (33. oldal)
engedélyezett, a konzol hívja a tartalék számot minden
sikertelen kísérlet után (ha a [099] szekcióban az [1] opció
engedélyezett. Lásd 31. oldali MSTN 2, mint Tartalék
telefonszám fejezetben.
Ha a tartalék telefonszám nincs beprogramozva, a konzol
sosem jelent a tartalék telefonszámra.
A telefonszámok használatáról a 33. oldali Esemény hívásirány
fejezetben és 32. oldali Jelentésformátumok fejezetben
fejezetekben tájékozódhat. Lásd még 33. oldali Késleltetés
tárcsázási kísérletek között fejezetben.
UL rendszereknél, a tárcsázási kísérletek száma nem
haladhatja meg a 10-et.
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MSTN2 tartalék telefonszámként
használható (alap)

Pager telefonszám
Szekció [113]
A Magellan konzol a [113] szekcióban programozott Pager
telefonszámot használja csatlakozásra, és a [114] szekcióban
programozott numerikus üzeneteket küldi (31. oldali Pager
jelentésüzenet fejezetben) a pager készülékre.
Pager jelentésüzenet
Szekció [114]: 32-jegyű decimális szám (0 – 9, valamint a [*]
és a [#] gomb)
Programozza a [114] szekcióba a kívánt numerikus
üzenetet, amit a konzol küldjön amikor a Pager készüléket
hívja. Ha az üzenet kevesebb mint 32 jegy, nyomja meg a
baloldali [MűVELET] gombot (OK) az üzenet mentéséhez.

Érték vagy művelet

[*]

Opció [1] BE =

A bővebben tájékozódhat 31. oldali Távfelügyelet
telefonszámok (MSTN) fejezetben és 33. oldali Váltakozó
tárcsázás opció fejezetben.

7. táblázat: Speciális telefonszám gombok
Nyomógomb

MSTN2 csak távfelügyelet
telefonszámként használatos

MSTN 2 használható tartalék telefonszámként is. Ha a [099]
szekcióban az [1] opció engedélyezett (BE), a konzol az
MSTN 2 számot fogja tartalékként használni.

Konzol telefonszámok
A Magellan két különböző távfelügyelet telefonszámot
tárcsázhat, és egy Pager telefonszámot. Megadhat bármilyen
számot 0 - 9 között és bármilyen speciális funkciógombot (31.
oldali 7. táblázatban ), maximum 32 jegyig. Ha a szám kevesebb
mint 32 jegy, nyomja meg a baloldali [MűVELET] gombot (OK) az
üzenet mentéséhez.

Opció [1] KI =

Hangüzenet telefonszámok
A Magellan konzol akár öt Hangüzenet telefonszámot képes
használni (melyeket a Telepítő menüben programoztak,
bővebben a Magellan gyors beállítási útmutatóban) az előre
felvett hangüzenetek külső telefonra vagy mobilra történő
lejátszásához. A következőket jegyezze meg amikor ezt a
szolgáltatást programozza és használja:
•

•
•

•

•

•

•

A konzol csak a Hangüzenet telefonszámot fogja hívni,
amikor a rendszer riasztásban van. A konzol az elsőnek
programozott Hangüzenet telefonszámmal kezdi a
tárcsázást.
Amikor a hívás létrejön, a konzol lejátsza az előre felvett
üzenetet és a riasztásban lévő összes zóna zónacímkéjét.
Amikor a fogadják a Magellan konzoltól jövő hívást, a [#]
gombot kell kétszer megnyomni a telefonon a nyugtázáshoz
és az üzenet befejezéséhez, vagy az [1] gombot a
kihangosításhoz*, és a Magellan konzolon keresztül történő
beszélgetéshez. A [2] gombbal hatástalanítható a rendszer.
A konzol belépőkódot kér, ha megkapja, hatástalanítja a
rendszert és Belépés módba áll.
A konzol a programozott alkalommal ismétli el az üzenetet
(32. oldali Hangüzenet ismétlés fejezetben), ha nem kap
azonnal nyugtázást.
Ha nem nyugtáznak az ismétlések letelte előtt, a konzol
hívja a következőnek programozott Hangüzenet
telefonszámot és megismétli a folyamatot.
Az utolsónak programozott Hangüzenet telefonszám hívása
után, ha nem történt nyugtázás, a konzol újrahívja az első
Hangüzenet telefonszámot és maximum háromszor
megismétli az eljárást.
Ha nem érkezik nyugtázás a harmadik után sem, a konzol
Nem Komm. eseményt generál és hibát.
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•
* = A kagylónélküli telefon opció csak az MG-6160 konzolon áll
rendelkezésre.
•
Hangüzenet ismétlés
Szekció [097]: 001 – 010 ismétlés, alap = 3 ismétlés;
maximum = 10 ismétlés
Ez a szolgáltatás határozza meg, hányszor fogja a konzol
megismételni a Hangüzenet telefonszámra lejátszott, előre
felvett üzenetet, ha nem kap nyugtázást. Adjon meg egy 3jegyű számot 001 és 010 között a [079] szekcióban a
Hangüzenet ismétlés programozásához.

Szervíz telefonszám
Szekció [116]
Amikor egy bizonyos hiba előfordul (Nem komm., Konzol
szabotázs vagy Felügyeletvesztés), a konzol felajánlja a [116]
szekcióban programozott telefonszám felhívásának lehetőségét.
Miután kiválasztotta az opciót, a konzol kagylónélküli telefonként
működik*.
* = A kagylónélküli telefon opció csak az MG-6160 konzolon áll
rendelkezésre.
A szolgáltatásről bővebben a Magellan felhasználói
útmutatóban olvashat.

Eszköz jelentés
Az Eszköz jelentés menüben, beállítható, milyen eseményeket
és mikor jelent a konzol a felhasználónak. Az ötféle
jelentéstípusból egy programozható a Magellan konzolba, és
amikor a feltételek teljesülnek, a konzol elhívhatja a felhasználót
két különböző telefonszámon és lejátsza az előre felvett
hangüzenetet. Amikor a fogadják a Magellan konzoltól jövő
hívást, a [#] gombot kell kétszer megnyomni a telefonon a
nyugtázáshoz és az üzenet befejezéséhez, vagy az [1] gombot
a kihangosításhoz*, és a Magellan konzolon keresztül történő
beszélgetéshez.
* = A kagylónélküli telefon opció csak az MG-6160 konzolon áll
rendelkezésre.
Az Eszközjelentés programozása a Magellan konzolon:
1. Nyomja meg a [MENÜ] gombot, majd a [4] gombot.
2. Adja meg [TELEPÍTőKÓDOT] , majd nyomja meg a [3] gombot.
3. Nyomja meg a [KÖV.] annyiszor, amíg az Eszközjelentés
képernyő meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. Nyomja meg a [KÖV.] annyiszor, amíg a kívánt telefonszám
meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Adja meg a kívánt telefonszámot, majd nyomja meg az [OK]
gombot kétszer.
6. Nyomja meg a [KÖV.] annyiszor, amíg a kívánt jelentéstípus
meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK] gombot (32.
oldali Riasztás típusok fejezetben).
7. Nyomja meg a [KÖV.] annyiszor, amíg a Riasztás Üzenet?
képernyő meg nem jelenik, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
8. Riasztás üzenet rögzítése.

•

•
•

Hatástalanítás Felhasználóval: A Magellan konzol hívja
a felhasználót amikor az adott felhasználók
hatástalanítják a rendszert.
Rendszerhibák: A Magellan konzol hívja a felhasználót
amikor az adott hiba jelentkezik.
Sürgősségi riasztás. A Magellan konzol hívja a
felhasználót, amikor adott felhasználóknak nem
egészségügyi vészhelyzetben segítségre van
szükségük és megnyomták a megfelelő gombot a
távirányítójukon.
Zóna aktiválás: A Magellan konzol hívja a felhasználót
amikor az adott zóna sérül vagy nyílik.
Pánik: Négy pániktípus van. Vészhelyzet, Aux, Tűz és
Duress riasztás.
A szolgáltatásről bővebben a Magellan felhasználói
útmutatóban olvashat.

Konzol ügyfélszám
Szekció [107]
Minden jelentéskód előtt egy 4- vagy 3-jegyű Konzol ügyfélszám
szerepel, a Magellan konzol megfelelő azonosítására. A Konzol
ügyfélszám 1 és F közötti hexa érték. 3-jegyű ügyfélszám
megadásához, egyszerűen nyomja meg a [1] gombot a középső
billentyűzeten, majd adja meg a 3-jegyű ügyfélszámot. Így,
amikor 3-jegyű ügyfélszámot használ, 1-jegyű jelentéskódokat
kell használnia.

Jelentésformátumok
Szekció [105] = MSTN 1 jelentésformátuma
Szekció [106] = MSTN 2 jelentésformátuma
A jelentésformátumok csak a [111] és [112] szekciókban
programozott (31. oldal) számokra (Távfelügyelet
telefonszámok) érvényesek

A Magellan konzol különböző jelentésformátumokat használhat,
és minden távfelügyeletszámra külön jelentésformátum
programozható. A [105] szekcióban megadott három számjegy
jelképezi a távfelügyelet telefonszám 1-gyel kommunikáló
jelentésformátumot, a [106] szekcikóban megadott három szám
jelképezi távfelügyelet telefonszám 2-vel kommunikáló
jelentésformátumot.
8. táblázat: Jelentés formátumok
3 jegyű érték

Jelentésformátum

001

Ademco Slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)

002

Silent Knight Fast (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)

003

SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)

004

Ademco Contact ID

005

SIA FSK

006

Ademco Express (DTMF 4+2)

UL megjegyzés: A telepítőnek legalább évente ellenőriznie
kell a kompatibilitást a DAC vevő és a formátumok között.

Riasztás típusok
Négy jelentéstípus használatos az Eszköz jelentéssel.
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Ha nem SIA formátumot használnak a [105] és [106]
szekciókban, és szeretnének egy „A” betűt küldeni, a [0]
gombot kell megnyomni a főbillentyűzeten, a szóközhöz
(nem jelenthető számjegy), az [1] gombot kell megnyomni a
középső billentyűzeten.

Pager telefonszám), és egy tartalék is lehetséges (31. oldali
MSTN 2, mint Tartalék telefonszám fejezetben).
•

Standard impulzus formátumok
A Magellan konzol használhatja az Ademco slow, Silent Knight
és Sescoa standard impulzus jelentés formátumokat (8. táblázat
a 32. oldalon).

Ademco Contact ID
Az Ademco Contact ID egy gyors kommunikátor formátum, mely
hangjelentést használ impulzus helyett. Ez a kommunikátor
formátum a gyári alap üzeneteket és jelentés kódokat is használ,
melyek megfelelnek a telepítés legfontosabb igényeinek.
•

•

A jelentéskódok manuális programozásához, használja a
két-jegyű hexadecimális értékeket, lásd a 43. oldali
Függelék 2: Ademco Contact ID jelentéskód lista
fejezetben.
Gépeljen 00-át a jelentés tiltásához, vagy FF-et az
alapértelmezett kódok használatához, lásd a 41. oldali
Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista fejezetben.

SIA FSK
A SIA FSK egy gyors kommunikátor formátum, mely
hangjelentést használ impulzus helyett. Ez a kommunikátor
formátum elődefiniált gyári standard üzenet listát használ és
jelentéskódokat, melyek megfelelnek a legtöbb alap rendszer
szükségleteinek.
Az elődefiniált gyári szabvány üzenetek és jelentéskódok
teljes listája a 41. oldali Függelék 1: Automatikus
jelentéskód lista fejezetben található.

Esemény hívásirány
Szekció [100]: Opció [1] – [3]; Élesítés/Hatástalanítás
Opció [1] BE = MSTN 1 hívása
Opció [2] BE = MSTN 2 hívása
Opció [3] BE = Pager telefonszám hívása
Szekció [100]: Opció [5] – [7]; Riasztás/Riasztás visszaáll
Opció [5] BE = MSTN 1 hívása
Opció [6] BE = MSTN 2 hívása
Opció [7] BE = Pager telefonszám hívása
Szekció[101]: Opció [1] – [3]; Szabotázs/Szabotázs visszaáll
Opció [1] BE = MSTN 1 hívása
Opció [2] BE = MSTN 2 hívása
Opció [3] BE = Pager telefonszám hívása
Szekció [101]: Opció [5] – [7]; Hiba/Hiba visszaáll
Opció [5] BE = MSTN 1 hívása
Opció [6] BE = MSTN 2 hívása
Opció [7] BE = Pager telefonszám hívása
Szekció [102]: Opció [1] – [3]; Speciális
Opció [1] BE = MSTN 1 hívása
Opció [2] BE = MSTN 2 hívása
Opció [3] BE = Pager telefonszám hívása

•

•

•

Amikor jelenthető esemény fordul elő a rendszerben, a
Magellan a számokat sorban az MSTN 1-től kezdve hívja
(ha engedélyezett), kihagyva minden kikapcsolt
telefonszámot és megállva, ha hívta egyszer az összes
telefonszámot.
Nyolc sikertelen kísérlet után a távfelügyelet telefonszám
felé, a konzol hívja a választott tartalék telefonszámot (ha
engedélyezett, 31. oldali MSTN 2, mint Tartalék
telefonszám fejezetben).
Amikor a Váltakozó tárcsázás opció (33. oldal)
engedélyezett, a konzol hívja a programozott tartalék
számot (ha engedélyezett, 31. oldali MSTN 2, mint Tartalék
telefonszám fejezetben), minden sikertelen kísérlet után.
Ha a tartalék telefonszám nincs beprogramozva vagy a
[099] szekció [1] opciója tiltott (KI), 33. oldal, a konzol sosem
jelent a tartalék telefonszámra.
A bővebben tájékozódhat 31. oldali Távfelügyelet
telefonszámok (MSTN) fejezetben, 33. oldali Váltakozó
tárcsázás opció fejezetben, 31. oldali MSTN 2, mint
Tartalék telefonszám fejezetben és 33. oldali Késleltetés
tárcsázási kísérletek között fejezetben.

Példa: A rendszer élesített és zóna 1 sérült, riasztást okozva. Ha
az [5] és a [7] opció tiltott (KI), és a [6] pedig engedélyezett (BE)
a [100] szekcióban, a konzol megkísérel kommunikálni az MSTN
2-vel, hogy átküldhesse a [131] szekcióban programozott Zóna 1
riasztás jelentéskódot.

Késleltetés tárcsázási kísérletek között
Szekció [076]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 20 mp
Ez a késleltetés határozza meg, mennyi ideig vár a Magellan
konzol a tárcsázási kísérletek között.

Váltakozó tárcsázás opció
Szeckió [098]: Opció [5]
Opció [5] KI =
Váltakozó tárcsázás tiltva (alap)
Opció [5] BE = Váltakozó tárcsázás engedélyezett
Amikor az [5] opció tiltott (KI), a Magellna konzol hívja a
programozott tartalék MSTN 2 telefonszámot (31. oldali MSTN 2,
mint Tartalék telefonszám fejezetben), miután minden kísérlet az
MSTN 1 felé sikertelen. Amikor az [5] opció engedélyezett (BE),
a konzol hívja a tartalék számot minden sikertelen kísérlet után.

Kényszer tárcsázás opció
Szeckió [098]: Opció [6]
Opció [6] KI =
Kényszer tárcsázás tiltva
Opció [6] BE = Kényszer tárcsázás engedélyezett (alap)
Amikor a [6] opció engedélyezett, a Magellan konzol tovább
tárcsáz, ha nincs tárcsahang 3 mp-ig.

Az események öt csoportba oszlanak (fent), ahol minden csoport
programozható három telefonszám felhívására (MSTN1, 2 és a
Paradox Magellan Systems
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9. táblázat: Telefonvonal figyelés opciók

Tárcsázási mód
Szeckió [098]: Opció [7]
Opció [7] KI =
Impulzus tárcsázás
Opció [7] BE = Hang/DTMF tárcsázás (alap)
Amikor a [4] opció engedélyezett (BE), a Magellan konzol Hang/
DTMF tárcsázásra van állítva. Amikor a [4] opció tiltott (KI), a
Magellan konzol impulzusos tárcsázásra van állítva. Impulzus
arány beállításához, lásd 34. oldali Impulzusarány fejezetben.

Impulzusarány
Szeckió [098]: Opció [8]
Opció [8] KI =
Európai impulzus arány 1:2
Opció [8] BE = USA impulzus arány 1:1,5 (alap)
Impulzus tárcsázás esetén , a következő két Impulzus arány
egyikét használhatja. Bár a legtöbb európai ország az 1:2 arányt
használja, lehet, hogy az 1:1.5 aránnyal jobb eredményt ér el. Ez
igaz az észak-amerikai országokra is. Ha az 1:1.5 impulzus
arány nem nyújtja az elvárt eredmény, használja az 1:2 arányt.

Opciók
[1]

[2]

Leírás

KI

KI

TLM tiltott (alap)

KI

BE

Csak hiba:Vonal teszt hiba esetén, a TLM hiba
jelenik meg a konzol Hiba kijelzőjén.

BE

KI

Riasztás, ha a rendszer élesítettVonal teszt hiba
esetén, a TLM hiba jelenik meg a konzol Hiba
kijelzőjén, és, ha a rendszer élesített, a konzol
riasztást generál.

BE

BE

Néma riasztás hangossá válik: Vonal teszt hiba
esetén, a TLM hiba jelenik meg a konzol Hiba
kijelzőjén, és a néma zóna vagy néma pánik
riasztás hangossá válik.

Jegyezze meg, hogy amikor a tárcsázó bejövő hívást érzékel, a
TLM teszt 1 percre megáll.
Ha külső területekről is érkezik adás, a telefonvonal figyelést
használni kell UL rendszereknél.

TLM hiba időzítő
.

Váltás impulzus tárcsázásra az 5 kísérletnél
Szeckió [098]: Opció [3]
Opció [3] KI =
Váltás impulzus tárcsázásra az 5. kísérletnél
tiltva (alap)
Opció [3] BE = Váltás impulzus tárcsázásra az 5. kísérletnél
engedélyezett
Amikor a [098] szekcióban a [3] opció engedélyezett, a Magellan
konzol átvált hang/DTMF tárcsázáról impulzusra a
távfelügyeletnek indított ötödik eseményküldés kísérletkor. A
konzol folytatja az impulzus tárcsázást, amíg létre nem jön a
kommunikáció. Amikor a konzol átvált másik MSTN
telefonszámra, visszatér a hang/DTMF tárcsázásra és ötödik
kísérletre visszavált impulzusra.

Telefonvonal figyelés (TLM)
Szekció [098]: Opció [1]és [2]
Amikor bekapcsolt, a rendszer ellenőrzi a telefonvonal meglétét
másodpercenként. A vonal teszt hiba akkor jelentkezik, amikor a
TLM kevesebbet érzékel egy meghatározott feszültségnél a TLM
hiba időzítő meghatározta idő alatt (34. oldal). Ha a vonalteszt
hibát érzékel, a Magellan konzol egy vagy több, az alábbi TLM
beállításokban meghatározott körülményt generál. Ezek
visszaállnak, ha a központ újraérzékeli a telefonvonalat.

Szeckió [073]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 32 mp
Ha a TLM nem érzékeli telefonvonal jelenlétét a programozott
ideig, a központ a TLM opciókban meghatározott jelenségeket
generálja (34. oldali Telefonvonal figyelés (TLM) fejezetben).

Nem régi zárás késleltetés
Szekció [066]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott;
Alap = Tiltott
Ha, a rendszer élesítése után, riasztás generálódik a Nem régi
zárás késleltetés ideje alatt, a Magellan konzol megkísérli
küldeni a [139] szekcióban (29. oldal) programozott Nem régi
zárás jelentéskódot.

Auto-teszt jelentés
Szekció [071]: 001 – 255 nap, 000 = Tiltott; Alap = Tiltott
Szekció [084]: Idő (ÓÓ:PP)
A Magellan konzol küldi a [153] szekcióban programozott Teszt
jelentés kódot, miután a [071] szekcióban programozott nap
letelt, a [084] szekcióban programozott időpontban. 24 órás
formában programozza az időt (pl. du.6:30 = 18:30). Az első
Tesztjelentést a konzol 24 órával a szolgáltatás engedélyezése
után küldi, a [084] szekcióban programozott időpontban.
Példa: Szekció [071]= 005 és szekció [084] = 13:00. Az első
tesztjelentést a központ délután 1-kor küldi aznap, és ezután
minden ötödik nap délután 1 órakor.
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Táphiba jelentés késleltetés
Szekció [070]: 001 – 255 perc, 000 = Tiltott;
Alap = 15 perc
A Magellan konzol küldi a [149] szekcióba programozott AC hiba
jelentéskódot, miután a Táp hiba jelentés késleltetés letelt.

Hatástalanítás jelentés opciók
Szeckió [093]: Opció [5]
Opció [5] KI =
Mindig jelenti a hatástalanítást
Opció [5] BE = Csak riasztás után jelenti a hatástalanítást
(alap)
Amikor az [5] opció tiltott (KI), a Magellan konzol küldi a
Hatástalanítás jelentéskódokat (29. oldal) a távfelügyeletnek,
mindig, amikor a rendszert hatástalanítják. Amikor az [5] opció
engedélyezett (BE), a konzol akkor küldi a Hatástalanítás
jelentéskódokat a távfelügyeletnek, amikor a rendszert riasztás
után hatástalanítják.

Zóna visszaállás jelentés opciók
Szekció [094]: Opció [2]
Opció [2] KI =
Jelentés Sziréna letiltáskor (alap)
Opció [2] BE=
Jelentés zóna zárásra
Ha a [2] opció tiltott, a Magellan konzol küldi a Zóna riasztás
visszaállás jelentéskódokat (29. oldal) a távfelügyeletnek, amikor
a zóna visszaáll normálra ,és a Sziréna letiltás időzítő letelik (26.
oldal). Amikor a [2] opció engedélyezett, a központ küldi a Zóna
riasztás visszaáll jelentéskódot a távfelügyeletnek, amint a zóna
visszatér normálra vagy amikor a rendszert hatástalanítják.

RF zavar felügyelet
Szekció [096]: Opció [8]
Opció [8] KI =
RF zavar felügyelet tiltva
Opció [8] BE = RF zavar felügyelet engedélyezett (alap)
Ha a [8] opció engedélyezett (BE), a Magellan konzol hibát
generál, amikor a konzol RF jele zavaros vagy legalább 10
másodpercig interferenciát tapasztal.
Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.
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Programozható kimenetek
A PGM egy programozható kimenet, mely ellenkező állapotába
vált (pl. a normál nyitott PGM zár), amikor egy bizonyos
esemény bekövetkezik. Például, a PGM használható szirénák,
villogók aktiválására, garázsajtók nyitására/zárására és így
tovább. Amikor egy PGM aktivál, a központ kapcsolja a
hozzákapcsolt eszközt vagy relét. A Magellan konzol két
integrált PGM kimenetet tartalmaz. Mely maximum négy PGM
kimenetet támogat (pl. két integrált PGM + két rádiós PGM
VAGY négy rádiós PGM).

PGM kimenetek hozzárendelése
Szekció [235] - [238]: PGM 1 – 4-ig
A [235] – [238] közötti szekciók jelentik a PGM kimeneteket 1-4ig. A szekcióhoz ([235] – [238]) rendelt PGM modul lesz a
szekció által jelképezett PGM kimenethez rendelve.
Például, a [235] szekcióhoz rendelet PGM modul tartozik PGM1
kimenethez.
PGM hozzárendelése:

Ha PGM1 és PGM2 egyaránt vezetékesnek (integrált) lett
programozva, a Magellan figyelmen kívül hagyja a [260] - [267]
és a [280] – [283] közötti szekciókat.

Integrált PGM aktiválás esemény
Szekció [086] = PGM1 aktiválás esemény
Szekció [088] = PGM2 aktiválás esemény
Ezzel a szolgáltatással úgy programozható a Magellan konzol,
hogy akkor aktiváljon egy PGM kimenetet amikor egy adott
esemény előfordul a rendszerben. A PGM aktív állapotban
marad, amíg a programozott PGM deaktiválás esemény nem
jelentkezik (36. oldal), vagy a PGM késleltetés le nem telik (36.
oldal). PGM aktiválás esemény programozásához:
1.
2.
3.

1. Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához tartozó [SZEKCIÓT].
3. Adja meg a PGM modul 6-jegyű [SOROZATSZÁMÁT].

Az AC vesztés PGM esemény (Eseménycsoport #28, Esemény
alcsoport #01) csak azután jelentkezik, hogy a Táphiba jelentés
késleltetés letelt (35. oldal).

A sorozatszám a PGM modul belsejében található.

Az Eseménylista a PGM táblázatban található, a
Magellan programozói útmutatóban.

A PGM modult aktiválni kell, amint a Magellan konzolhoz
rendelték. A PGM modul aktiválásához, helyezze bele az
elemeket és zárja a burkolatát.
PGM 1 és 2 integrált. PGM 3 és 4 rádiós.

PGM funkció beállítás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Magellan konzol PGM1
és/vagy PGM2 kimenetet vezetékes (integrált), és PGM3 és/
vagy PGM4 kimenetet pedig rádiós PGM kimenetnek ismerje fel.
PGM funkció beállítása:
1. Nyomja meg a [MENÜ] GOMBOT + A [4] GOMBOT + ADJA MEG
A [TELEPÍTőKÓDOT] + NYOMJA MEG A [7] GOMBOT.
2. Nyomja meg az [OK] gombot PGM1 funkciójának
beállításához vagy a [KÖV.] gombot PGM2, 3, és/vagy 4
funkciójának beállításához. Nyomja meg az [OK] gombot a
kívánt PGM funkciójának beállításához.
3. Nyomja meg az [IGEN] gombot a rádiós PGM beállításához.
4. Nyissa, majd zárja a rádiós PGM modul burkolatát. A PGM
funkcióbeállítása kész.
5. A modul programozásának folytatásához, kövesse a
Magellan konzol utasításait.
A PGM aktiválás és/vagy deaktiválás esemény
programozásához: 36. oldali Integrált PGM aktiválás esemény
fejezetben, 37. oldali Rádiós PGM aktiválás esemény
fejezetben, 36. oldali Integrált PGM Deaktiválás esemény
fejezetben és 37. oldali Rádiós PGM deaktiválás esemény
fejezetben.

Lépjen a PGM szekciójába; PGM1 = [086], PGM2= [088].
Adja meg az [ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT].
Adja meg az [ALCSOPORT SZÁMOT].

Integrált PGM Deaktiválás esemény
Szekció [087] = PGM1
Szekció [089] = PGM2
PGM aktiválás után (36. oldali Integrált PGM aktiválás esemény
fejezetben), a PGM visszatér normál állapotába (deaktivál),
amikor a programozott PGM deaktiválás esemény jelentkezik.
Deaktiválás esemény programozása:
1.
2.
3.

Lépjen a PGM szekciójába; PGM1 = [087], PGM2= [089].
Adja meg az [ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT].
Adja meg az [ALCSOPORT SZÁMOT].
A PGM állítható úgy is, hogy egy programozott idő letelte után
deaktiváljon (36. oldali Integrált PGM Késleltetés fejezetben). Ha
a PGM késleltetést használják, a [087] és [089] szekciók
használhatók további PGM aktiválás eseményként.

A teljes Eseménylista a PGM táblázatban található, a
Magellan programozói útmutatóban.

Integrált PGM Késleltetés
Szekció [068] = PGM1, szekció [09] = PGM2
001 – 255 másodperc, 000 = Deaktiválás eseményt követ;
Alap = 5 másodperc
Ahelyett, hogy a PGM egy adott eseményre deaktiválna, a PGM
az itt programozott idő letelte után deaktivál. Gépeljen 000-át,
hogy PGM kimenet kimenet PGM deaktiválás eseményre
deaktiváljon (36. oldal).
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Ha a PGM késleltetést beprogramozták, a megfelelő PGM
deaktiválás esemény használható további aktiválás
eseményként.

Az Eseménylista a PGM táblázatban található, a
Magellan programozói útmutatóban.

PGM normál állapot (csak integrált)
Szekció [090]: Opció [7] (PGM1) és [8] (PGM2)
Opció [7] KI =
PGM1 Normál nyitott (alap)
Opció [7] BE = PGM1 Normál zárt
Opció [8] KI =
Opció [8] BE =

PGM2 Normál nyitott (alap)
PGM2 Normál zárt

A PGM ellenkező állapotába vált (pl. a normál nyitott PGM zár),
amikor egy bizonyos esemény bekövetkezik. Minden PGM
kimenet programozható normál nyitottnak (N.O.) vagy normál
zártnak (N.C.), a [7] és [8] opciók ki- és bekapcsolásával a [090]
szekcióban.

Rádiós PGM deaktiválás esemény
Szekció [261] = Rádiós PGM1 deaktiválás esemény
Szekció [263] = Rádiós PGM2 deaktiválás esemény
Szekció [265] = Rádiós PGM3 deaktiválás esemény
Szekció [267] = Rádiós PGM4 deaktiválás esemény
Rádiós PGM aktiválás után (37. oldali Rádiós PGM aktiválás
esemény fejezetben), a rádiós PGM visszatér normál állapotába
(deaktivál), amikor a programozott rádiós PGM deaktiválás
esemény jelentkezik. Rádiós deaktiválás esemény
programozása:
1.

PG M X10 opció (csak MG-6160/csak
integrált)
Szeckió [091]: Opció [7] (PGM1) és [8] (PGM2)
Opció [7] KI =
PGM1 programozható kimenetként használt
(alap)
Opció [7] BE = PGM1 7. X10 kimenetként használt
Opció [8] KI =
Opció [8] BE =

PGM2 programozható kimenetként használt
(alap)
PGM2 8. X10 kimenetként használt

2.
3.

Lépjen a rádiós PGM szekciójába; Rádiós PGM1 = [261],
Rádiós PGM2= [263], Rádiós PGM3 = [265], Rádiós PGM4
= [267].
Adja meg az [ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT].
Adja meg az [ALCSOPORT SZÁMOT].
A rádiós PGM állítható úgy is, hogy egy programozott idő letelte
után deaktiváljon (37. oldali Rádiós PGM Késleltetés
fejezetben). Ha a Rádiós PGM késleltetést használják, a [280] [283] szekciók használhatók második PGM aktiválás
eseményként.

A teljes Eseménylista a PGM táblázatban található, a
Magellan programozói útmutatóban.

Ha a [091] szekcióban a [7] és [8] opció engedélyezett (BE),
PGM 1 és 2 követi a 7. és 8. X10 kimenet BE/KI állapotát. Ezért
a PGM kimenetek a következőképpen működnek:
•
•

Amikor a 7. X10 kimenet engedélyezett, PGM1 aktivál.
Amikor a 7. X10 kimenet tiltott, PGM1 deaktivál.
Amikor a 8. X10 kimenet engedélyezett, PGM2 aktivál.
Amikor a 8. X10 kimenet tiltott, PGM2 deaktivál.
Amikor a [091] szekcióban a [7] és [8] opció engedélyezett, a
PGM kimenetek figyelmen kívül hagyják PGM aktiválás és
deaktiválás eseményeiket ([086] – [089]szekciók).

Rádiós PGM aktiválás esemény
Szekció [260] = Rádiós PGM1 aktiválás esemény
Szekció [262] = Rádiós PGM2 aktiválás esemény
Szekció [264] = Rádiós PGM3 aktiválás esemény
Szekció [266] = Rádiós PGM4 aktiválás esemény
Ezzel a szolgáltatással úgy programozható az MG-2WPGM
modul, hogy akkor aktiváljon egy PGM kimenetet, amikor egy
adott esemény előfordul a rendszerben. A rádiós PGM aktív
állapotban marad, amíg a programozott rádiós PGM deaktiválás
esemény nem jelentkezik (37. oldal), vagy a rádiós PGM
késleltetés le nem telik (37. oldal). Rádiós PGM aktiválás
esemény programozásához:
1.

2.
3.

Rádiós PGM Késleltetés
Szekció [280] = Rádiós PGM1, Szekció [281] = Rádiós PGM2
Szekció [282] = Rádiós PGM3, Szekció [283] = Rádiós PGM4
000 = Deaktiválás eseményt követ; 001 = 1mp késleltetés; 002 =
5mp késleltetés; 003 = 15mp késleltetés; 004 = 30mp
késleltetés; 005 = 1perc késleltetés; 006 = 5perc késleltetés; 007
= 15perc késleltetés; 008 = 30perc késleltetés;
Alap = 000
Ahelyett, hogy a rádiós PGM egy adott eseményre deaktiválna,
a rádiós PGM az itt programozott idő letelte után deaktivál.
Gépeljen 000-át, hogy a rádiós PGM kimenetek PGM
deaktiválás eseményre deaktiváljanak (37. oldal).
Ha a rádiós PGM késleltetést beprogramozták, a rádiós PGM
deaktiválás esemény használható második rádiós PGM
aktiválás eseményként.

Lépjen a rádiós PGM szekciójába; Rádiós PGM1 = [260],
Rádiós PGM2= [262], Rádiós PGM3 = [264], Rádiós PGM4
= [266].
Adja meg az [ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT].
Adja meg az [ALCSOPORT SZÁMOT].
Az AC vesztés PGM esemény (Eseménycsoport #28, Esemény
alcsoport #01) csak azután jelentkezik, hogy a Táphiba jelentés
késleltetés letelt (35. oldal).
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Rendszer beállítások
Szoftver reszet
Szekció [199]

Ha a [093] szekcióban a [8] opció engedélyezett (BE), a
Magellan rádiója automatikusan bekapcsol, amikor a rendszert
élesítik (miután letelt a Kilépés késleltetés).

A szotver reszet végrehajtásakor, minden programozott szekció
gyári alapértelmezettre áll vissza. Szoftver reszethez:
1.
2.

Lépjen telepítő programozási módba (14. oldal).
Lépjen a [199] szekcióba.
A szoftver reszet elvégezhető a tápelvétellel is a konzoltól, majd
a [*] és a [#] gombok nyomvatartásával és a táp visszakötésével
a konzolra.

Telepítőzár
Szekció [180]: 000 = Tiltott; 147 = Zár engedélyezett;
Alap = Tiltott
Írjon 147-et a [180] szekcióba az összes programozás
zárolásához. A Hardver reszet végrehajtása nem érinti az
aktuális konzolbeállításokat. A Telepítőzár feloldásához, írjon
000-át.

Konzol szabotázs felügyelet
Szekció [090]: Opció [5]
Opció [5] KI =
Konzol szabotázs felügyelet tiltva (alap)
Opció [5] BE = Konzol szabotázs felügyelet engedélyezett
A Magellan programozható integrált szabotázsának
állapotfelügyeletetére. A konzol a programozott Szabotázs
felismerés opcióit követi. Lásd 26. oldali Szabotázs felismerés
opciók fejezetben.

Konzol hangos hiba figyelmeztetés
Szekció [090]: Opció [2]
Opció [2] KI =
Konzol csipogás hibánál tiltva (alap)
Opció [2] BE = Konzol csipogás hibánál engedélyezett
Amikor engedélyezett, a konzol szaggatottan csipog, ha hiba
jelentkezik a rendszerben. A szaggatott csipogás addig tart,
amíg a felhasználó be nem lép a Hiba kijelzőbe a bal [MűVELET]
gomb (I) megnyomásával. A szaggatott csipogás újraindul,
amikor új hiba jelentkezik a rendszerben vagy a hiba visszaáll és
újrajelentkezik.
Az egyetlen hiba, amit ez a szolgáltatás nem jelez, az AC
táphiba. Lásd 38. oldali AC táphiba figyelmeztetés fejezetben.
Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

FM rádió opció (csak MG-6160)
Szeckió [093]: Opció [8]
Opció [8] KI =
FM rádió tiltott, amikor a rendszer élesített
(alap)
Opció [8] BE = FM rádió engedélyezett, amikor a rendszer
élesített
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Téli/nyári időszámítás
Szekció [096]: Opció [5]
Opció [5] KI =
Téli/nyári időszámítás tiltott (alap)
Opció [5] BE = Téli/nyári időszámítás engedélyezett
Amikor a [096] szekcióban az [5] opció engedélyezett (BE), a
Magellan átállítja óráját a téli/nyári időszámítás váltásakor.
Április első teljes hétvégéjének vasárnapján hajnali 2:00 órakor a
konzol egy órát ad a programozott időhöz (óra). Október utolsó
teljes hétvégéjének vasárnapján hajnali 2:00 órakor a központ
elvesz egy órát a programozott időből (óra).

AC táphiba figyelmeztetés
Szekció [096]: Opció [6]
Opció [6] KI =
AC táphiba figyelmeztetés tiltott (alap)
Opció [6] BE = AC táphiba figyelmeztetés engedélyezett
Amikor engedélyezett, a konzol szaggatottan csipog, ha hiba
jelentkezik a rendszerben. A szaggatott csipogás addig tart,
amíg a felhasználó be nem lép a Hiba kijelzőbe a bal [MűVELET]
gomb (i) megnyomásával. A szaggatott csipogás újraindul,
amikor hiba jelentkezik a rendszerben vagy a hiba visszaáll és
újrajelentkezik.
Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

A Hiba kijelző
Amikor a rendszer észlel egy problémát vagy szabotált, az
Információs szimbólum ( ) megjelenik az LCD képernyőn, és a
LED felgyullad. A Magellan rendszerben előfordulható
hibákat a következőkben soroljuk fel. A Hiba kijelző
megtekintése:
1.
2.
3.

Nyomja meg a gombot.
A [KÖV.] gombbal lapozhat a megjelenített hibák között.
Nyomja meg az [OK] gombot, a választott hiba részleteinek
megtekintéséhez.

Hiba

Leírás

Kiiktatás

A rendszerben kiiktatott zóna vagy zónák
vannak.

Riasztás memória

Riasztás történt a rendszerben. A kijelzett
zóna riasztott.

Konzol gyenge akku

Az akkucsomag levált, töltés vagy cserét
igényel.

Ajtócsengő gyenge
akku

Az ajtócsengőként használt rádiós adó (21.
oldal) elemcserét igényel.

Zóna gyenge akku

A megjelenő zónákban a rádiós adó
elemcserét igényel.
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Hiba

Leírás

Óravesztés

Az idő és a dátum alapértelmezettre állt.
Újraprogramozáshoz:
1. Nyomja meg a [12Ó] gombot, és az óra 12órás formátumban jelenik meg a kijelzőn,
vagy nyomja meg a [24Ó] gombot és 24órás formátumban jelenik meg.
2. Adja meg a kívánt időt, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
3. Adja meg a dátumot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

AC hiba

A központ táphibát tapasztalt. A rendszer
akkuról üzemel.

Felügyelet hiba

A megjelenített zóna és/vagy rádiós kimenet
nem küldött életjelet a programozott idő alatt
(26. oldal).

Konzol szabotázs

A Magellan konzol szabotált.

Zóna szabotázs

A megjelenő zónák és/vagy rádiós kimenetek
szabotáltak.

Nem kommunikál a
távfel*

A Magellan konzol nem tud kommunikálni a
távfelügyelettel

Nem kommunikál
Hangjelentéssel*

A Magellan konzol nem tud kommunikálni a
Hangjelentésre programozott telefonszámmal.

Nem kommunikál
Pagerrel*

A Magellan konzol nem tud kommunikálni a
Pager jelentésre programozott
telefonszámmal.

Nem kommunikál
PC-vel*

A Magellan konzol nem tud kommunikálni a
WinLoad szoftverrel.

Nem kommunikál
Hangjelentéssel*

A Magellan konzol nem tud kommunikálni a
Hangeszköz jelentésre programozott
telefonszámmal.

* Amikor a kommunikációs hibát nyugtázzák az [OK] gombbal,
lehetőség van a szolgáltató felhívására. Lásd 32. oldali Szervíz
telefonszám fejezetben.
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WinLoad szoftver beállítások
Központ válasz opciók
A következő két opció határozza meg, hogyan válaszol a
Magellan a WinLoad telepítő feltöltő/letöltő szoftvert használó
számítógéptől bejövő hívásokra.

Üzenetrögzítő elhagyás
Szekció [074]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = Tiltott
Amikor a WinLoad szoftverrel kommunikál távolról az
üzenetrögzítőt használó telepítéssel, Üzenetrögzítő elhagyást
kell beprogramozni. WinLoad-dal, hívja a Magellan konzolt,
tegye le, majd hívja vissza. Ha a [074] szekcióban programozott
késleltetés időn belül visszahívják a konzolt, az kikerüli az
üzenetrögzítőt és felveszi a telefont a második hívás első
csörgésére. Legalább 10 másodpercet várjon a második hívás
előtt, különben a konzol ugyanannak a hívásnak veszi.
A WinLoad használatáról a WinLoad On-Line súgóban
tájékozódhat.
Példa: A vagyonvédelmi rendszer üzenetrögzítőt használ, mely
a harmadik csörgésre veszi fel. Ha a [074] szekcióba
programozott érték 040 (40 mp) és a második hívás 40
másodpercen belül történik, a Magellan felveszi az első
csörgésre. Ha tovább tart, mint 40 másodperc, a konzol nem
válaszol az első csörgésre és az üzenetrögzítő veszi fel három
csörgés után.

PC telefonszám
Szeckió [115]
A Magellan hívja az [118] szekcióban programozott PC
telefonszámot, így lép kapcsolatba a WinLoad szoftvert
használó számítógéppel. Megadhat bármilyen számot 0 - 9
között és bármilyen speciális funkciógombot (31. oldali 7.
táblázatban ), maximum 32 jegyig.

Visszahívás
Szeckió [098]: Opció [4]
Opció [4] KI =
A Visszahívás tiltott (alap)
Opció [4] BE = A Visszahívás engedélyezett
A Visszahívás szolgáltatás még nagyobb biztonságot nyújt.
Amikor a [4] opció a [098] szekcióban engedélyezett és a
WinLoad szoftvert használó számítógép megpróbál
kommunikálni a Magellan konzollal, a konzol vonalatbont és
visszahívja a számítógépet, újraellenőrizve az azonosító
kódokat és újraindítva a kommunikációt. Amikor a Magellan
vonalat bont, a WinLoad automatikusan Hívásvárás módba lép,
készen válaszolni a központ hívására. A PC Telefonszámot
programozni kell (40. oldali PC telefonszám fejezetben).

Csörgésszám
Szeckió [072]: 001 – 015 csörgés, 000 = Tiltott; Alap = 008
Ez az érték a csörgések számát jelenti, mielőtt a Magellan
felveszi. Ha nincs válasz a programozott csörgés szám után, a
konzol válaszol a hívásra. Legalább 10 másodpercet várjon a
második hívás előtt, különben a konzol ugyanannak a hívásnak
veszi.

Központ azonosító
Szekció [108]: 4-jegyű hexadecimális érték 0000 – FFFF között
Ez a négyjegyű kód azonosítja a konzolt a WinLoad szoftvernek,
mielőtt kommunikációt kezd. A Magellan ellenőrzi, hogy a
Központ azonosító a WinLoad szoftverben megegyezik-e a [108]
szekcióban programozott kóddal. Ha a kódok nem egyeznek, a
konzol nem létesít kommunikációt. Ezért, ugyanazt a Központ
Azonosítót programozza a Magellan konzolba és a WinLoad-ba
is.

PC jelszó
Szekció [109]: 4-jegyű hexadecimális érték 0000 – FFFF között
Ez a 4-jegyű jelszó azonosítja a PC-t a Magellan konzolnak,
mielőtt kommunikációt kezd. Programozza ugyanazt a PC
Jelszót a központba és WinLoad-ba. Ha a jelszó nem egyezik, a
Winload nem hoz létre kommunikációt.
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Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista
Rendszer esemény

Alap Contact ID jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor

Alap SIA jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor

Élesítés mesterkóddal (##)

3 4A1 - Zárás felhasználó által

CL - Zárás jelentés

Élesítés felhasználókóddal (##)

3 4A1 - Zárás felhasználó által

CL - Zárás jelentés

Élesítés kulcskapcsolóval (##)

3 4A9 - Kulcskapcsoló zár

CS - Kulcskapcsoló zárás

Auto élesítés

3 4A3 - Automatikus zárás

CA - Automatikus zárás

Élesítés PC szoftverrel

3 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás

CL - Zárás jelentés

Késő zárni

3 4A4 - Késő zárni

OT - Késő zárni

Nincs mozgás

3 4A4 - Késő zárni

NA - Nincs aktivitás

Rész élesítés

1 574 - Csoport kiiktatás

CG - Terület zárás

Gyors élesítés

3 408 - Gyors élesítés

CL – Zárás jelentés

Zárás mulasztás

1 654 – Rendszer inaktivitás

CD – Rendszer inaktivitás

Hatástalanítás mesterkóddal (##)

1 4A1 - Nyitás felhasználó által

OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás felhasználókóddal (##)

1 4A1 - Nyitás felhasználó által

OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás kulcskapcsolóval (##)

1 4A9 - Kulcskapcsoló nyit

OS - Kulcskapcsoló nyitás

Hatástalanítás riasztás* után mesterkóddal (##)

1 4A1 - Nyitás felhasználó által

OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás riasztás* után felh.kóddal(##)

1 4A1 - Nyitás felhasználó által

OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás riasztás* után kulcskapcsolóval (##) 1 4A1 - Kulcskapcsoló nyit

OS - Kulcskapcsoló nyitás

Riasztás törlés** mesterkóddal (##)

1 4A6 - Nyitás felhasználó által

OR - Hatástalanítás riasztásból

Riasztás törlés** felhasználókóddal (##)

1 4A6 - Nyitás felhasználó által

OR - Hatástalanítás riasztásból

Riasztás törlés** kulcskapcsolóval (##)

1 4A6 - Kulcskapcsoló nyit

OS - Kulcskapcsoló nyitás

Auto élesítés törlés

1 4A5 - Halasztott nyitás/zárás

CE - Zárás hosszabbítva

Hatástalanítás PC szoftverrel

1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás

OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás riasztás után PC szoftverrel

1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás

OR - Hatástalanítás riasztásból

Gyors hatástalanítás

1 408 - Gyors hatástalanítás

OP - Nyitás jelentés

Zóna kiiktatva (##)

1 57A - Zóna kiiktatás

UB - Típustalan zóna kiiktatás

Zóna riasztás (##)

1 13A - Betörés riasztás

BA - Betörés riasztás

Tűz riasztás (##)

1 11A - Tűz riasztás

FA - Tűz riasztás

Zóna riasztás visszaáll (##)

3 13A - Betörés riasztás visszaáll

BH - Betörés riasztás visszaáll

Tűz riasztás visszaáll (##)

3 11A - Tűz riasztás visszaáll

FH - Tűz riasztás visszaáll

Pánik 1 - Nem-Eü. vészhelyzet

1 12A - Pánik riasztás

PA - Pánik riasztás

Pánik 2 - Eü.

1 1AA - Eü.riasztás

MA - Eü. riasztás

Pánik 3 - Tűz

1 115 - Állomás hívás

FA - Tűz riasztás

Nem régi zárás

3 4AA - Nyit/Zár

CR – Nem régi zárás

Globális zóna lekapcsolás

1 574 - Csoport kiiktatás

CG - Terület zárás

Duress riasztás

1 121 - Duress

HA - Támadás riasztás

Zóna lekapcsolás (##)

1 57A - Zóna kiiktatás

UB - Típustalan zóna kiiktatás

Zóna szabotált (##)

1 144 - Szenzor szabotázs

TA - Szabotázs riasztás

Zóna szabotázs visszaáll (##)

3 144 - Szenzor szabotázs visszaáll

TR - Szabotázs visszaállás

Kezelő kizárás

1 421 - Belépés metagadva

JA - Felhasználókód szabotázs

* Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt, és felhasználó hatástalanította.
** Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt (pl. 24ó. Zóna), és felhasználó hatástalanította.
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Rendszer esemény

Alap Contact ID jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor

Alap SIA jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor

AC hiba

1 3A1 - AC hiány

AT - AC hiba

Akku hiba

1 3A9 - Akku teszt hiba

YT - Rendszer akku hiba

Aux táp hiba

1 3AA - Rendszer hiba

YP - Táp hiba

Bell kimenet áram határ

1 321 - Bell 1

YA - Csengő hiba

Bell hiány

1 321 - Bell 1

YA - Csengő hiba

Óravesztés

1 626 - Idő/Dátum pontatlan

JT - Idő változott

Tűzhurok hiba

1 373 - Tűz hiba

FT - Tűz hiba

TLM hiba visszaáll

3 351 - Telco 1 hiba visszaáll

LR - Telefonvonal visszaállás

AC hiba visszaáll

3 3A1 - AC hiány visszaáll

AR - AC visszaállás

Akku hiba visszaáll

3 3A9 - Akku teszt visszaáll

YR - Rendszer akku visszaállás

Aux táp hiba visszaáll

3 3AA - Rendszer hiba visszaáll

YQ - Táp visszaállt

Bell kimenet áram határ visszaáll

3 321 - Bell 1 visszaáll

YH - Csengő visszaállt

Bell hiány visszaáll

3 321 - Bell 1 visszaáll

YH - Csengő visszaállt

Óra programozva

3 625 - Idő/Dátum Reszet

JT - Idő változott

Tűzhurok hiba visszaáll

3 373 - Tűz hiba visszaáll

FJ - Tűz hiba visszaáll

Kombusz hiba

1 333 - Bővítő modul hiba

ET - Bővítő hiba

Modul szabotázs

1 145 - Bővítő modul szabotázs

TA - Szabotázs riasztás

Modul ROM_RAM_hiba

1 3A4 - Rom ellenösszeg rossz

YF - Paraméter ellenösszeg hiba

Modul TLM hiba

1 352 - Telco 2 hiba

LT - Telefonvonal hiba

Modul nem kommunikál a távfelügyelettel

1 354 - Nem kommunikál

YC - Kommunikációs hiba

Nyomtató hiba

1 336 - Helyi nyomtató hiba

VT - Nyomtató hiba

Modul AC hiba

1 3A1 - AC hiány

AT - AC hiba

Modul akku hiba

1 3A9 - Akku teszt hiba

YT - Rendszer akku hiba

Modul Aux táp hiba

1 3AA - Rendszer hiba

YP - Táp hiba

Busz hiba visszaáll

3 333 - Bővítő modul hiba visszaáll

ER - Bővítő visszaállás

Modul szabotázs visszaáll

3 145 - Bővítő modul szabotázs visszaáll

TR - Szabotázs visszaállás

Modul ROM_RAM_hiba visszaáll

3 3A4 - Rom ellenösszeg rossz visszaáll

YG - Paraméter változott

Modul TLM visszaáll

3 352 - Telco 2 hiba visszaáll

LR - Telefovonal visszaállás

Nyomtató hiba visszaáll

3 336 - Helyi nyomtató hiba visszaáll

VR - Nyomtató visszaáll

Modul AC visszaáll

3 3A1 - AC hiány visszaáll

AR - AC visszaállás

Modul akku visszaáll

3 3A9 - Akku teszt hiba visszaáll

YR - Rendszer akku visszaállás

Modul Aux táp visszaáll

3 3AA - Rendszer hiba visszaáll

YQ - Táp visszaállt

Nem kommunikál távfelügyelettel

1 354 - Nem kommunikál

YC - Kommunikációs hiba

Modul RF gyenge akku

1 384 - RF adó gyenge akku

XT - Adó akku hiba

Modul RF akku visszaáll

3 384 - RF adó akku visszaáll

XR - Adó akku visszaállás

Modul RF felügyelet hiba

1 381 - Felügyeletvesztés - RF

US - Típustalan zóna felügyelet

Modul RF felügyelet visszaáll

3 381 - Felügyelet visszaáll - RF

UR - Típustalan zóna visszaállás

Hideg indítás

1 3A8 - Rendszer kikapcsolás

RR - Indítás

Meleg indítás

1 3A5 - Rendszer reszet

YW - Watchdog reszet

Tesztjelentés bekapcsolva

1 6A2 - Periódikus tesztjelentés

TX - Tesztjelentés

PC szoftver kommunikáció befejeződött

1 412 - Sikeres - letöltés engedély

RS - Táv program siker

Telepítő helyszínen

1 627 - Program mód belépés

LB - Helyi program

Telepítő programozás befejeződött

1 628 - Program mód kilépés

LS - Helyi program siker
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Függelék 2: Ademco Contact ID jelentéskód lista
CID#

Jelentéskód

Programozási
érték

Eü.Riasztások - 100
100

Eü.Riasztás

01

101

Függő adó

02

102

Nem tud bejelentkezni

03

Tűz riasztások -110

CID#

Jelentéskód

Programozási
érték

154

Vízszivárgás

29

155

Fóliaszakadás

2A

156

Nap hiba

2B

157

Alacsony palackos gáz szint

2C

158

Magas hőmérséklet

2D

159

Alacsony hőmérséklet

2E

110

Tűz riasztás

04

161

Légáram hiány

2F

111

Füst

05

162

Széndioxid érzékelve

30

112

Égés

06

163

Tartályszint

31

113

Vízfolyás

07

114

Hő

08

115

Állomás hívás

09

116

Vezeték

0A

117

Láng

0B

118

Közeli riasztás

0C

Pánik riasztások -120
120

Pánik riasztás

0D

121

Duress

0E

122

Néma

0F

123

Hangos

10

124

Duress – Belépés megadva

11

125

Duress – Kilépés megadva

12

Betörés riasztások -130

Tűz felügyelet - 200 és 210
200

Tűz felügyelet

201

Alacsony víznyomás

32
33

202

Alacsony CO2

34

203

Gátszelep szenzor

35

204

Alacsony vízszint

36

205

Szivattyú aktiválva

37

206

Szivattyú hiba

38

Rendszer hibák - 300 és 310
300

Rendszer hiba

39

301

AC vesztés

3A

302

Alacsony rendszer akku

3B

303

RAM ellenösszeg rossz

3C

304

ROM ellenösszeg

3D

130

Betörés

13

305

Rendszer reszet

3E

131

Külső

14

306

Központ program változott

3F

132

Belső

15

307

Ön-teszt hiba

40

133

24-órás

16

308

Rendszer kikapcsolás

41

134

Belépés/Kilépés

17

309

Akku teszt hiba

42

135

Nappal/Éjjel

18

310

Alap hiba

43

136

Kívül

19

311

Akku hiány/halott

44

137

Szabotázs

1A

312

Táp áramhatár felett

45

138

Közeli riasztás

1B

313

Mérnök reszet

46

139

Behatoló ellenőrizve

1C

Általános riasztások - 140

Hangszóró/relé hibák - 320
320

Hangszóró/relé

47

140

Általános riasztás

1D

321

Bell 1

48

141

Polling hurok nyitva

1E

322

Bell 2

49

142

Polling hurok rövid

1F

323

Riasztás relé

4A

143

Bővítő modul hiba

20

324

Hiba relé

4B

144

Szenzor szabotázs

21

325

Fordító relé

4C

145

Bővítő modul szabotázs

22

326

Értesítő alkalmazás ell. #3

4D

146

Néma betörés

23

327

Értesítő alkalmazás ell. #4

4E

147

Szenzor felügyelet hiba

24

24-órás Nem-betörés - 150 és 160

330

Rendszer periféria

4F

331

Polling hurok nyitva

50

332

Polling hurok rövid

51

27

333

Bővítő modul hiba

52

28

334

Átjátszó hiba

53

150

24-órás nem-betörés

25

151

Gáz érzékelve

26

152

Fagyás

153

Hővesztés
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CID#

Jelentéskód

Programozási
érték

335

Helyi nyomtató papírhiány

54

336

Helyi nyomtató hiba

55

337

Bőv. Modul DC vesztés

56

338

Bővítő modul gyenge akku

57

339

Bővítő modul reszet

58

341

Bővítő modul szabotázs

59

342

Bőv. modul AC vesztés

5A

343

Bőv. modul önteszt hiba

5B

344

RF vevő zavar érzékelve

5C

Kommunikációs hibák - 350 és 360
350

Kommunikáció

5D

351

Telco 1 hiba

5E

352

Telco 2 hiba

5F

353

Nagy hatótávolságú rádió

60

354

Nem kommunikál

61

355

Rádiós felügyeletvesztés

62

356

Központi Polling vesztés

63

357

Nagy hatótávolságú rádió VSWR
probléma

64

Védelmi hurok hibák - 370
370

Védelmi hurok

65

371

Védelmi hurok nyitva

66

372

Védelmi hurok rövid

67

373

Tűz hiba

68

374

Kilépés hiba riasztás

69

375

Pánik zóna hiba

6A

376

Támadás zóna hiba

6B

377

Swinger hiba

6C

378

Kereszt-zóna hiba

6D

Szenzor hibák -380 és 390
380

Szenzor hiba

6E

381

Felügyeletvesztés - RF

6F

382

Felügyelevesztést - RPM

70

383

Szenzor szabotázs

71

384

RF adó gyenge akku

72

385

Füstérzékelő magas érzékenység

73

386

Füstérzékelő alacsony érzékenység

74

387

Behatolásérzékelő magas érzékenység

75

388

Behatolásérzékelő alacsony érzékenység

76

389

Szenzor ön-teszt hiba

77

391

Szenzor figyelés hiba

78

392

Áramlás kompenzáció hiba

79

393

Karbantartó riasztás

7A

Nyitás/Zárás - 400
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400

Nyit/Zár

7B

401

Felhasználó nyit/zár

7C

402

Csoport nyit/zár

7D

403

Automatikus nyitás/zárás

7E

406

Töröl

7F

407

Táv élesítés/hatástalanítás
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CID#

Jelentéskód

Programozási
érték

408

Gyors élesítés

81

525

Fordító relé tiltott

AE

409

Kulcskapcsoló nyit/zár

82

526

Értesítő alkalmazás ell. #3 tiltott

AF

527

Értesítő alkalmazás ell. #4 tiltott

B0

Táv belépés - 410

CID#

Jelentéskód

Programozási
érték

Modulok -530

411

Visszahívás kérés történt

83

412

Siker - letöltés engedély

84

531

Modul hozzáadva

B1

413

Sikertelen belépés

85

532

Modul eltávolítva

B2

414

Rendszer kikapcsolás

86

415

Tárcsázó kikapcsolás

87

416

Sikeres feltöltés

88

Beléptető opciók –420 és 430
421

Belépés megtagadva

89

422

Felhasználóbelépés jelentés

8A

423

Kényszer belépés

8B

424

Kilépés megtagadva

8C

425

Kilépés megadva

8D

426

Beléptető ajtó kitámasztva

8E

427

Bejáratiajtó állapotfelügyelet hiba

8F

428

Belépésipont kilépés kérés

90

429

Belépés programzás mód belépés

91

430

Belépés programzás mód kilépés

92

431

Veszélyszint változás hozzáférés

93

432

Relé/kapcsoló hiba hozzáférés

94

433

RTE sönt hozzáférés

95

434

DSM sönt hozzáférés

96

Élesítés - 440 és 450
441

Stay élesített

97

442

Kulcskapcsoló Stay élesített

98

450

Kivételes nyitás/zárás

99

451

Korai nyitás/zárás

9A

452

Késő nyitás/zárás

9B

453

Nem sikerült nyitni

9C

454

Nem sikerült zárni

9D

455

Auto-élesítés sikertelen

9E

456

Rész élesítés

9F

457

Kilépés hiba (felhasználó)

A0

458

Felhasználó helyszínen

A1

459

Nem régi zárás

A2

Rendszer -460

Kommunikáció tiltások - 550 és 560
551

Tárcsázó tiltott

B3

552

Rádió adó tiltott

B4

Kiiktatások - 570
570

Zóna kiiktatás

B5

571

Tűz kiiktatás

B6

572

24ó. Zóna kiiktatás

B7

573

Betörés kiiktatás

B8

574

Csoport kiiktatás

B9

575

Swinger kiiktatás

BA

576

Zóna sönt hozzáférés

BB

577

Belépési pont kiiktatás

BC

Teszt/Egyéb - 600
601

Kézi kapcsolóteszt

BD

602

Periódikus tesztjelentés

BE

603

Periódikus RF adás

BF

604

Tűz teszt

C0

605

Állapot jelentés következik

C1

606

Belehallgatás következik

C2

607

Séta teszt mód

C3

608

Periódikus teszt - rendszer hiba történt

C4

609

Videó adó aktív

C5

611

Pontteszt rendben

C6

612

Pont nincs tesztelve

C7

613

Behatolás zóna sétatesztelve

C8

614

Tűz zóna sétatesztelve

C9

615

Pánik zóna sétatesztelve

CA

616

Szerviz kérés

CB

621

Eseménynapló reszet

CC

622

Eseménynapló 50% tele

CD

623

Eseménynapló 90% tele

CE

624

Eseménynapló túlcsordul

CF

461

Rossz kód bevitel

A3

625

Idő/Dátum reszet

D0

462

Szabályos kód bevitel

A4

626

Idő/Dátum pontatlan

D1

463

Újra-élesítés riasztás után

A5

627

Program mód belépés

D2

464

Auto-élesítés idő hosszabb

A6

628

Program mód kilépés

D3

465

Pánik riasztás reszet

A7

629

32-órás eseménynapló jelző

D4

466

Szervíz Ki/Be helyszínen

A8

630

Ütemváltozás

D5

631

Kivétel ütemezés változás

D6

632

Belépés ütemezés változás

D7

654

Rendszer inaktivitás

D8

Hangszóró relé tiltások - 520
520

Hangszóró/Relé kikapcsolt

A9

521

Bell 1 tiltott

AA

522

Bell 2 tiltott

AB

523

Riasztás relé tiltott

AC

524

Hiba relé tiltott

AD
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GARANCIA

BERENDEZÉS KARBANTARTÓK

A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát
vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek.
Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy ráutaló garancia, akár törvényes,
akár más fajta, korlátozás nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő
megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt. Mivel az Eladó nem
telepíti vagy csatlakoztatja a termékeket és, mert a termékek nem az Eladó által
gyártott termékekkel összekapcsolva is használhatók, az Eladó nem garantálja a
vagyonvédelmi rendszer teljesítményét és nem lehet felelős a termék
működésképtelenségéből származó következményekért. Az Eladó kötelezettsége
és felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó
választása szerint, a műszaki leírással nem egyező terméknél. A visszatérítések
tartalmazzák a fizetésibiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. Az Eladó
semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen
hiányból vagy sérülésből származó kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett,
következmény vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitveszteség, lopás
vagy másik fél követelése, melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem
megfelelő vagy másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata
okozott.

Ha problémát tapasztal a telefonberendezéssel, az alul található telefonszámon
kérhet segítséget vagy javítást. A telefonszolgáltató kérheti a berendezés
leválasztását a telefonhálózatról, a javítás idejére.

Az előző bekezdésben említettek ellenére, az Eladó maximális felelőssége
szigorúan limitált a hibás termék vásárlási árára. A termék használata a garancia
elfogadását jelenti.
FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem
jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő kiegészítő garanciák
készítésére.

FCC 15. RÉSZ, FIGYELMEZTETÉSEK A FELHASZNÁLÓNAK
Ez a berendezés tesztelt és megfelel a B osztályú digitális eszközök
kívánalmainak, az FCC 15. részének szabályainak megfelelően. Ezek a
korlátozások biztosítják a megfelelő védelmet a káros sugárzások ellen a
lakásokban. Ez a berendezés létrehoz, használ és sugározhat rádió frekvenciás
energiát, és, ha nem az utasítások szerint telepítik és használják, zavart kelthet a
rádiós kommunikációban. Bár, arra nincs garancia, hogy nem okoz zavart bizonyos
egyedi esetekben. Ha ez a berendezés időszakosan zavart okoz
berendezésekben, a felhasználó jogosult saját maga javítani a zavaron, az alábbi
előírások alapján: (1) irányozza, vagy helyezze át a vevő antennát; (2) növelje a
berendezés és a vevő közötti távolságot; (3) kösse a berendezést másik áramkör
kimenetére, mint a vevő áramköre, vagy (4) kérje a forgalmazó vagy tapasztalt
rádió/tv szerelő tanácsát.
Működtetése a következő feltételekhez kötött: (1) A berendezés nem okoz káros
interferenciát, és (2) Ez a berendezés elfogad minden vett interferenciát, beleértve
a nem kívánt működést okozó interferenciákat is.

FIGYELEM:
A PARADOX SECURITY SYSTEMS által javasoltaktól eltérő módosítások és
változtatások megfoszthatják a felhasználót a berendezés használati jogától.

UL FIGYELMEZTETÉS

©2006 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva.
A Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/
vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft
vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes
értesítés nélkül változhatnak.

A berendezést a Nemzeti Tűzjelző törvény 11. fejezete, ANSI/NFPA 72, (Nemzeti
Tűzvédelmi Egyesület, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269) alapján kel
telepíteni.

FCC figyelmeztetések

Minden konzolt három évente legalább egyszer szakképzett technikusnak kell
tesztelnie.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozás D és CS-03 alrésze 68. részének.
A berendezés burkolata belső részén egy címke tartalmazza, egyéb információk
mellett, a berendezés FCC regisztrációs számát.

MEGJEGYZÉSEK A TELEFONSZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE
Kérésre, az ügyfélnek tájékoztatnia kell a telefonszolgáltatót, melyik vonalra
kapcsolták a rendszert és ki kell szolgáltatnia az FCC regisztrációs számot, és a
védő áramkör csörgés ekvivalenciáját.

FCC REGISTRATION NUMBER:5A7AL01BMG-61606130
CSÖRGÉS EKVIVALNCIA SZÁM:0.1B (U.S. & CANADA)
USOC JACK:RJ31X (USA), CA31A (CANADA)
TELEFON KAPCSOLAT KÖVETELMÉNYEK
Ha nem a telefonszolgáltató szolgáltatja a készüléket, minden csatlakozást a
telefonvonalra szabvány csatlakozókkal és a telefonszolgáltató által biztosított
dugaszokkal, vagy azzal egyezőekkel kell végezni a könnyű és közvetlen terminál
kapcsolat érdekében. A szabvány csatlakozókat olyan módon kell elrendezni, hogy
a csatlakoztatott dugó kihúzása sem okozhat semilyen interferenciát az ügyfél
telefonhálózatra kapcsolt más berendezésében.

SÉRÜLÉSEK
A végberendezés/védő áramkör okozhat problémát a telefonhálózatnak, a
telefonszolgáltatónak, ahol kivitelezhető, értesítenie kell az ügyfelet a szükséges
ideiglenes szolgáltatás-szünetről, bár, ahol az figyelmeztetés nem kivitelezhető, a
telefonszolgáltató indokolt esetben ideiglenesen szüneteltetheti a szolgáltatást. Az
ideiglenes szünet esetén, a telefonszolgáltatónak értesítenie kell az ügyfelet és
lehetőséget kell biztosítania a helyzet javítására.

VÁLTOZÁSOK A TELEFONSZOLGÁLTATÓ BERENDEZÉSEIBEN ÉS
LÉTESÍTMÉNYEIBEN
A telefonszolgáltató változtathat kommunikációs létesítményeiben,
berendezéseiben és szolgáltatásában, ahol szükséges és indokolt a megfelelő
üzletmenet érdekében. Ha a felhasználó végberendezése inkompatibilis a
telefonszolgáltató létesítményeivel, az ügyfelet megfelelően tájékoztatni kell a
kompatibilitási probléma elhárításának módjáról.

ÁLTALÁNOS

FONTOS INFORMÁCIÓK

RIASZTÓRENDSZER KORLÁTOZÁSAI
Fontos figyelembe venni, hogy bár a Paradox riasztórendszer rendkívül fejlett és
biztonságos, nem nyújt garantált védelmet betörés, tűz vagy egyéb vészhelyzet ellen
(tűz és vészhelyzet opciók csak bizonyos Paradox termékeknél állnak
rendelkezésre). Ennek számos oka van, beleértve, de nem korlátozva, a nem pontos
vagy megfelelő telepítést/elhelyezést, az érzékelő korlátatit, az akku teljesítményét, a
rádiós jel erősségét, a nem megfelelő karbantartást vagy a rendszer, telefonvonal
lehetséges sérülését vagy megkerülését. Ennek eredményeképpen, a Paradox nem
jelentheti ki, hogy a rendszer meggátolja a személyi- vagy vagyoni kárt, vagy, hogy
minden esetben megfelelő figyelmeztetést és védelmet nyújt.
Ezért a vagyonvédelmi rendszert a kockázatok és/vagy a betörésből, tűzesetből vagy
egyéb vészhelyzetből származó károk csökkentésére szolgáló eszköznek kell
tekinteni, olyan eszköznek mint például a biztosítás, tűzoltó készülék vagy –rendszer.
Kifejezetten javasoljuk a vagyonvédelmi rendszer rendszeres karbantartását és
kísérje figyelemmel az új Paradox termékeket és fejlesztéseket.

FIGYELMEZTETÉSEK NEM HAGYOMÁNYOS TELEFON
KAPCSOLATOKHOZ (pl. VOIP)
A Paradox berendezések hagyományos telefonrendszer használatához készültek.
Azok a felhasználók, akik a Paradox központokat nem hagyományos
telefonrendszerhez kapcsolva kívánják használni, például „Voice Over Internet
Protocol” (VoIP), mely a telefon hangjeleit digitális jellé alakítja és az interneten
továbbítja, vegyék figyelembe, hogy a vagyonvédelmi rendszer nem biztos, hogy
ugyan olyan hatékonysággal fog működni, mint hagyományos telefonhálózatban.
Például, ha a VoIP eszköznek nincs segédakkuja, áramkimaradás esetén a rendszer
nem biztos, hogy képes lesz a jelzést továbbítani a távfelügyeletre. Vagy, ha a VoIP
kapcsolat megszűnik, a telefonvonal felügyelet szolgáltatás is megszűnhet. Egyes
tapasztalatok szerint, korlátozás nélkül, az Internet kapcsolat kimaradása gyakoribb
lehet, mint a hagyományos telefonvonal kimaradása.
Ezért javasoljuk, hogy ezekről és a további, riasztórendszer teljesítményt
befeolyásoló korlátozásokról a VoIP rendszer vagy a hagyományos telefonhálózat
kapcsán értekezzen a telepítő céggel. Ők ajánlhatnak olyan, eljárásokat, melyek
csökkenthetik a kockázatot, és tisztázhatják a problémákat.

Ez a berendezés nem használható érmés telefonkészülékkel. A partivonalra való
csatlakozásra az állami tarifák vonatkoznak.

CSÖRGÉS EKVIVALENCIA SZÁM (REN)
A ren számmal határozható meg a telefonvonalra köthető berendezések száma,
melyek mind csörögnek, ha a telefonszámot hívják. Legtöbb helyen, de nem
mindenhol, a telefonvonalra kötött összeg berendezés ren összege nem haladhatja
meg az ötöt (5,0). A vonalra köthető berendezések mennyiségéről a
telefonszolgáltatótól érdeklődhet.

46

Ismertető és telepítői kézikönyv

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-7911919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to
Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. For technical support
outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday
to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. Please feel free to
visit our website at www.paradox.com.
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