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1. fejezet - Adatok 
 

Ügyfél: ___________________________________________ _______________________________________________________  

Cím: _____________________________________________________________________________________________________  

Telefon: __________________________________________ ____ Telepítés dátuma: ____________________________ ________  

Telepítői Kód: ____________________________________________ _________________________________________________  

 

Modul típusa: Megnevezése: Elhelyezése: 
Központ Panel |_________________________________| 
PC5200 Tápegység modul 1 |_________________________________| 
PC5200 Tápegység modul 2 |_________________________________| 
PC5200 Tápegység modul 3 |_________________________________| 
PC5200 Tápegység modul 4 |_________________________________| 
PC5204 Tápegység/kimeneti modul |_________________________________| 
PC5208 Kimenet bővítő modul |_________________________________| 
............................ ............................ |_________________________________| 
............................ ............................ |_________________________________| 
............................ ............................ |_________________________________| 
............................ ............................ |_________________________________| 
............................ ............................ |_________________________________| 
 
 
 

Billenty űzetek: Billenty űzet típusa: Elhelyezése: 

Billentyűzet 1 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 2 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 3 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 4 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 5 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 6 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 7 |_______________________| |_________________________________| 
Billentyűzet 8 |_______________________| |_________________________________| 
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2. fejezet - Billenty űzet programozása 
Billenty űzet hozzárendelés és funkciógombok programozása 
[000] Billenty űzet Hozzárendelés 
Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni! 

[0] Hely (Bevihet ő értékek: els ő számjegy: legyen 1, második számjegy 1-8 a hely (c ím/slot)) 
Ha LCD billentyűzet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billentyűzet esetén csak egyet 
szabad a 8-as címre/slotra beléptetni. 
Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billentyűzetnél különböznie kell. 

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32) 

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32) 

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32) 

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32) 

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32) 
 
Megjegyzés: A PC1404RKZxx billentyűzetek esetén csak 4 db funkció gomb van (2, 5, 8, 0 gombok hosszú nyomvatartása). 
 

Funkció gomb opciók:  
00 Null gomb 
01 Későbbi felhasználásra 
02 Későbbi felhasználásra 
03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés 
04 Away Arm – Távozó élesítés 
05 [*][9] – Belépési késl. nélküli élesítés 
06 [*][4] – Ajtócsengő 
07 Későbbi felhasználásra 
08 [*][1] – Zóna kiiktatás 

09 [*][2] – Hiba kijelzés 
10 [*][3] – Riasztási memória 
11 [*][5] – Kódok programozása 
12 [*][6] – Felhasználói funkciók 
13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1 
14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2/érzékelő újraind. 
15 Későbbi felhasználásra 
16 [*][0] – Gyors kilépés 
17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása 

18 Későbbi felhasználásra 
19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3 
20 Éjszakai élesítés 
21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4 
22 Későbbi felhasználásra 
23 Későbbi felhasználásra 
24 Későbbi felhasználásra 
25 Azonnali „Stay” Arm – Azonnali 
otthonmaradó élesítés  

 
 
 Hely Funkció Funkció Funkció Funkció Funkció 
 (Címe) gomb 1 gomb 2 gomb 3 gomb 4 gomb 5 

IKON / LED  11 03 04 06 14 16 
LCD szöveges  18 03 04 06 14 16 
PC1404RKZxx  11 03 04 06 14 Nem használható 

Billentyűzet 1 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 2 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 3 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 4 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 5 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 6 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 7 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

Billentyűzet 8 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

 

3. fejezet - Alapprogramozás 
Zóna programozás 
Zóna definíciók 
00 A zóna nincs használva  
01 1. késleltetett 
02 2. késleltetett 
03 Azonnali 
04 Követő 
05 Követő Otthonmaradó/Távozó 
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó  
07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes) 
08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes) 
09 24 órás Felügyelt  
10 24 órás Csipogó 
11 24 órás Betörés 
12 Későbbi felhasználásra 

13 24 órás Gáz 
14 24 órás Hő 
15 24 órás Orvosi 
16 24 órás Támadás (Pánik) 
17 24 órás Segélykérő 
18 Későbbi felhasználásra 
19 24 órás Vízömlés 
20 24 órás Fagyás 
21 24 órás Kapcsolt szabotázs 
22 Impulzusos kulcsos kapcsoló 
23 Kétállású kulcsos kapcsoló 
24 Későbbi felhasználásra 
25 Követő késleltetett 

26 24 órás nem riasztó 
27 Későbbi felhasználásra 
28 Későbbi felhasználásra 
29 Későbbi felhasználásra 
30 Későbbi felhasználásra 
31 Nappali 
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó 
33 Későbbi felhasználásra 
34 Későbbi felhasználásra 
35 24 órás sziréna / csipogó 
36 24 órás Szabotázs 
37 Éjszakai 
41 24 órás CO (vezetékes) 

Megjegyzés: A billentyűzeteket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.  
Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez. 
Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [101]-[108]-as szekcióban. 

[001] Zóna definíciók 
 Zóna Gyári 
 Zóna 1 01 [__I__] 
 Zóna 2 03 [__I__] 
 Zóna 3 03 [__I__] 
 Zóna 4 03 [__I__] 

 Zóna Gyári  
 Zóna 5 04 [__I__] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) 
 Zóna 6 04 [__I__] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) 
 Zóna 7 04 [__I__] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) 
 Zóna 8 04 [__I__] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) 
 

Megjegyzés: Ha a zónaduplázást használ, akkor a billentyűzeti zónák nem használhatóak.  
Megjegyzés: Ha zónaduplázást használ, akkor nem használható tűzzóna. 
Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez. 
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Rendszer id ők és kódok: 
[005] Rendszer id ők 
 [01] Belépési/Kilépési id ő másodpercben  
 Gyári [001-255]    
 030 [__I__I__] 1-es belépési késleltetés   
 045 [__I__I__] 2-es belépési késleltetés   
 120 [__I__I__] Kilépési késleltetés   
 [09]Sziréna id ő percben 
 Gyári [001-255]  
 004 [__I__I__] Sziréna idő 

[006] Telepít ői kód 
Gyári érték [5555] [__I__I__I__] 

[007] Mesterkód 
Gyári érték [1234] [__I__I__I__]  

[008] Szerviz kód 
Gyári érték [AAAA] [__I__I__I__] 

PGM kimenetek programozása 
Megjegyzés: PGM attribútumok: [501]-[514], 29 PGM-hez zóna: [551]-[564] 

Programozható kimeneti opciók 
01 Betörés és Tűz sziréna 
02 Későbbi felhasználásra 
03 Érzékelő újraindítás [*][7][2] 
04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2) 
05 Élesített rendszer állapot 
06 Élesítésre kész 
07 Billentyűzet hangjelzőjét követő 
08 Kisegítő impulzus 
09 Rendszer hiba 
10 Rendszer esemény 

11 Rendszer szabotázs 
12 TLM és riasztás 
13 Kissoff 
14 Indító föld impulzus 
15 Távoli működtetés (DLS) 
16 Későbbi felhasználásra 
17 Távozó élesítés 
18 Otthonmaradó élesítés 
19 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1]) 
20 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2]) 

21 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3]) 
22 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4]) 
23 Későbbi felhasználásra 
24 Későbbi felhasználásra 
25 Késleltetett betörés és tűz 
26 Későbbi felhasználásra 
27 Rendőrségi kód 
28 Későbbi felhasználásra 
29 Zónakövető Zóna 1-8 
30 Riasztási memória állapot 
 

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben! 

[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen) 
Gyári  Gyári  
19 [__I__] PGM 1 10 [__I__] PGM 2 

[010] PGM 3 - PGM 10 (PC5208)  
Gyári  Gyári 
01 [__I__] PGM 3 01 [__I__] PGM 7 
01 [__I__] PGM 4 01 [__I__] PGM 8 
01 [__I__] PGM 5 01 [__I__] PGM 9 
01 [__I__] PGM 6 01 [__I__] PGM 10 

[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)  
Gyári  Gyári 
01  [__I__] PGM 11 01 [__I__] PGM 13 
01 [__I__] PGM 12 01 [__I__] PGM 14 

Egyéb rendszer opciók 
[012] Billenty űzet kizárás 
Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani. 
Gyári érték 
000 [__I__I__] Kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255) 
000 [__I__I__] Kizárás időtartama (001-255 perc) 

[013] Els ő rendszer opciós kódok 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Alapállapotban zárt Ellenállással lezárt  
2 KI [____] Kettős ellenállással lezárt Egy ellenállással lezárt hurok  
3 BE [____] Élesítés alatt hiba kijelzés  Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt  
Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni. 
4 KI [____] Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve Szabotázs / hiba nyitottként jelezve 
5 BE [____] Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is Automata élesítés időrend telepítői programozásban 
6 BE [____] Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve Hangos kilépési hibajelzés tiltva 
7 KI [____] Zónaduplázás engedélyezve Zónaduplázás tiltva 
8 KI [____] Hármas tűzjelzés engedélyezve Normál szaggatott tűzjelzés 
Megjegyzés: Ha az Opció 7 Be állapotban van, akkora az Opció 1 és 2 le van tiltva. 

[014] Második rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel Nincs sziréna hangjelzés 
Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opció, akkor minden kódra jelezni fog a kimenet, függetlenül a kód 7-es jellemzőjétől. 
2 KI [____] Sziréna hangjelzés automata élesítésnél  Nincs sziréna hangjelzés 
3 KI [____] Későbbi felhasználásra 
4 KI [____] Későbbi felhasználásra 
5 KI [____] Későbbi felhasználásra 
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Kilépési késleltetés megszakításának eng. Kilépési késleltetés megszakításának tiltása 
8 KI [____] Tűzjelzés kódbevitelig Tűzjelzés követi a sziréna időt 
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[015] Harmadik rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] [F] Tűz gomb engedélyezve [F] Tűz gomb tiltva 
2 KI [____] [P] Pánik gomb hangos [P] Pánik gomb csendes  
3 KI [____] Gyors kilépés engedélyezve Gyors kilépés tiltva 
4 BE [____] Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz 
5 KI [____] Kiiktatáshoz kód szükséges Kiiktatáshoz nem szükséges kód 
6 KI [____] Mesterkód nem változtatható Mesterkód megváltoztatható 
7 BE [____] TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve TLM (telefonvonal figyelés) tiltva 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 
Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek. 

[016] Negyedik rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] AC hiba kijelezve AC hiba nincs kijelezve 
2 KI [____] "Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van "Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van 
3 KI [____] A billentyűzet kikapcsol, ha nincs használva Mindig aktív billentyűzet kijelző 
4 KI [____] Kód kell a billentyűzet kikapcsolás visszaáll-hoz Nem szükséges kód 
5 BE [____] Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve Billentyűzet háttérvilágítás tiltva 
6 KI [____] Energiatakarékos mód engedélyezve Energiatakarékos mód tiltva 
7 KI [____] Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat 
Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik. 
8 KI [____] Billentyűzet szabotázs engedélyezve Billentyűzet szabotázs tiltva 
Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni. 

[017] Ötödik rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Későbbi felhasználásra 
2 KI [____] Későbbi felhasználásra 
3 KI [____] Későbbi felhasználásra 
4 KI [____] Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit) Kettős zóna jelzés tiltva 
Megjegyzés: Ez csak a következő zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó. 
5 KI [____] Késői zárás engedélyezve Késői zárás tiltva 
6 KI [____] Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve Téli-nyári időszámításra átállás tiltva 
Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat. 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra  
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 

[018] Hatodik rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Későbbi felhasználásra 
2 KI [____] Későbbi felhasználásra  
3 KI [____] Későbbi felhasználásra  
4 KI [____] Későbbi felhasználásra  
5 KI [____] Billentyűzeti csipogó sziréna követő Nem sziréna követő 
6 KI [____] Keresztzóna engedélyezve Rendőrségi kód engedélyezve 
Megjegyzés: A Keresztzóna/Rendőrségi kód időzítő a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rendőrségi kódnál percben értendő. 
Megjegyzés: Tűz zóna esetén nem használható ez az attribútum. 
7 KI [____] Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve Újraindítás tiltva 
Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is. 
8 KI [____] AC hiba hangjelzés engedélyezve AC hiba hangjelzés tiltva 

Billenty űzeti zóna hozzárendelés 
[020] Billenty űzeti zóna kijelölés 
Gyári érték 
00 [__I__] Billentyűzet (1-es hely) Zóna  
00 [__I__] Billentyűzet (2-es hely) Zóna  Érvényes bevitel: 01-08 
00 [__I__] Billentyűzet (3-as hely) Zóna  
00 [__I__] Billentyűzet (4-es hely) Zóna   Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető! 
00 [__I__] Billentyűzet (5-ös hely) Zóna   
00 [__I__] Billentyűzet (6-os hely) Zóna   
00 [__I__] Billentyűzet (7-es hely) Zóna  
00 [__I__] Billentyűzet (8-as hely) Zóna  

[022] Kilencedik rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Későbbi felhasználásra 
2 KI [____] Későbbi felhasználásra 
3 KI [____] Későbbi felhasználásra 
4 KI [____] Későbbi felhasználásra 
5 KI [____] Későbbi felhasználásra 
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Hallható kilépési késleltetési hang Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél 

[023] Tizedik rendszer opciós kód 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Későbbi felhasználásra 
2 KI [____] Későbbi felhasználásra 
3 KI [____] Későbbi felhasználásra 
4 KI [____] Későbbi felhasználásra 
5 KI [____] Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng. 
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Hiba hangjelzés csendes Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben 
8 KI [____] Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban Kulcsos kapcsolós élesítés Otthonmaradó vagy Távozó 
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Zóna hurokid ő beállítások 
[030] Gyors/normál válaszidej ű hurok kijelölés 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Zóna 1 gyors válaszidejű hurok Zóna 1 normál válaszidejű hurok 
2 KI [____] Zóna 2 gyors válaszidejű hurok Zóna 2 normál válaszidejű hurok 
3 KI [____] Zóna 3 gyors válaszidejű hurok Zóna 3 normál válaszidejű hurok 
4 KI [____] Zóna 4 gyors válaszidejű hurok Zóna 4 normál válaszidejű hurok 
5 KI [____] Későbbi felhasználásra 
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 
 

4. fejezet - B ővített rendszer programozás 
Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával 
lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready 
(Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható. 

Zóna attribútumok: 
[101]-[108] Zóna attribútum 

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N =  Kikapcsolva) 
Jellemz ő: 
                                         BE 
 
Zónatípusa                       KI 

1 
Hangos 
 
Csendes 

2 
Folyamatos 
 
Szaggatott 

3 
Ajtócsengő 
 
Nem 

4 
Kiiktatható 
 
Nem 

5 
Kényszerí-
tett 
Nem 

6 
Riasztás 
számláló 
Nem 

7 
Átviteli 
késleltetés 
Nem 

8 
Későbbi 
felhaszná-
lásra  

9 
Kereszt-
zóna 
Nem 

00 Nincs használva N N N N N N N N N 
01 Késleltetett 1 I I I I N I N N N 
02 Késleltetett 2 I I I I N I N N N 
03 Azonnali I I I I N I N N N 
04 Követő I I N I N I N N N 
05 Követő Otthonmaradó/Távozó I I N I I I N N N 
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó I I N I I I N N N 
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.) I N N N N N N N N 
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.) I N N N N N N N N 
09 24 órás felügyelt N I N N I N N N N 
10 24 órás csipogó N I N I N N N N N 
11 24 órás betörés I I N I N N N N N 
12 Későbbi felhasználásra N N N N N N N N N 
13 24 órás gáz I N N N N N N N N 
14 24 órás hő I N N N N N N N N 
15 24 órás orvos I I N N N N N N N 
16 24 órás támadás (pánik) I I N N N N N N N 
17 24 órás vészhelyzet I I N N N N N N N 
18 Későbbi felhasználásra N N N N N N N N N 
19 24 órás víz I I N N N N N N N 
20 24 órás hűtő I I N N N N N N N 
21 24 órás állandó szabotázs I I N N N N N N N 
22 Impulzusos kulcsos kapcs. N N N N I N N N N 
23 Kétállású kulcsos kapcsoló N N N N I N N N N 
25 Követő késleltetett I I N I N I N N N 
26 24 órás nem riasztó N N N N I N N N N 
31 Nappali I I N I I I I N N 
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó I I N I N I N N N 
35 24 órás Sziréna / csipogó I I N I N I N N N 
36 24 órás Szabotázs N I N N N I N N N 
37 Éjszakai I I N I I I N N N 
41 24 órás CO (vezetékes)  I N N N N N N N N 

 
Szakasz Zóna Zónatípus* 1 2 3 4 5 6 7 8  
[101] 1 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[102] 2 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[103] 3 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[104] 4 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[105] 5 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[106] 6 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[107] 7 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
[108] 8 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]  
  
Szakasz Zóna Zónatípus* 9 10 11 12 13 14 15 16 
    10 - 13 attribútum későbbi felhasználásra NC EOL DEOL 
[101] 1 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[102] 2 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[103] 3 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[104] 4 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[105] 5 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[106] 6 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[107] 7 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[108] 8 [____] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
Megjegyzés: A 14, 15, 16 attribútum csak az alaplapi 1-4 zóna esetén használható. 
Megjegyzés: *Ezen mezők a Szekció [001]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek. 
Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával 
lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready 
(Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható. 
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Rendszer id őzítők: 
[168] Nyári id őszámítás átállás (el őreállítás) 
   Gyári érték Beállított 
 Hónap  003  [__I__I__] 
 Hét  005  [__I__I__] 
 Nap  000  [__I__I__] 
 Óra  001  [__I__I__] 
 Növelés  001  [__I__I__] 

[169] Téli id őszámítás átállás (visszaállítás) 
   Gyári érték Beállított 
 Hónap  010  [__I__I__] 
 Hét  005  [__I__I__] 
 Nap  000  [__I__I__] 
 Óra  001  [__I__I__] 
 Csökkentés 001  [__I__I__] 

[170] PGM kimenet id őzítés  
Gyári érték:005 [__I__I__] Érvényes beírás 001-255 másodperc 

[175] Automata élesítés elhalasztási id őzítő 
Gyári érték:000 [__I__I__] Érvényes beírás 000-255 perc, 000 a tiltás 

[176] Keresztzóna / Rend őrségi kód id őzítő 
Gyári érték:060 [__I__I__] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc 
 

Automata élesítések programozása 
[181] Automata élesítési id ők 
Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag tiltva van 9999-el. 
Bevihető érvényes adatok: 0000-2359. 
Megjegyzés: Az automatikus élesítés működését a [*][6] funkciókon belül engedélyezni kell (2). 
Gyári érték: 9999 [__I__I__I__] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999) 

[190] Nincs mozgás élesítés el őriasztás id őzítése 
Gyári érték: 001 [__I__I__] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs előriasztás 

[191] Nics mozgás élesítés id őzítők programozása 
Gyári érték:000  [__I__I__] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve,  

[199] Automata élesítés el őriasztás id őzítő 
Gyári érték: 004 [__I__I__] Érvényes beírás 001-255 perc 
 

6. fejezet - Kommunikátor programozása 
Telefonszámok: 
Megjegyzés: A [301]-[353] szakaszok gyárilag [F] értékkel vannak feltöltve! /Kivéve: 304/ 
Megjegyzés: A következők közül választhat speciális funkciókat: "Hex B" - a [*] billentyű a nyomógombos telefonon;  
"Hex C" - a [#] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex D" - a panel vár a tárcsahangra; "Hex E" - 2 másodperces szünet;  
"Hex F" - telefonszám vége jelző 
Megjegyzés: A szöveges billentyűzeten megjelenő "D" karaktert ne törölje. 

[301] Els ő telefonszám (32 számjegy)  
[DI__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[302] Második telefonszám (32 számjegy) 
[DI__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy) 
[DI__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód 
[__I__I__I__I__I__] Gyári érték: DB70EF /*70/ A nem használt számjegyeket írja át Hex F-re 
Megjegyzés: Mind a hat számjegyet át kell írni a változtatás elmentéséhez! A nem használt számjegyeket ’F’ értékkel kell feltölteni. 

[305] Negyedik telefonszám (32 számjegy) 
[DI__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[310] Rendszerazonosító kód:  
Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyes azonosító kódot. Ha az utolsó két 
számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja. 
[__I__I__I__I__I__]  Rendszerazonosító kód  

Üzenetkódok: 
[320] Riasztási üzenetkódok  
  Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 
  [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[324] Riasztás visszaállási üzenetkódok 
  Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 
  [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[328] Egyéb riasztási üzenetkódok 
[__I__] 1. Kényszerített riasztás [__I__] 5. Zónabővítő felügyelet visszaállás 
[__I__] 2. Riasztás utáni nyitás [__I__] 6. Keresztzóna / Rendőrségi kód riasztás 
[__I__] 3. Rontott zárás [__I__] 7. Betörés nem ellenőrzött 
[__I__] 4. Zónabővítő felügyelet riasztás [__I__] 8. Riasztási kommunikáció törölve 
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[329] Els őbbségi riasztás és visszaállás üzenetkódok 
[__I__] 1. Billentyűzet [F] Tűz riasztás [__I__] 5. Billentyűzet [F] Tűz visszaállás 
[__I__] 2. Billentyűzet [A] Segélykérés riasztás [__I__] 6. Billentyűzet [A] Segélykérés visszaáll. 
[__I__] 3. Billentyűzet [P] Pánik riasztás [__I__] 7. Billentyűzet [P] Pánik visszaállás 
[__I__] 4. Későbbi felhasználásra [__I__] 8. Későbbi felhasználásra 

[330] Szabotázs üzenetkódok 
 Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[334] Szabotázs visszaállási üzenetkódok 
 Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok  
[__I__] 1. Általános rendszer szabotázs [__I__] 3. Billentyűzet kizárás 
[__I__] 2. Általános rendszer szabotázs visszaállás 

[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok 
[339]  Kód 1 Kód 2 Kód 3 Kód 4 Kód 5 Kód 6 Kód 7 Kód 8 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
 Kód 9 Kód 10 Kód 11 Kód 12 Kód 13 Kód 14 Kód 15 Kód 16 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
[340]  Kód 17 Kód 18 Kód 19 Kód 20 Kód 21 Kód 22 Kód 23 Kód 24 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
 Kód 25 Kód 26 Kód 27 Kód 28 Kód 29 Kód 30 Kód 31 Kód 32 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok  
[__I__] 1. Későbbi felhasználásra [__I__] 6. Részleges zárás 
[__I__] 2. Későbbi felhasználásra [__I__] 7. Speciális zárás 
[__I__] 3. Későbbi felhasználásra [__I__] 8. Késői zárás 
[__I__] 4. Későbbi felhasználásra [__I__] 9. Kilépési hiba 
[_0I_0] 5. Automata zónakiiktatás  

[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok 
[342]  Kód 1 Kód 2 Kód 3 Kód 4 Kód 5 Kód 6 Kód 7 Kód 8 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
 Kód 9 Kód 10 Kód 11 Kód 12 Kód 13 Kód 14 Kód 15 Kód 16 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
[343]  Kód 17 Kód 18 Kód 19 Kód 20 Kód 21 Kód 22 Kód 23 Kód 24 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
 Kód 25 Kód 26 Kód 27 Kód 28 Kód 29 Kód 30 Kód 31 Kód 32 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok  
[__I__] 1. Későbbi felhasználásra [__I__] 5. Későbbi felhasználásra 
[__I__] 2. Későbbi felhasználásra [__I__] 6. Automata élesítés törlése 
[__I__] 3. Későbbi felhasználásra [__I__] 7. Speciális nyitás 
[__I__] 4. Későbbi felhasználásra [__I__] 8. Későbbi felhasználásra 

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai  
[__I__] 1. Akkumulátor hiba riasztás [__I__] 5. Segéd tápegység hiba riasztás 
[__I__] 2. AC hiba riasztás [__I__] 6. Későbbi felhasználásra 
[__I__] 3. Sziréna áramkör hiba riasztás [__I__] 7. Általános rendszer hiba 
[__I__] 4. Tűzzóna hiba riasztás [__I__] 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás 

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkód jai  
[__I__] 1. Akkumulátor hiba visszaállás [__I__] 5. Segéd tápegység hiba visszaállás 
[__I__] 2. AC hiba visszaállás [__I__] 6. TLM hiba kód visszaállás 
[__I__] 3. Sziréna áramkör hiba visszaállás [__I__] 7. Általános rendszer hiba visszaállás 
[__I__] 4. Tűzzóna hiba visszaállás [__I__] 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállás 
  [__I__] 9. Hideg indítás 

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok 
[__I__] 1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód [__I__] 8. Rendellenesség Kód 
[__I__] 2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód [__I__] 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás 
[__I__] 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód  [__I__] 10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll 
[_0I_0] 4. DLS kapcsolódás BE  [_0I_0] 11. Telepítői kilépés 
[_0I_0] 5. DLS kapcsolódás KI  [_0I_0] 12. Telepítői belépés 
[__I__] 6. Általános zóna hiba riasztás [__I__] 13. 3.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód 
[__I__] 7. Általános zóna hiba visszaállás [__I__] 14. 4.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód 

[348] Teszt átvitel üzenetkódok 
[__I__] 1. Séta teszt vége kód [__I__] 3. Periodikus teszt átviteli kód 
[__I__] 2. Séta teszt kód [__I__] 4. Rendszer teszt kód 

[350] Kommunikátor formátum – opciók 
[__I__] 1. Gyári: 04 1. telefonszám [__I__] 3. Gyári: 04 3. telefonszám 
[__I__] 2. Gyári: 04 2. telefonszám [__I__] 4. Gyári: 04 4. telefonszám 
 
01 20BPS, 1400Hz handshake 04 SIA FSK    08 10BPS, 2300Hz handshake 
02 20BPS, 2300Hz handshake 06 Residential   09 Private line 
03 DTMF CONTACT ID  07 10BPS, 1400Hz handshake  
Megjegyzés: A Residential formátum nem okoz kommunikációs hibát sikertelen jelentés esetén. 
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Kommunikátor hívásirány opciók: 
[351] Riasztás / visszaállás hívásirányok: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Opció Tel szám1. Tel. szám2. Tel. szám3.Tel. szám4.       Későbbi felhasználásra 
 Gyári BE KI KI KI BE KI KI KI 
  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

[359] Szabotázs / visszaállás hívásirányok: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Opció Tel szám1. Tel. szám2. Tel. szám3.Tel. szám4.       Későbbi felhasználásra 
 Gyári BE KI KI KI BE KI KI KI 
  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

[367] Nyitás / zárás hívásirányok 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Opció Tel szám1. Tel. szám2. Tel. szám3.Tel. szám4.       Későbbi felhasználásra 
 Gyári KI KI KI KI KI KI KI KI 
  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

[375] Karbantartási riasztás / visszaállás hívásirá nyok 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Opció Tel szám1. Tel. szám2. Tel. szám3.Tel. szám4.       Későbbi felhasználásra 
 Gyári BE KI KI KI BE KI KI KI 
  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Opció Tel szám1. Tel. szám2. Tel. szám3.Tel. szám4.       Későbbi felhasználásra 
 Gyári BE KI KI KI BE KI KI KI 
  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

[377] Kommunikációs változók 
Gyári 
003 [__I__I__] Riasztás számláló (riasztás / visszaállás) (001-014 átvitel, 000 = tiltva)  
003 [__I__I__] Riasztás számláló (szabotázs / visszaállás) (001-014 átvitel, 000 = tiltva)  
003 [__I__I__] Riasztás számláló (karbantartás / visszaállás) (001-014 átvitel, 000 = tiltva)  
000 [__I__I__] Átviteli késleltetés    (001-255 másodperc)  
030 [__I__I__] AC hiba kommunikáció késleltetés  (001-255 perc / óra*)  
002 [__I__I__] TLM hiba késleltetés   (003-255)  
030 [__I__I__] Teszt átvitel időköz (vezetékes)  (001-255 nap)  
007 [__I__I__] Későbbi felhasználásra 
030 [__I__I__] Rendellenesség átviteli ciklus   (000-255 nap / óra**)  
000 [__I__I__] Kommunikáció törlési időablak  (000-255 perc)  
Megjegyzés:  Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.  
* Függ a [382] Opció 6-os pontjától. 
** Függ a [380] Opció 8-as pontjától 

[378] A teszt átvitel id őpontja  
Gyári érték: 9999 [__I__I__I__] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel) 

Kommunikátor opciók: 
[380] Els ő kommunikációs opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] Kommunikáció engedélyezve Kommunikáció tiltva  
2 KI [____] Visszaállás sziréna kikapcsolási idő után  Visszaállás a zónát követi  
3 KI [____] Impulzus tárcsázás DTMF tárcsázás  
4 KI [____] Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál  DTMF tárcsázás minden hívásnál  
5 KI [____] Későbbi felhasználásra 
6 KI [____] Felváltva tárcsáz (elsődleges és tartalék) Próbálkozások elsődleges számra, majd a tartalék számra 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra  
8 KI [____] Rendell. követi a zónaaktivitást (órák) Rendell. Élesítést követi (napok)  

[381] Második kommunikációs opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál Billentyűzeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva  
2 KI [____] Későbbi felhasználásra 
3 KI [____] SIA programozott jelentéskódot küld  SIA automatikus jelentéskódot küld   
4 KI [____] Zárás megerősítés engedélyezett Zárás megerősít tiltva  
5 KI [____] Későbbi felhasználásra  
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Contact ID programozott jelentéskódot küld Contact ID automatikus jelentéskódot küld   
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 

[382] Harmadik kommunikációs opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Későbbi felhasználásra  
2 KI [____] Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt Riasztási kommunikáció tiltva séta teszt alatt  
3 KI [____] Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng. Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva  
4 KI [____] Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve Hívásvárakoztatás törlés tiltva 
5 KI [____] Későbbi felhasználásra 
6 KI [____] AC hiba átvitel késleltetése órákban AC hiba átviteli késleltetése percekben 
7 KI [____] Residential tárcsázás próbálkozás 1 Residential tárcsázás próbálkozás a beállított 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 
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[383] Negyedik kommunikációs opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Későbbi felhasználásra 
2 KI [____] Telefonszám 2 a Telefonszám 1 tartaléka  Telefonszám 2 nem a Telefonszám 1 tartaléka 
3 KI [____] Telefonszám 3 a Telefonszám 2 tartaléka Telefonszám 3 nem a Telefonszám 2 tartaléka 
4 KI [____] Telefonszám 4 a Telefonszám 3 tartaléka Telefonszám 4 nem a Telefonszám 3 tartaléka 
5 BE [____] FTC esemény kommunikálása engedélyezve FTC esemény kommunikálása tiltva 
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 
 

7. fejezet - Letöltési opciók 
[401] Els ő letöltési opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Üzenetrögzítő / kettős hívás engedélyezve Üzenetrögzítő / kettős hívás tiltva 
2 BE [____] Felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot Felhasználó nem engedélyezheti a DLS ablakot  
3 KI [____] Visszahívás engedélyezve Visszahívás tiltva 
4 KI [____] Felhasználó által indított hívás eng. Felhasználó által indított hívás tiltva 
5 KI [____] Automata eseménytár feltöltés engedélyezve Automata eseménytár feltöltés tiltva 
6 KI [____] 300 Baud-os hívás 110 Baud-os hívás 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 

[402] A letölt ő számítógép telefonszáma (32 számjegy)  
[DI__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[403] A letöltés hozzáférési kódja  
Gyári érték: 140400 [__I__I__I__I__I__] 6 hexadecimális számjegy 

[404] Letöltési panel azonosító kód  
Gyári érték: 140400 [__I__I__I__I__I__] 6 hexadecimális számjegy 

[405] Üzenetrögzít ő / kettős hívás id őzítő  
Gyári érték: 060 [__I__I__] Értéke:001-255 sec. 

[406] Csengetések száma válaszadáshoz  
Gyári érték: 000 [__I__I__] Értéke:000-255 
 

8. fejezet - PGM kimenetek 
PGM kimenet attribútumok 
[501]-[514] PGM kimenet attribútum 
Csak a PGM attribútum listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. 
A PGM opciók a [009], [010] és a [011] szakaszban adhatók meg. 
PGM attribútumok gyári beállítása (I = attribútum BEkapcsolva; N = attribútum KIkapcsolva); 
Attribútum:  
                                          
                               BE   
 
                               KI    

1 
 
Nem használt 
 
- 

2  
 
Nem használt 
 
- 

3  
 
Nem invertált 
 
Invertált 

4  
 
Időzítő Követés 
BE 
KI 

5  
 
Kód szükséges 
 
Nem szüks.kód 

PGM opció       
[01]  Betörés / Tűz sziréna   I   
[03] Érzékelő újra indítás   I   
[04] 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)   I   
[05] Élesített állapot   I   
[06] Üzemkész állapot   I   
[07] Billentyűzet csipogó követő   I   
[08]  Kisegítő impulzus   I   
[09] Külön táblázatban      
[10] Külön táblázatban      
[11] Rendszer szabotázs   I N  
[12]  TLM és Riasztás   I   
[13] Kissoff   I   
[14] Indító föld impulzus   I   
[15] Távvezérelhető kimenet (DLS)   I   
[17]  Távozó élesítés   I   
[18] Otthonmaradó élesítés   I   
[19] Kimeneti parancs #1   I I I 
[20] Kimeneti parancs #2   I I N 
[21]  Kimeneti parancs #3   I I N 
[22]  Kimeneti parancs #4   I I N 
[25]  Késleltetett riasztás és tűz sziréna   I   
[27]  Rendőrségi kód kimenet   I   
[29]  Külön táblázatban      
[30] Riasztási memória állapot   I   
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Attribútum  1 2 3 4 5 6 7 8 
PGM opció  
                             BE 
                             KI 

Szerviz 
Szükség 
Tiltva 

 
AC hiba 
Tiltva 

TLM 
Hiba 
Tiltva 

 
FTC 
Tiltva 

Zóna  
Hiba 
Tiltva 

Zóna 
Szabotázs 
Tiltva 

Zóna 
akku hiba 
Tiltva 

Óra elvesz-
tése 
Tiltva 

[09] Rendszer hiba I I I I I I I I 
PGM opció  
                             BE 
                             KI 

Betörés 
Esemény 
Tiltva 

Tűz 
Esemény 
Tiltva 

Pánik 
Esemény 
Tiltva 

Orvos 
Esemény 
Tiltva 

Felügy. 
Esemény 
Tiltva 

Elsőbbség 
esemény 
Tiltva 

Kénysz. 
Esemény 
Tiltva  

Időzítés 
követése 
Kapcsolt 

[10] Rendszer esemény I I I I I I I  N 
PGM opció  
                             BE 
                             KI 

  Nem inv. 
Invertált  

    Kapcsolat 
ÉS  
VAGY 

[29] Zónakövető N N N N N N N N 
 
Szekció PGM# Típus 1 2 3 4 5 6 7 8 

Központ 
[501] 1 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[502] 2 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

PC5208 
[503] 3 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[504] 4 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[505] 5 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[506] 6 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[507] 7 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[508] 8 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[509] 9 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[510] 10 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

PC5204 
[511] 11 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[512] 12 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[513] 13 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[514] 14 (    ) [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
 

PGM kimenet zónához rendelése 
[551]-[564] PGM kimenet zónához rendelése 
Megjegyzés: A PGM típusok [29] Zónakövető kimenet esetén a megfelelő zónák választhatóak ki a 8 zónából. 
Szekció PGM# Attribútum 1 2 3 4 5 6 7 8 
  Zóna Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 

Központ 
[551] 1  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[552] 2  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

PC5208 
[553] 3  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[554] 4  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[555] 5  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[556] 6  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[557] 7  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[558] 8  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[559] 9  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[560] 10  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 

PC5204 
[561] 11  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[562] 12  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[563] 13  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
[564] 14  [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
 

9. fejezet - Kib ővített üzenetkódok 
[601] Zárási (élesítési) üzenetkódok 
 Kód 33 Kód 34 Kód 35 Kód 36 Kód 37 Kód 38 Kód 39 Kód 40 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 

[605] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok 
 Kód 33 Kód 34 Kód 35 Kód 36 Kód 37 Kód 38 Kód 39 Kód 40 
 [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] [__I__] 
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10. fejezet - Nemzetközi beállítások 
[700] Óra állítás 
Gyári érték: 60 [__][__] (Érvényes érték: 01-99 másodperc) 

[701] Els ő nemzetközi opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] 50Hz AC 60Hz AC 
2 KI [____] Időalap belső kristály Időalap az AC hálózat 
3 KI [____] AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva 
4 KI [____] Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel Minden szabotázs követi a visszaállást 
5 KI [____] 6 számjegyű felhasználói kód 4 számjegyű felhasználói kód 
6 KI [____] Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve Foglalt vonalhang azonosítás tiltva 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 

[702] Második nemzetközi opciós kód  
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 KI [____] Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67 Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60 
2 BE [____] Erőltetett tárcsázás engedélyezve Erőltetett tárcsázás tiltva 
3 KI [____] Későbbi felhasználásra 
4 KI [____] 1600 Hz Handshake Normál handshake 
5 KI [____] Azonosító (ID) hang engedélyezve Azonosító (ID) hang tiltva 
6 KI [____] 2100 Hz Azonosító hang 1300 Hz azonosító hang 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 

[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között  
Gyári érték: 003 [__I__I__] (Értéke: 000-255 másodperc) 
 

11. fejezet - Speciális Telepít ői funkciók 
[900] Panel verzió kijelzése 

[901] Telepít ői séta teszt mód engedélyezése / tiltása 

[902] Modul felügyelet újraindítása 

[903] Modul felügyelet kijelzés 

[990] Telepít ői kizárás engedélyezve 
[990][Telepítői kód][990] 

[991] Telepít ői kizárás tiltva 
[991][Telepítői kód][991] 

[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállí tása 
[999][Telepítői kód][999] 
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„A” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billenty űzetek programozása 
PK55XX billenty űzetek: 
• PK5500 LCD billentyűzet 
• PK5501 IKON billentyűzet 
• PK5508 LED billentyűzet 
• PK5516 LED billentyűzet 

RFK55XX billenty űzetek: 
• RFK5500 LCD billentyűzet 
• RFK5501 IKON billentyűzet 
• RFK5508 LED billentyűzet 
• RFK5516 LED billentyűzet 

 
 
Az RFK jelzésű billentyűzetek veze-
ték nélküli vevőegységgel vannak 
egybeépítve. 

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 es etén.) 
A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd 
a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen 
látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői 
kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna cím-
ke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és 
áttölthetőek a további billentyűzetekre. 

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.) 
LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a háttér világítási fényerő opció. A billentyűzetről lehetőség nyílik 10 különféle háttér-
világítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. 
Ezzel kilép. 

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKO N esetén.) 
A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. 
Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép. 

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)  
LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle 
kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. 
Ezzel kilép. 

Billenty űzet csipogó szabályozása 
LCD billentyűzeten a [*][6] menüből is elérhető a zümmer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle 
billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.  
A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. 
Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép. 
 
A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. 
Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik. 
 

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába 
A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt 
szekció három karakteres számát. 

Idő opció 
A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-
ig. Az időbeállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. 
Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelezve. 

Riasztás kijelzés élesített állapotban 
Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével. 

Vészhelyzeti gomb opció 
Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói 
füzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet. 

Ajtócseng ő funkció zóna nyitáskor és záráskor 
A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. 
Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével. 

Ajtócseng ő hangok: 
[1] 4 gyors csipogás (gyári) 
[2] Bing-Bing hang (azonos tónus) 
[3] Ding-Dong hang (változó tónus) 
[4] „Riasztó” hang 

Zóna bemenet / PGM kimenet 
Az PK55XX/RFK55XX billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére, 
ill. programozható helyi PGM kimenetként is. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. A követendő PGM száma a 
Szekció [080]-ban adható meg. Helyi PGM-ként a vezérlés funkcióbillentyűvel oldható meg. A helyi PGM lehet kétállapotú, vagy 
impulzusos is. Az impulzusidő a Szekció [082]-ben állítható be. A helyi PGM lehetőség csak V1.1 és újabb esetén használható. 

Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.) 
A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasz-
náló számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik: 
Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát. 
A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá. 
Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A 
számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot: 
[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5 
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz 
A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz. 
Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az 
ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat 
karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt. 
A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. 
Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett. 
Megjegyzés: A címkék programozása rész a [*][6][Mesterkód] Felhasználói funkció részből is elérhető, így a felhasználói is átírhatja 
a zónák címkéit. 
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A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot, majd nyomja le a [*] billentyűt.  

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5 500/PFK5500 esetén.) 
Gyári: „Zone 1” – „Zone 64” [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
    [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64” [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Jegyezze be a zónacímkéket a táblázatba! 
    [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK55 00 esetén.) 
Gyári: „Fire Zone”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
    [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
Gyári: „Tűz zóna”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
    [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakt er) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.) 
Gyári: „System Has”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
 „Failed to Arm”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
Gyári: „A rendszer”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
 „nem élesíthető”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 ka rakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.) 
Gyári: „Alarm Occurred”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
 „While Armed <>”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
Gyári: „Riasztás történt”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
 „élesítés alatt”  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

[071] Els ő felhasználói kijelz ő maszk 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] [P] Pánik gomb kijelzés bekapcsolva [P] Pánik gomb kijelzés kikapcsolva 
2 BE [____] Auto. élesítés beállítás kijelzés bekapcs. Auto. élesítés beállítás kijelzés kikapcsolva 
3 BE [____] Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva 
4 BE [____] Követő élesítés kijelzés bekapcsolva Követő élesítés kijelzés kikapcsolva 
5 KI [____] Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva 
6 KI [____] Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva 
7 KI [____] Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva 
8 KI [____] Zene bemenet kijelzés bekapcsolva Zene bemenet kijelzés kikapcsolva 

[072] Második felhasználói kijelz ő maszk 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs. Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva 
2 KI [____] Későbbi felhasználásra 
3 KI [____] Sétateszt kijelzés engedélyezve Sétateszt kijelzés tiltva 
4 BE [____] Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva 
5 BE [____] Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva 
6 KI [____] Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva 
7 KI [____] Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra  

[073] Letöltött üzenet kijelzése 
Gyári: 003 [__I__I__] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések 
számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.) 

[074] Billenty ű opciók 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] [F] Tűz gomb engedélyezve [F] Tűz gomb tiltva  
2 BE [____] [A] Segélykérő gomb engedélyezve [A] Segélykérő gomb tiltva 
3 BE [____] [P] Pánik gomb engedélyezve [P] Pánik gomb tiltva  
4 KI [____] Későbbi felhasználásra 
5 KI [____] Későbbi felhasználásra 
6 KI [____] Későbbi felhasználásra 
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Későbbi felhasználásra 

[076] Els ő billenty űzet opciók 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] Felhasználói kód kijelzés programozás alatt "X" jelzés programozás alatt 
2 KI [____] Helyi óra kijelzés engedélyezve Helyi óra kijelzés tiltva 
3 KI [____] Helyi óra 24 órás kijelzés Helyi óra AM/PM kijelzés 
4 BE [____] Riasztási memória léptetés engedélyezve Riasztási memória léptetés tiltva 
5 KI [____] Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva 
6 BE [____] Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve Kiiktatási opciók kijelzése tiltva  
7 KI [____] Későbbi felhasználásra 
8 KI [____] Nyitott zónák automata léptetése Nem lépteti a nyitott zónákat 

[077] Második billenty űzet opciók 
Opció Gyári/Állapot BE KI 
1 BE [____] Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre tiltva 
2 BE [____] Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállásra Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállásra tiltva 
3 KI [____] "Z/P" csatlakozó PGM kimenet "Z/P" csatlakozó zóna bemenet 
4 BE [____] Nyelvválasztás menü bármikor elérhető Nyelvválasztás menü csak programozói módból 
5 KI [____] Power LED engedélyezve Power LED tiltva 
6 BE [____] Power LED az AC jelenlétét jelzi Power LED az AC hiányát jelzi 
7 KI [____] Riasztási memória kijelzés élesítés alatt Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva 
8 KI [____] Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva 
Megj: Az Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés engedélyezéséhez programozni kell a billentyűzeti zónát a Szekció [020]-ban, zóna-
definíciót kell adni a Szekció [001]..[004]-ben, és partícióhoz kell rendelni a Szekció [202]-[265]-ben. Csak egy opció választható ki 
a billentyűzeti be/kimenet programozásából (zónabemenet, PGM kimenet, vagy alacsony hőmérséklet figyelmeztetés). Ha progra-
mozva van, akkor +6 (+/- 2) °C-nál kerül riasztásba és +9 (+/- 2) °C-nál áll helyre. 
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[080] Követend ő PGM 
Gyári: 01 [__I__] Értéke:01-14 PGM#, 15: Helyi PGM kétállapotú, 16: Helyi PGM impulzusos 
A 15, 16 értéke csak V1.1 és újabb esetén használható 
Megjegyzés: Ez a beállítás annak a billentyűzetnek a PGM kimenetére vonatkozik, amelyiken belép ebbe a szekcióba. 

[082] Helyi PGM impulzus aktiválási ideje (Csak V1. 1 és újabb esetén.) 
Gyári: 00 [__I__] Percek (Érvényes értékek: 00-99) 
Gyári: 05 [__I__] Másodperc (Érvényes értékek: 00-99) 

Partíció címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.) 

Szekció Partíció Címke 
[101] 1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: System  Rendszer 
[102] 2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 2 Partíció 2 
[103] 3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 3 Partíció 3 
[104] 4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 4 Partíció 4 
[105] 5 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 5 Partíció 5 
[106] 6 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 6 Partíció 6 
[107] 7 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 7 Partíció 7 
[108] 8 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Gyári: Partition 8 Partíció 8 

Kimeneti parancs címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén. ) 
Gyári: „Command_O/P_1” – „Command_O/P_4” 

Szekció Partíció Kimeneti parancs címke 
[120] 1 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[121] 1 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[122] 1 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[123] 1 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[124] 2 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[125] 2 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[126] 2 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[127] 2 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[128] 3 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[129] 3 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[130] 3 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[131] 3 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[132] 4 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[133] 4 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[134] 4 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[135] 4 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[136] 5 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[137] 5 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[138] 5 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[139] 5 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[140] 6 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[141] 6 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[142] 6 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[143] 6 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[144] 7 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[145] 7 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[146] 7 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[147] 7 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[148] 8 #1 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[149] 8 #2 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[150] 8 #3 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 
[151] 8 #4 [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

Ajtócseng ő hang programozás: 
Zóna  Megnevezés  [1] [2] [3] [4] 
     4 gyors Bing-Bing Ding-Dong Sziréna 
[201] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[202] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[203] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[204] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[205] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[206] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[207] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[208] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[209] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[210] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[211] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[212] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[213] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[214] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[215] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[216] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
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[217] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[218] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[219] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[220] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[221] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[222] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[223] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[224] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[225] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[226] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[227] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[228] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[229] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[230] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[231] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[232] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[233] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[234] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[235] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[236] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[237] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[238] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[239] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[240] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[241] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[242] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[243] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[244] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[245] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[246] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[247] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[248] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[249] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[250] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[251] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[252] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[253] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[254] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[255] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[256] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[257] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[258] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[259] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[260] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[261] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[262] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[263] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 
[264] [_____________________] [__] [__] [__] [__] 

[994][*] Globális ajtócseng ő hang beállítás (Csak V1.1 és újabb esetén.) 
1. lépés - Fejezze be az ajtócsengő hangok programozását teljesen. 
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz. 
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [994] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyom-
ja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott ajtócsengő információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billen-
tyűzetéhez. 
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez. 

[995][*] Billenty űzet opciók gyári alapértékre állítása 

[996][*] Billenty űzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/ RFK5500 esetén.) 
Megjegyzés: A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar 
nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe 
([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített 
címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a 
zóna címkék, és áttölthetőek a további billentyűzetekre. 

[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5 500 esetén.) 

[998][*] Globális címkézés (Csak PK5500/RFK5500 ese tén.) 
Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükség-
telen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A 
címkék továbbítása az alábbiak szerint történik: 
1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen. 
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz. 
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyom-
ja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez. 
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez. 

[999][*] Billenty űzet EEPROM gyári alapértékre állítása 
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Zóna programozás összefoglalása: 
 
Zóna- Zóna címke Zónatípus   
szám Jelentéskód  Riasztás  Visszaállás  Szabotázs  Visszaállás 

Z1 [LCD 001] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 01 [__I__]  

   [320] 01 [_I_] [324] 01 [_I_] [330] 01 [_I_] [334] 01 [_I_] 

NC/EOL/DEOL [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__] Zóna attribútum [101] [__I__I__I__I__I__I__I__ I__I__]  

 

Z2 [LCD 002] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _] [001] 02 [__I__]  

   [320] 02 [_I_] [324] 02 [_I_] [330] 02 [_I_] [334] 02 [_I_] 

NC/EOL/DEOL [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__] Zóna attribútum [102] [__I__I__I__I__I__I__I__ I__I__]  

 

Z3 [LCD 003] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 03 [__I__] 

   [320] 03 [_I_] [324] 03 [_I_] [330] 03 [_I_] [334] 03 [_I_] 

NC/EOL/DEOL [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__] Zóna attribútum [103] [__I__I__I__I__I__I__I__ I__I__]  

 

Z4 [LCD 004] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 04 [__I__] 

   [320] 04 [_I_] [324] 04 [_I_] [330] 04 [_I_] [334] 04 [_I_] 

NC/EOL/DEOL [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__] Zóna attribútum [104] [__I__I__I__I__I__I__I__ I__I__]  

 

Z5 [LCD 005] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 05 [__I__] 

   [320] 05 [_I_] [324] 05 [_I_] [330] 05 [_I_] [334] 05 [_I_] 

  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Zóna attribútum [105] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  

 

Z6 [LCD 006] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 06 [__I__] 

   [320] 06 [_I_] [324] 06 [_I_] [330] 06 [_I_] [334] 06 [_I_] 

  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Zóna attribútum [106] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] 

 

Z7 [LCD 007] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 07 [__I__] 

   [320] 07 [_I_] [324] 07 [_I_] [330] 07 [_I_] [334] 07 [_I_]  

  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Zóna attribútum [107] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  

 

Z8 [LCD 008] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ _I__] [001] 08 [__I__] 

   [320] 08 [_I_] [324] 08 [_I_] [330] 08 [_I_] [334] 08 [_I_] 

  [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__] Zóna attribútum [108] [__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  

 

*Zóna attribútumok: 
Opció 1: Hangos / csendes Opció 2: Folyamatos / szaggatott Opció 3: Ajtócsengő 
Opció 4: Kiiktatható Opció 5: Kényszerített élesítésű  Opció 6: Riasztás számláló 
Opció 7: Átviteli késleltetés Opció 8: Későbbi felhasználásra Opció 9: Keresztzóna 
Megjegyzés: A 14(NC), 15(EOL), 16(DEOL) attribútumok a huroklezárás meghatározáshoz csak az alaplapi 1-4 zóna esetén hasz-
nálható. 
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Jegyzet 
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Garanciális feltételek: 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabály-
ban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, 
billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anya-
gokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra 
a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálat-
hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy 
kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfe-
szültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az 
eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital 
Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilat-
kozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle 
felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen esemé-
nyek következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. 
Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres 
ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék 
nem az elvárásoknak megfelelően működik. 
 
A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát 
a forgalmazó / gyártó fenntartja. 
 
A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki hátteret és szak-
szervizt.  
 
A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni. 
*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szirénák. 
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