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جدول محتویات
35برنامه ریزی سیستم2جدول محتویات

37برنامه ریزی صرفه جویی در نور روز2ورود به مد برنامه ریزی
38برنامه ریزی پارتیشن2ریست کردن کدها و پنل

39برنامه ریزی ارتباطات3منوی سریع نصاب
44برنامه نویسی 6WinLoadکلیات سیستم

44دیگر تنظیمات و مدها6برنامه ریزی صفحه کلید بی سیم
45ضمیمۀ 1: کدهای شناسایی تماسی 7Ademcoبرنامه ریزی سیستم سیم بندی شده

47ضمیمۀ 2: کد لیست اتوماتیک گزارش8برنامه ریزی سیستم بی سیم
49ضمیمۀ 3: ورود و نمایش داده10برنامه نویسی زون

50نمایش اشکاالت بوجود آمده16برنامه نویسی صفحه کلید
50کلیدهای کاربردی نصاب17برنامه نویسی خروجی های قابل برنامه نویسی

51اتصاالت سخت افزار24برنامه نویسی کاربر
)REM2-MG( 27نمایشگر از راه دور دوطرفهWinLoad 54اتصال به

)RPT1-MG( 28برنامه نویسی تکرار کنندۀ بی سیمWinLoad 54به روز در آوردن نرم افزار با استفاده از
)MG32LRF( 55نصب جعبۀ فلزی31برنامه نویسی صفحه کلید بی سیم

)MG32LCD( LCD 33برچسب های صفحه کلید

اطالعات جزئی تر را می توان در کتاب راهنمای Installation & Reference، قابل دانلود از وب سایت com.Paradox تهیه کرد.

پیشنهادات یا یادآوری    اخطار یا اطالعات مهم
     

     منوی سریع )صفحۀ 3(

ورود به مد برنامه نویسی
  مهم: برای ورود به مد برنامه نویسی مد StayD باید غیرفعال شود. برای غیر فعال کردن مد StayD کلیدهای ]OFF[+]CODE[+]OFF[ را بفشارید.

1. کلید ]ENTER[ را بفشارید.
2. ]کد نصاب[ یا ]کد نگهداری[ خود را وارد کنید.

3. عدد سه رقمی ]SECTION[ بخشی را که می خواهید برنامه نویسی کنید، وارد کنید.
4. اطالعات مورد نیاز را وارد کنید.

ریست کردن کدها و پنل
از کد نصاب برای وارد شدن به مد برنامه نویسی استفاده می شود، که به شما امکان می دهد همه چیز را کد نصاب )پیش فرض: 000000/0000(

بغیر از کد کاربر برنامه نویسی کنید. برای تغییر دادن کد پیش فرض، به بخش ]397[ در صفحۀ 24 بروید 
و به بخش ]701[ گزینۀ ]1[ در صفحۀ 35 مراجعه کنید.

کد تعمیرات و نگهداری )بدون پیش 
فرض(

از کد تعمیرات و نگهداری برای ورود به مد برنامه نویسی استفاده می شود، که به شما امکان می دهد همه 
چیز را بغیر از کدهای کاربر و تنظیمات مربوط به ارتباطات برنامه نویسی کنید. )بخش های ]395[، ]397[، 
]398[، ]815[، ]816[، ]817[، ]910[ و ]911[(. برای تنظیم کد پیش فرض، به بخش ]398[ در صفحۀ 

24 بروید و به بخش ]701[ گزینۀ ]1[ در صفحۀ 35 مراجعه کنید.
فرض:  )پیش  سیستم  اصلی  کد 

 )123456/1234
کد اصلی سیستم می تواند از هر روش مسلح سازی استفاده کند و می تواند کدهای کاربران را برنامه نویسی 
کند. برای تغییر کد پیش فرض، به بخش ]399[ در صفحۀ 24 بروید و به بخش ]701[ گزینۀ ]1[ در 

صفحۀ 35 مراجعه کنید.

سوئیچ RESET را برای مدت زمان 5 ثانیه فشرده نگه دارید. زمانیکه LED وضعیت )LED STATUS( چشمک ریست کردن پنل
بزند، سوئیچ RESET را در مدت زمان 2 ثانیه بفشارید. ولی اینکار یک مشکل ماجول باس را برطرف نخواهد 
کرد )بخش ]955[ را ببینید(. برای ریست کردن پنل به مقادیر پیش فرض با استفاده از بخش برنامه نویسی 

به بخش ]950[ مراجعه کنید.

مهم: در استفاده از یک پنل سری SP، تمام بخش ها و گزینه های بی سیم بکار گرفته نمی شوند، مگر اینکه یک RTX3-MG بهمراه پنل مورد استفاده قرار بگیرد. 

مهم: زمانیکه از یک پنل SP6000 بهمراه یک RTX3-MG استفاده می کنید، تمام صفحه کلیدهای MG32LED و MG10LEDV /H باید از نسخۀ 2.0 یا باالتر باشند.
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منوی سریع نصاب
زون ها
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. زون های برنامه نویسی شده روشن می شوند )کلید یا LED بسته به نوع صفحه کلید(. از کد تعمیرات و   + کد نصاب1
نگهداری نیز می توان استفاده کرد.

MG32LCD/MG32LED/MG32LRF = 2 رقم: 01 تا 32]شمارۀ زون[2
MG10LEDV/H = 1 رقم: 0 تا 9

زون بی سیم = پوشش را باز/بسته کنید و یا سوئیچ Tamper/Learn را بفشارید. زون سیم بندی شده = کلید ]ENTER[ را بفشارید. برای ثبت یا حذف یک زون3
حذف یک زون برنامه نویسی شده کلید ]SLEEP[ را برای 3 ثانیه بفشارید. 

به بخش برنامه نویسی زون در صفحۀ 10 برای نوع زون )تعریف زون( مراجعه کنید. نوع زون4

اختصاص پارتیشن5
]ENTER[ + ]2[ و/یا ]1[

یک زون را به یک یا هر دو پارتیشن اختصاص دهید و سپس کلید ]ENTER[ را بفشارید. بعنوان پیش فرض تمام زون ها به پارتیشن 1 
اختصاص داده می شوند 

 LEDهای پارتیشن2 ، شدت سیگنال زون بی سیم انتخابی را نشان می دهد ) LED 4 بهترین سیگنال؛ = LED 1 سیگنال ضعیف؛- بدون  LED پنل سیم بندی شده/زون صفحه نکته
کلید(

اختصاص شمارۀ زون صفحه کلید )برنامه نویسی صفحه کلید(
جزئیاتعملیاتمرحله

 ]ARM[ + ]STAY[= چشمک خواهد زد .از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد.  + ]ENTER[کد نصاب1

کلید  را بمدت 3 ثانیه فشرده نگه 2
دارید.

]STAY[ + ]ARM[ = روشن خواهد شد.

3*]ENTER[ + ]2 رقم: 01 تا 32]شمارۀ زون =MG32LCD/MG32LED
MG10LEDV/H = 1 رقم: 0 تا 9

* برای پاک کردن یک شمارۀ زون صفحه کلید، کلید ]CLEAR[ و سپس ]ENTER[ را بفشارید

تاخیرات
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد. +] کد نصاب[1

2

]1[= تاخیر ورود 1 زمان به  ثانیه3
]2[= تاخیر ورود 2 زمان به  ثانیه

]3[= تاخیر خروج )ثانیه(
]4[= قطع آژیر )دقیقه(

تاخیر ورود/خروج = ثانیه ها/ قطع آژیر = دقایق/ 000 = مقدار پیش فرض]000[ تا ]255[4

زمان و تاریخ
جزئیاتعملیات

کلید  چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد. + کد نصاب1

2]5[ + 

4]MM:HH[.13 و یا بیشتر است به مرحلۀ 6 بروید=HH زمان را وارد کنید. اگر

قالب زمان را وارد کنید. )]1[= 24 ساعت؛ ]2[=AM؛ ]PM =]3(قالب زمان5

6]YYYY/MM/DD[.تاریخ را وارد کنید
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مد تست راه رفتن
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد. + کد نصاب1

2

مد تست راه رفتن را فعال یا غیر فعال می کند.]6[3

کدهای تعمیرات و نگهداری و نصاب
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد. + کد نصاب1

2

]7[ = کد نصاب3
]8[ = کد تعمیرات و نگهداری

کد 4 یا 6 رقمی را وارد کنید. * برای پاک کردن یک کد، کلید ]SLEEP[ را برای 3 ثانیه فشرده نگه دارید. ]کد*[4

کد 4 یا 6 رقمی را مجدداً وارد کنید.]تائید کد[5

WinLoad

جزئیاتعملیاتمرحله
کلید  چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد. + کد نصاب1

2

3]9[

4*]ENTER + شماره تلفن[ ID ،WinLoad را بفشارید. * برای پاک کردن شماره تلفن  ]ENTER[ شمارۀ تلفن کامپیوتر شخصی را وارد کنید )تا 32 رقم( و کلید
پنل و پسورد کامپیوتر، کلید ]SLEEP[ را برای سه ثانیه بفشارید.

شماره شناسایی 4 رقمی پنل را وارد کنید.] IDپنل[5

رمز عبور 4 رقمی کامپیوتر را وارد کنید. رمز عبور کامپیوتر6

شمارۀ تلفن مونیتورینگ
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. + کد نصاب1

2

3]1[

4*]ENTER + [  را بفشارید. * برای پاک کردن شماره تلفن، فرمت گزارش ]شمارۀ تلفنENTER[ شمارۀ تلفن ایستگاه مونیتورینگ را وارد کنید )تا 32 رقم( و کلید
و محاسبات، کلید ]SLEEP[ را برای سه ثانیه بفشارید.

]شمارۀ گزارش پارتیشن 1[5

6]1[ = CID
]2[ = SIA

]شمارۀ گزارش پارتیشن 2[7
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5

ارتباط دهنده
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد هرچند نمی تواند شماره تلفن پشتیبانی را تغییر دهد. + کد اصلی1

2

]2[= تلفن پشتیبانی 3#
]3[= تلفن شخصی 1# 
]4[= تلفن شخصی 2#
]5[= تلفن شخصی 3#
]6[= تلفن شخصی 4#
]7[= تلفن شخصی 5#

]8[= پیجر #
4*]ENTER + [ را بفشارید. به شمارۀ تلفن بعدی می رود و اگر ]8[= پیجر # انتخاب شود به ]شمارۀ تلفنENTER[ شمارۀ تلفن )تا 32 رقم( را وارد کنید و کلید

مرحلۀ 5 می رود. برای پاک کردن یک شماره تلفن یا پیغام پیجر کلید ]SLEEP[ را برای 3 ثانیه فشرده نگه دارید.

5]ENTER + [ را بفشارید.]پیغام متنیENTER[ این مرحله تنها برای پیجر است. پیغام پیجر را وارد کرده و کلید

حذف ارتباط
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید   چشمک خواهد زد. از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد.] + کد نصاب[1

2

تمام ارتباطات با WinLoad لغو خواهد شد.]9[3

)PGM( خروجی های قابل برنامه ریزی
جزئیاتعملیاتمرحله

کلید  چشمک خواهد زد. زون های برنامه نویسی شده روشن می شوند )کلید یا LED بسته به نوع ] + کد نصاب[1
صفحه کلید( از کد تعمیرات و نگهداری نیز می توان استفاده کرد. 

2

3]PGM 2 رقم: 01 تا 16]شمارۀ = MG32LCD/MG32LED/MG32LRF
MG10LEDV/H = 1 رقم: 0 تا 9

4*]PGM [ را بفشارید. برای حذف کردن ]ثبت یا حذفENTER[ = های سیم بندی شده PGM .بی سیم = پوشش باز/بسته PGM
یک PGM، کلید ]SLEEP[ را برای 3 ثانیه بفشارید.

5]PGM 1= کلید  یا • را دنبال کنید]نوع
2= کلید → یا : را دنبال کنید

3= زون را دنبال کنید
4= آالرم را دنبال کنید

5= آژیر را دنبال کنید
ARM =6 را دنبال کنید

arm Stay =7 را دنبال کنید
arm Sleep =8 را دنبال کنید.

اگر نوع PGM از نوع 1، 2، 3 6
یا 4 باشد، ]تاخیر فعالسازی[

1= تعقیب
2= 1ثانیه

3= 5 ثانیه

4= 15 ثانیه
5= 30 ثانیه
6= 1 دقیقه

7= 5 دقیقه
8=15 دقیقه
9=30 دقیقه

اگر PGM از نوع 5 باشد، به 
PGM موجود بعدی می رود.

اگر PGM از نوع 6، 7 و یا 8 
]ENTER[ + ]2[ و/یا ]باشد، ]1

 PGM را بزنید. به]ENTER[ اگر سیستم پارتیشن بندی شده باشد، پارتیشن را انتخاب کرده و سپس
موجود بعدی می رود.

اگر PGM از نوع 1 یا 2 باشد7
]شمارۀ کنترل از راه دور دو رقمی[

01 تا 32؛ 00= تمام کنترل از راه دورها
به PGM موجود بعدی می رود.

اگر PGM از نوع 3 باشد، 
]شماره زون دو رقمی[

01 تا 32؛ 00= تمام زون ها
به PGM موجود بعدی می رود.

اگر PGM از نوع 4 باشد،
]ENTER[ + ]2[ و/یا ]1[

اگر سیستم پارتیشن بندی شده باشد، پارتیشن را انتخاب و سپس ]ENTER[ به PGM موجود بعدی می رود
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کلیات سیستم
مصرف جریانماکزیمم عدد برای هر سیستمتوضیحاتماجول

MG32LRFبی سیم 32 زون LED 872ماجول صفحه کلید mA =44/ ماکزیمم mA =مینیمم

MG10LEDV/H
MG32LED
MG32LCD

MG32I

ماجول صفحه کلید LED باسیم 10 
یا 32 زون

در مجموع 15 عدد شامل
APR-ZX8 

72 mA=44/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG10LED
148 mA=49/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG32LED
86 mA=43/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG32LCD

70 mA=30/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG32I

APR-ZX8 331ماجول توسعۀ 8 زون mA=29/ ماکزیمم mA=مینیمم
MG-RPT1257ماجول تکرارکنندۀ بی سیم ماژالن mA= میانگین
VDMP3)128شماره گیر)تلفن کننده قابل اتصال روی برد mA=28/ ماکزیمم mA=مینیمم
IP1001120ماجول اینترنت mA=90/ ماکزیمم mA=مینیمم

MG-RTX3)SP Spectra 1143ماجول توسعۀ بی سیم )تنها برای mA=61/ ماکزیمم mA=مینیمم

برنامه ریزی صفحه کلید بی سیم

زون مسیرتوضیحاتسریال#برچسب
 )نقطۀ ورود(

زون مسیرزون مسیرزون مسیر

MG32LRF 1

MG32LRF 2

MG32LRF 3

MG32LRF 4

MG32LRF 5

MG32LRF 6

MG32LRF 7

MG32LRF 8

زمانیکه یک صفحه کلید بی سیم )MG32LRF( را از سیستم حذف می کنید،زون های مسیر StayD مربوط به آن نیز پاک خواهند شد.
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کلیات سیستم
مصرف جریانماکزیمم عدد برای هر سیستمتوضیحاتماجول

MG32LRFبی سیم 32 زون LED 872ماجول صفحه کلید mA =44/ ماکزیمم mA =مینیمم

MG10LEDV/H
MG32LED
MG32LCD

MG32I

ماجول صفحه کلید LED باسیم 10 
یا 32 زون

در مجموع 15 عدد شامل
APR-ZX8 

72 mA=44/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG10LED
148 mA=49/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG32LED
86 mA=43/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG32LCD

70 mA=30/ ماکزیمم mA=مینیمم :MG32I

APR-ZX8 331ماجول توسعۀ 8 زون mA=29/ ماکزیمم mA=مینیمم
MG-RPT1257ماجول تکرارکنندۀ بی سیم ماژالن mA= میانگین
VDMP3)128شماره گیر)تلفن کننده قابل اتصال روی برد mA=28/ ماکزیمم mA=مینیمم
IP1001120ماجول اینترنت mA=90/ ماکزیمم mA=مینیمم

MG-RTX3)SP Spectra 1143ماجول توسعۀ بی سیم )تنها برای mA=61/ ماکزیمم mA=مینیمم

برنامه ریزی صفحه کلید بی سیم

زون مسیرتوضیحاتسریال#برچسب
 )نقطۀ ورود(

زون مسیرزون مسیرزون مسیر

MG32LRF 1

MG32LRF 2

MG32LRF 3

MG32LRF 4

MG32LRF 5

MG32LRF 6

MG32LRF 7

MG32LRF 8

زمانیکه یک صفحه کلید بی سیم )MG32LRF( را از سیستم حذف می کنید،زون های مسیر StayD مربوط به آن نیز پاک خواهند شد.

7

برنامه ریزی سیستم سیم بندی شده
APR-ZX8 مهم: ماکزیمم سه عدد ماجول

زون مسیرتوضیحاتسریال#برچسب
 )نقطۀ ورود(

زون مسیرزون مسیرزون مسیر

Keypad 1/APR-ZX8

Keypad 2/APR-ZX8

Keypad 3/APR-ZX8

Keypad 4/APR-ZX8

Keypad 5/APR-ZX8

Keypad 6/APR-ZX8

Keypad 7/APR-ZX8

Keypad 8/APR-ZX8

Keypad 9/APR-ZX8

Keypad 10/APR-ZX8

Keypad 11/APR-ZX8

Keypad 12/APR-ZX8

Keypad 13/APR-ZX8

Keypad 14/APR-ZX8

Keypad 15/APR-ZX8
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برنامه ریزی سیستم بی سیم

توضیحاتسریال#برچسبتوضیحاتسریال#برچسب

PGM1PGM9

PGM2PGM10

PGM3PGM11

PGM4PGM12

PGM5PGM13

PGM6PGM14

PGM7PGM15

PGM8PGM16

توضیحاتسریال#برچسبتوضیحاتسریال#برچسب

Repeater 1Repeater 2
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برنامه ریزی سیستم بی سیم

توضیحاتسریال#برچسبتوضیحاتسریال#برچسب

PGM1PGM9

PGM2PGM10

PGM3PGM11

PGM4PGM12

PGM5PGM13

PGM6PGM14

PGM7PGM15

PGM8PGM16

توضیحاتسریال#برچسبتوضیحاتسریال#برچسب

Repeater 1Repeater 2

9

سریال#برچسب
APR-ZX8 /بی سیم ها

مسلح شدن در زمان...نوع زونشماره زون
Full   Sleep   Stay

سریال#برچسب
APR-ZX8 /بی سیم ها

مسلح شدن در زمان...نوع زونشماره زون
Full   Sleep   Stay

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □

Zone□ □ □Zone□ □ □
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برنامه نویسی زون
برای برنامه ریزی زون صفحه کلید به صفحۀ 16 مراجعه کنید.

مسلح سازی کاملمسلح سازی SLEEPمسلح سازی Stayمشخصات زون
---00= زون غیر فعال ) زون پیش فرض(

تاخیر ورودی 1تاخیر ورودی 1تاخیر ورودی 011= تاخیر ورودی 1
تاخیر ورودی 2تاخیر ورودی 2تاخیر ورودی 022= تاخیر ورودی 2

تاخیر ورودی 1مسلح نیستمسلح نیست03=تاخیر ورودی 1 )کاماًل مسلح(
تاخیر ورودی 2مسلح نیستمسلح نیست04=تاخیر ورودی 2 )کاماًل مسلح(

پیروپیرو*پیرو*05= پیرو
پیروپیرو*مسلح نیست06 = پیرو )sleep/ کاماًل مسلح(

پیرومسلح نیستمسلح نیست07 = پیرو )کاماًل مسلح(
فوریفوری*فوری*08= فوری

فوریفوری*مسلح نیست09 = فوری )sleep/ کاماًل مسلح(
فوریمسلح نیستمسلح نیست10 = فوری )کاماًل مسلح(

تعریف زونهاتعریف زونها

19  = گرمای 24 ساعته11 = حریق فوری †
20  = آب 24 ساعته12  = حریق تاخیردار †

21  = یخ زدگی 24 ساعته13  = حریق فوری بی صدا †
22 = پنیک 24 ساعته14  = حریق تاخیردار بی صدا †

23 = فوری بدون آالرم از پیش تعیین شده15  = بازر 24 ساعته
24 = پیرو بدون آالرم از پیش تعیین شده16  = سرقت 24 ساعته
25 = حالت دائم سوئیچ کلید**17  = توقیف 24 ساعته

26  = حالت لحظه ای سوئیچ کلید**18  = گاز 24 ساعته

* Instant-Flex = زون تاخیر در بخش ]720[ را دنبال خواهد کرد، )پیش فرض برابر 15 ثانیه است/ 0= زون فوری(
APR-ZX80 تنها زون های با سیم روی برد کنترل پنل و فقط زون های **

† ورودی های APR-ZX80 از زون های حریق پشتیبانی نمی کنند.
برای نصب تجهیزات دود دو سیمه )SP5500 پشتیبانی نمی کند(، این تعاریف تنها برای ورودی زون 1 بکار بسته می شود. 

بخش ]706[، گزینۀ ]3[ باید فعال شود. 
برای نصب تجهیزات دود 4 سیمه، می توانید از هر ورودی زون بر روی برد استفاده کنید.

انتصاب پارتیشن
]1[- پارتیشن 1
]2[- پارتیشن 2

]3[ هر دو پارتیشن

گزینه های سوئیچ کلید )26-25(
]A/N -]1 استفاده نمی شود
]A/N -]2 استفاده نمی شود
]A/N -]3 استفاده نمی شود

]OFF ]4 = غیرمسلح 
 sleep/stay اگر بصورت  تنها  ON= غیرمسلح       

مسلح شده باشد
]5[= مسلح تنها

*Stay 6[= مسلح سازی[
*sleep 7[= مسلح سازی[

]A/N =]8 استفاده نمی شود
باشند،   off اگر همه  انتخاب کنید.  را  تنها یکی   *

سوئیچ کلید بطور معمولی مسلح می شود.

گزینه های زون
]1[ = خاموش کردن اتوماتیک زون

]2[= زون قابل بایپاس
RF 3[= نظارت[

]4[
OFF
OFF
ON
ON

]5[
OFF
ON

OFF
ON

آالرم صوتی
آالرم پالسی

آالرم بی صدا
گزارش تنها

 ]6[= زون هوشمند
 ]7[= ارسال آالرم تاخیر

 ]8[= زون اجباری
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برنامه نویسی زون
برای برنامه ریزی زون صفحه کلید به صفحۀ 16 مراجعه کنید.

مسلح سازی کاملمسلح سازی SLEEPمسلح سازی Stayمشخصات زون
---00= زون غیر فعال ) زون پیش فرض(

تاخیر ورودی 1تاخیر ورودی 1تاخیر ورودی 011= تاخیر ورودی 1
تاخیر ورودی 2تاخیر ورودی 2تاخیر ورودی 022= تاخیر ورودی 2

تاخیر ورودی 1مسلح نیستمسلح نیست03=تاخیر ورودی 1 )کاماًل مسلح(
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پیروپیرو*پیرو*05= پیرو
پیروپیرو*مسلح نیست06 = پیرو )sleep/ کاماًل مسلح(
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فوریفوری*مسلح نیست09 = فوری )sleep/ کاماًل مسلح(
فوریمسلح نیستمسلح نیست10 = فوری )کاماًل مسلح(

تعریف زونهاتعریف زونها

19  = گرمای 24 ساعته11 = حریق فوری †
20  = آب 24 ساعته12  = حریق تاخیردار †

21  = یخ زدگی 24 ساعته13  = حریق فوری بی صدا †
22 = پنیک 24 ساعته14  = حریق تاخیردار بی صدا †

23 = فوری بدون آالرم از پیش تعیین شده15  = بازر 24 ساعته
24 = پیرو بدون آالرم از پیش تعیین شده16  = سرقت 24 ساعته
25 = حالت دائم سوئیچ کلید**17  = توقیف 24 ساعته

26  = حالت لحظه ای سوئیچ کلید**18  = گاز 24 ساعته

* Instant-Flex = زون تاخیر در بخش ]720[ را دنبال خواهد کرد، )پیش فرض برابر 15 ثانیه است/ 0= زون فوری(
APR-ZX80 تنها زون های با سیم روی برد کنترل پنل و فقط زون های **

† ورودی های APR-ZX80 از زون های حریق پشتیبانی نمی کنند.
برای نصب تجهیزات دود دو سیمه )SP5500 پشتیبانی نمی کند(، این تعاریف تنها برای ورودی زون 1 بکار بسته می شود. 

بخش ]706[، گزینۀ ]3[ باید فعال شود. 
برای نصب تجهیزات دود 4 سیمه، می توانید از هر ورودی زون بر روی برد استفاده کنید.

انتصاب پارتیشن
]1[- پارتیشن 1
]2[- پارتیشن 2

]3[ هر دو پارتیشن

گزینه های سوئیچ کلید )26-25(
]A/N -]1 استفاده نمی شود
]A/N -]2 استفاده نمی شود
]A/N -]3 استفاده نمی شود

]OFF ]4 = غیرمسلح 
 sleep/stay اگر بصورت  تنها  ON= غیرمسلح       

مسلح شده باشد
]5[= مسلح تنها

*Stay 6[= مسلح سازی[
*sleep 7[= مسلح سازی[

]A/N =]8 استفاده نمی شود
باشند،   off اگر همه  انتخاب کنید.  را  تنها یکی   *

سوئیچ کلید بطور معمولی مسلح می شود.

گزینه های زون
]1[ = خاموش کردن اتوماتیک زون

]2[= زون قابل بایپاس
RF 3[= نظارت[

]4[
OFF
OFF
ON
ON

]5[
OFF
ON

OFF
ON

آالرم صوتی
آالرم پالسی

آالرم بی صدا
گزارش تنها

 ]6[= زون هوشمند
 ]7[= ارسال آالرم تاخیر

 ]8[= زون اجباری
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بخش گزینه های زونپارتیشننوع زونبخشزون*
شماره سریال بی سیم یا برای شناسایی 

سوئیچ محافظ را فشار دهید
جهت پاک کردن 000000 فشار دهید

............................................ :Zone1]001[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]061[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone2]002[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]062[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone3]003[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]063[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone4]004[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]064[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone5]005[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]065[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone6]006[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]066[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone7]007[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]067[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone8]008[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]068[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone9]009[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]069[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone10]010[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]070[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone11]011[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]071[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone12]012[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]072[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone13]013[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]073[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone14]014[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]074[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone15]015[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]075[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone16]016[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]076[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone17]017[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]077[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone18]018[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]078[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone19]019[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]079[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone20]020[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]080[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone21]021[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]081[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone22]022[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]082[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone23]023[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]083[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone24]024[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]084[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone25]025[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]085[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone26]026[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]086[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone27]027[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]087[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone28]028[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]088[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone29]029[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]089[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone30]030[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]090[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone31]031[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]091[...../...../...../...../...../.....

............................................ :Zone32]032[......../....................1 2 3 4 5 6 7 8]092[...../...../...../...../...../.....

* به جدول شناسایی زون در صفحات 12 و 13 مراجعه کنید.

به منوع سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید.
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)MG شناسایی زون )سری

MG5000
 ATZبدون

MG5000
ATZ

 MG5050
 ATZبدون

MG5050
ATZ

زون:1
زون:2
زون:3
زون:4

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2

ZX8 A 1ورودی
ورودی2

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
1B ورودی پنل
2B ورودی پنل

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2
ورودی پنل 3
ورودی پنل 4

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
3A ورودی پنل
4A ورودی پنل

زون:5
زون:6
زون:7
زون:8

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ZX8 A 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ورودی پنل 5
ZX8 A 1ورودی

ورودی2
ورودی3

5A ورودی پنل
1B ورودی پنل
2B ورودی پنل
3B ورودی پنل

زون:9
زون:10
زون:11
زون:12

ورودی7
ورودی8

ZX8 B 1ورودی
ورودی2

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

4B ورودی پنل
5B ورودی پنل
ZX8 A 1ورودی

ورودی2

زون:13
زون:14
زون:15
زون:16

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ZX8 B 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ورودی8
ZX8 B 1ورودی

ورودی2
ورودی3

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

زون:17
زون:18
زون:19
زون:20

ورودی7
ورودی8

ZX8 C 1ورودی
ورودی2

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

ورودی7
ورودی8

ZX8 B ورودی
ورودی2

زون:21
زون:22
زون:23
زون:24

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ZX8 C 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ورودی8
ZX8 C 1ورودی

ورودی2
ورودی3

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

زون:25
زون:26
زون:27
زون:28

ورودی7
ورودی8

استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

ورودی7
ورودی8

ZX8 C 1ورودی
ورودی2

زون:29
زون:30
زون:31
زون:32

استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی8
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

.C=panel+17 ،B=panel+9 ،A=panel+1 : APR-ZX8 تنظیمات جامپر برای
اگر زونی برنامه نویس��ی ش��ده باشد و شما به همان زون وسیله ای را اختصاص دهید، یک زون بی سیم بر روی یک زون صفحه کلید/ سیم بندی 

شده مجدداً نوشته شده و یک زون صفحه کلید بر روی یک زون سیم بندی شده مجدداً نوشته خواهد شد.
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)MG شناسایی زون )سری

MG5000
 ATZبدون

MG5000
ATZ

 MG5050
 ATZبدون

MG5050
ATZ

زون:1
زون:2
زون:3
زون:4

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2

ZX8 A 1ورودی
ورودی2

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
1B ورودی پنل
2B ورودی پنل

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2
ورودی پنل 3
ورودی پنل 4

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
3A ورودی پنل
4A ورودی پنل

زون:5
زون:6
زون:7
زون:8

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ZX8 A 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ورودی پنل 5
ZX8 A 1ورودی

ورودی2
ورودی3

5A ورودی پنل
1B ورودی پنل
2B ورودی پنل
3B ورودی پنل

زون:9
زون:10
زون:11
زون:12

ورودی7
ورودی8

ZX8 B 1ورودی
ورودی2

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

4B ورودی پنل
5B ورودی پنل
ZX8 A 1ورودی

ورودی2

زون:13
زون:14
زون:15
زون:16

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ZX8 B 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ورودی8
ZX8 B 1ورودی

ورودی2
ورودی3

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

زون:17
زون:18
زون:19
زون:20

ورودی7
ورودی8

ZX8 C 1ورودی
ورودی2

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

ورودی7
ورودی8

ZX8 B ورودی
ورودی2

زون:21
زون:22
زون:23
زون:24

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ZX8 C 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ورودی8
ZX8 C 1ورودی

ورودی2
ورودی3

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

زون:25
زون:26
زون:27
زون:28

ورودی7
ورودی8

استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

ورودی7
ورودی8

ZX8 C 1ورودی
ورودی2

زون:29
زون:30
زون:31
زون:32

استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی8
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

.C=panel+17 ،B=panel+9 ،A=panel+1 : APR-ZX8 تنظیمات جامپر برای
اگر زونی برنامه نویس��ی ش��ده باشد و شما به همان زون وسیله ای را اختصاص دهید، یک زون بی سیم بر روی یک زون صفحه کلید/ سیم بندی 

شده مجدداً نوشته شده و یک زون صفحه کلید بر روی یک زون سیم بندی شده مجدداً نوشته خواهد شد.
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)SP شناسایی زون )سری

SP5500
 ATZبدون

SP5500
ATZ

 SP6000
 ATZبدون

SP6000
ATZ

SP7000
 ATZبدون

SP7000
ATZ

زون:1
زون:2
زون:3
زون:4

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2
ورودی پنل 3
ورودی پنل 4

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
3A ورودی پنل
4A ورودی پنل

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2
ورودی پنل 3
ورودی پنل 4

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
3A ورودی پنل
4A ورودی پنل

ورودی پنل 1
ورودی پنل 2
ورودی پنل 3
ورودی پنل 4

1A ورودی پنل
2A ورودی پنل
3A ورودی پنل
4A ورودی پنل

زون:5
زون:6
زون:7
زون:8

ورودی پنل 5
ZX8 A 1ورودی

ورودی2
ورودی3

5A ورودی پنل
1B ورودی پنل
2B ورودی پنل
3B ورودی پنل

ورودی پنل 5
ورودی پنل 6
ورودی پنل 7
ورودی پنل 8

5A ورودی پنل
6A ورودی پنل
7A ورودی پنل
8A ورودی پنل

ورودی پنل 5
ورودی پنل 6
ورودی پنل 7
ورودی پنل 8

5A ورودی پنل
6A ورودی پنل
7A ورودی پنل
8A ورودی پنل

زون:9
زون:10
زون:11
زون:12

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

4B ورودی پنل
5B ورودی پنل
ZX8 A 1ورودی

ورودی2

ZX8 A 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

1B ورودی پنل
2B ورودی پنل
3B ورودی پنل
4B ورودی پنل

ورودی پنل 9
ورودی پنل 10
ورودی پنل 11
ورودی پنل 12

9A ورودی پنل
10A ورودی پنل
11A ورودی پنل
12A ورودی پنل

زون:13
زون:14
زون:15
زون:16

ورودی8
ZX8 B 1ورودی

ورودی2
ورودی3

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

5B ورودی پنل
6B ورودی پنل
7B ورودی پنل
8B ورودی پنل

ورودی پنل 13
ورودی پنل 14
ورودی پنل 15
ورودی پنل 16

13A ورودی پنل
14A ورودی پنل
15A ورودی پنل
16A ورودی پنل

زون:17
زون:18
زون:19
زون:20

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

ورودی7
ورودی8

ZX8 B 1ورودی
ورودی2

ZX8 B 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ZX8 A 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ZX8 A 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

1B ورودی پنل
2B ورودی پنل
3B ورودی پنل
4B ورودی پنل

زون:21
زون:22
زون:23
زون:24

ورودی8
ZX8 C 1ورودی

ورودی2
ورودی3

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

5B ورودی پنل
6B ورودی پنل
7B ورودی پنل
8B ورودی پنل

زون:25
زون:26
زون:27
زون:28

ورودی4
ورودی5
ورودی6
ورودی7

ورودی7
ورودی8

ZX8 C 1ورودی
ورودی2

ZX8 C 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ZX8 B 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

ZX8 B 1ورودی
ورودی2
ورودی3
ورودی4

9B ورودی پنل
10B ورودی پنل
11B ورودی پنل
12B ورودی پنل

زون:29
زون:30
زون:31
زون:32

ورودی8
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود
استفاده نمی شود

ورودی3
ورودی4
ورودی5
ورودی6

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

ورودی5
ورودی6
ورودی7
ورودی8

13B ورودی پنل
14B ورودی پنل
15B ورودی پنل
16B ورودی پنل

.C=panel+17 ،B=panel+9 ،A=panel+1 : APR-ZX8 تنظیمات جامپر برای 
اگر زونی برنامه نویس��ی ش��ده باشد و شما به همان زون وسیله ای را اختصاص دهید، یک زون بی سیم بر روی یک زون صفحه کلید/ سیم بندی 

شده مجدداً نوشته شده و یک زون صفحه کلید بر روی یک زون سیم بندی شده مجدداً نوشته خواهد شد.
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 )MG تایمرهای زون )سری
توضیحات )پیش فرض 060( داده ها MG5050 MG5000  بخش

سرعت سخت افزار زون 1 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z1): ( Z1): Zone1 ]041[
سرعت سخت افزار زون 2 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z2): ( Z2): Zone2 ]042[
سرعت سخت افزار زون 3 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z3): ( Z1 با ATZ): Zone3 ]043[
سرعت سخت افزار زون 4 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z4): ( Z2 با ATZ): Zone4 ]044[
سرعت سخت افزار زون 5 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z5): Zone5 ]045[
سرعت سخت افزار زون 6 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z1 با ATZ): Zone6 ]046[
سرعت سخت افزار زون 7 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z2 با ATZ): Zone7 ]047[
سرعت سخت افزار زون 8 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z3 با ATZ): Zone8 ]048[
سرعت سخت افزار زون 9 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z4 با ATZ): Zone9 ]049[

سرعت سخت افزار زون 10 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z5 با ATZ): ]050[
سرعت سخت افزار زون 11 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]051[
سرعت سخت افزار زون 12 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]052[
سرعت سخت افزار زون 13 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]053[
سرعت سخت افزار زون 14 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]054[
سرعت سخت افزار زون 15 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]055[
سرعت سخت افزار زون 16 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]056[

 )SP تایمرهای زون )سری
توضیحات )پیش فرض 060( داده ها SP7000 SP6000 SP5500  بخش

سرعت سخت افزار زون 1 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z1): ( Z1): ( Z1): Zone1 ]041[
سرعت سخت افزار زون 2 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z2): ( Z2): ( Z2): Zone2 ]042[
سرعت سخت افزار زون 3 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z3): ( Z3): ( Z3): Zone3 ]043[
سرعت سخت افزار زون 4 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z4): ( Z4): ( Z4): Zone4 ]044[
سرعت سخت افزار زون 5 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z5): ( Z5): ( Z5): Zone5 ]045[
سرعت سخت افزار زون 6 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z6): ( Z6): ( Z1 با ATZ): Zone6 ]046[
سرعت سخت افزار زون 7 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z7): ( Z7):   ( Z2 با ATZ): Zone7 ]047[
سرعت سخت افزار زون 8 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z8): ( Z8): ( Z3 با ATZ): Zone8 ]048[
سرعت سخت افزار زون 9 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z9): ( Z1 با ATZ): ( Z4 با ATZ): Zone9 ]049[

سرعت سخت افزار زون 10 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z10): ( Z2 با ATZ): ( Z5 با ATZ): Zone10 ]050[
سرعت سخت افزار زون 11 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z11): ( Z3 با ATZ): Zone11 ]051[
سرعت سخت افزار زون 12 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z12): ( Z4 با ATZ): Zone12 ]052[
سرعت سخت افزار زون 13 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z13): ( Z5 با ATZ): Zone13 ]053[
سرعت سخت افزار زون 14 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z14): ( Z6 با ATZ): Zone14 ]054[
سرعت سخت افزار زون 15 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z15): ( Z7 با ATZ): Zone15 ]055[
سرعت سخت افزار زون 16 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z16): ( Z8 با ATZ): Zone16 ]056[

SP7000: برای  زون های  17 تا ATZ( 32( تایمر زون ها در 60 ثانیه تنظیم شده است.

شدت سیگنال فرستندۀ بی سیم

بخشبخشبخشبخش
زون 25]125[زون 17]117[زون 9]109[زون 1]101[
زون 26]126[زون 18]118[زون 10]110[زون 2]102[
زون 27]127[زون 19]119[زون 11]111[زون 3]103[
زون 28]128[زون 20]120[زون 12]112[زون 4]104[
زون 29]129[زون 21]121[زون 13]113[زون 5]105[
زون 30]130[زون 22]122[زون 14]114[زون 6]106[
زون 31]131[زون 23]123[زون 15]115[زون 7]107[
زون 32]132[زون 24]124[زون 16]116[زون 8]108[

1 تا 4  /1بیپ = سیگنال ضعیف 5 تا 7  /2 بیپ=سیگنال متوسط8 تا10  /3 بیپ = بهترین سیگنالنمایشگر شدت سیگنال

برای نمایش شدت سیگنال فرستندۀ بی سیم، سوئیچ تمپر فرستندۀ بی سیم را در حالیکه در بخش مربوطه هستید، فشار دهید.
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 )MG تایمرهای زون )سری
توضیحات )پیش فرض 060( داده ها MG5050 MG5000  بخش

سرعت سخت افزار زون 1 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z1): ( Z1): Zone1 ]041[
سرعت سخت افزار زون 2 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z2): ( Z2): Zone2 ]042[
سرعت سخت افزار زون 3 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z3): ( Z1 با ATZ): Zone3 ]043[
سرعت سخت افزار زون 4 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z4): ( Z2 با ATZ): Zone4 ]044[
سرعت سخت افزار زون 5 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z5): Zone5 ]045[
سرعت سخت افزار زون 6 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z1 با ATZ): Zone6 ]046[
سرعت سخت افزار زون 7 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z2 با ATZ): Zone7 ]047[
سرعت سخت افزار زون 8 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z3 با ATZ): Zone8 ]048[
سرعت سخت افزار زون 9 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z4 با ATZ): Zone9 ]049[

سرعت سخت افزار زون 10 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z5 با ATZ): ]050[
سرعت سخت افزار زون 11 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]051[
سرعت سخت افزار زون 12 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]052[
سرعت سخت افزار زون 13 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]053[
سرعت سخت افزار زون 14 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]054[
سرعت سخت افزار زون 15 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]055[
سرعت سخت افزار زون 16 (000 to 255) × 10ms —/—/— ]056[

 )SP تایمرهای زون )سری
توضیحات )پیش فرض 060( داده ها SP7000 SP6000 SP5500  بخش

سرعت سخت افزار زون 1 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z1): ( Z1): ( Z1): Zone1 ]041[
سرعت سخت افزار زون 2 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z2): ( Z2): ( Z2): Zone2 ]042[
سرعت سخت افزار زون 3 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z3): ( Z3): ( Z3): Zone3 ]043[
سرعت سخت افزار زون 4 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z4): ( Z4): ( Z4): Zone4 ]044[
سرعت سخت افزار زون 5 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z5): ( Z5): ( Z5): Zone5 ]045[
سرعت سخت افزار زون 6 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z6): ( Z6): ( Z1 با ATZ): Zone6 ]046[
سرعت سخت افزار زون 7 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z7): ( Z7):   ( Z2 با ATZ): Zone7 ]047[
سرعت سخت افزار زون 8 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z8): ( Z8): ( Z3 با ATZ): Zone8 ]048[
سرعت سخت افزار زون 9 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z9): ( Z1 با ATZ): ( Z4 با ATZ): Zone9 ]049[

سرعت سخت افزار زون 10 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z10): ( Z2 با ATZ): ( Z5 با ATZ): Zone10 ]050[
سرعت سخت افزار زون 11 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z11): ( Z3 با ATZ): Zone11 ]051[
سرعت سخت افزار زون 12 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z12): ( Z4 با ATZ): Zone12 ]052[
سرعت سخت افزار زون 13 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z13): ( Z5 با ATZ): Zone13 ]053[
سرعت سخت افزار زون 14 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z14): ( Z6 با ATZ): Zone14 ]054[
سرعت سخت افزار زون 15 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z15): ( Z7 با ATZ): Zone15 ]055[
سرعت سخت افزار زون 16 (000 to 255) × 10ms —/—/— ( Z16): ( Z8 با ATZ): Zone16 ]056[

SP7000: برای  زون های  17 تا ATZ( 32( تایمر زون ها در 60 ثانیه تنظیم شده است.

شدت سیگنال فرستندۀ بی سیم

بخشبخشبخشبخش
زون 25]125[زون 17]117[زون 9]109[زون 1]101[
زون 26]126[زون 18]118[زون 10]110[زون 2]102[
زون 27]127[زون 19]119[زون 11]111[زون 3]103[
زون 28]128[زون 20]120[زون 12]112[زون 4]104[
زون 29]129[زون 21]121[زون 13]113[زون 5]105[
زون 30]130[زون 22]122[زون 14]114[زون 6]106[
زون 31]131[زون 23]123[زون 15]115[زون 7]107[
زون 32]132[زون 24]124[زون 16]116[زون 8]108[

1 تا 4  /1بیپ = سیگنال ضعیف 5 تا 7  /2 بیپ=سیگنال متوسط8 تا10  /3 بیپ = بهترین سیگنالنمایشگر شدت سیگنال

برای نمایش شدت سیگنال فرستندۀ بی سیم، سوئیچ تمپر فرستندۀ بی سیم را در حالیکه در بخش مربوطه هستید، فشار دهید.
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)FF = کدهای گزارش زون )پیش فرض

بخش
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 1]141[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 2  ]142[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 3]143[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 4]144[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 5]145[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 6]146[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 7]147[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 8]148[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 9]149[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 10  ]150[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 11]151[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 12]152[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 13]153[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 14]154[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 15]155[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 16]156[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 17]157[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 18  ]158[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 19]159[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 20]160[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 21]161[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 22]162[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 23]163[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 24]164[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 25]165[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 26  ]166[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 27]167[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 28]168[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 29]169[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 30]170[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 31]171[
------------/------------------------/------------------------/------------------------/------------زون 32]172[

به مقادیر مبنای ده و شانزده در صفحۀ 49 مراجعه کنید.
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برنامی نویسی صفحه کلید
انتصاب شمارۀ زون صفحه کلید

جزئیاتعملیاتمرحله

]ENTER[ + ]کد نصاب[1
)پیش فرض: 000000/0000(

کلید ]STAY[ + ]ARM[ چشمک خواهد زد. از ]کد نگهداری[ نیز می توان استفاده کرد.

کلید  را برای مدت زمان 2
3 ثانیه فشرده نگه دارید

]STAY[ + ]ARM[ = روشن

3*]ENTER[+ ]2 رقم: 01 تا 32]شمارۀ زون = MG32LCD/MG32LED

MG10LEDV/H = 1 رقم: 0 تا 9

* برای پاک کردن یک شمارۀ زون صفحه کلید ابتدا کلید ]CLEAR[ و سپس ]ENTER[ را بفشارید.

)StayD( انتصاب زون نقطۀ ورودی
جزئیاتعملیاتمرحله

]ENTER[ + ]کد نصاب[1
)پیش فرض: 000000/0000(

کلید ]STAY[ + ]ARM[ چشمک خواهند زد. 

کلید ]OFF[ را برای مدت 2
زمان 3 ثانیه فشرده نگه 

دارید

]STAY[ + ]ARM[ = روشن

MG32LCD/MG32LED = 2 رقم: 01 تا 32]شمارۀ زون[*3

MG10LEDV/H = 1 رقم: 0 تا 9

* اولین زونی که شما برنامه نویسی می کنید به نقطۀ ورودی اختصاص داده شده خواهد بود و 

چشمک خواهد زد. تا 3 زون مسیر را می توان افزود. این زون ها روشن خواهند شد و روشن باقی 
خواهند ماند.

4]ENTER[.را بفشارید ]ENTER[ برای ذخیره و خروج
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برنامه ریزی خروجی قابل برنامه ریزی
فعال/غیرفعالسازی خروجی قابل برنامه ریزی

* پیش فرض فعالسازی PGM1 بخش ]220[ = )گزینۀ B اختصاص ریموت( کلید فشرده شده بر روی هر ریموت/هر پارتیشن

† پیش فرض فعالسازی PGM2 بخش ]222[ = )گزینۀ C اختصاص ریموت( کلید فشرده شده بر روی هر ریموت/هر پارتیشن
به جدول گزینه های کلید در صفحۀ 26 مراجعه کنید.

          پیش فرض
پارتیشن# )99 برای هر دو 

پارتیشن
زیر گروه# گروه رویدادها# بخش

08/99/99*

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 1: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]220[
]221[

09/99/99†

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 2: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]222[
]223[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 3: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]224[
]225[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 4: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]226[
]227[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 5: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]228[
]229[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 6: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]230[
]231[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 7: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]232[
]233[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 8: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]234[
]235[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 9: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]236[
]237[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 10: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]238[
]239[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 11: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]240[
]241[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 12: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]242[
]243[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 13: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]244[
]245[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 14: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]246[
]247[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 15: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]248[
]249[

00/00/00

00/00/00

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

)—/—(
)—/—(

PGM 16: فعال سازی رویداد 

             غیرفعال سازی رویداد 
]250[
]251[
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شرح رخدادها
شمارۀ زیر گروهشمارۀ گروه رخداد

OK 00= زون
01= زون باز

01 تا 32= شماره زون
99 = هر شمارۀ زون

00 تا 02N/A =01 = وضعیت پارتیشن
02 =آالرم بی صدا

03 =آالرم بازر
04 =آالرم یکنواخت

05 =آالرم پالسی
06 =فالشر

07= آالرم متوقف شده
08= وّقه آژیر روشن )تنها پارتیشن 1(

09= وّقه آژیر خاموش )تنها پارتیشن 1(
10= شروع Ground )تنها پارتیشن 1(

11= غیرمسلح کردن پارتیشن
12= مسلح کردن پارتیشن

13= تاخیر ورودی شروع شده است
14= تاخیر خروجی شروع شده است
15= تاخیر آالرم از پیش تعریف شده

99= هر رخداد وضعیت پارتیشن

00 = آژیر خاموش03= وضغیت آژیر )تنها پارتیشن 1(
01 = آژیر روشن

02  =وّقه آژیر مسلح
03  =وّقه آژیر غیر مسلح

04  =آالرم یکنواخت
99  =هر رخداد وضعیت پارتیشن

00 =مشکل خط تلفن06= رخداد غیرقابل گزارش
01 =کلیدهای/]ENTER[/]CLEAR[  فشرده شده است( .تنها برای پارتیشن)1 

 Stay03 = مسلح سازی در مد N/A =02
 Sleep04 = مسلح سازی در مد
 Force05 = مسلح سازی در مد

06 = مسلح کامل زمانیکه در مد Stay مسلح شده باشد.
07 = عدم ارتباط کامپیوتر( تنها برای پارتیشن)1 

08 = فشرده شدن کلید تاسیسات 1 )کلیدهای ]1[ و ]2[( )تنها پارتیشن 1(
09= فشرده شدن کلید تاسیسات 2 )کلیدهای ]4[ و ]5[( )تنها پارتیشن 1(
10= فشرده شدن کلید تاسیسات 3 )کلیدهای ]7[ و ]8[( )تنها پارتیشن 1(
11= فشرده شدن کلید تاسیسات 4 )کلیدهای ]2[ و ]3[( )تنها پارتیشن 1(
12= فشرده شدن کلید تاسیسات 5 )کلیدهای ]5[ و ]6[( )تنها پارتیشن 1(
13= فشرده شدن کلید تاسیسات 6 )کلیدهای ]8[ و ]9[( )تنها پارتیشن 1(

14= آالرم ایجاد شده بوسیلۀ تمپر
15= آالرم ایجاد شده بدلیل از کار افتادن سیستم نظارت

N/A =16
N/A =17
N/A =18

 N/A =19
20= مسلح کامل زمانیکه در مد Sleep مسلح شده باشد.

21= ارتقاء نرم افزار )تنها برای پارتیشن 1(
99= هر رخداد غیرقابل گزارش

07= دسترسی کنترل ریموت
08= کلید ریموت فشرده شده است

)به گزینۀ B کلید در صفحۀ 26 مراجعه کنید.(
09= کلید ریموت فشرده شده است

)به گزینۀ C کلید در صفحۀ 26 مراجعه کنید.(
10= کلید ریموت فشرده شده است

)به گزینۀ D کلید در صفحۀ 26 مراجعه کنید.(
11= کلید ریموت فشرده شده است

)به گزینۀ E کلید در صفحۀ 26 مراجعه کنید.(

 01تا =32 شمارۀ کنترل ریموت
 =99هر شماره ای از کنترل ریموت
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01 تا 32= شمارۀ زون12= روشن شدن مجدد زدن بی سیم
99 = هر شماره زون

شمارۀ زیر گروهشمارۀ گروه رخداد
01 تا 16 = شمارۀ خروجی13= روشن شدن مجدد ماجول بی سیم)فقط پارتیشن 1(

17 تا 18= تکرار کنندۀ بی سیم
19 تا 22= صفحه کلید بی سیم

99= هر شمارۀ خروجی

14= برنامه نویسی بایپاس
15= خروجی فعال شد با کد کاربر )تنها برای پارتیشن 1(

01 تا 32= شمارۀ کاربر
99 = هر شمارۀ کاربر

16 = سیگنال تعمیرات و نگهداری دود ،بی سیم
17 = ارسال آالرم زون تاخیر دار

18 = شدت سیگنال زون ضعیف(1) تنها پارتیشن1 (
19 = شدت سیگنال زون ضعیف(2) تنها پارتیشن1 (
20 = شدت سیگنال زون ضعیف(3) تنها پارتیشن1 (
21 = شدت سیگنال زون ضعیف(4) تنها پارتیشن1 (

01 تا 32= شمارۀ زون
99 = هر شمارۀ زون

01تا 32 = شماره زون24 = شروع تاخیر حریق
99 = هر شماره زون

A/N =25
 )VDMP3، IP100، NEware، WinLoad(26 = دسترسی به نرم افزارID 00= منبع نادرست  

 WinLoad01= مستقیم  
 IPاز طریق ماجولWinLoad= 02 

 GSMاز طریق ماجول WinLoad= 03 
 WinLoad= 04 از طریق مودم

 NEware= 05 مستقیم 
 IPاز طریق ماجول NEware= 06 

 GSMاز طریق ماجول NEware= 07 
 NEware= 08 از طریق مودم

 IP100 =09 مستقیم
 VDMP3 مستقیم

 GSM11از طریق ماجول= VDMP3 

 00=افزوده شدن یک ماجول باس 27 = رخداد ماجول باس
 01=حذف یک ماجول باس 

 02=قطع ارتباط رادیوئی ماجول RF دو طرفه
 03=بحال اول برگشتن ارتباط رادیوئی ماجول RF دو طرفه

 StayD01تا 32 = شماره زون28 = تائید
99 = هر شماره زون

01 تا 32= شمارۀ کاربر29 = مسلح سازی با استفاده از کاربر
99 = هر شمارۀ کاربر

00  =مسلح سازی خودکار )در زمان معین/ بدون حرکت(30 = مسلح سازی ویژه
01  = دیر برای بستن

02  =مسلح سازی بدون حرکت
03  =مسلح سازی جزئی
04  =مسلح سازی سریع

 WinLoad05  =مسلح سازی از طریق
06  =مسلح سازی بوسیلۀ سوئیچ کلید

99  =هر مسلح سازی ویژه

31 = غیرمسلح سازی بوسیلۀ کاربر
32 = غیرمسلح سازی بوسیلۀ کاربر بعد از آالرم

33 = لغو آالرم بوسیلۀ کاربر

01 تا 32= شمارۀ کاربر
99 = هر شمارۀ کاربر



20

00  =لغو مسلح سازی خودکار )در زمان معین/ بدون حرکت(34 = غیرمسلح سازی ویژه
WinLoad 01  = غیرمسلح سازی از طریق

02  = غیرمسلح سازی از طریق WinLoad بعد از آالرم
WinLoad 03  = لغو آالرم از طریق

paramedical 04  = لغو آالرم
05  =غیر مسلح سازی با استفاده از سوئیچ کلید

06  =مسلح سازی بوسیلۀ سوئیچ کلید بعد از آالرم
07  =لغو آالرم با سوئیچ کلید

99  =هر غیر مسلح سازی ویژه

شمارۀ زیر گروهشمارۀ گروه رخداد
35= زون بایپاس شده

36= زون در آالرم است
37= آالرم حریق

38= بحالت اول بازگرداندن آالرم زون
39= بحالت اول بازگرداندن آالرم حریق

01تا 32 = شماره زون
99 = هر شماره زون

00 = اورژانس غیر پزشکی پنیک40  = آالرم ویژه
01 = پنیک پزشکی )این آالرم پنیک مورد تائید UL نمی باشد.(

02 = پنیک حریق
03 = خاتمه عملیات اخیر

04 = خاموش کردن سراسری
05 = آالرم Duress )غیر اختیاری(

06 = غیرفعال کردن صفحه کلید )تنها برای پارتیشن 1(
99 = هر رخداد آالرم ویژۀ 

41= خاموش کردن زون
42= تمپر به زون

43= بحال اول بازگرداندن تمپر به زون

01تا 32 = شماره زون
99 = هر شماره زون

N/A = 00       44= مشکل جدید )تنها پارتیشن 1 مگر زیرگروه 07 = هر دو پارتیشن(
  AC01= قطع تغدیۀ  

  02= قطع باطری  
  03= اضافه بار جریان کمکی

  04= اضافه بار جریان آژیر
  05= آژیر قطع شده است 

  06= قطع ساعت
  07= مشکل لوپ حریق

  08= عدم ارتباط با شمارۀ تلفن #1 ایستگاه مونیتورینگ
  09= عدم ارتباط با شمارۀ تلفن #2 ایستگاه مونیتورینگ

  10= عدم ارتباط با پیجر
  11= عدم ارتباط با گزارش صوتی

RF 12= واسطه  
  13= هر رخداد بحال اول باز گشته

00  =برطرف کردن مشکل خط تلفن45= رفع مشکل
  AC01  =برطرف کردن مشکل تغدیۀ

02  =برطرف کردن مشکل باطری
03  =برطرف کردن اضافه بار جریان کمکی

04  =برطرف کردن اضافه بار جریان آژیر
05  =برقراری مجدد آژیر 

06  =برطرف کردن مشکل ساعت
07  =برطرف کردن مشکل لوپ حریق

RF 12  =برطرف کردن مشکل واسطۀ
99  =برطرف کردن هرگونه مشکل

00  =خطای ارتباط باس46= مشکل جدید ماجول  بی سیم/باس )تنها پارتیشن 1(
01  =مشکل تمپر 

02  =قطع تغذیه
03  =قطع باطری

99  =هر مشکل جدید ماجول باس
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00  =لغو مسلح سازی خودکار )در زمان معین/ بدون حرکت(34 = غیرمسلح سازی ویژه
WinLoad 01  = غیرمسلح سازی از طریق

02  = غیرمسلح سازی از طریق WinLoad بعد از آالرم
WinLoad 03  = لغو آالرم از طریق

paramedical 04  = لغو آالرم
05  =غیر مسلح سازی با استفاده از سوئیچ کلید

06  =مسلح سازی بوسیلۀ سوئیچ کلید بعد از آالرم
07  =لغو آالرم با سوئیچ کلید

99  =هر غیر مسلح سازی ویژه

شمارۀ زیر گروهشمارۀ گروه رخداد
35= زون بایپاس شده

36= زون در آالرم است
37= آالرم حریق

38= بحالت اول بازگرداندن آالرم زون
39= بحالت اول بازگرداندن آالرم حریق

01تا 32 = شماره زون
99 = هر شماره زون

00 = اورژانس غیر پزشکی پنیک40  = آالرم ویژه
01 = پنیک پزشکی )این آالرم پنیک مورد تائید UL نمی باشد.(

02 = پنیک حریق
03 = خاتمه عملیات اخیر

04 = خاموش کردن سراسری
05 = آالرم Duress )غیر اختیاری(

06 = غیرفعال کردن صفحه کلید )تنها برای پارتیشن 1(
99 = هر رخداد آالرم ویژۀ 

41= خاموش کردن زون
42= تمپر به زون

43= بحال اول بازگرداندن تمپر به زون

01تا 32 = شماره زون
99 = هر شماره زون

N/A = 00       44= مشکل جدید )تنها پارتیشن 1 مگر زیرگروه 07 = هر دو پارتیشن(
  AC01= قطع تغدیۀ  

  02= قطع باطری  
  03= اضافه بار جریان کمکی

  04= اضافه بار جریان آژیر
  05= آژیر قطع شده است 

  06= قطع ساعت
  07= مشکل لوپ حریق

  08= عدم ارتباط با شمارۀ تلفن #1 ایستگاه مونیتورینگ
  09= عدم ارتباط با شمارۀ تلفن #2 ایستگاه مونیتورینگ

  10= عدم ارتباط با پیجر
  11= عدم ارتباط با گزارش صوتی

RF 12= واسطه  
  13= هر رخداد بحال اول باز گشته

00  =برطرف کردن مشکل خط تلفن45= رفع مشکل
  AC01  =برطرف کردن مشکل تغدیۀ

02  =برطرف کردن مشکل باطری
03  =برطرف کردن اضافه بار جریان کمکی

04  =برطرف کردن اضافه بار جریان آژیر
05  =برقراری مجدد آژیر 

06  =برطرف کردن مشکل ساعت
07  =برطرف کردن مشکل لوپ حریق

RF 12  =برطرف کردن مشکل واسطۀ
99  =برطرف کردن هرگونه مشکل

00  =خطای ارتباط باس46= مشکل جدید ماجول  بی سیم/باس )تنها پارتیشن 1(
01  =مشکل تمپر 

02  =قطع تغذیه
03  =قطع باطری

99  =هر مشکل جدید ماجول باس
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شمارۀ زیر گروهشمارۀ گروه رخداد
49= باطری ضعیف در زون

50= رفع مشکل باطری ضعیف در زون
51= مشکل نظارت زون

52= حل مشکل نظارت زون

 01 تا 32= شماره زون
99= شماره هر زون

53 = مشکل نظارت ماجول بی سیم( تنها پارتیشن)1 
54 = رفع مشکل نظارت ماجول بی سیم( تنها پارتیشن)1 

55 = مشکل تمپر به ماجول بی سیم( تنها پارتیشن)1 
56 = رفع مشکل تمپر به ماجول بی سیم( تنها پارتیشن)1 

 01تا16  = خروجی
 17تا18  = تکرارکنندۀ بی سیم
 19تا22  = صفحه کلید بی سیم

  )paramedic(01تا32  = شمارۀ کاربر57 = آالرم غیر پزشکی 
99 = هر شمارۀ کاربر

58 = زون Force شده
59= زون شامل شده

 01تا32  = شمارۀ زون
99 = هر شمارۀ زون

00 = از وضعیت* LED مسلح تبعیت می کند64 = وضعیت سیستم
1. در آالرم PGM  سریع پالس می فرستد.

2. در تاخیر خروج زیر 10 ثانیه PGM سریع پالس می فرستد.
3. در تاخیر خروج باالی 10 ثانیه PGM کند پالس می فرستد.

4. در حالت مسلح PGM بصورت دائم روشن است.
5. در حالت غیر مسلح PGM خاموش است.

* این رخداد را می توان به  هر پارتیشنی اختصاص داد.اگر به هردو 

پارتیشن اختصاص یابد، رخداد PGM از اولویت های لیست باال تبعیت 
خواهد کرد. شمارۀ 1 باالترین اولویت را داراست.

برای برنامه نویسی جایگزین برای PGM به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید.

انتخابهای خروجی قابل برنامه نویسی

PGM1پیش فرض: گزینه های پررنگ
]261[

PGM2
]262[

PGM3
]263[

PGM4
]264[

OffOnOffOnOffOnOffOn

]1[) Off=؛ثانیهOn=دقیقه ( PGM زمان پایه□□□□□□□□
]2[)Off=N.O؛On=N.C. ( PGM وضعیت□□□□□□□□
]3[PGM نظارت□□□□□□□□
□□□□□□□□مد فعالسازی Off( PGM= پیوسته، On= پالس(]4[
□□□□□□□□در صورت مسلح بودن، پالس PGM در هر 30 ثانیه]5[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم]6[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم  OFF= پارتیشن On ،1= پارتیشن 2]7[
]8[N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

PGM1پیش فرض: گزینه های پررنگ
]265[

PGM2
]266[

PGM3
]267[

PGM4
]268[

OffOnOffOnOffOnOffOn

]1[) Off=؛ثانیهOn=دقیقه ( PGM زمان پایه□□□□□□□□
]2[(Off=N.O؛On=N.C. ( PGM وضعیت□□□□□□□□
]3[PGM نظارت□□□□□□□□
□□□□□□□□مد فعالسازی Off( PGM= پیوسته، On= پالس(]4[
□□□□□□□□در صورت مسلح بودن، پالس PGM در هر 30 ثانیه]5[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم]6[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم  OFF= پارتیشن On ،1= پارتیشن 2]7[
]8[N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
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PGM1پیش فرض: گزینه های پررنگ
]269[

PGM2
]270[

PGM3
]271[

PGM4
]272[

OffOnOffOnOffOnOffOn

]1[) Off=؛ثانیهOn=دقیقه ( PGM زمان پایه□□□□□□□□
]2[)Off=N.O؛On=N.C. ( PGM وضعیت□□□□□□□□
]3[PGM نظارت□□□□□□□□
□□□□□□□□مد فعالسازی Off( PGM= پیوسته، On= پالس(]4[
□□□□□□□□در صورت مسلح بودن، پالس PGM در هر 30 ثانیه]5[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم]6[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم  OFF= پارتیشن On ،1= پارتیشن 2]7[
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A استفاده نمی شود]8[

PGM1پیش فرض: گزینه های پررنگ
]273[

PGM2
]274[

PGM3
]275[

PGM4
]276[

OffOnOffOnOffOnOffOn

]1[) Off=؛ثانیهOn=دقیقه ( PGM زمان پایه□□□□□□□□
]2[(Off=N.O؛On=N.C. ( PGM وضعیت□□□□□□□□
]3[PGM نظارت□□□□□□□□
□□□□□□□□مد فعالسازی Off( PGM= پیوسته، On= پالس(]4[
□□□□□□□□در صورت مسلح بودن، پالس PGM در هر 30 ثانیه]5[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم]6[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم  OFF= پارتیشن On ،1= پارتیشن 2]7[
]8[N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

تاخیرهای خروجی قابل برنامه نویسی

†                                                                                  *
**

داده های MG5050/SP6000/SP7000      پیش فرض= 005   داده های MG5000/SP550         پیش فرض= 005       بخش

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000)  —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) 1*†: PGM ]281[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) 2*†: PGM ]282[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) 3†: PGM ]283[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) 4†: PGM ]284[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :5 PGM ]285[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :6 PGM ]286[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :7 PGM ]287[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :8 PGM ]288[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :9 PGM ]289[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :10 PGM ]290[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :11 PGM ]291[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :12 PGM ]292[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :13 PGM ]293[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :14 PGM ]294[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :15 PGM ]295[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :16 PGM ]296[
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PGM1پیش فرض: گزینه های پررنگ
]269[

PGM2
]270[

PGM3
]271[

PGM4
]272[

OffOnOffOnOffOnOffOn

]1[) Off=؛ثانیهOn=دقیقه ( PGM زمان پایه□□□□□□□□
]2[)Off=N.O؛On=N.C. ( PGM وضعیت□□□□□□□□
]3[PGM نظارت□□□□□□□□
□□□□□□□□مد فعالسازی Off( PGM= پیوسته، On= پالس(]4[
□□□□□□□□در صورت مسلح بودن، پالس PGM در هر 30 ثانیه]5[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم]6[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم  OFF= پارتیشن On ،1= پارتیشن 2]7[
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A استفاده نمی شود]8[

PGM1پیش فرض: گزینه های پررنگ
]273[

PGM2
]274[

PGM3
]275[

PGM4
]276[

OffOnOffOnOffOnOffOn

]1[) Off=؛ثانیهOn=دقیقه ( PGM زمان پایه□□□□□□□□
]2[(Off=N.O؛On=N.C. ( PGM وضعیت□□□□□□□□
]3[PGM نظارت□□□□□□□□
□□□□□□□□مد فعالسازی Off( PGM= پیوسته، On= پالس(]4[
□□□□□□□□در صورت مسلح بودن، پالس PGM در هر 30 ثانیه]5[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم]6[
□□□□□□□□پالس PGM در هر آالرم  OFF= پارتیشن On ،1= پارتیشن 2]7[
]8[N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

تاخیرهای خروجی قابل برنامه نویسی

†                                                                                  *
**

داده های MG5050/SP6000/SP7000      پیش فرض= 005   داده های MG5000/SP550         پیش فرض= 005       بخش

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000)  —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) 1*†: PGM ]281[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) 2*†: PGM ]282[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) 3†: PGM ]283[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×255 تا 000) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) 4†: PGM ]284[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :5 PGM ]285[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :6 PGM ]286[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :7 PGM ]287[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :8 PGM ]288[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :9 PGM ]289[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :10 PGM ]290[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :11 PGM ]291[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :12 PGM ]292[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :13 PGM ]293[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :14 PGM ]294[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :15 PGM ]295[

—/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) —/—/— (.دقیقه/.ثانیه 1×001/005/015/030) :16 PGM ]296[

23

PGM شماره سریال

برای پاک  کردن یک PGM بی سیم ، ]000000[ را در بخش مربوطه وارد کنید.
برای بنمایش درآوردن شماره سریال به بخش ]960[ مراجعه کنید. 

برای اختصاص خودکار، زمانیکه در بخش مربوطه هستید، سوئیچ تمپر PGM را بفشارید.

برای برنامه نویسی جایگزین برای PGM به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید.

شدت سیگنال PGM بی سیم
بخشبخش

]321[PGM1 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]329[PGM9 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]322[PGM2 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]331[PGM10 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]323[PGM3 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]332[PGM11 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]324[PGM4 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]333[PGM12 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]325[PGM5 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]334[PGM13 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]326[PGM6 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]335[PGM14 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]327[PGM7 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]336[PGM15 ،بی سیم PGM شدت سیگنال
]328[PGM8 ،بی سیم PGM شدت سیگنال]337[PGM16 ،بی سیم PGM شدت سیگنال

1 تا 4     /1بیپ = سیگنال ضعیف 5 تا 7      /2 بیپ=سیگنال متوسط8 تا10    / 3 بیپ = بهترین سیگنالنمایشگر شدت سیگنال

برای نمایش شدت سیگنال PGM، زمانیکه در بخش مربوطه قرار دارید، سوئیچ تمپر PGM بی سیم را بفشارید.

PGM شناسایی
 

یک ماجول بی سیم PGM را می توان به هر PGM ای اختصاص داد. این ماجول با خروجی پنل کنترل بصورت موازی کار خواهد کرد.

شماره سریال PGM بی سیم شماره سریال PGM بی سیم بخش بخش
—/—/—/—/—/— :PGM9 ]309[ —/—/—/—/—/— :PGM1 ]301[
—/—/—/—/—/— :PGM10 ]310[ —/—/—/—/—/— :PGM2 ]302[
—/—/—/—/—/— :PGM11 ]311[ —/—/—/—/—/— :PGM3 ]303[
—/—/—/—/—/— :PGM12 ]312[ —/—/—/—/—/— :PGM4 ]304[
—/—/—/—/—/— :PGM13 ]313[ —/—/—/—/—/— :PGM5 ]305[
—/—/—/—/—/— :PGM14 ]314[ —/—/—/—/—/— :PGM6 ]306[
—/—/—/—/—/— :PGM15 ]315[ —/—/—/—/—/— :PGM7 ]307[
—/—/—/—/—/— :PGM16 ]316[ —/—/—/—/—/— :PGM8 ]308[

MG5050/SP7000 MG5000/SP5500/SP6000
خروجی کنترل پنل 1 خروجی کنترل پنل 1 PGM 1
خروجی کنترل پنل 2 خروجی کنترل پنل 2 PGM 2
خروجی کنترل پنل 3 N/A PGM 3
خروجی کنترل پنل 4 N/A PGM 4

کنترل پنل کمکی N/A PGM 5
ZX8 ID =1 خروجی ZX8 ID =1 خروجی PGM 6
ZX8 ID =2 خروجی ZX8 ID =2 خروجی PGM 7
ZX8 ID =3 خروجی ZX8 ID =3 خروجی PGM 8

PGM4 1 خروجی PGM4 1 خروجی PGM 9
PGM4 2 خروجی PGM4 2 خروجی PGM 10
PGM4 3 خروجی PGM4 3 خروجی PGM 11
PGM4 4 خروجی PGM4 4 خروجی PGM 12
RTX3 1 خروجی RTX3 1 خروجی PGM 13
RTX3 2 خروجی RTX3 2 خروجی PGM 14
RTX3 3 خروجی RTX3 3 خروجی PGM 15
RTX3 4 خروجی RTX3 4 خروجی PGM 16
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برنامه نویسی کاربر
برای برنامه نویسی کد تعمیرات و نگهداری و یا نصاب به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 

برای برنامه نویسی کنترل ریموت/ کد کاربر به منوی اصلی سریع در راهنمای کاربر مراجعه کنید.
کدهای سیستم

توضیحاتاطالعاتبخش

قفل کد نصاب )پیش فرض 000(―/ ―/ ― )جهت قفل147، و غیره باز است(]395[
کد نصاب )پیش فرض = 000000(*―/ ―/ ― /―/ ―/ ―]397[
کد تعمیرات و نگهداری )بدون پیش فرض(―/ ―/ ― /―/ ―/ ―]398[
کد اصلی سیستم )پیش فرض = 123456(*―/ ―/ ― /―/ ―/ ―]399[

* 4 یا 6 رقم، براساس بخش ]701[ گزینۀ ]1[. اگر طول کد از 6 رقم به 4 رقم کاهش یابد، پنل کنترل بطور خودکار آخرین دو رقم کد دسترسی کاربر را حذف 
خواهد کرد. درصورتیکه کد دسترسی کاربر از 4 رقم به 6 رقم تغییر کند، پنل کنترل بطور خودکار دو رقم از اولین دو رقم کد را به انتهای کد اضافه می کند.

جدول دسترسی محدود کد تعمیرات و نگهداری
اینها بخش هایی هستند که کد تعمیرات و نگهداری به آنها دسترسی ندارد:

]395[   قفل کد نصاب                                                    ]816[  شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ 2
]397[  کد نصاب                                                          ]817[  تلفن پشتیبان ایستگاه مونیتورینگ

]398[  کد تعمیرات و نگهداری                                         ]ID ]910 پنل
]815[  شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ 1                           ]911[  کلمۀ عبور کامپیوتر

گزینه های کد کاربر
گزینه های کاربر

5. مسلح سازی 1Force. دسترسی به پارتیشن 1
6. فقط مسلح سازی2. دسترسی به پارتیشن 2

7. فقط فعالسازی 3PGM. برنامه  نویسی بایپاس
sleep/Stay 4. مسلح سازیDuress .8

زمانیکه بخش ]400[ در دسترس است، پنل مقادیر ذخیره شذۀ آن بخش را به تمام گزینه های کاربر کپی می کند- ]404[ تا ]432[. 

تنظیماتبخشتنظیماتبخش

1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 17:]400[1    2    3    4    5    6    7    8تنظیم پیش فرض:]400[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 18:]401[1    2    3    4    5    6    7    8سیستم اصلی]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 19:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر اصلی1:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 20:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر اصلی2:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 21:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 4:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 22:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 5:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 23:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 6:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 24:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 7:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 25:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 8:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 26:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 9:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 27:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 10:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 28:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 11:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 29:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 12:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 30:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر13:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 31:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 14:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 32:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 15:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 16:]401[

گزینه های کد کاربر اصلی، اصلی 1، و اصلی 2 را نمی توان تغییر داد.  اگر پارتیشن بندی فعال نشده است، گزینه های کد کاربر اصلی 2 همانند اصلی 1 خواهند بود. 
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برنامه نویسی کاربر
برای برنامه نویسی کد تعمیرات و نگهداری و یا نصاب به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 

برای برنامه نویسی کنترل ریموت/ کد کاربر به منوی اصلی سریع در راهنمای کاربر مراجعه کنید.
کدهای سیستم

توضیحاتاطالعاتبخش

قفل کد نصاب )پیش فرض 000(―/ ―/ ― )جهت قفل147، و غیره باز است(]395[
کد نصاب )پیش فرض = 000000(*―/ ―/ ― /―/ ―/ ―]397[
کد تعمیرات و نگهداری )بدون پیش فرض(―/ ―/ ― /―/ ―/ ―]398[
کد اصلی سیستم )پیش فرض = 123456(*―/ ―/ ― /―/ ―/ ―]399[

* 4 یا 6 رقم، براساس بخش ]701[ گزینۀ ]1[. اگر طول کد از 6 رقم به 4 رقم کاهش یابد، پنل کنترل بطور خودکار آخرین دو رقم کد دسترسی کاربر را حذف 
خواهد کرد. درصورتیکه کد دسترسی کاربر از 4 رقم به 6 رقم تغییر کند، پنل کنترل بطور خودکار دو رقم از اولین دو رقم کد را به انتهای کد اضافه می کند.

جدول دسترسی محدود کد تعمیرات و نگهداری
اینها بخش هایی هستند که کد تعمیرات و نگهداری به آنها دسترسی ندارد:

]395[   قفل کد نصاب                                                    ]816[  شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ 2
]397[  کد نصاب                                                          ]817[  تلفن پشتیبان ایستگاه مونیتورینگ

]398[  کد تعمیرات و نگهداری                                         ]ID ]910 پنل
]815[  شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ 1                           ]911[  کلمۀ عبور کامپیوتر

گزینه های کد کاربر
گزینه های کاربر

5. مسلح سازی 1Force. دسترسی به پارتیشن 1
6. فقط مسلح سازی2. دسترسی به پارتیشن 2

7. فقط فعالسازی 3PGM. برنامه  نویسی بایپاس
sleep/Stay 4. مسلح سازیDuress .8

زمانیکه بخش ]400[ در دسترس است، پنل مقادیر ذخیره شذۀ آن بخش را به تمام گزینه های کاربر کپی می کند- ]404[ تا ]432[. 

تنظیماتبخشتنظیماتبخش

1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 17:]400[1    2    3    4    5    6    7    8تنظیم پیش فرض:]400[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 18:]401[1    2    3    4    5    6    7    8سیستم اصلی]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 19:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر اصلی1:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 20:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر اصلی2:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 21:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 4:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 22:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 5:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 23:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 6:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 24:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 7:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 25:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 8:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 26:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 9:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 27:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 10:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 28:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 11:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 29:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 12:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 30:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر13:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 31:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 14:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 32:]401[1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 15:]401[
1    2    3    4    5    6    7    8کاربر 16:]401[

گزینه های کد کاربر اصلی، اصلی 1، و اصلی 2 را نمی توان تغییر داد.  اگر پارتیشن بندی فعال نشده است، گزینه های کد کاربر اصلی 2 همانند اصلی 1 خواهند بود. 
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)FF =کدهای گزارش کاربر )پیش فرض
لغو آالرم/غیر مسلح سازی مسلح سازی بخش لغو آالرم/غیر مسلح سازی مسلح سازی بخش

—/— —/— کاربر17: ]487[ —/— —/— کاربر اصلی: ]471[
—/— —/— کاربر18: ]488[ —/— —/— کاربر اصلی 1: ]472[
—/— —/— کاربر19: ]489[ —/— —/— کاربر اصلی2: ]473[
—/— —/— کاربر20: ]490[ —/— —/— کاربر4 : ]474[
—/— —/— کاربر21: ]491[ —/— —/— کاربر5: ]475[
—/— —/— کاربر22: ]492[ —/— —/— کاربر6: ]476[
—/— —/— کاربر23: ]493[ —/— —/— کاربر7: ]477[
—/— —/— کاربر24: ]494[ —/— —/— کاربر8: ]478[
—/— —/— کاربر25: ]495[ —/— —/— کاربر9: ]479[
—/— —/— کاربر26: ]496[ —/— —/— کاربر10: ]480[
—/— —/— کاربر27: ]497[ —/— —/— کاربر11: ]481[
—/— —/— کاربر28: ]498[ —/— —/— کاربر12: ]482[
—/— —/— کاربر29: ]499[ —/— —/— کاربر13: ]483[
—/— —/— کاربر30: ]500[ —/— —/— کاربر14: ]484[
—/— —/— کاربر31: ]501[ —/— —/— کاربر15: ]485[
—/— —/— کاربر32: ]502[ —/— —/— کاربر16: ]486[

به مقادیر مبنای 10 و 16 در صفحۀ 49 مراجعه کنید. 

اختصاص کاربر کنترل ریموت
شماره سریال کنترل بخش شماره سریال کنترل بخش

—/—/—/—/—/— RC 17 برای کاربر 17: ]667[ —/—/—/—/—/— RC 1 برای کاربر1: ]651[
—/—/—/—/—/— RC 18 برای کاربر 18: ]668[ —/—/—/—/—/— RC 2 برای کاربر 2: ]652[
—/—/—/—/—/— RC 19 برای کاربر 19: ]669[ —/—/—/—/—/— RC 3 برای کاربر 3:                          ]653[
—/—/—/—/—/— RC 20 برای کاربر 20: ]670[ —/—/—/—/—/— RC 4 برای کاربر 4: ]654[
—/—/—/—/—/— RC 21 برای کاربر 21: ]671[ —/—/—/—/—/— RC 5 برای کاربر:5  ]655[
—/—/—/—/—/— RC 22 برای کاربر 22: ]672[ —/—/—/—/—/— RC 6 برای کاربر 6: ]656[
—/—/—/—/—/— RC 23 برای کاربر 23: ]673[ —/—/—/—/—/— RC 7 برای کاربر 7: ]657[
—/—/—/—/—/— RC 24 برای کاربر 24: ]674[ —/—/—/—/—/— RC 8 برای کاربر 8: ]658[
—/—/—/—/—/— RC 25 برای کاربر 25: ]675[ —/—/—/—/—/— RC 9 برای کاربر 9: ]659[
—/—/—/—/—/— RC 26 برای کاربر 26: ]676[ —/—/—/—/—/— RC 10 برای کاربر 10: ]660[
—/—/—/—/—/— RC 27 برای کاربر 27: ]677[ —/—/—/—/—/— RC 11 برای کاربر 11: ]661[
—/—/—/—/—/— RC 28 برای کاربر 28: ]678[ —/—/—/—/—/— RC 12 برای کاربر 12: ]662[
—/—/—/—/—/— RC 29 برای کاربر 29: ]679[ —/—/—/—/—/— RC 13 برای کاربر 13: ]663[
—/—/—/—/—/— RC 30 برای کاربر 30: ]680[ —/—/—/—/—/— RC 14 برای کاربر 14: ]664[
—/—/—/—/—/— RC 31 برای کاربر 31: ]681[ —/—/—/—/—/— RC 15 برای کاربر 15: ]665[
—/—/—/—/—/— RC 32 برای کاربر 32: ]682[ —/—/—/—/—/— RC 16 برای کاربر 16: ]666[

برای پاک کردن یک کنترل ریموت، در بخش مربوطه ]000000[ را وارد کنید. برای نمایش شمارۀ سریال به بخش ]960[ رجوع کنید. این بخش 
از راهنمای برنامه نویس��ی تنها برای نمایش ش��ماره سریال کنترل های ریموت اختصاص داده شده است. برای تخصیص اتوماتیک، در حالیکه در 

بخش مربوطه هستید، کلیدی را بر روی ریموت مورد نظر فشار دهید.

برای برنامه  نویسی کنترل ریموت/ کد کاربر به منوی اصلی سریع در راهنمای کاربر مراجعه کنید. 
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انتصاب کلیدهای دستگاه ریموت
زمانیکه به بخش ]610[ دسترسی پیدا کردید، پنل مقدار ذخیره شدۀ آن بخش را بر روی تمام ریموت ها کپی می کند.

داده )پیش فرض: 1BC(RC#بخشداده )پیش فرض: RC)1BC#بخش

→ + →→ + →
•:•+:•:•+:

----------------------------17]627[----------------------------پیش فرض]610[
]611[1----------------------------]628[18----------------------------
]612[2----------------------------]629[19----------------------------
]613[3----------------------------]630[20----------------------------
]614[4----------------------------]631[21----------------------------
]615[5----------------------------]632[22----------------------------
]616[6----------------------------]633[23----------------------------
]617[7----------------------------]634[24----------------------------
]618[8----------------------------]635[25----------------------------
]619[9----------------------------]636[26----------------------------
]620[10----------------------------]637[27----------------------------
]621[11----------------------------]638[28----------------------------
]622[12----------------------------]639[29----------------------------
]623[13----------------------------]640[30----------------------------
]624[14----------------------------]641[31----------------------------
]625[15----------------------------]642[32----------------------------
]626[16----------------------------

جدول گزینه های کلید
Empty* - کلید غیر فعال است

force Regular /1- مسلح سازی معمولی
Force Stay/Stay 2- مسلح سازی

A/N -3 استفاده نمی شود
Force Sleep/Sleep 4- مسلح سازی

A/N -5 استفاده نمی شود
A/N -6 استفاده نمی شود
A/N -7 استفاده نمی شود

8- پنیک 1
9- پنیک 2
A- پنیک 3

B- فعالسازی PGM )گروه رخداد شمارۀ 8، به برنامه نویسی PGM مراجعه کنید(

C- فعالسازی PGM )گروه رخداد شمارۀ 9، به برنامه نویسی PGM مراجعه کنید(

D- فعالسازی PGM )گروه رخداد شمارۀ 10، به برنامه نویسی PGM مراجعه کنید(

E- فعالسازی PGM )گروه رخداد شمارۀ 11، به برنامه نویسی PGM مراجعه کنید(

paramedic آالرم -F

* اگر مقداری را برای یک کلید وارد نکنید، آن کلید غیرفعال می شود.

به مقادیر مبنای ده و شانزده در صفحۀ 49 مراجعه کنید.
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)MG-REM2( نمایشگرهای کنترل از راه دور دوطرفه

Force/Full نمایشگرهای مسلح سازی
LED عملیاتترتیب شنیداریترتیب
غیرمسلح سازیدو بیپسبز روشن

تاخیر خروجیبیپ تائیدقرمز/سبز چشمک زن آرام
تاخیر ورودی/ مسلح سازیبیپ تائیدقرمز روشن 

آالرمبیپ آالرمقرمز چشمک زن سریع

Sleep/Stay نمایشگرهای مسلح سازی
LED عملیاتترتیب شنیداریترتیب

غیرمسلح سازیدو بیپسبز روشن
تاخیر خروجیبیپ تائیدزرد/سبز چشمک زن آرام

تاخیر ورودی/ مسلح سازیبیپ تائیدزرد روشن 
آالرمبیپ آالرمقرمز چشمک زن سریع

دیگر نمایشگرها
LED عملیاتترتیب شنیداریترتیب

PGM روشن/خاموشبیپ تائیدزرد روشن
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)MG-RPT1( برنامه نویسی تکرار کنندۀ بی سیم

شماره سریال تکرار کننده بی سیم بخش

—/—/—/—/—/—/ تکرار کننده 1 ]545[
—/—/—/—/—/—/ تکرار کننده 2 ]546[

 برای تخصیص اتوماتیک، در حالیکه در بخش مربوطه قرار دارید، سوئیچ تمپر تکرار کنندۀ بی سیم را بفشارید.

شدت سیگنال تکرار کنندۀ بی سیم
بخش

شدت سیگنال تکرار کننده بی سیم 1 ]548[
شدت سیگنال تکرار کننده بی سیم 2 ]549[

1 تا 4 /1بیپ = سیگنال ضعیف 5 تا 7 /2 بیپ=سیگنال متوسط8 تا 10 /3 بیپ = بهترین سیگنالنمایشگر شدت سیگنال

برای نمایش دادن شدت سیگنال تکرار کنندۀ بی سیم، در حالیکه در بخش مربوطه قرار دارید، سوئیچ تمپر تکرار کنندۀ بی سیم را بفشارید.

گزینه های تکرار کنندۀ بی سیم

MG-RPT1 #2
]561[

MG-RPT1 #1
]551[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 1  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 2  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 3  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 4  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 5  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 6  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 7  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 8  □                     □   □                     □  ]8[

MG-RPT1 #2
]562[

MG-RPT1 #1
]552[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 1  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 2  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 3  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 4  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 5  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 6  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 7  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 8  □                     □   □                     □  ]8[
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)MG-RPT1( برنامه نویسی تکرار کنندۀ بی سیم
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شدت سیگنال تکرار کننده بی سیم 2 ]549[

1 تا 4 /1بیپ = سیگنال ضعیف 5 تا 7 /2 بیپ=سیگنال متوسط8 تا 10 /3 بیپ = بهترین سیگنالنمایشگر شدت سیگنال

برای نمایش دادن شدت سیگنال تکرار کنندۀ بی سیم، در حالیکه در بخش مربوطه قرار دارید، سوئیچ تمپر تکرار کنندۀ بی سیم را بفشارید.

گزینه های تکرار کنندۀ بی سیم

MG-RPT1 #2
]561[

MG-RPT1 #1
]551[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 1  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 2  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 3  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 4  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 5  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 6  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 7  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم صفحه کلید 8  □                     □   □                     □  ]8[

MG-RPT1 #2
]562[

MG-RPT1 #1
]552[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 1  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 2  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 3  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 4  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 5  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 6  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 7  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 8  □                     □   □                     □  ]8[
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MG-RPT1 #2
]563[

MG-RPT1 #1
]553[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
]1[  سیگنال تکرار کننده بی سیم  زون9  □                     □   □                     □ 
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون10  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 11  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 12  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 13  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 14  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 15  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 16  □                     □   □                     □  ]8[

MG-RPT1 #2
]564[

MG-RPT1 #1
]554[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 17  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 18  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 19  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 20  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 21  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 22  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 23  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 24  □                     □   □                     □  ]8[

MG-RPT1 #2
]565[

MG-RPT1 #1
]555[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 25  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 26  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 27  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 28  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 29  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 30  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 31  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم زون 32  □                     □   □                     □  ]8[
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MG-RPT1 #2
]566[

MG-RPT1 #1
]556[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 1  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 2  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 3  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 4  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 5  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 6  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 7  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 8  □                     □   □                     □  ]8[

MG-RPT1 #2
]567[

MG-RPT1 #1
]557[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 9  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 10  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 11  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 12  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 13  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 14  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 15  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 16  □                     □   □                     □  ]8[

سیگنالهای کنترل ریموت همواره تکرار می شوند.
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MG-RPT1 #2
]566[

MG-RPT1 #1
]556[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 1  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 2  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 3  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 4  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 5  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 6  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 7  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 8  □                     □   □                     □  ]8[

MG-RPT1 #2
]567[

MG-RPT1 #1
]557[                                     

بخش تنظیمات پیش فرض
پر رنگ

روشن                  خاموش روشن                  خاموش گزینه
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 9  □                     □   □                     □  ]1[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 10  □                     □   □                     □  ]2[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 11  □                     □   □                     □  ]3[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 12  □                     □   □                     □  ]4[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 13  □                     □   □                     □  ]5[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 14  □                     □   □                     □  ]6[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 15  □                     □   □                     □  ]7[
سیگنال تکرار کننده بی سیم PGM دو طرفه 16  □                     □   □                     □  ]8[

سیگنالهای کنترل ریموت همواره تکرار می شوند.
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)MG32LRF( برنامه نویسی صفحه کلید بی سیم
برای برنامه نویسی استاندارد صفحه کلید به صفحۀ 16 مراجعه کنید. 

تخصیص اتوماتیک صفحه کلید بی سیم
پس از روش��ن ش��دن، کنترل پنل، به مدت 10 دقیقه، پنجره ای را بمنظور تخصیص اتوماتیک باز خواهد کرد. کلیدهای * و ]BYP[ را بر روی صفحه 
کلید مورد نظر برای س��ه ثانیه فش��رده نگه دارید. صفحه کلید به پنل کنترل اختصاص خواهد یافت. فرآیند تخصیص تا 8 صفحه کلید بی س��یم را می 

توان در این پنجرۀ 10 دقیقه ای انجام داد. 

انتصاب استاندارد صفحه کلید بی سیم
شماره سریال صفحه کلید بی سیمبخش

------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 1]571[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 2]572[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 3]573[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 4]574[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 5]575[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 6]576[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 7]577[
------- / ------- / ------- / ------- / ------- / -------صفحه کلید 8]578[

 شماره سریال را وارد کنید و یا کلید  و ]BYP[ را برای مدت سه ثانیه فشرده نگه دارید. 

شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم

بخش

شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم1]591[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم2]592[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم3]593[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم4]594[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم5]595[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم6]596[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم7]597[
شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم8]598[

1 تا 4 /1بیپ = سیگنال ضعیف 5 تا7 /2 بیپ=سیگنال متوسط8 تا 10 /3بیپ = بهترین سیگنالنمایشگر شدت سیگنال

برای نمایش شدت سیگنال صفحه کلید بی سیم، کلید ]☼[ را فشار دهید.

گزینه های تکرار کنندۀ بی سیم/ صفحه کلید
پررنگ= تنظیمات پیش فرضگزینه های تکرار کنندۀ بی سیم /صفحه کلید]578[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[ نظارت تکرار کنندۀ1 
فعالغیرفعال ]2[ نظارت تکرار کنندۀ2 

 ]7[ N/Aتا ]3[ N/AN/A
فعالغیرفعال ]8[ مد نمایش زنده
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پررنگ= تنظیمات پیش فرضگزینه های صفحه کلید بی سیم]588[

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[نظارت صفحه کلید1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[نظارت صفحه کلید2 
□ فعال□ غیرفعال ]3[نظارت صفحه کلید3 
□ فعال□ غیرفعال ]4[نظارت صفحه کلید4 
□ فعال□ غیرفعال ]5[نظارت صفحه کلید5 
□ فعال□ غیرفعال ]6[نظارت صفحه کلید6 
□ فعال□ غیرفعال ]7[نظارت صفحه کلید7 
□ فعال□ غیرفعال ]8[نظارت صفحه کلید8 
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پررنگ= تنظیمات پیش فرضگزینه های صفحه کلید بی سیم]588[

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[نظارت صفحه کلید1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[نظارت صفحه کلید2 
□ فعال□ غیرفعال ]3[نظارت صفحه کلید3 
□ فعال□ غیرفعال ]4[نظارت صفحه کلید4 
□ فعال□ غیرفعال ]5[نظارت صفحه کلید5 
□ فعال□ غیرفعال ]6[نظارت صفحه کلید6 
□ فعال□ غیرفعال ]7[نظارت صفحه کلید7 
□ فعال□ غیرفعال ]8[نظارت صفحه کلید8 
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)MG32LCD( LCD برچسب های صفحه کلید
کلیدهای ورودی

کلیدهای عملکرد مخصوص
عملکردکلید

]STAY[فاصله خالی وارد می کند
]SLEEP[پاک می کند

]ARM[تمام مقدار وارد شده را پاک می کند
]OFF[بین کلیدهای عددی و الفبایی تغییر وضعیت می دهد
]BYP[بین حروف بزرگ و کوچک تغییر وضعیت می دهد
]MEM[حروف ویژه

کلیدهای ورودی الفباعددی
]1[A/B/C
]2[D/E/F
]3[G/H/I
]4[J/K/L
]5[M/N/O
]6[P/Q/R
]7[S/T/U
]8[V/W/X
]9[Y/Z

کاراکترهای ویژه
ŻĆąęŹłŚلهستانی

Áűőمجارستانی
üترکیه ای

برچسب های زون
برچسبزونبخشبرچسبزونبخش

]181[1--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]197[17--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]182[2--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]198[18--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]183[3--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]199[19--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]184[4--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]200[20--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]185[5--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]201[21--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]186[6--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]202[22--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]187[7--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]203[23--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]188[8--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]204[24--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]189[9--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]205[25--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]190[10--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]206[26--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]191[11--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]207[27--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]192[12--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]208[28--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]193[13--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]209[29--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]194[14--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]210[30--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]195[15--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]211[31--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]196[16--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]212[32--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--



34

PGM برچسب های
برچسبPGMبخشبرچسبPGMبخش

]341[1--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]349[9--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]342[2--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]350[10--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]343[3--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]351[11--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]344[4--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]352[12--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]345[5--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]353[13--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]346[6--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]354[14--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]347[7--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]355[15--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]348[8--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]356[16--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

برچسب های کاربر
برچسبکاربربخشبرچسبکاربربخش

]511[1--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]527[17--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]512[2--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]528[18--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]513[3--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]529[19--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]514[4--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]530[20--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]515[5--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]531[21--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]516[6--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]532[22--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]517[7--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]533[23--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]518[8--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]534[24--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]519[9--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]535[25--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]520[10--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]536[26--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]521[11--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]537[27--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]522[12--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]538[28--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]523[13--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]539[29--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]524[14--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]540[30--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]525[15--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]541[31--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]526[16--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]543[32--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

برچسب های پارتیشن
برچسبپارتیشنبخشبرچسبپارتیشنبخش

]771[1--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]772[2--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
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PGM برچسب های
برچسبPGMبخشبرچسبPGMبخش
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]523[13--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]539[29--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]524[14--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]540[30--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]525[15--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]541[31--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
]526[16--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]543[32--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

برچسب های پارتیشن
برچسبپارتیشنبخشبرچسبپارتیشنبخش

]771[1--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--]772[2--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
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برنامه نویسی سیستم
پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های اصلی سیستم]700[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[پارتیشن بندی
)700mA350 یاmA(350 ]2[شارژ باطریmA700mA

 )ACفعالغیرفعال ]3[اخطار صوتی خطا )بجز حالت قطع تغذیۀ
 ACفعالغیرفعال ]4[اخطار صوتی خطا  درصورت قطع تغذیۀ

 RFفعالغیرفعال ]5[نظارت اغتشاش در امواج رادیوئی
فعالغیرفعال ]6[خاتمۀ تاخیر خروج

فعالغیرفعال ]7[نظارت تمپر به ماجول باس
                   N/A]8[ N/AN/A

پررنگ =تنظیمات پیش فرضگزینه های اصلی سیستم]701[

OFFONگزینه

4 رقم 6رقم ]1[طول کد دسترسی
فعالغیرفعال ]2[کد اصلی قفل

فعالغیرفعال ]3[مد محرمانه
یک کلید را بفشاریدیک کد را وارد کنید ]4[خروج از مد محرمانه

5 ثانیه2 دقیقه ]5[تایمر مد محرمانه
 MG-REM26[شمارۀ ورژن[ MG-REM2 V2.00یاباالترMG-REM2V2.00

 LCD )MG32LCD(فعالغیرفعال ]7[نمایش تاخیر ورود بر روی صفحه کلید
 LCD )MG32LCD(فعالغیرفعال ]8[نمایش تاخیر خروج بر روی صفحه کلید

پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های پنیک]702[
OFFONگزینه

فعال
فعال
فعال

صدادار
صدادار
صدادار

N/A

غیرفعال ]1[پنیک1 
غیرفعال ]2[پنیک2 
غیرفعال ]3[پنیک3 

بی صدا ]4[پنیک :1 آالرم صوتی یا بی صدا
بی صدا ]5[پنیک :2 آالرم صوتی یا بی صدا
بی صدا ]6[پنیک :3 آالرم صوتی یا بی صدا

]7[ & ]8[ N/AN/A

پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های مسلح/غیرمسلح سازی1 ]703[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[مسلح سازی Regular/Force تنها با یک دکمه
فعالغیرفعال ]2[مسلح سازی Stay تنها با یک دکمه

فعالغیرفعال ]3[مسلح سازی Sleep تنها با یک دکمه
فعالغیرفعال ]4[برنامه نویسی بایپاس تنها با یک دکمه

فعالغیرفعال ]5[مسلح سازی محدود در حالت نبود باطری
فعالغیرفعال ]6[مسلح سازی محدود در حالت نبودن تمپر )زون +ماجول باس PGM +بی سیم(

فعالغیرفعال ]7[مسلح سازی محدود در صورت رخدادن مشکل نظارت بی سیم )زون +ماجول باس PGM +بی سیم(
 VDMP3فعالغیرفعال ]8[مسلح/غیرمسلح سازی با
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پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های مسلح/غیرمسلح سازی2 ]704[

OFFONگزینه

 Forceبه Regular فعالغیرفعال ]1[تغییر از مسلح سازی
 Stay Forceبه Stay فعالغیرفعال ]2[تغییر از مسلح سازی

 Sleep Forceبه Sleep فعالغیرفعال ]3[تغییر از مسلح سازی
فعالغیرفعال ]4[در زمان مسلح/غیرمسلح سازی با ریموت آژیر بصدا در می آید

فعالغیرفعال ]5[در زمان مسلح/غیرمسلح سازی با صفحه کلید آژیر بصدا در می آید
فعالغیرفعال ]6[در حالت تاخیر خروج صدای بیپ شنیده می شود

فعالغیرفعال ]7[در زمان مسلح سازی Stay/Sleep نه صدای بیپ و نه آژیر شنیده نخواهد شد
فعالغیرفعال ]8[در حالت مشلح سازی با ریموت تاخیر خروج نخواهیم داشت

پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های اصلی زون)1( ]705[

OFFONگزینه

 ATZفعالغیرفعال ]1[دو برابر کردن زون
 ATZموازیسری ]2[گزینه های سیم کشی

 ]4[&]3[شناسایی تمپر

* شناسایی تمپر ماجول باس/صفحه کلید تنها اگر گزینۀ ]7[ بخش ]700[ فعال شده باشد.

بلهخیر ]5[بر روی زون بایپاس شده تمپر ایجاد می کند
 ]7[&]6[گزینه های نظارت

بلهخیر ]8[ بر روی زون بایپاس شده نظارت ایجاد می کند

پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های اصلی زون)2( ]706[

OFFONگزینه

80 دقیقه24 ساعت ]1[تعیین زمان نظارت
فعالغیرفعال ]2[مقاومتهایEOL  )استفاده از مقاومت انتهای خط(

) SP5500فعالغیرفعال ]3[ورودی زون 1 ورودی دود دو سیمه می شود) بجز
 ZX8 ID A )Panel +1( 1 ورودی تمپرورودی زون ]4[ورودی
 ZX8 ID B )Panel +9( 1 ورودی تمپرورودی زون ]5[ورودی

 ZX8 ID C )Panel +17( 1 ورودی تمپرورودی زون ]6[ورودی
                                                     N/A        ]8[تا]4[ N/AN/A

]3[]4[RF باس صفحه کلید*گزینه های شناسایی دستبرد زون/RF گزینه های شناسایی دستبرد ماجول
OFFOFFغیرفعالغیرفعال
OFFONتنها در صورت مشکلتنها در صورت مشکل

ONOFF
درحالت غیرمسلح: تنها در صورت مشکل
درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون

تنها در صورت مشکل

ONON
درحالت غیرمسلح: آالرم صوتی

درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون
آالرم صوتی

]6[]7[RF باس صفحه کلیدگزینه های نظارت زون/RF گزینه های نظارت ماجول

OFFOFFغیرفعالغیرفعال
OFFONتنها در صورت مشکلتنها در صورت مشکل

ONOFF
درحالت غیرمسلح: تنها در صورت مشکل
درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون

تنها در صورت مشکل

ONON
درحالت غیرمسلح: آالرم صوتی

درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون
آالرم صوتی
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پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های مسلح/غیرمسلح سازی2 ]704[

OFFONگزینه

 Forceبه Regular فعالغیرفعال ]1[تغییر از مسلح سازی
 Stay Forceبه Stay فعالغیرفعال ]2[تغییر از مسلح سازی

 Sleep Forceبه Sleep فعالغیرفعال ]3[تغییر از مسلح سازی
فعالغیرفعال ]4[در زمان مسلح/غیرمسلح سازی با ریموت آژیر بصدا در می آید

فعالغیرفعال ]5[در زمان مسلح/غیرمسلح سازی با صفحه کلید آژیر بصدا در می آید
فعالغیرفعال ]6[در حالت تاخیر خروج صدای بیپ شنیده می شود

فعالغیرفعال ]7[در زمان مسلح سازی Stay/Sleep نه صدای بیپ و نه آژیر شنیده نخواهد شد
فعالغیرفعال ]8[در حالت مشلح سازی با ریموت تاخیر خروج نخواهیم داشت

پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های اصلی زون)1( ]705[

OFFONگزینه

 ATZفعالغیرفعال ]1[دو برابر کردن زون
 ATZموازیسری ]2[گزینه های سیم کشی

 ]4[&]3[شناسایی تمپر

* شناسایی تمپر ماجول باس/صفحه کلید تنها اگر گزینۀ ]7[ بخش ]700[ فعال شده باشد.

بلهخیر ]5[بر روی زون بایپاس شده تمپر ایجاد می کند
 ]7[&]6[گزینه های نظارت

بلهخیر ]8[ بر روی زون بایپاس شده نظارت ایجاد می کند

پررنگ=تنظیمات پیش فرضگزینه های اصلی زون)2( ]706[

OFFONگزینه

80 دقیقه24 ساعت ]1[تعیین زمان نظارت
فعالغیرفعال ]2[مقاومتهایEOL  )استفاده از مقاومت انتهای خط(

) SP5500فعالغیرفعال ]3[ورودی زون 1 ورودی دود دو سیمه می شود) بجز
 ZX8 ID A )Panel +1( 1 ورودی تمپرورودی زون ]4[ورودی
 ZX8 ID B )Panel +9( 1 ورودی تمپرورودی زون ]5[ورودی

 ZX8 ID C )Panel +17( 1 ورودی تمپرورودی زون ]6[ورودی
                                                     N/A        ]8[تا]4[ N/AN/A

]3[]4[RF باس صفحه کلید*گزینه های شناسایی دستبرد زون/RF گزینه های شناسایی دستبرد ماجول
OFFOFFغیرفعالغیرفعال
OFFONتنها در صورت مشکلتنها در صورت مشکل

ONOFF
درحالت غیرمسلح: تنها در صورت مشکل
درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون

تنها در صورت مشکل

ONON
درحالت غیرمسلح: آالرم صوتی

درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون
آالرم صوتی

]6[]7[RF باس صفحه کلیدگزینه های نظارت زون/RF گزینه های نظارت ماجول

OFFOFFغیرفعالغیرفعال
OFFONتنها در صورت مشکلتنها در صورت مشکل

ONOFF
درحالت غیرمسلح: تنها در صورت مشکل
درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون

تنها در صورت مشکل

ONON
درحالت غیرمسلح: آالرم صوتی

درحالت مسلح: تبعیت از نوع آالرم زون
آالرم صوتی
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تایمرهای سیستم
توضیحاتداده بخش

تاخیر ورودی 1 )پیش فرض045( )000تا 255( ثانیه----/----/----]710[
تاخیر ورودی 2 )پیش فرض045( ) 000تا 255( ثانیه----/----/----]711[
شمارش خاموش شدن اتوماتیک زون )پیش فرض005( ) 000تا255( ----/----/----]712[
تاخیرIntellizone  )پیش فرض 048() 000تا 255( ثانیه----/----/----]713[
تاخیر آالرم Recycle )پیش فرض 000() 000تا 255( دقیقه----/----/----]714[
شمارندۀ آالرم Recycle )پیش فرض 000() 000تا 255( ----/----/----]715[
تاخیر قفل صفحه کلید )پیش فرض000( ) 000تا 255( دقیقه----/----/----]716[
شمارندۀ قفل صفحه کلید )پیش فرض000( ) 000تا 255( تالش قبل از قفل شدن----/----/----]717[
تاخیر قفل غیر مسلح سازی پنیک ریموت )پیش فرض000( ) 000تا 255( ثانیه----/----/----]718[
تاخیر Closing Delinquency )پیش فرض 000() 000تا 255( روز----/----/----]719[
برای :StayD تاخیر Flex-Instant )پیش فرض015( ) 000تا 255( ثانیه----/----/----]720[
برای :StayD تاخیر مسلح سازی مجدد )پیش فرض005( ) 000تا 255( ثانیه----/----/----]721[

برای برنامه نویسی های جایگزین برای تایمر قطع آژیر یا ورودی/خروجی به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید.

برنامه نویسی استفاده از نور روز بمنظور صرفه جویی در انرژی 

گزینه های اصلی زون)3( ]730[

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال]1[استفاده از نور روز
N/A]2[N/AN/A

توضیحاتاطالعاتبخش

کد کشور)00 تا 99(]730[

لیست کد کشورها )پیش فرض = پررنگ(

، Turks and Caicos00ایاالت متحده ،کانادا ،مکزیک ،سینت جان ،باهاماس= 
 =01کوبا

 =02برزیل
 =03شیلی

 =04فالک لند
 =05پاراگوئه

 =06اروپای متحد ،انگلستان و گرینلند
 =07روسیه و اغلب ایاالت USSR پیشین

 =08استرالیا -استرالیای جنوبی ،ویکتوریا ،Australian Capital teritory ،نیو 
سوت ولز

09=  جزیرۀ لورد هاو – تاسمانیا
10= نیوزیلند، چاتهام

11= تونگا
12= عراق و سوریه

N/A =13
14= لبنان، قرقیزستان

15= فلسطین
16= مصر

17= نامیبیا
18= ایاالت متحده، کانادا )زمانهای جدید صرفه جویی در نور روز برای 2007(

19=  نیوزیلند( زمانهای جدید صرفه جویی در نور روز برای 2007(
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برنامه نویسی پارتیشن
پررنگ = تنظیمات پیش فرضگزینه های پارتیشن1 ]741[

ONگزینه

فعال ]1[مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان
فعال ]2[مسلح سازی اتوماتیک براساس عدم حرکت

      ]3[ & ]4[

 ]5[به مسلح سازی Stay سوئیچ می کند اگر هیچ تاخیر ورودی 
زونی باز نباشد

فعالغیرفعال

فعالغیرفعال ]6[ تاخیر زون را 2 بار دنبال کنید وقتی تاخیر زون بتزگشته است
N/A  ]8[ & ]7[N/AN/A

پررنگ = تنظیمات پیش فرضگزینه های پارتیشن2 ]742[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان
فعالغیرفعال ]2[مسلح سازی اتوماتیک براساس عدم حرکت

      ]3[ & ]4[

فعالغیرفعال ]5[به مسلح سازی Stay سوئیچ می کند اگر هیچ تاخیر ورودی زونی باز نباشد
فعالغیرفعال ]6[ تاخیر زون را 2 بار دنبال کنید وقتی تاخیر زون بتزگشته است

N/A  ]8[ & ]7[N/AN/A

تایمرهای پارتیشن
توضیحاتداده بخش

تاخیر خروجی پارتیشن 1) پیش فرض060 ( )000تا 255( ثانیه----/----/----]745[
تاخیر خروجی پارتیشن 2) پیش فرض060 ( )000تا 255( ثانیه----/----/----]746[
قطع آژیر پارتیشن 1) پیش فرض004 ( )000تا 255( دقیقه----/----/----]747[
قطع آژیر پارتیشن 2) پیش فرض004 ( )000تا 255( دقیقه----/----/----]748[
عدم حرکت پارتیشن 1 ) پیش فرض 000( )000تا 255( × 15 دقیقه----/----/----]749[
عدم حرکت پارتیشن 2 ) پیش فرض 000( )000تا 255( ×15 دقیقه----/----/----]750[

توضیحاتداده بخش

]761[----/----/----HH:MM) 00:00مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان پارتیشن( 1 ) پیش فرض
]762[----/----/----HH:MM) 00:00مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان پارتیشن( 2 ) پیش فرض

]3[]4[
OFF OFF    Regular
OFF     ON      Sleep
ONOFF     Stay

]3[]4[
OFF OFF    Regular
OFF     ON      Sleep
ONOFF     Stay
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برنامه نویسی پارتیشن
پررنگ = تنظیمات پیش فرضگزینه های پارتیشن1 ]741[

ONگزینه

فعال ]1[مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان
فعال ]2[مسلح سازی اتوماتیک براساس عدم حرکت

      ]3[ & ]4[

 ]5[به مسلح سازی Stay سوئیچ می کند اگر هیچ تاخیر ورودی 
زونی باز نباشد

فعالغیرفعال

فعالغیرفعال ]6[ تاخیر زون را 2 بار دنبال کنید وقتی تاخیر زون بتزگشته است
N/A  ]8[ & ]7[N/AN/A

پررنگ = تنظیمات پیش فرضگزینه های پارتیشن2 ]742[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان
فعالغیرفعال ]2[مسلح سازی اتوماتیک براساس عدم حرکت

      ]3[ & ]4[

فعالغیرفعال ]5[به مسلح سازی Stay سوئیچ می کند اگر هیچ تاخیر ورودی زونی باز نباشد
فعالغیرفعال ]6[ تاخیر زون را 2 بار دنبال کنید وقتی تاخیر زون بتزگشته است

N/A  ]8[ & ]7[N/AN/A

تایمرهای پارتیشن
توضیحاتداده بخش

تاخیر خروجی پارتیشن 1) پیش فرض060 ( )000تا 255( ثانیه----/----/----]745[
تاخیر خروجی پارتیشن 2) پیش فرض060 ( )000تا 255( ثانیه----/----/----]746[
قطع آژیر پارتیشن 1) پیش فرض004 ( )000تا 255( دقیقه----/----/----]747[
قطع آژیر پارتیشن 2) پیش فرض004 ( )000تا 255( دقیقه----/----/----]748[
عدم حرکت پارتیشن 1 ) پیش فرض 000( )000تا 255( × 15 دقیقه----/----/----]749[
عدم حرکت پارتیشن 2 ) پیش فرض 000( )000تا 255( ×15 دقیقه----/----/----]750[

توضیحاتداده بخش

]761[----/----/----HH:MM) 00:00مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان پارتیشن( 1 ) پیش فرض
]762[----/----/----HH:MM) 00:00مسلح سازی اتوماتیک براساس زمان پارتیشن( 2 ) پیش فرض

]3[]4[
OFF OFF    Regular
OFF     ON      Sleep
ONOFF     Stay

]3[]4[
OFF OFF    Regular
OFF     ON      Sleep
ONOFF     Stay
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برنامه نویسی برقراری ارتباط
پررنگ = تنظیمات پیش فرضگزینه های شماره گیر]800[

OFFONگزینه

□ جدول را ببینید□ جدول را ببینید

]1[ & ]2[

□ فعال□ غیرفعالدر پنجمین اقدام به پالس سوئیچ می کند]3[
□ فعال□ غیرفعالشماره گیری جایگزین]4[

  ]5[ Forceفعال□ غیرفعالشماره گیری □
]6[ DTMFفعال□ غیرفعالشماره گیری □
□ 1:1.5□ 1:2نسبت پالس]7[
بدون شماره گیرشماره گیر فعالغیرفعال کردن گزارش ]8[

پررنگ = تنظیمات پیش فرضگزینه های شماره گیر]801[

OFFONگزینه

□ بعد از آالرم□ همیشهسیستم گزارش غیر مسلح می شود]1[
□ بسته شدن زون□ قطع آژیربحالت اول بازگشتن زون گزارش]2[ 

]3[& ]4[

]5[ & ]6[ N/AN/AN/A

]802[ event call direction 1پررنگ = پیش فرض گزینه های

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[برای کدهای گزارش مسلح/غیرمسلح ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[برای کدهای گزارش مسلح/غیرمسلح ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]3[برای کدهای گزارش مسلح/غیرمسلح ،تماس با پیجر
]4[ N/AN/AN/A

□ فعال□ غیرفعال ]5[برای کدهای گزارش آالرم/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]6[برای کدهای گزارش آالرم/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]7[برای کدهای گزارش آالرم/حالت اولیه ، تماس با پیجر
N/A]8[ N/AN/A

گزینه های مونیتورینگ خط تلفن
]1[]2[
OFFغیرفعال شده OFF

OFF
ON در زمان غیرمسلح: تنها مشکل

در زمان مسلح: تنها مشکل

ON
OFF در زمان غیرمسلح: تنها مشکل

در زمان مسلح: آالرم صوتی

ON
ON آالرم های بی صدا به آالرم های 

صوتی تبدیل می شوند.

گزینه های ارسال گزارش تست اتوماتیک]4[]3[
OFFOFF کد گزارش تست را هر بار که روزهای برنامه نویسی شده در بخش ]840[ در زمان برنامه نویسی

شده در بخش ]850[ سپری شدند، ارسال می کند.

OFFON
در زمان غیر مسلح: هربار که زمان برنامه نویسی شده در بخش ]852[ سپری شد، کد گزارش 

تست ارسال می شود. در زمان مسلح: هربار که زمان برنامه نویسی شده در بخش ]851[ سپری 
شد، کد گزارش تست ارسال می شود.

ONOFF

پنل کنترل کد گزارش تست را هر ساعت از دقایق برنامه نویسی شده در بخش ]850[ )آخرین 
دو رقم( ارسال می کند. توجه کنید که از اولین دو رقم بخش ]850[ چشم پوشی می شود. 

بعنوان مثال اگر 10:25 در بخش ]850[ برنامه نویسی شده باشد، کد گزارش تست در 25 امین 
دقیقۀ هر ساعت ارسال خواهد شد. 11:25، 12:25، ... .

ONON کد گزارش تست زمانیکه هرکدام از شرایط گزینه های دوم و سوم در لیست باال برقرار باشد
)OFF =]4[ و ON =]3[ گزینه های / ON =]4[ و OFF =]3[ ارسال خواهد شد. )گزینه های
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]803[ event call direction 2پررنگ = پیش فرض گزینه های

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[برای کدهای گزارش تمپر/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[برای کدهای گزارش تمپر/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]3[برای کدهای گزارش تمپر/حالت اولیه ،تماس با پیجر
]4[ N/AN/AN/A

□ فعال□ غیرفعال ]5[برای کدهای گزارش مشکل/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]6[برای کدهای گزارش مشکل/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]7[برای کدهای گزارش مشکل/حالت اولیه ،تماس با پیجر
                   N/A]8[ N/AN/A

]804[ event call direction 3پررنگ = پیش فرض گزینه های

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[برای کدهای گزارش ویژه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[برای کدهای گزارش ویژه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]3[برای کدهای گزارش ویژه ،تماس با پیجر
]4[ N/AN/AN/A

□ فعال□ غیرفعال]5[درصورت آالرم زون ،تماس با شماره تلفن شخصی( سرقت/حریق)
□ فعال□ غیرفعال ]6[در صورت آالرم پنیک، تماس با شماره تلفن شخصی 

□ فعال□ غیرفعال ]7[در صورت آالرمParademic ، تماس با پیجر
                   N/A]8[ N/AN/A

 تنظیمات ارتباطات
توضیحاتاطالعاتبخش

]810[----/----
تلفن1 تلفن2

فرمت گزارش
Slow Ademco  =0

Silent Fast Knight =1
Sesoca =2

Express Ademco =3
ID contact Ademco =4 )پیش فرض(

SIA =5
شماره حساب پارتیشن 1---/---/---/---]811[
شماره حساب پارتیشن 2---/---/---/---]812[

]815[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ1 

]816[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ 2

]817[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن پشتیبان

]818[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن پیجر

]819[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
پیغام عددی فرستاده شده از طریق گزارش پیجر
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]803[ event call direction 2پررنگ = پیش فرض گزینه های

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[برای کدهای گزارش تمپر/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[برای کدهای گزارش تمپر/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]3[برای کدهای گزارش تمپر/حالت اولیه ،تماس با پیجر
]4[ N/AN/AN/A

□ فعال□ غیرفعال ]5[برای کدهای گزارش مشکل/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]6[برای کدهای گزارش مشکل/حالت اولیه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]7[برای کدهای گزارش مشکل/حالت اولیه ،تماس با پیجر
                   N/A]8[ N/AN/A

]804[ event call direction 3پررنگ = پیش فرض گزینه های

OFFONگزینه

□ فعال□ غیرفعال ]1[برای کدهای گزارش ویژه ،تماس با شماره تلفن1 
□ فعال□ غیرفعال ]2[برای کدهای گزارش ویژه ،تماس با شماره تلفن2 

□ فعال□ غیرفعال ]3[برای کدهای گزارش ویژه ،تماس با پیجر
]4[ N/AN/AN/A

□ فعال□ غیرفعال]5[درصورت آالرم زون ،تماس با شماره تلفن شخصی( سرقت/حریق)
□ فعال□ غیرفعال ]6[در صورت آالرم پنیک، تماس با شماره تلفن شخصی 

□ فعال□ غیرفعال ]7[در صورت آالرمParademic ، تماس با پیجر
                   N/A]8[ N/AN/A

 تنظیمات ارتباطات
توضیحاتاطالعاتبخش

]810[----/----
تلفن1 تلفن2

فرمت گزارش
Slow Ademco  =0

Silent Fast Knight =1
Sesoca =2

Express Ademco =3
ID contact Ademco =4 )پیش فرض(

SIA =5
شماره حساب پارتیشن 1---/---/---/---]811[
شماره حساب پارتیشن 2---/---/---/---]812[

]815[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ1 

]816[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن ایستگاه مونیتورینگ 2

]817[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن پشتیبان

]818[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
شماره تلفن پیجر

]819[/---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /---- /----
پیغام عددی فرستاده شده از طریق گزارش پیجر
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کلیدهای ویژه برای شماره های تلفن

عملیات یا ارزشبفشارید
]OFF[*
]BYP[#
]MEM[بین شماره گیری تون و پالس سوئیچ می کند و برعکس
]TBL[وقفۀ 4 ثانیه

]SLEEP[رقم آخر را پاک می کند
] فاصلۀ خالی وارد می کند]

برای برنامه نویسی شماره های تلفن به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 و منوی اصلی سریع در راهنمای کاربر مراجعه کنید.
برای پاک کردن یک شماره تلفن/پیغام عددی، کلید ]SLEEP[ را د ربخش مربوطه بمدت سه ثانیه فشرده نگه دارید.

تایمرهای برقراری ارتباطات
توضیحاتداده بخش

تاخیر قطع TLM )پیش فرض 016(2× )000تا 255 ( ثانیه----/----/----]830[
ماکزیمم دفعات شماره گیری )پیش فرض008()000تا 255 ( ماکزیمم32 ----/----/----]831[
وقفه بین دفعات شماره گیری* )پیش فرض020()000تا 255 ( ثانیه )ماکزیمم 127(----/----/----]832[
ارسال آالرم تاخیر )پیش فرض000()000تا 255 ( ثانیه----/----/----]833[
تاخیر گزارش پیجر )پیش فرض 020()000تا 255 ( ثانیه )ماکزیمم 127(----/----/----]834[
تکرار پیغام گزارش پیجر )پیش فرض 003()000تا 255 ( ماکزیمم10 ----/----/----]835[
تاخیر گزارش شخصی* )پیش فرض 005()000 تا 255( ثانیه )ماکزیمم 127(]836[
تکرار پیغام گزارش شخصی* )پیش فرض 003()000 تا 255( ماکزیمم 10]837[
تاخیر آخرین خاتمۀ عملیات )پیش فرض 000()000 تا 255( ثانیه]838[
تاخیر گزارش قطع تغذیه )پیش فرض 015()000 تا 255( دقیقه]839[
گزارش تست اتوماتیک )پیش فرض 000()000 تا 255( روز]840[

* این بخش به شماره گیر صوتی در زمانیکه از یک VDMP3 استفاده می شود مربوط می گردد.

توضیحاتداده بخش

]850[----/----/----HH:MM)00:00زمان گزارش تست اتوماتیک روز )پیش فرض
تاخیر گزارش مسلح شده )پیش فرض 000(1× )000تا 255 ( دقیقه----/----/----]851[
تاخیر گزارش غیرمسلح شده )پیش فرض 000(1× )000تا 255 ( دقیقه----/----/----]852[

)FF = کدهای گزارش مسلح سازی ویژه )پیش فرض
توضیحاتدادهبخشتوضیحاتدادهبخش

مسلح سازی سریع----/----]861[مسلح سازی اتوماتیک----/----]860[
مسلح سازی از طریق کامپیوتر شخصی----/----دیر برای بستن----/----
N/A----/----بدون حرکت----/----
N/A----/----مسلح سازی جزئی----/----
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)FF = کدهای گزارش غیرمسلح سازی ویژه )پیش فرض
توضیحاتداده بخش

لغو مسلح سازی اتوماتیک----/----]862[

غیرمسلح سازی از طریق کامپیوتر شخصی----/----

----/----
----/----

 WinLoadلغو آالرم بوسیلۀ کاربر یا از طریق
parademic لغو

توضیحاتدادهبخشتوضیحاتدادهبخش

خاموش کردن زون----/----]864[پنیک اضطراری----/----]863[
Duress----/----پنیک کمکی----/----

قفل کردن صفحه کلید----/----پنیک حریق----/----
آالرم parademic ----/----آخرین خاتمۀ عملیات----/----

به مقادیر مبنای ده و شانزده در صفحۀ 49 مراجعه کنید.



42

)FF = کدهای گزارش غیرمسلح سازی ویژه )پیش فرض
توضیحاتداده بخش

لغو مسلح سازی اتوماتیک----/----]862[

غیرمسلح سازی از طریق کامپیوتر شخصی----/----

----/----
----/----

 WinLoadلغو آالرم بوسیلۀ کاربر یا از طریق
parademic لغو

توضیحاتدادهبخشتوضیحاتدادهبخش

خاموش کردن زون----/----]864[پنیک اضطراری----/----]863[
Duress----/----پنیک کمکی----/----

قفل کردن صفحه کلید----/----پنیک حریق----/----
آالرم parademic ----/----آخرین خاتمۀ عملیات----/----

به مقادیر مبنای ده و شانزده در صفحۀ 49 مراجعه کنید.
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کدهای گزارش مشکل بوجود آمده در سیستم
بخشبخش

]865[----/----N/A]868[----/----قطع تغذیۀ ماجول
----/---- ACضعیف /فقدان باطری ماجول----/----قطع تغذیۀ
باطری ضعیف زون بی سیم----/----قطع باطری----/----
فقدان نظارت زون بی سیم----/----تغذیۀ کمکی----/----

فقدان نظارت ماجول بی سیم----/----]869[اضافه بار خروجی آژیر----/----]866[
تمپر به ماجول بی سیم----/----قطع اتصال خروجی آژیر----/----
N/A----/----فقدان تایمر----/----
N/A----/----مشکل لوپ حریق----/----

عدم برقراری ارتباط----/----]867[
تورود فرکانس رادیویی----/----
فقدان ماجول----/----
تمپر ماجول----/----

)FF = کدهای گزارش رفع مشکل سیستم )پیش فرض
بخشبخش

]870[----/----TLM]873[----/----قطع تغذیۀ ماجول
----/---- ACضعیف /فقدان باطری ماجول----/----قطع تغذیۀ
باطری ضعیف زون بی سیم----/----قطع باطری----/----
فقدان نظارت زون بی سیم----/----تغذیۀ کمکی----/----

فقدان نظارت ماجول بی سیم----/----]874[اضافه بار خروجی آژیر----/----]871[
تمپر به ماجول بی سیم----/----قطع اتصال خروجی آژیر----/----
N/A----/----فقدان تایمر----/----
N/A----/----مشکل لوپ حریق----/----

عدم برقراری ارتباط----/----]872[
تورود فرکانس رادیویی----/----
فقدان ماجول----/----
تمپر ماجول----/----

)FF = کدهای گزارش ویژۀ سیستم )پیش فرض
بخشبخش

]875[----/----Cold start]876[----/----نصاب ورود
نصاب خروج----/----گزارش تست----/----
----/----N/A----/----تخلف خاتمۀ عملیات
WinLoad ----/----N/Aخروج----/----

به مقادیر مبنای ده و شانزده در صفحۀ 49 مراجعه کنید.
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پاک کردن کدهای گزارش
پررنگ = پیش فرضپاک کردن کدهای گزارش]966[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[پاک کردن کدهای گزارش زون* 
فعالغیرفعال ]2[پاک کردن کدهای گزارش کاربر* 

فعالغیرفعال ]3[پاک کردن کدهای گزارش آالرم /مسلح /غیرمسلح*
 ]4[پاک کردن کدهای گزارش مشکل بوجود آمده*

*تمام گزینه هایی که می خواهید پاک کنید را فعال می سازد .مجموعۀ کدهای گزارش مربوطه پس از 
خروج از بخش پاک خواهند شد.

فعالغیرفعال

  ریست کردن کدهای گزارش
پررنگ = پیش فرضریست کردن کدهای گزارش]967[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[کدهای گزارش زون را به مقادیر پیش فرض ریست می کند** 
فعالغیرفعال ]2[کدهای گزارش کاربر را به مقادیر پیش فرض ریست می کند** 

فعالغیرفعال ]3[کدهای گزارش آالرم /مسلح /غیرمسلح را به مقادیر پیش فرض ریست می کند** 
 ]4[کدهای گزارش مشکل را به مقادیر پیش فرض ریست می کند**

**تمام گزینه هایی که می خواهید به مقادیر پیش فرض ریست کنید ،را فعال می سازد .مجموعۀ 
کدهای گزارش مربوطه پس از خروج از بخش به مقادیر پیش فرض ریست خواهند شد.

فعالغیرفعال

WinLoad برنامه نویسی
WinLoad گزینه های

]900[ WinLoadپررنگ = پیش فرضگزینه های
OFFONگزینه

Call back ]1[ فعالغیرفعال
 Automatic event buffer transmission ]2[ فعالغیرفعال

                                                    N/A        ]8[تا]4[ N/AN/A

WinLoad تایمرهای
توضیحاتداده بخش
تعداد آژیرها* )پیش فرض008 ( )000تا 255 ( آژیر----/----/----]901[
تاخیر روی هم افتادن پیغام گیر تلفن * )پیش فرض030 (  )000تا 255 ( ثانیه----/----/----]902[

* این بخش به شماره گیر صوتی در زمانیکه از یک VDMP3 استفاده می شود مربوط می گردد.

 IDپنل----/----/----/----]910[
کلمۀ عبور کامپیوتر شخصی----/----/----/----]911[
]915[----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/

شماره تلفن کامپیوتر شخصی

برای برنامه نویسی جایگزین شماره تلفن کامپیوتر شخصی، ID پنل، و کلمۀ عبور کامپیوتر شخصی به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 رجوع کنید.

دیگر تنظیمات و مدها
توضیحاتبخش

تمام بخش های قابل برنامه نویسی به مقادیر پیش فرض کارخانه ریست می شود.]950[
مشکل ماجول باس پاک می شود. )ماجول قطع شده را از باس حذف می کند.(]955[
صفحه نمایش شماره سریال بی سیم را می یابد.]960[
کلید حافظه را بدرون پنل دانلود می کند. )به راهنمای نصب و مدارک مراجعه کنید.(]970[
پنل را بدرون کلید حافظه منتقل می کند. )به راهنمای نصب و مدارک مراجعه کنید.(]975[
نمایش شمارۀ نسخۀ پنل )برای نمایش رقم بعدی ]ENTER[ را بفشارید(]980[
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پاک کردن کدهای گزارش
پررنگ = پیش فرضپاک کردن کدهای گزارش]966[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[پاک کردن کدهای گزارش زون* 
فعالغیرفعال ]2[پاک کردن کدهای گزارش کاربر* 

فعالغیرفعال ]3[پاک کردن کدهای گزارش آالرم /مسلح /غیرمسلح*
 ]4[پاک کردن کدهای گزارش مشکل بوجود آمده*

*تمام گزینه هایی که می خواهید پاک کنید را فعال می سازد .مجموعۀ کدهای گزارش مربوطه پس از 
خروج از بخش پاک خواهند شد.

فعالغیرفعال

  ریست کردن کدهای گزارش
پررنگ = پیش فرضریست کردن کدهای گزارش]967[

OFFONگزینه

فعالغیرفعال ]1[کدهای گزارش زون را به مقادیر پیش فرض ریست می کند** 
فعالغیرفعال ]2[کدهای گزارش کاربر را به مقادیر پیش فرض ریست می کند** 

فعالغیرفعال ]3[کدهای گزارش آالرم /مسلح /غیرمسلح را به مقادیر پیش فرض ریست می کند** 
 ]4[کدهای گزارش مشکل را به مقادیر پیش فرض ریست می کند**

**تمام گزینه هایی که می خواهید به مقادیر پیش فرض ریست کنید ،را فعال می سازد .مجموعۀ 
کدهای گزارش مربوطه پس از خروج از بخش به مقادیر پیش فرض ریست خواهند شد.

فعالغیرفعال

WinLoad برنامه نویسی
WinLoad گزینه های

]900[ WinLoadپررنگ = پیش فرضگزینه های
OFFONگزینه

Call back ]1[ فعالغیرفعال
 Automatic event buffer transmission ]2[ فعالغیرفعال

                                                    N/A        ]8[تا]4[ N/AN/A

WinLoad تایمرهای
توضیحاتداده بخش
تعداد آژیرها* )پیش فرض008 ( )000تا 255 ( آژیر----/----/----]901[
تاخیر روی هم افتادن پیغام گیر تلفن * )پیش فرض030 (  )000تا 255 ( ثانیه----/----/----]902[

* این بخش به شماره گیر صوتی در زمانیکه از یک VDMP3 استفاده می شود مربوط می گردد.

 IDپنل----/----/----/----]910[
کلمۀ عبور کامپیوتر شخصی----/----/----/----]911[
]915[----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/

شماره تلفن کامپیوتر شخصی

برای برنامه نویسی جایگزین شماره تلفن کامپیوتر شخصی، ID پنل، و کلمۀ عبور کامپیوتر شخصی به منوی سریع نصاب در صفحۀ 3 رجوع کنید.

دیگر تنظیمات و مدها
توضیحاتبخش

تمام بخش های قابل برنامه نویسی به مقادیر پیش فرض کارخانه ریست می شود.]950[
مشکل ماجول باس پاک می شود. )ماجول قطع شده را از باس حذف می کند.(]955[
صفحه نمایش شماره سریال بی سیم را می یابد.]960[
کلید حافظه را بدرون پنل دانلود می کند. )به راهنمای نصب و مدارک مراجعه کنید.(]970[
پنل را بدرون کلید حافظه منتقل می کند. )به راهنمای نصب و مدارک مراجعه کنید.(]975[
نمایش شمارۀ نسخۀ پنل )برای نمایش رقم بعدی ]ENTER[ را بفشارید(]980[
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Ademco تماس ID ضمیمۀ 1: کدهای گزارش
CIDمقدار برنامه نویسیکد گزارش

آالرم های پزشکی100 - 
01آالرم پزشکی100
02فرستندۀ آویزان101
03عدم امکان گزارش102

آالرم های حریق - 110
04آالرم حریق110
05 دود111
06احتراق112
07جریان آب113
08گرما114
115Pull station09
0Aکانال116

0Bشعله117

0Cآالرم نزدیک118

آالرم های پنیک - 120
0Dآالرم پنیک120

121Duress0E

0Fبی صدا122

10صدادار123
Duress11- دسترسی تائید شده124
Duress12- خروج تائید شده125

آالرم های سرقت - 130
13سرقت130
14پیرامون131
15فضای ورودی132
2416 ساعته133
17ورود/خروج134
18روز/شب135
19فضای خروجی136
1Aتمپر137

1Bآالرم نزدیک138

1Cتشخیص تجاوز به حریم139

آالرم های عمومی - 140
1Dآالرم عمومی140

1Eلوپ نمونه برداری باز است141

1Fلوپ نمونه برداری کوتاه است142

20قطع ماجول توسعه143
21تمپر به سنسور144
22تمپر به ماجول توسعه145
23سرقت بی صدا146
24قطع نظارت سنسور147

غیر از سرقت ،24 ساعته – 150 و 160

25غیر از سرقت 24، ساعته150
26آشکارسازی گاز151
27انجماد152
28فقدان گرما153
29کمبود آب154
2Aشکستن ورقۀ فلزی155

2Bمشکل روز156

2Cسطح پایین گاز سیلندر157

2Dدمای باال158

2Eدمای پایین159

2Fفقدان جریان هوا161

30آشکارسازی مونوکسید کربن162
31سطح مخزن163

سیستم نظارت حریق – 200 و 210
32نظارت حریق200
33فشار آب کم201
34مونوکسید کربن کم202
35سنسور شیر قطع جریان203
36سطح آب پایین204
37پمپ فعال شده205
38قطع پمپ206

مشکالت سیستم – 300 و 310
39مشکل سیستم300
301AC 3قطع تغذیۀA

3Bباطری سیستم ضعیف302

303 )checksum( مجموع مقابله ای
RAM در وضعیت بد

3C

304ROM 3مجموع مقابله ایD

3Eریست سیستم305

3Fبرنامۀ پنل تغییر یافته است306

40قطع تست خودکار307
41خاموشی سیستم308
42قطع تست باطری309
43خطای زمین310
44فقدان/اتمام باطری311
45جریان تغذیه باالی مرز جریان312
46ریست مهندسی313

مشکالت آژیر/رله - 320
47آژیر/ رله320
48آژیر 3211
49آژیر 3222
4Aرلۀ آالرم323

4Bرلۀ خطا324

4Cرلۀ برگشتی325

4Dچک دستگاه اخطار # 3263

4Eچک دستگاه اخطار # 3274

مشکالت ادوات جانبی سیستم 330 و 340
4Fادوات جانبی سیستم330

50لوپ نمونه برداری باز است331
51لوپ نمونه برداری کوتاه است332
52قطع ماجول توسعه333
53قطع تکرارکننده334
54اتمام کاغذ چاپگر محلی335
55قطع چاپگر محلی336
56قطع تغذیۀ DC ماجول توسعه337
57باطری ضعیف ماجول توسعه338
58ریست ماجول توسعه339
59تمپر به ماجول توسعه341
5Aقطع تغذیۀ AC ماجول توسعه342

ماجول 343 خودکار  تست  قطع 
توسعه

5B

344RF 5آشکارسازی پارازیت گیرندۀC

مشکالت برقراری ارتباط – 350 و 360
5Dبرقراری ارتباط350

351Telco 1 5خطایE

352Telco 2 5خطایF

60رادیوی موج بلند353
61عدم امکان ارتباط354
62فقدان نظارت رادیویی355
63فقدان نمونه برداری مرکزی356
64پروب VSWR رادیوی موج بلند357

مشکالت لوپ حفاظتی -  370 
65لوپ حفاظت370
66لوپ حفاظت باز است371
67لوپ حفاظت کوتاه است372
68مشکل حریق373
69آالرم خطای خروج374
6Aمشکل زون پنیک375

6Bمشکل زون توقیف شده376

377)swinger( 6مشکل نوساندارC

378cross-zone 6مشکلD

مشکالت سنسور – 380 و 390
6Eمشکل سنسور380

381RF – 6فقدان نظارتF

382RPM – 70فقدان نظارت
71تمپر به سنسور383
384RF 72باطری ضعیف فرستندۀ
73حساسیت باالی آشکارساز دود385
74حساسیت پایین آشکارساز دود386
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CIDکد گزارش
ر  ا مقد
مه  نا بر

نویسی

75حساسیت باالی آشکارساز سرقت387
76حساسیت پایین آشکارساز سرقت388
77قطع تست خودکار سنسور389
78مشکل مراقبت سنسور391
392)drift( 79خطای جبران انحراف
7Aاخطار تعمیرات و نگهداری393

باز/بسته - 400
7Bباز/بسته400

7Cباز/بسته بوسیلۀ کاربر401

7Dباز/بستۀ گروه402

7Eباز/بسته اتوماتیک403

7Fلغو406

80مسلح/غیرمسلح از راه دور407
81مسلح سازی سریع408
82باز/بسته سوئیچ کلید409

دسترسی از راه دور - 410
411 Call back83در خواست
412Success-download access84
85دسترسی ناموفق413
86خاموشی سیستم414
87خاموشی شماره گیر415
88ارسال موفق فایل 416

کنترل دسترسی – 420 و 430
89عدم اجازۀ دسترسی421
8Aگزارش دسترسی بوسیلۀ کاربر422

423forced 8دسترسیB

8Cعدم اجازۀ خروج424

8Dتائید خروج425

426Access door propped open8E

درب 427 وضعیت  مونیتور  مشکل 
محل دسترسی

8F

برای 428 دسترسی  محل  درخواست 
خروج

90

91مد برنامه دسترسی ورود429
92مد برنامه دسترسی خروج430
93تغغیر سطح تهدید دسترسی431
94قطع رله/تریگر دسترسی432
95شنت RTE دسترسی433
96شنت DSM دسترسی434

مسلح سازی – 440 و 450
441  Stay97مسلح بصورت
طریق 442 از   Stay بصورت  مسلح 

سوئیچ کلید 
98

99باز/بسته استثنا450
9Aباز/بسته اولیه451

9Bباز/بسته نهایی452

9Cعدم امکان باز شدن453

9Dعدم امکان بسته شدن454

9Eعدم امکان مسلح سازی اتوماتیک455

9Fمسلح سازی جزئی456

A0خطای خروج )کاربر(457
A1کاربر در مقدمات458
A2آخرین بسته شدن459

سیستم – 460

A3وارد کردن کد اشتباه461
A4وارد کردن کد مجاز462
A5مسلح سازی مجدد پس از آالرم463
اتوماتیک 464 سازی  مسلح  زمان 

توسعه یافته
A6

A7ریست آالرم پنیک465
A8مقدمات Off/On سرویس466

غیر فعال شدن رلۀ آژیر - 520
A9غیرفعال شدن رله /آژیر520
AAغیرفعال شدن آژیر 5211

ABغیرفعال شدن آژیر 5222

ACغیرفعال شدن رلۀ آالرم523

ADغیرفعال شدن رلۀ خطا524

AEغیرفعال شدن رلۀ برگشتی525

دستگاه 526 چک  شدن  فعال  غیر 
اخطار 3#

AF

دستگاه 527 چک  شدن  فعال  غیر 
اخطار 4#

B0

ماجول ها - 530
B1اضافه شدن ماجول531
B2حذف شدن ماجول532

غیرفعال شدن ارتباطات – 550 و 560
B3غیرفعال شدن شماره گیر551
B4غیرفعال شدن فرستندۀ رادیویی552

بایپاس – 570
B5بایپاس کردن زون570
B6بایپاس کردن حریق571
B7بایپاس کردن 24 ساعتۀ زون572
B8بایپاس کردن سرقت573
B9بایپاس کردن گروه574
575Swinger بایپاس کردنBA

BB شنت زون دسترسی576

BCبایپاس کردن زون دسترسی577

600 – Misc/تست
BDتست دستی تریگر 601

BEگزارش تست پریودیک602

603RF ارسال پریودیکBF

C0تست حریق604
C1گزارش وضعیت برای تعقیب605
606Listen in to followC2
607Walk test modeC3
خطای 608 حضور  پریودیک-  تست 

سیستم
C4

C5فرستندۀ ویدئویی فعال609
611Point test OKC6
PointC7 تست نشده است612
تست 613  Walk بصورت  سرقت  زون 

شده است
C8

تست 614  Walk بصورت  حریق  زون 
شده است

C9

تست 615  Walk بصورت  پنیک  زون 
شده است

CA

CBدرخواست سرویس616

621 Event( رخدادها  جدول  ریست 
)Log

CC

50CD% جدول رخدادها پر است622

90CE% جدول رخدادها پر است623

CFسرریز جدول رخدادها624

D0ریست زمان/تاریخ625

D1زمان/تاریخ نادرست626
D2ورود به مد برنامه627
D3خروج از مد برنامه628
جدول 629 ساعتۀ   32 نشانگر 

رخدادها
D4

D5تغییر برنامه630
D6تغییر برنامه استثنا631
D7تغییر برنامۀ دسترسی632
D8غیرفعال بودن سیستم654
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CIDکد گزارش
ر  ا مقد
مه  نا بر

نویسی

75حساسیت باالی آشکارساز سرقت387
76حساسیت پایین آشکارساز سرقت388
77قطع تست خودکار سنسور389
78مشکل مراقبت سنسور391
392)drift( 79خطای جبران انحراف
7Aاخطار تعمیرات و نگهداری393

باز/بسته - 400
7Bباز/بسته400

7Cباز/بسته بوسیلۀ کاربر401

7Dباز/بستۀ گروه402

7Eباز/بسته اتوماتیک403

7Fلغو406

80مسلح/غیرمسلح از راه دور407
81مسلح سازی سریع408
82باز/بسته سوئیچ کلید409

دسترسی از راه دور - 410
411 Call back83در خواست
412Success-download access84
85دسترسی ناموفق413
86خاموشی سیستم414
87خاموشی شماره گیر415
88ارسال موفق فایل 416

کنترل دسترسی – 420 و 430
89عدم اجازۀ دسترسی421
8Aگزارش دسترسی بوسیلۀ کاربر422

423forced 8دسترسیB

8Cعدم اجازۀ خروج424

8Dتائید خروج425

426Access door propped open8E

درب 427 وضعیت  مونیتور  مشکل 
محل دسترسی

8F

برای 428 دسترسی  محل  درخواست 
خروج

90

91مد برنامه دسترسی ورود429
92مد برنامه دسترسی خروج430
93تغغیر سطح تهدید دسترسی431
94قطع رله/تریگر دسترسی432
95شنت RTE دسترسی433
96شنت DSM دسترسی434

مسلح سازی – 440 و 450
441  Stay97مسلح بصورت
طریق 442 از   Stay بصورت  مسلح 

سوئیچ کلید 
98

99باز/بسته استثنا450
9Aباز/بسته اولیه451

9Bباز/بسته نهایی452

9Cعدم امکان باز شدن453

9Dعدم امکان بسته شدن454

9Eعدم امکان مسلح سازی اتوماتیک455

9Fمسلح سازی جزئی456

A0خطای خروج )کاربر(457
A1کاربر در مقدمات458
A2آخرین بسته شدن459

سیستم – 460

A3وارد کردن کد اشتباه461
A4وارد کردن کد مجاز462
A5مسلح سازی مجدد پس از آالرم463
اتوماتیک 464 سازی  مسلح  زمان 

توسعه یافته
A6

A7ریست آالرم پنیک465
A8مقدمات Off/On سرویس466

غیر فعال شدن رلۀ آژیر - 520
A9غیرفعال شدن رله /آژیر520
AAغیرفعال شدن آژیر 5211

ABغیرفعال شدن آژیر 5222

ACغیرفعال شدن رلۀ آالرم523

ADغیرفعال شدن رلۀ خطا524

AEغیرفعال شدن رلۀ برگشتی525

دستگاه 526 چک  شدن  فعال  غیر 
اخطار 3#

AF

دستگاه 527 چک  شدن  فعال  غیر 
اخطار 4#

B0

ماجول ها - 530
B1اضافه شدن ماجول531
B2حذف شدن ماجول532

غیرفعال شدن ارتباطات – 550 و 560
B3غیرفعال شدن شماره گیر551
B4غیرفعال شدن فرستندۀ رادیویی552

بایپاس – 570
B5بایپاس کردن زون570
B6بایپاس کردن حریق571
B7بایپاس کردن 24 ساعتۀ زون572
B8بایپاس کردن سرقت573
B9بایپاس کردن گروه574
575Swinger بایپاس کردنBA

BB شنت زون دسترسی576

BCبایپاس کردن زون دسترسی577

600 – Misc/تست
BDتست دستی تریگر 601

BEگزارش تست پریودیک602

603RF ارسال پریودیکBF

C0تست حریق604
C1گزارش وضعیت برای تعقیب605
606Listen in to followC2
607Walk test modeC3
خطای 608 حضور  پریودیک-  تست 

سیستم
C4

C5فرستندۀ ویدئویی فعال609
611Point test OKC6
PointC7 تست نشده است612
تست 613  Walk بصورت  سرقت  زون 

شده است
C8

تست 614  Walk بصورت  حریق  زون 
شده است

C9

تست 615  Walk بصورت  پنیک  زون 
شده است

CA

CBدرخواست سرویس616

621 Event( رخدادها  جدول  ریست 
)Log

CC

50CD% جدول رخدادها پر است622

90CE% جدول رخدادها پر است623

CFسرریز جدول رخدادها624

D0ریست زمان/تاریخ625

D1زمان/تاریخ نادرست626
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ضمیمۀ 2: لیست کدهای گزارش اتوماتیک
کد گزارش پیش فرض SIAکد گزارش پیش فرض ID تماس رخداد سیستم

 Cl- گزارش بسته شدن4A1-  3بسته شدن از طریق کاربرمسلح سازی با استفاده از کد کاربر )##(
CA- بسته شدن اتوماتیک4A3-  3بسته شدن اتوماتیکمسلح سازی اتوماتیک

Late to close452- Late to close 3OT- Late to close

NA- بدون عملکردLate to close -452 3 بدون حرکت

 CG- محوطۀ بسته1  -456بایپاس گروهمسلح سازی جزئی
 CL- گزارش بسته شدن4A8-  3مسلح سازی سریعمسلح سازی سریع

 CQ- مسلح ساز یاز راه دور4A7-  3مسلح/غیرمسلح سازی از راه دورمسلح سازی از طریق نرم افزار کامپیوتری

OP- گزارش بازشدن14A1- باز شدن از طریق کاربرغیر مسلح سازی با استفاده از کد کاربر )##(

 OP- گزارش باز شدن4A1-  1باز شدن از طریق کاربرغیر مسلح سازی بعد از آالرم* با استفاده از کد کاربر )##(
 OR- غیرمسلح کردن از آالرم4A6-  1لغو از طریق کاربرلغو آالرم **با استفاده از کد کاربر)##( 

CE- توسعۀ بستن1 464- باز/بسته مدت دارلغو مسلح سازی اتوماتیک

 OQ- غیرمسلح سازی از راه دور4A7-  1مسلح/غیرمسلح سازی از راه دورغیر مسلح سازی از طریق نرم افزار کامپیوتری
 OR- غیرمسلح کردن از آالرم4A7-  1مسلح/غیرمسلح سازی از راه دورغیر مسلح سازی بعد از یک آالرم از طریق نرم افزار کامپیوتری

 OR- غیرمسلح کردن از آالرم4A6-  1لغو از طریق کاربرلغو آالرم از طریق نرم افزار کامپیوتری
 paramedic4لغو از طریق کاربرلغو آالرمA6-  1رفع آالرم پزشکی -MH 

UB- بایپاس زون نوشته نشده57A 1- بایپاس زونزون بایپاس شده )##(

BA- آالرم سرقت13A 1- آالرم سرقتآالرم زون )##(

 FA- آالرم حریق11A-  1آالرم حریقآالرم حریق )##(
 BH- رفع آالرم حریق13A-  3رفع آالرم سرقترفع آالرم زون)##( 

 FH- رفع آالرم حریق11A-  3رفع آالرم حریقرفع آالرم حریق)##( 

 PA- آالرم پنیک12A 1- آالرم پنیکپنیک 1 - اورژانس
 MA- آالرم پزشکی1AA-  1آالرم پزشکیپنیک - 2 پزشکی
 FA- آالرم حریقPull station -115 1پنیک 3 – حریق

CR- بستن اخیر3 459- باز/بستهآخرین بسته شدن

 CG- محوطۀ بستن1  -575بایپاس گروهخاموشی زون سراسری
 Duress121آالرم- Duress 1آالرم توقف -HA 

 JA- تمپر به کد کاربر1  -421عدم اجازۀ دسترسیقفل صفحه کلید
 UB- بایپاس زون نوشته نشده57A-  1بایپاس زونخاموشی زون)##( 

TA- آالرم تمپر1 144- تمپر به سنسورتمپر به زون )##(

 TR- رفع آالرم تمپر3  -144رفع تمپر به سنسوررفع مشکل تمپر به زون )##(

AC قطع تغذیۀAC 3- قطع تغذیۀA1 1AC مشکل -AT

 YT- مشکل باطری سیستم3A9-  1قطع تست باطریقطع باطری
 YP- مشکل تغذیه3AA-  1مشکل سیستممشکل تغذیۀ کمکی

 YA- خطای آژیر1  -321آژیر1 حد جریان خروجی آژیر
 YA- خطای آژیر1  -321آژیر1 فقدان آژیر

 JT- تغییر زمان1  -626زمان/تاریخ نادرستفقدان ساعت
 FT- مشکل حریق1  -373مشکل حریقمشکل لوپ حریق

 YC- عدم برقراری ارتباط1  -354قطع ارتباطقطع ارتباط
 RFواسطۀ RF1  -344آشکارسازی پارازیت گیرندۀ RFتورود -XQ 

 TLMرفع مشکل Telco 1رفع مشکل خط تلفن3  -351رفع خطای -LR 
 ACرفع مشکل تغذیۀ AC3رفع قطع تغذیۀA1-  3 ACرفع مشکل -AR 

 YR- رفع مشکل باطری سیستم3A9-  3رفع مشکل تست باطریرفع مشکل قطع باطری

* یک سیستم مسلح در حالت آالرم قرار داشته یا دارد، و بوسیلۀ کاربر غیر مسلح می شود.
** یک سیستم غیرمسلح در حالت آالرم )بعنوان مثال زون 24 ساعته( قرار داشته یا دارد، و بوسیلۀ کاربر غیر مسلح می شود.
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کد گزارش پیش فرض SIAکد گزارش پیش فرض ID تماس رخداد سیستم

YQ- رفع مشکل تغذیه3AA-  3رفع مشکل سیستمرفع مشکل تغذیۀ کمکی

YH- رفع مشکل آژیر3  -321رفع مشکل آژیر1 رفع مشکل حد جریان خروجی آژیر

YH- رفع مشکل آژیر3  -321رفع مشکل آژیر1 رفع مشکل فقدان آژیر

JT- تغییر زمان3  -625ریست زمان/تاریخآژیر برنامه ریزی شده 

FJ- رفع مشکل حریق3  -373رفع مشکل حریقرفع مشکل لوپ حریق

YK- قطع ارتباط3  -354عدم برقراری ارتباطعدم برقراری ارتباط با ایستگاه مونیتورینگ

 RFتورود RF3  -344آشکارسازی پارازیت گیرندۀ RFرفع مشکل تورود -XH

ET- مشکل ماجول توسعه1  -333قطع ماجول توسعهخطای احتراق

TA- آالرم تمپر1  -341تمپر به ماجول توسعهتمپر به ماجول

ER- رفع مشکل ماجول توسعه3 333- رفع مشکل قطع ماجول توسعهرفع خطای باس

TR- رفع مشکل تمپر3  -341رفع مشکل تمپر به ماجول توسعهرفع تمپر به ماجول

Cold Start3خاموشی سیستمA8-  1باال آمدن سیستم -RR

TX- گزارش تست6A2-  1گزارش تست پریودیکگزارش سفارشی تست

RS- موفقیت برنامه از راه دورSuccessful –download access 1 -412اتمام ارتباط نرم افزار کامپیوتری

LB- برنامه محلی1  -627ورود به مد برنامهنصاب در سایت

LS- موفقیت برنامه محلی1  -628خروج از مد برنامهاتمام برنامه نویسی نصاب

LB- برنامه محلی1  -627ورود به مد برنامهتعمیرات و نگهداری در حال اجرا

LS- موفقیت برنامه محلی1  -628خروج از مد برنامهاتمام تعمیرات و نگهداری

CD- عدم فعالیت سیستم1  -654عدم فعالیت سیستمخطا در بستن

AT- قطع تغذیۀ AC ماجول1  -342قطع تغذیۀ AC بر روی ماجولقطع تغذیۀ Ac ماجول

AR- رفع مشکل قطع تغذیۀ AC ماجول3  -342بازگشت تغذیۀ AC بر روی ماجولرفع مشکل قطع تغذیۀ Ac ماجول

YT- قطع باطری ماجول1  -338قطع باطری ماجولقطع باطری ماجول

YR- رفع مشکل قطع باطری ماجول3  -338قطع باطری ماجولرفع مشکل قطع باطری ماجول

 RFباطری ضعیف ماجول RFمشکل باطری فرستنده1  -384باطری ضعیف فرستندۀ -XT

 RFرفع مشکل باطری ماجول RFرفع مشکل باطری فرستنده3  -384رفع مشکل باطری ضعیف فرستندۀ -XR

 RFمشکل نظارت ماجول - RFنظارت زون نانوشته1  -381عدم وجود نظارت -US

 RFرفع مشکل نظارت ماجول - RFرفع مشکل نظارت زون نانوشته3  -381رفع مشکل نظارت -UR

 RFفقدان نظارت ماجول - RFنظارت زون نانوشته1  -381عدم وجود نظارت -US

 RFرفع مشکل نظارت ماجول - RFرفع مشکل نظارت زون نانوشته3  -381رفع مشکل عدم وجود نظارت -UR

 RFتمپر به ادوات توسعه1  -145تمپر به ماجول توسعهتمپر به ماجول -ES

 RFرفع مشکل تمپر به ادوات توسعه3  -145رفع مشکل تمپر به ماجولرفع مشکل تمپر به ماجول -EJ

 paramedic1پزشکیآالرمAA-  1آالرم پزشکی -MA

 forcedزون forced57زونA-  1 forced زون -XW

included زون included57زونA-  3 included زون -UUذ          
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کد گزارش پیش فرض SIAکد گزارش پیش فرض ID تماس رخداد سیستم
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ضمیمۀ 3: ورود و نمایش داده
برای دسترسی به مد نمایش داده، پس از وارد کردن یک بخش و قبل از وارد کردن هرگونه داده، کلید ]ENTER[ را بفشارید. چهار LED، همانگونه که 

در زیر نشان داده شده شروع به چشمک زدن می کنند. به این ترتیب مشخص می شود که شما در مد نمایش داده قرار دارید.

هربار که کلید ]ENTER[ فشرده می شود، صفحه کلید رقم بعدی بخش جاری را نشان خواهد داد و با هر بار فشردن، به اندازۀ یک رقم، بدون تغییر 
مقادیر برنامه نویسی شده، پیش خواهد رفت. این ویژگی برای بخش هایی که از متد انتخاب با ویژگی چندگانه )method select Feature Multiple( استفاده 

می کنند، موجود نمی باشد. برای خروج از مد نمایش داده کلید ]CLEAR[ را بفشارید.
دو روش وجود دارد که می توان برای وارد کردن داده در مد برنامه نویسی از آنها استفاده کرد: وارد کردن تک رقمی داده و روش های برنامه نویسی 

انتخاب ویژگی.

روش وارد کردن تک رقمی داده
پس از ورود به مد برنامه نویسی، در برخی بخش ها الزم است مقادیر دهدهی از 000 تا 255 را وارد کنید. در برخی بخش های دیگر الزم است مقادیر 
مبنای شانزده، از 0 تا F را وارد کنید. اطالعات مذکور بطور شفاف در این دستورالعمل نشان داده شده اند. زمانیکه رقم آخر را در یک بخش وارد می 
کنید، پنل بطور خودکار اطالعات را ذخیره کرده و به بخش بعدی خواهد رفت. برای مشاهدۀ مقادیر معادل مبنای ده و شانزده به صفحۀ 49 مراجعه 

کنید.

روش برنامه نویسی انتخاب ویژگی
پس از ورود به برخی بخش های مشخص، هشت گزینه بنمایش در خواهند آمد که هرکدام از ]1[ تا ]8[ ، بیانگر یک ویژگی خاص خواهند بود. کلید 
مربوط به گزینۀ دلخواه را فشار دهید. به این ترتیب گزینۀ مورد نظر روشن می شود. برای پاک کردن رقم، و درنتیجه خاموش کردن گزینه، کلید را 
مجدداً بفشارید. برای خاموش کردن تمام هشت گزینه، کلید ]CLEAR[ را بفشارید. زمانیکه گزینه ها را بدلخواه تنظیم کردید، کلید ]ENTER[ را بفشارید 

تا مقادیر ذخیره شده و به بخش بعدی برود. 

مقادیر مبنای ده و شانزده

فشردن کلیدمقدار یا عملیات
نتیجۀ مشاهده شده

 LED 10زون LED 32زون
رقم را پاک کرده و در همان بخش باقی می ماندرقم را پاک کرده و در همان بخش باقی می ماند]SLEEP[مقدار 0/ رقم جاری با 0 جایگزین می شود

کلیدهای 1 تا9 زون 1 تا9  ]1[تا]9[ مقادیر 1 تا 9
کلید)10( 0 زون0[ 10[( Aفقط مبنای شانزده )
OFFزونOFF[ 11[( Bفقط مبنای شانزده )

BYPزونBYP[ 12[( Cفقط مبنای شانزده )

MEMزونMEM[ 13[( Dفقط مبنای شانزده )

TBLزونTBL[ 14[( Eفقط مبنای شانزده )

]O[زون15 ]O[( Fفقط مبنای شانزده )
 LEDهای ARM و STAY چشمک می زنند LEDهای ARM و STAY چشمک می زنند]CLEAR[خروج بدون ذخیره سازی

به بخش بعدی می رودبه بخش بعدی می رود]ENTER[ذخیرۀ اطالعات(فقط مبنای شانزده)
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نمایش خطا
- برای بنمایش در آوردن مد نمایش خطا، کلید ]TBL[ را بفشارید. لطفاً توجه داشته باشید که می توان صفحه کلید را طوری برنامه ریزی کرد که در صورت رخ دادن 

هرگونه مشکل جدیدی، هر 5 ثانیه اقدام به پخش صدای بیپ نماید. برای متوقف ساختن صدای بیپ، کلید ]TBL[ را بفشارید. 
- برای نمایش دادن زیر منوهای مد نمایش خطا، کلید مربوطه را در منوی اصلی بفشارید.

زیر منو هامنوی اصلی

 ]1[تا ]32[ زون های در وضعیت باطری ضعیف]1[ باطری ضعیف زون بی سیم
 ]1[عدم وجود/ضعف باطری در پنل کنترل ]2[مشکل تغذیه

 ]2[قطع تغذیۀ AC پنل کنترل
 ]3[اضافه بار کمکی در پنل کنترل

 ]4[قطع تغذیۀ AC صفحه کلید بی سیم
 ]5[قطع باطری صفحه کلید بی سیم

 ]6[قطع تغذیۀ AC تکرارکنندۀ بی سیم
 ]7[قطع باطری تکرارکنندۀ بی سیم

 ]1[قطع آژیر بر روی پنل کنترل ]3[مشکل آژیر
 ]2[اضافه بار آژیر بر روی پنل کنترل

 ]1[مونیتورینگ خط تلفن بر روی پنل کنترل ]4[مشکل برقراری ارتباط
]2[عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن مونیتورینگ 1 بر روی پنل کنترل
]3[عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن مونیتورینگ 1 بر روی پنل کنترل

]4[ عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن پیجر بر روی پنل کنترل
]5[ عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن صوتی بر روی پنل کنترل

]6[ عدم برقراری ارتباط با کامپیوتر بر روی پنل کنترل
 ]1[تا ]32[ زون های مورد تمپر و قطع سیم کشی زون ]5[قطع سیم کشی زون و تمپر

 ]1[اMG-2WPGM  ]6[مشکل تمپر به ماجول
 ]2[باس صفحه کلید
 ZX83[ماجول باس[ 

 RTX34[ماجول باس[ 
 ]5[صفحه کلید بی سیم

 ]1[تا ]32[ زون های با مشکل لوپ حریق ]7[مشکل لوپ حریق
 ]8[فقدان تایمر

 ]1[تا ]32[ زون های با مشکل فقدان سیستم نظارتی ]9[فقدان سیستم نظارتی زون بی سیم
 ]STAY[مشکل تورود فرکانس رادیویی

 ]1[اMG-2WPGM ]   )10([ یا ]10[ فقدان سیستم نظارتی ماجول
 ]2[باس صفحه کلید( ریست کردن پنل این مشکل را برطرف نخواهد کرد ،آن را در بخش]955[  

برطرف کنید).
 ZX83[ماجول باس[ 

 RTX34[ماجول باس[ 
 ]5[قطع سیستم نظارتی صفحه کلید بی سیم
 ]6[قطع سیستم نظارتی تکرارکنندۀ بی سیم

MG32LED/MG32LRF 16[خطای صفحه کلید )تنها[ 
 MG10LEDV/H خطای صفحه کلید )تنها]SLEEP[ 

کلیدهای عملیاتی نصاب
برای دسترسی به کلیدهای عملیاتی نصاب، کلیدهای زیر را به ترتیب بفشارید:

]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]MEM[ = گزارش تست: کد گزارش “report test” را که در بخش ]875[ برنامه نویسی شده است )صفحۀ 43( به ایستگاه مونیتورینگ 
می فرستد. 

]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]STAY[ = لغو ارتباطات: تمام ارتباطات با نرم افزار WinLoad و یا ایستگاه مونیتورینگ را تا رخداد قابل گزارش بعدی لغو می کند. 
 WinLoad پایانۀ فرمان را به پاسخ به تماس آمده از طرف ایستگاه مونیتورینگی که از نرم افزار :WinLoad پاسخ به نرم افزار = ]SLEEP[ + ]کد نصاب[ + ]ENTER[

استفاده می کند، وا می دارد.
]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]BYP[ = تماس با نرم افزار WinLoad: با شماره تلفن کامپیوتری که در بخش ]915[ )صفحۀ 44( برنامه ریزی شده است، بمنظور برقراری 

ارتباط با کامپیوتری که از نرم افزار WinLoad استفاده می کند، تماس می گیرد.
]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]TBL[ = مد تست نصاب: مد تست نصاب به شما امکان می دهد که تستهای walk را انجام دهید، جاییکه آِژیر برای نشان دادن زون های 

باز بصدا در خواهد آمد. برای خروج، مجدداً کلید ]TBL[ را بفشارید.

0
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نمایش خطا
- برای بنمایش در آوردن مد نمایش خطا، کلید ]TBL[ را بفشارید. لطفاً توجه داشته باشید که می توان صفحه کلید را طوری برنامه ریزی کرد که در صورت رخ دادن 

هرگونه مشکل جدیدی، هر 5 ثانیه اقدام به پخش صدای بیپ نماید. برای متوقف ساختن صدای بیپ، کلید ]TBL[ را بفشارید. 
- برای نمایش دادن زیر منوهای مد نمایش خطا، کلید مربوطه را در منوی اصلی بفشارید.

زیر منو هامنوی اصلی

 ]1[تا ]32[ زون های در وضعیت باطری ضعیف]1[ باطری ضعیف زون بی سیم
 ]1[عدم وجود/ضعف باطری در پنل کنترل ]2[مشکل تغذیه

 ]2[قطع تغذیۀ AC پنل کنترل
 ]3[اضافه بار کمکی در پنل کنترل

 ]4[قطع تغذیۀ AC صفحه کلید بی سیم
 ]5[قطع باطری صفحه کلید بی سیم

 ]6[قطع تغذیۀ AC تکرارکنندۀ بی سیم
 ]7[قطع باطری تکرارکنندۀ بی سیم

 ]1[قطع آژیر بر روی پنل کنترل ]3[مشکل آژیر
 ]2[اضافه بار آژیر بر روی پنل کنترل

 ]1[مونیتورینگ خط تلفن بر روی پنل کنترل ]4[مشکل برقراری ارتباط
]2[عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن مونیتورینگ 1 بر روی پنل کنترل
]3[عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن مونیتورینگ 1 بر روی پنل کنترل

]4[ عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن پیجر بر روی پنل کنترل
]5[ عدم برقراری ارتباط بر روی تلفن صوتی بر روی پنل کنترل

]6[ عدم برقراری ارتباط با کامپیوتر بر روی پنل کنترل
 ]1[تا ]32[ زون های مورد تمپر و قطع سیم کشی زون ]5[قطع سیم کشی زون و تمپر

 ]1[اMG-2WPGM  ]6[مشکل تمپر به ماجول
 ]2[باس صفحه کلید
 ZX83[ماجول باس[ 

 RTX34[ماجول باس[ 
 ]5[صفحه کلید بی سیم

 ]1[تا ]32[ زون های با مشکل لوپ حریق ]7[مشکل لوپ حریق
 ]8[فقدان تایمر

 ]1[تا ]32[ زون های با مشکل فقدان سیستم نظارتی ]9[فقدان سیستم نظارتی زون بی سیم
 ]STAY[مشکل تورود فرکانس رادیویی

 ]1[اMG-2WPGM ]   )10([ یا ]10[ فقدان سیستم نظارتی ماجول
 ]2[باس صفحه کلید( ریست کردن پنل این مشکل را برطرف نخواهد کرد ،آن را در بخش]955[  

برطرف کنید).
 ZX83[ماجول باس[ 

 RTX34[ماجول باس[ 
 ]5[قطع سیستم نظارتی صفحه کلید بی سیم
 ]6[قطع سیستم نظارتی تکرارکنندۀ بی سیم

MG32LED/MG32LRF 16[خطای صفحه کلید )تنها[ 
 MG10LEDV/H خطای صفحه کلید )تنها]SLEEP[ 

کلیدهای عملیاتی نصاب
برای دسترسی به کلیدهای عملیاتی نصاب، کلیدهای زیر را به ترتیب بفشارید:

]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]MEM[ = گزارش تست: کد گزارش “report test” را که در بخش ]875[ برنامه نویسی شده است )صفحۀ 43( به ایستگاه مونیتورینگ 
می فرستد. 

]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]STAY[ = لغو ارتباطات: تمام ارتباطات با نرم افزار WinLoad و یا ایستگاه مونیتورینگ را تا رخداد قابل گزارش بعدی لغو می کند. 
 WinLoad پایانۀ فرمان را به پاسخ به تماس آمده از طرف ایستگاه مونیتورینگی که از نرم افزار :WinLoad پاسخ به نرم افزار = ]SLEEP[ + ]کد نصاب[ + ]ENTER[

استفاده می کند، وا می دارد.
]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]BYP[ = تماس با نرم افزار WinLoad: با شماره تلفن کامپیوتری که در بخش ]915[ )صفحۀ 44( برنامه ریزی شده است، بمنظور برقراری 

ارتباط با کامپیوتری که از نرم افزار WinLoad استفاده می کند، تماس می گیرد.
]ENTER[ + ]کد نصاب[ + ]TBL[ = مد تست نصاب: مد تست نصاب به شما امکان می دهد که تستهای walk را انجام دهید، جاییکه آِژیر برای نشان دادن زون های 

باز بصدا در خواهد آمد. برای خروج، مجدداً کلید ]TBL[ را بفشارید.
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ارتباطات سخت افزاری
ورودی های یک زون

EOL با N.O.  کنتاکت
UL/ULC تنظیمات

EOL با N.O.  کنتاکت
UL/ULC تنظیمات

کنتاکت  .N.C با EOL، بهمراه امکان شناسایی 
(UL/ULC( دستبرد و مشکل در سیم

کنتاکت  .N.C بدون EOL، بهمراه 
امکان شناسایی دستبرد

EOL بدون N.O.  کنتاکت

پنل/ صفحه کلیدپنل/ صفحه کلید

پنل/ صفحه کلیدپنل/ صفحه کلید

سرپیچ دستبردسرپیچ دستبرد

پنل/ صفحه کلید

ترمینال های آشکارسازترمینال های آشکارساز
Zone inputZone input

Zone inputZone input

Zone input 1KΩ

1KΩ

1KΩ1KΩ

1KΩ

EOL

EOL

EOL

1KΩ

1KΩ1KΩ

EOL

EOL

EOL

N.O.N.C.

N.C.N.C.

N.C.

COMCOM

COMCOM

COM

ترمینال های آشکارسازترمینال های آشکارساز

ترمینال های آشکارساز

C

CC

CC

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER
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،EOL بدون N.O.  کنتاکت
با امکان شناسایی دستبرد

کنتاکت  .N.O با EOL، با امکان شناسایی سیم کشی موازی
UL/ULC دستبرد و مشکل در سیم

EOL بدون N.O.  کنتاکت

پنل/ صفحه کلید

پنل/ صفحه کلیدپنل/ صفحه کلید

پنل/ صفحه کلید

Zone input

Zone inputZone input

Zone input

TEMPER TEMPER

1KΩ

1KΩ

1KΩ
1KΩ
EOL

1KΩ
2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ
2.2KΩ1KΩ ORANGEORANGE

2.2KΩ

1KΩ

1KΩ
1KΩ

1KΩ YEL

YELYEL

YEL YEL

YEL
YEL

YEL

GREEN

GREENGREEN

GREEN

N.C.

N.C.

N.C.TEMPER TEMPER

N.C.

N.C.

N.C.N.C.

N.C.

COM

COMCOM

COM

C

CC

C

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

ترمینال های آشکارساز2

ترمینال های آشکارساز2ترمینال های آشکارساز2

ترمینال های آشکارساز2

ترمینال های آشکارساز1

ترمینال های آشکارساز1ترمینال های آشکارساز1

ترمینال های آشکارساز1

اتصاالت زون با تکنولوژی پیشرفته
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،EOL بدون N.O.  کنتاکت
با امکان شناسایی دستبرد

کنتاکت  .N.O با EOL، با امکان شناسایی سیم کشی موازی
UL/ULC دستبرد و مشکل در سیم

EOL بدون N.O.  کنتاکت

پنل/ صفحه کلید

پنل/ صفحه کلیدپنل/ صفحه کلید

پنل/ صفحه کلید

Zone input

Zone inputZone input

Zone input

TEMPER TEMPER

1KΩ

1KΩ

1KΩ
1KΩ
EOL

1KΩ
2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ

2.2KΩ
2.2KΩ1KΩ ORANGEORANGE

2.2KΩ

1KΩ

1KΩ
1KΩ

1KΩ YEL

YELYEL

YEL YEL

YEL
YEL

YEL

GREEN

GREENGREEN

GREEN

N.C.

N.C.

N.C.TEMPER TEMPER

N.C.

N.C.

N.C.N.C.

N.C.

COM

COMCOM

COM

C

CC

C

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

N.O. COM N.C.
ALARM RELAY

OUTPUT

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

COM N.C.
TAMPER

ترمینال های آشکارساز2

ترمینال های آشکارساز2ترمینال های آشکارساز2

ترمینال های آشکارساز2

ترمینال های آشکارساز1

ترمینال های آشکارساز1ترمینال های آشکارساز1

ترمینال های آشکارساز1

اتصاالت زون با تکنولوژی پیشرفته
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ب��رای نصب چه��ار س��یمه: رخداد 
فعالس��ازی را چن��ان برنام��ه ریزی 
دود  آشکارس��ازهای  ک��ه  کنی��د 
کلیده��ای  فش��ردن  ب��ا  بت��وان  را 
]CLEAR[+]ENTER[ ب��رای مدت 
زمان س��ه ثانیه، ریست کرد.به گروه 
رخ��داد #6 در صفح��ۀ 18 مراجعه 
کنید. برای نصب دوسیمه )بجز برای 
 ]SP5500(: ]CLEAR[+]ENTER
را فش��ار دهید ت��ا بط��ور اتوماتیک 

آشکارساز دود ریست شود.

تمام آشکارسازهای دود چهار سیمه 
باید ب��ا اس��تفاده از ترکی��ب بندی 

Daisy chain بهم متصل شوند. 

 )SP5500 ه��ر پنل کنت��رل )بج��ز
حداکثر می تواند از پنج آشکارس��از 

دود دو سیمه پشتیبانی کند.

مدارات حریق
نصب 4 سیمه

ترمینالهای پنل کنترل

نصب 2 سیمه
ترمینالهای پنل کنترل

باتری قابل شارژ مجدد

اتصال نادرست 
نسفورماتور  ترا
به  تواند  می 
آسیب  سیستم 

برساند

اخطار UL: برای تحقق نیازهای حریق UL، یک باتری 7Ah/12vdc نیاز است.
هشدار: قبل از تعویض فیوز باتری را جدا کنید.

PGM

اتصال مدار حریق و PGM ها

PGM رلۀ آالرم و اتصاالت

تغذیۀ AC و اتصاالت باطری بک آپ
جدول نیازهای ترانسفورماتور

16VAC 20VA* (Amseco XP-1620)ترانسفورماتور
(16.5VAC 40VA (Universal UB 1640W

not verified by UL *

DC محدودۀ منبع تغذیۀMG5000/MG5050 = 1.0A
SP5500/SP6000/SP7000 = 1.4A

Typ: 600mAماکزیمم تغذیۀ کمکی
Max: 700mA

UL installations: typ. 200mA

جریان مجاز شارژ باطری)بخش ]127[، 
گزینۀ ]5[(

350mA/700mA

منبع تغذیه PGMها

AUX + Terminalمصرف جریان نباید از 700mA فراتر رود =

 = 150mA نم��ی توانن��د از PGM2 و PGM
فراتر روند و ی��ا نمی توانند از حد جریان منبع 

تغذیه باالتر روند

منبع تغذیه خارجی

PGM

RED

BLK

WHT(com)

WHT

WHT

BLK

BLK

PGM AUX+

RED

RED

RED BLK AC PG1 PG2 GRN YEL Z1 C Z2 GND R-1 T-1 RING TIPBELL AUX

COM

COM

BRN

BRN

YEL

YEL

N.C.

N.C.

N.O.

N.O.

1kΩ
EOL

1kΩ
EOL

YEL(N.O.)

M
R

3-U
L

SE
R

VI
C

E
KE

YP
AD

AUX+ AUX+ N.O. contacts1

Smoke 
detector

Smoke detector

Z1 C
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WinLoad اتصال به

WinLoad بروز رسانی نرم افزار با استفاده از
برای بروز کردن نرم افزار سیستم:

1. با استفاده از واسط اتصال مستقیم 360USB و یا مبدل CONV3USB، محصول را به کامپیوتر متصل کنید.
2. نرم ازار WinLoad Installer Upload/Download را اجرا کنید.

3. کلید In-field Programmer را بفشارید.
4. اطالعات محصول را در پنجرۀ In-field Firmware Programmer وارد کنید.

اگر Firmware Programmer، کنترل پنل شما را بطور اتوماتیک شناسایی نکرد، کلید Com port setting را بفشارید و پورت مناسب را 
انتخاب کنید. سپس کلسد Refresh product Info را بفشارید تا به پنل متصل شوید.

5. برای اطالع از بروزرسانی های جدید، کلید Download firmware from the web را بفشارید.
6. از لیست کشویی Select Firmware، نسخۀ نرم افزاری را که قصد نصب آن را دارید انتخاب کنید.

یا 
اگر قباًل فایل .pef را از سایت paradox.com دانلود کرده اید، کلید ]…[را فشار داده . محل قرار گرفتن فایل .pef را وارد کنید.

7. حال، کلید Upload product firmware را بفشارید.
زمانیکه فرآیند دانلود کامل شود، عملیات بروزرسانی کامل گشته است. 
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WinLoad اتصال به

WinLoad بروز رسانی نرم افزار با استفاده از
برای بروز کردن نرم افزار سیستم:

1. با استفاده از واسط اتصال مستقیم 360USB و یا مبدل CONV3USB، محصول را به کامپیوتر متصل کنید.
2. نرم ازار WinLoad Installer Upload/Download را اجرا کنید.

3. کلید In-field Programmer را بفشارید.
4. اطالعات محصول را در پنجرۀ In-field Firmware Programmer وارد کنید.

اگر Firmware Programmer، کنترل پنل شما را بطور اتوماتیک شناسایی نکرد، کلید Com port setting را بفشارید و پورت مناسب را 
انتخاب کنید. سپس کلسد Refresh product Info را بفشارید تا به پنل متصل شوید.

5. برای اطالع از بروزرسانی های جدید، کلید Download firmware from the web را بفشارید.
6. از لیست کشویی Select Firmware، نسخۀ نرم افزاری را که قصد نصب آن را دارید انتخاب کنید.

یا 
اگر قباًل فایل .pef را از سایت paradox.com دانلود کرده اید، کلید ]…[را فشار داده . محل قرار گرفتن فایل .pef را وارد کنید.

7. حال، کلید Upload product firmware را بفشارید.
زمانیکه فرآیند دانلود کامل شود، عملیات بروزرسانی کامل گشته است. 

55

نصب جعبۀ فلزی
عالئم ضربدر و خطوط نقطه چین محل نصب را نشان می دهند. اگر به ابعاد دقیق نیاز دارید، با خدمات پشتیبانی توزیع پارادوکس تماس بگیرید. 

برای پیشنهادات UL در مورد نصب تنها مدل MG5000، PCB را یک سوراخ پایین تر از مکان نصب قرار دهید. 

MG5000 (8×10")MG5000 (11×11")

MG5000 (11×11")
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MG5000 (8×10")

MG5000 (11×11")

MG5000 (11×11")
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MG5000 (8×10")

MG5000 (11×11")

MG5000 (11×11")
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MG5000 مربوط به PCB جانمایی

مورد استفاده برای ارتقا نرم افزار از طریق یک واسط 
ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات بیشتر به 

اتصال به Winload در صفحۀ 54 مراجعه کنید.

کلی��د RESET را برای م��دت زمان 
 STATUS .5 ثانیه فش��رده نگه دارید
LED ش��روع به چشمک زدن  خواهد 
 RESET کرد. پس از دو ثانیه، سوئیچ
را مجدداً فشار دهید. پنل به تنظیمات 
پیش فرض ریست خواهد شد و مجدداً 

روشن می شود.

EBUS و ش��ماره گی��ر: مورد اس��تفاده 
برای ماجول ص��دای VDMP3 بمنظور 

گزارش صوتی

آنتن ها

لطفاً آنتن ها را بهیج وجه قطع یا خم نکرده و 
همچنین تغییر وضعیتی رد آنها ایجاد نکنید. 
و اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم برقی با 
آنتن ها متقاطع نباش��د. زیرا این مساله باعث 

ایجاد اخالل در دریافت سیگنال می شود
 PMC-3,( کلید حافظ��ۀ پارادوکس

)PMC-4

قب��ل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→

→
لولۀ  گراندینگ 

آب سرد

کلمپ گراند

AWG#14 سیم مسی تک رشته ای

به محفظۀ فلزی
برای ایجاد ماکزیمم محافظت د رمقابل صاعقه، ش��دیداً 
پیش��نهاد می ش��ود که اتصاالت زمی��ن متفاوتی برای 

شماره گیر و ترمینالهای گراند زون فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیم��ات زون صفحه کلید به 
منوی سریع نصاب مراجعه کنید. اگر 
EOL فعال اس��ت، به بخش ]706[، 
گزینۀ ]2[ مراجع��ه کنید. همچنین 
ب��ه اتص��االت زون صفح��ه کلید در 

صفحۀ 51 مراجعه کنید

باید بوس��یلل  این وس��یله تنه��ا 
پرس��نل واج��د ش��رایط خدمات 
نصب و نگهداری شود. برای اطالع 
از اخطاره��ای UL و C-UL ب��ه 
 ،C-UL و UL بخش اخطاره��ای
نص��ب  دس��تورالعمل  پش��ت  در 

مراجعه  نمائید

- +
تغذیۀ کمکی

ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن جریان از 3A خاموش خواهد شد

به اتصاالت تغذیۀ AC و باطری بک →
آپ در صفحۀ 53 مراجعه کنید

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

:Charge LED
 LED شارژ و تست باطری
 :STATUS” LED”

هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال
1 ثانیه روش��ن و 1 ثانیه خاموش اس��ت= مش��کل 

بوجود آمده است
همواره روش��ن= پنل در حال استفاده از خط تلفن 

است.
چشمک س��ریع، 6 ثانیه پس از روشن شدن= قفل 

نصاب فعال است
:RX” & “TX” LED”

در هنگام ارس��ال یا دریافت س��یگنال های RF از 
دستگاههای بی سیم، به سرعت چشمک می زند
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MG5050 مربوط به PCB جانمایی

آنتن ها

لطفاً آنتن ها را بهیج وجه قطع یا خم نکرده و 
همچنین تغییر وضعیتی رد آنها ایجاد نکنید. 
و اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم برقی با 
آنتن ها متقاطع نباش��د. زیرا این مساله باعث 

ایجاد اخالل در دریافت سیگنال می شود

قب��ل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→

→
لولۀ  گراندینگ 

آب سرد

کلمپ گراند

AWG#14 سیم مسی تک رشته ای

به محفظۀ فلزی
برای ایج��اد ماکزیمم محافظت د رمقابل 
صاعقه، ش��دیداً پیش��نهاد می ش��ود که 
اتصاالت زمین متفاوتی برای شماره گیر و 

ترمینالهای گراند زون فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیم��ات زون صفحه کلید به 
منوی سریع نصاب مراجعه کنید. اگر 
EOL فعال اس��ت، به بخش ]706[، 
گزینۀ ]2[ مراجع��ه کنید. همچنین 
ب��ه اتص��االت زون صفح��ه کلید در 

صفحۀ 51 مراجعه کنید

تغذیۀ کمکی
ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن 
جریان از 3A خاموش خواهد شد

به اتصاالت تغذیۀ AC و باطری بک 
آپ در صفحۀ 53 مراجعه کنید

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

LED ها
:Charge LED

 LED شارژ و تست باطری

 :STATUS” LED“
هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال

1 ثانیه روش��ن و 1 ثانیه خاموش است= 
مشکل بوجود آمده است

همواره روش��ن= پنل در حال استفاده از 
خط تلفن است.

چش��مک س��ریع، 6 ثانیه پس از روشن 
شدن= قفل نصاب فعال است

:RX” & “TX” LED”
در هنگام ارسال یا دریافت سیگنال های 
RF از دس��تگاههای بی سیم، به سرعت 

چشمک می زند. 

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

 VDMP3 به زودی: ماجول صدای
بمنظور گزارش صوتی

)PMC-3, PMC-4( کلید حافظۀ پارادوکس

مورد اس��تفاده برای ارتقا ن��رم افزار از طریق یک 
واسط ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات 
بیش��تر به اتصال ب��ه Winload در صفحۀ 54 

→مراجعه کنید

→
کلی��د RESET را برای مدت زم��ان 5 ثانیه 
فش��رده نگه دارید. STATUS LED ش��روع 
به چش��مک زدن  خواهد کرد. پس از دو ثانیه، 
س��وئیچ RESET را مجدداً فشار دهید. پنل 
به تنظیمات پیش فرض ریس��ت خواهد شد و 

مجدداً روشن می شود.
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MG5050 مربوط به PCB جانمایی

آنتن ها

لطفاً آنتن ها را بهیج وجه قطع یا خم نکرده و 
همچنین تغییر وضعیتی رد آنها ایجاد نکنید. 
و اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم برقی با 
آنتن ها متقاطع نباش��د. زیرا این مساله باعث 

ایجاد اخالل در دریافت سیگنال می شود

قب��ل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→

→
لولۀ  گراندینگ 

آب سرد

کلمپ گراند

AWG#14 سیم مسی تک رشته ای

به محفظۀ فلزی
برای ایج��اد ماکزیمم محافظت د رمقابل 
صاعقه، ش��دیداً پیش��نهاد می ش��ود که 
اتصاالت زمین متفاوتی برای شماره گیر و 

ترمینالهای گراند زون فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیم��ات زون صفحه کلید به 
منوی سریع نصاب مراجعه کنید. اگر 
EOL فعال اس��ت، به بخش ]706[، 
گزینۀ ]2[ مراجع��ه کنید. همچنین 
ب��ه اتص��االت زون صفح��ه کلید در 

صفحۀ 51 مراجعه کنید

تغذیۀ کمکی
ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن 
جریان از 3A خاموش خواهد شد

به اتصاالت تغذیۀ AC و باطری بک 
آپ در صفحۀ 53 مراجعه کنید

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

LED ها
:Charge LED

 LED شارژ و تست باطری

 :STATUS” LED“
هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال

1 ثانیه روش��ن و 1 ثانیه خاموش است= 
مشکل بوجود آمده است

همواره روش��ن= پنل در حال استفاده از 
خط تلفن است.

چش��مک س��ریع، 6 ثانیه پس از روشن 
شدن= قفل نصاب فعال است

:RX” & “TX” LED”
در هنگام ارسال یا دریافت سیگنال های 
RF از دس��تگاههای بی سیم، به سرعت 

چشمک می زند. 

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

 VDMP3 به زودی: ماجول صدای
بمنظور گزارش صوتی

)PMC-3, PMC-4( کلید حافظۀ پارادوکس

مورد اس��تفاده برای ارتقا ن��رم افزار از طریق یک 
واسط ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات 
بیش��تر به اتصال ب��ه Winload در صفحۀ 54 

→مراجعه کنید

→
کلی��د RESET را برای مدت زم��ان 5 ثانیه 
فش��رده نگه دارید. STATUS LED ش��روع 
به چش��مک زدن  خواهد کرد. پس از دو ثانیه، 
س��وئیچ RESET را مجدداً فشار دهید. پنل 
به تنظیمات پیش فرض ریس��ت خواهد شد و 

مجدداً روشن می شود.
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SP5500 مربوط به PCB جانمایی

قب��ل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→
→

لولۀ  گراندینگ 
آب سرد

کلمپ گراند

AWG#14 سیم مسی تک رشته ای

ب��رای ایجاد ماکزیم��م محافظ��ت د رمقابل 
صاعقه، شدیداً پیشنهاد می شود که اتصاالت 
زمین متفاوتی برای شماره گیر و ترمینالهای 

گراند زون فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیمات زون صفحه کلید به منوی سریع 
نص��اب مراجعه کنی��د. اگر EOL فعال اس��ت، 
به بخ��ش ]706[، گزین��ۀ ]2[ مراجع��ه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید در صفحۀ 

51 مراجعه کنید

تغذیۀ کمکی
ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن 
جریان از 3A خاموش خواهد شد

ب��ه اتصاالت تغذیۀ AC و 
باطری بک آپ در صفحۀ 

53 مراجعه کنید

 ،PGM مثبت/منفی  تریگر 
 SP5500 م��دل  در  ک��ه 

وجود ندارد

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

LED ها
 :Charge LED:                                “STATUS” LED

 LED شارژ و تست باطری                       هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال
                                                         1 ثانیه روشن و 1 ثانیه خاموش است= مشکل بوجود آمده است

                                                         همواره روشن= پنل در حال استفاده از خط تلفن است.
                                                         چشمک سریع، 6 ثانیه پس از روشن شدن= قفل نصاب فعال است

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

 VDMP3 به زودی: ماجول صدای
بمنظور گزارش صوتی

)PMC-3, PMC-4( کلید حافظۀ پارادوکس

مورد اس��تفاده برای ارتقا ن��رم افزار از طریق یک 
واسط ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات 
بیش��تر به اتصال ب��ه Winload در صفحۀ 54 

مراجعه کنید

کلی��د RESET را برای مدت زم��ان 5 ثانیه 
فش��رده نگه دارید. STATUS LED ش��روع 
به چش��مک زدن  خواهد کرد. پس از دو ثانیه، 
س��وئیچ RESET را مجدداً فشار دهید. پنل 
به تنظیمات پیش فرض ریس��ت خواهد شد و 

مجدداً روشن می شود.
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SP6000 مربوط به PCB جانمایی

قبل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→

→

لولۀ  گراندینگ 
آب سرد

کلمپ گراند

AWG#14 سیم مسی تک رشته ای

ب��رای ایجاد ماکزیمم محافظ��ت د رمقابل صاعقه، 
ش��دیداً پیش��نهاد می ش��ود که اتص��االت زمین 
متفاوتی برای ش��ماره گیر و ترمینالهای گراند زون 

فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیمات زون صفحه کلید به منوی سریع 
نص��اب مراجعه کنی��د. اگر EOL فعال اس��ت، 
به بخ��ش ]706[، گزین��ۀ ]2[ مراجع��ه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید در صفحۀ 

51 مراجعه کنید

تغذیۀ کمکی
ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن 
جریان از 3A خاموش خواهد شد

ب��ه اتصاالت تغذیۀ AC و 
باطری بک آپ در صفحۀ 

53 مراجعه کنید

تریگر PGM: از این جامپر کمک می 
کن��د بتوان تعیین ک��رد آیا رلۀ حالت 
جامد PGM زمین شده است ) _ ( و 

یا به 12V )+( متصل است

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

زمانیک��ه از یک پن��ل SP6000 بهمراه 
یک MG-RTX3 اس��تفاده ش��ود، تمام 
و   MG32LED کلیده��ای  صفح��ه 
MG10LEDV/H بای��د از ورژن 2.0 یا 

باالتر باشند. 

)PMC-3, PMC-4( کلید حافظۀ پارادوکس

مورد اس��تفاده برای ارتقا ن��رم افزار از طریق یک 
واسط ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات 
بیش��تر به اتصال ب��ه Winload در صفحۀ 54 

مراجعه کنید

کلی��د RESET را برای مدت زم��ان 5 ثانیه 
فش��رده نگه دارید. STATUS LED ش��روع 
به چش��مک زدن  خواهد کرد. پس از دو ثانیه، 
س��وئیچ RESET را مجدداً فشار دهید. پنل 
به تنظیمات پیش فرض ریس��ت خواهد شد و 

مجدداً روشن می شود.

LED ها
:Charge LED

 LED شارژ و تست باطری

 :STATUS” LED“
هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال

1 ثانیه روشن و 1 ثانیه خاموش است= مشکل بوجود آمده است
همواره روشن= پنل در حال استفاده از خط تلفن است.

چشمک سریع، 6 ثانیه پس از روشن شدن= قفل نصاب فعال است

 VDMP3 به زودی: ماجول صدای
بمنظور گزارش صوتی
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SP6000 مربوط به PCB جانمایی

قبل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→

→

لولۀ  گراندینگ 
آب سرد

کلمپ گراند

AWG#14 سیم مسی تک رشته ای

ب��رای ایجاد ماکزیمم محافظ��ت د رمقابل صاعقه، 
ش��دیداً پیش��نهاد می ش��ود که اتص��االت زمین 
متفاوتی برای ش��ماره گیر و ترمینالهای گراند زون 

فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیمات زون صفحه کلید به منوی سریع 
نص��اب مراجعه کنی��د. اگر EOL فعال اس��ت، 
به بخ��ش ]706[، گزین��ۀ ]2[ مراجع��ه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید در صفحۀ 

51 مراجعه کنید

تغذیۀ کمکی
ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن 
جریان از 3A خاموش خواهد شد

ب��ه اتصاالت تغذیۀ AC و 
باطری بک آپ در صفحۀ 

53 مراجعه کنید

تریگر PGM: از این جامپر کمک می 
کن��د بتوان تعیین ک��رد آیا رلۀ حالت 
جامد PGM زمین شده است ) _ ( و 

یا به 12V )+( متصل است

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

زمانیک��ه از یک پن��ل SP6000 بهمراه 
یک MG-RTX3 اس��تفاده ش��ود، تمام 
و   MG32LED کلیده��ای  صفح��ه 
MG10LEDV/H بای��د از ورژن 2.0 یا 

باالتر باشند. 

)PMC-3, PMC-4( کلید حافظۀ پارادوکس

مورد اس��تفاده برای ارتقا ن��رم افزار از طریق یک 
واسط ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات 
بیش��تر به اتصال ب��ه Winload در صفحۀ 54 

مراجعه کنید

کلی��د RESET را برای مدت زم��ان 5 ثانیه 
فش��رده نگه دارید. STATUS LED ش��روع 
به چش��مک زدن  خواهد کرد. پس از دو ثانیه، 
س��وئیچ RESET را مجدداً فشار دهید. پنل 
به تنظیمات پیش فرض ریس��ت خواهد شد و 

مجدداً روشن می شود.

LED ها
:Charge LED

 LED شارژ و تست باطری

 :STATUS” LED“
هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال

1 ثانیه روشن و 1 ثانیه خاموش است= مشکل بوجود آمده است
همواره روشن= پنل در حال استفاده از خط تلفن است.

چشمک سریع، 6 ثانیه پس از روشن شدن= قفل نصاب فعال است

 VDMP3 به زودی: ماجول صدای
بمنظور گزارش صوتی
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SP7000 مربوط به PCB جانمایی

قبل از انجام هرگونه س��رویس، 
خط تلفن را قطع نمایید

→

→

لولۀ  گراندینگ 
آب سرد

کلمپ گراند
ب��رای ایجاد ماکزیمم محافظ��ت د رمقابل صاعقه، 
ش��دیداً پیش��نهاد می ش��ود که اتص��االت زمین 
متفاوتی برای ش��ماره گیر و ترمینالهای گراند زون 

فرآهم آورده شود

ماکزیمم تعداد صفحه کلید: 15 عدد
700mA :ماکزیمم جریان

ماکزیمم فاصلۀ صفحه کلید از پنل: 76Cm )250 فوت(
ماکزیمم مجموع سیم ها: 230m )750 فوت(

اگ��ر EOL فع��ال اس��ت: ب��ه بخش 
]706[، گزینۀ ]2[ مراجعه کنید. برای 
تنظیمات زون صفح��ه کلید به منوی 
سریع نصاب در صفحۀ 3 مراجعه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید 

در صفحۀ 51 مراجعه کنید.

برای تنظیمات زون صفحه کلید به منوی سریع 
نص��اب مراجعه کنی��د. اگر EOL فعال اس��ت، 
به بخ��ش ]706[، گزین��ۀ ]2[ مراجع��ه کنید. 
همچنین به اتصاالت زون صفحه کلید در صفحۀ 

51 مراجعه کنید

تغذیۀ کمکی
ب��رای اطالع از خروجی های تغذیۀ کمکی به صفحۀ 53 مراجعه کنید. برای 
اتصال س��یم کشی کمکی به تغذیۀ کمکی از کانکتورهای صفحه کلید قرمز 
)+( و س��یاه )_( اس��تفاده کنید. اگر جریان از مقدار 1.1A فراتر رود، تغذیۀ 
کمکی خودبخود قطع می شود. اگر تغذیۀ کمکی بدلیل اضافه بار قطع شود، 
بای��د تم��ام بارها را از خروج��ی جدا کنید و قبل از اینک��ه دوباره باری را به 

خروجی کمکی وصل کنید، برای حداقل مدت 10 ثانیه صبر کنید.

زنگ/آژِیر درون خود دستگاه

مجم��وع جریان��ی که از زن��گ و تغذیۀ 
کمک��ی بر روی هم کش��یده می ش��ود 
نبای��د از 1.3A فرات��ر رود. )اس��تفاده از 
پیشنهاد  40VA ش��دیداً  ترانسفورماتور 
می شود(. تجاوز از این مرز باعث اعمال 
اضافه بار به تغذیۀ پنل ش��ده و منجر به 

خاموشی کامل سیستم می شود

اتصاالت مربوط به زنگ/آژیر درون دستگاه

خروجی زنگ در صورت فراتر رفتن 
جریان از 3A خاموش خواهد شد

ب��ه اتصاالت تغذیۀ AC و 
باطری بک آپ در صفحۀ 

53 مراجعه کنید

تریگر PGM: از این جامپر کمک می 
کن��د بتوان تعیین ک��رد آیا رلۀ حالت 
جامد PGM زمین ش��ده است )_( و 

یا به 12V )+( متصل است ورودی های باالتر: زون 9 تا 16
ورودی های پایین تر: زون 1 تا 8

صفحه کلید سرویس

از کانکت��ور با چهار پین می توان برای 
نصب سریع صفحه کلید استفاده کرد

زمانیک��ه از یک پن��ل SP6000 بهمراه 
یک MG-RTX3 اس��تفاده ش��ود، تمام 
و   MG32LED کلیده��ای  صفح��ه 
MG10LEDV/H بای��د از ورژن 2.0 یا 

باالتر باشند. 

)PMC-3, PMC-4( کلید حافظۀ پارادوکس

مورد اس��تفاده برای ارتقا ن��رم افزار از طریق یک 
واسط ارتباط مستقیم 306USB. برای جزئیات 
بیش��تر به اتصال ب��ه Winload در صفحۀ 54 

مراجعه کنید

کلید RESET را برای مدت زمان 5 ثانیه 
فش��رده نگه دارید. STATUS LED شروع 
به چش��مک زدن  خواهد کرد. پس از دو 
ثانیه، س��وئیچ RESET را مجدداً فش��ار 
دهید. پنل به تنظیمات پیش فرض ریست 

خواهد شد و مجدداً روشن می شود.

LED ها
:Charge LED

 LED شارژ و تست باطری

 :STATUS” LED“
هر یک ثانیه چشمک می زند =نرمال

1 ثانیه روشن و 1 ثانیه خاموش است= مشکل بوجود آمده است
همواره روشن= پنل در حال استفاده از خط تلفن است.

چشمک سریع، 6 ثانیه پس از روشن شدن= قفل نصاب فعال است

 VDMP3 به زودی: ماجول صدای
بمنظور گزارش صوتی
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