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הקדמה

. ולמשתמשגד הינן פשוטות לתפעול והתקנה עם דגש על ממשק ידידותי וקל למתקין-בקרות אב
.נושאים חשובים או לא מובניםלפני תחילת התפעול קרא בעיון את המדריך וסמן 

.צא לשרות והתקנה עם המדריך עליך

לנוחיותך הגדרנו תכונות , לפי אופי האתר המוגןאותן ניתן לשנות תכונות מגווןהבקרות כוללות 
את התוכנה ולהחזיר לשנותתמיד תוכל . זוהי תוכנת המפעל, בסיסיות שאיתן המערכת מסופקת

.כלי חשוב שהעניינים מסתבכים–אותה לתוכנת מפעל 

המשך ב, לכל מערכת יש טבלת תכנות שבעזרתה אנו שולטים ומכוונים את תכונות הבקרה
.י קלותיוסבר איך לשנות התוכנה בקל

עיקריותתכונות

בקרה
מ כותב"אזורים לPRO3008AV8דגם

בדיקת עצמית עם הזנת מתח ראשונית
מ"רב עוצמה תומך בשלושה לכוחספק 

מוקדיםשניחייגן מוקד מדווח ל
אופציה להודעה קוליתמינויים עם4חייגן טלפוני 

IDורמט קונטקט דווח מהיר למוקד בפ
נגדיי סוף קו למניעת עקיפה וחבלה: אופציה
סוגי אזור15יותר מ , לכל אזורייחודיתכנות 

עם דריכה מהירהמספר מצבי בית 
לשרות מרחוקמובנה מודם חומרתי 

מינויים4ל אירועמובנה לדווח על כל SMSחייגן

כללי
ללא נגדיםשמונה אזורים 

SMSאור אזור ב כולל ת, האירועיםדווח כל 
תמיכה במספר לוחות מקשים ללא הוספת ספק

י נייד או קו"נטרול אזורים מרחוק ע, דריכה, כיבוי
או נייד מרשת בזק או כבליםקוויחייגן לטלפון 

דריכה פאסיבית או דריכה אוטומטית לפי שעה
י כבל או מודם עם מחשב"שרות מרחוק ע

לשרות מרחוק בעבריתייחודיתתוכנה 
GSMוהפעל ליחידת דווח אלחוטית על רשת תקע

תומך בכל הפורמטים למוקד, דווח לכל מוקד
בודק קו טלפון מובנה עם התראה קולית בתקלה

LCDמסוג תמיכה בלוח מקשים כותב 
אירועים250היסטוריה מורחבת עד 

משתמש פלוס קוד טכנאישמונה קודי

לוח מקשים תואם
גד-של אבכותביםלוחות מקשים בתמיכה 

חווט פשוט עם ארבע גיד סטנדרטי
בטקסט מלאואירועיםהצגת תאור אזורים 

לוגו פרטי בר עריכה כולל טלפון לשרות
מצבים3הקש והפעל ב, ים מהיריםנלחצ

כווןתאורת רקע למקשים ותצוגה ברי
לוח מקשים משמש לתכנות ותפעול

קידוד לוח מקשים לתפעול מקומי
705AVט "מקללא תצוגהדגם מאורך
706AVט "מק, דגם מלבני
707AVט "מק, דגם מאורך

B707AVט "מק, מקשי עזר3דגם מאורך עם 
ארבע לדים לתצוגת מצב מערכת

בזר מקומי לחיווי קולי

יציאות וחומרה
ACוסירנות DCיציאות סירנות 

MOSFETעם הגנתיציאות ללוח מקשים 
מובנה רב עוצמהכוחספק 

ברות תכנותשתי יציאות 
קו ושלוחותניתוקיציאה לחיוג עם 

הראשונהפעםבלמתקיןטיפים

אל , )מופיע בהמשך(חבר לוח מקשים לפי קוטביות בשרטוט החיווט,לפני חווט נתק מתחים
תוכנת מפעל בקרה ! ללא סוללה, חבר מתח רשת בלבד, חבר גלאים או אביזר אחר לבקרהת

.אזורים4במצב 
צריכה להבהב במשך נורית, במעגל הבקרהDIALשים לב לנורית הלד ח לאחר חבור מת√

. אם לא מהבהבת יש תקלה, שניות בערך50
)-V(אם לא בדוק חבור של הדק מתח שלילי , ודא שלוח המקשים מציג טקסט קריא√ 
.שעות24רמט ושעה בפ, 1הקשה ארוכה על ו0כוון שעון בקרה על ידי הקשה ארוכה על √ 
)'וכו, ארוך1בדיקת סירנה (קרא את מהות הפקודה בלוח המקשים, הקשות ארוכותנסה√ 
,"מצב תכנות"מוצג , לאשור# וסולמית , 1994וד תכנות ארוך וק8הקש : כניסה לתכנות√ 

#וסולמית 999צא מתכנות על ידי הקשת 
או בכתובת ,אזורים למינוסלצורך כך חבר כניסות, לדריכה חובה לסגור את כל האזורים√ 

בדוק שלד ירוק . למינוס או עם נגדים1חבר אזור , פעיל) מושהה(1רק אזור , 1תכנת 020
לד , המערכת תעבור למצב דרוך#, כ "ואח1234הקש ,דולק קבועאלה–מ לא מהבהב"בל

.נדלקARMאדום 
דקות5הקשת קוד שגוי שש פעמים נועל את לוח המקשים למשך √

כבהARMלד אדום #, וסולמית 1234קש ההבקרה לשחרור √ 

.נתק מתח רשת וטלפון.עבד המערכת תקינה וניתן להמשיך בהתקנהוהכולבמידה 



4

מקשים כותבלוחתאור קצר של 

משמש לתפעול ותכנות הבקרה , מהווה את הממשק שלך לבקרה) מ בקצור"ל(לוח המקשים 
בזר פנימי נותן התראה קולית ואשור , רהתצוגה ונוריות חיווי להצגת הודעות ומצב הבקוכולל

.הקשות

והקשה קצרה , ארוכה לצורכי בדיקה ופעולות מיוחדות, ישנן שתי סוגי הקשות9עד 0למקשים 
.להקשת קוד ותכנות

סטים עיין בהוראות של לוח המקשיםלכל פעולות לוח המקשים ועריכת טק

הקשות ארוכותבלתפקודם מעל מקשיטקסט, כותבתאור לוח מקשים: 1שרטוט 
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טיפים להתקנה ללא שרות חוזר

ברקים והפרעות יתפרקו לאדמה ולא לרכזת, חבר הארקה מצינור מים קרים עם חוט עבה
נדרש על יד הבטוח ושומר על תקינות הבקרה!! מומלץ מאד, עשה שימוש בנגדי סוף קו
 ואזעקות שלא מפסיקותמונע רעש, 026ראה כתובת " ירוק"תכנת את האזורים כאזור
 חוטי גלאים, טלפוניהיחוט: עםגידי חוטיי לוח מקשים-בחוט רבאל תחווט בצנרת או ,

ומתח גבוהסירנות 
עומס יתר וריבוי גלאים מקשה על איתור תקלות, חבר גלאים כמספר האזורים
אל תמשוך מתח למשדרים מהבקרה או משנאי הבקרה, הרחק משדרים מהבקרה
השונות) -(לא ליציאות , רנות רק ליציאת סירנהחבר סי
 כבד"צרכן חשמל ,מנוע חשמלי, מזגן, מפסקודא שלשקע החשמל של הבקרה לא יחובר"
אסור למשוך מתח . לא מאחד לשני, ט נפרד לבקרהוחווט כל לוח מקשים בחו

לגלאים מלוח מקשים
י בדיקת תקינות אחר, בחבור מתח מערכת בפעם ראשונה חבר קודם מתח שנאי

חבר סוללה

אזוריםחווט

ששני ניתן לכוון בחומרה . כולן ללא נגדים, יש שמונה כניסות אזוריםAV-3008בקרה דגם 
ראה סכמת , אזורים יהיה עם נגדי סוף קו על ידי שינוי מצב מגשרים מעל טרמינל אזורים

.חבורים בהמשך

. )-V(וצרים נתק או קצר בין כניסת האזור והמינוס הגלאי יימגעי, )ללא נגדים(חיווט בסיסי
.נתק בין האזור למינוס גורם אזעקה.למינוסשיש קצר בין כניסת האזור"סגור"אזור ה

ללא נגדשיטה בסיסית–חווט גלאי לאזור : 2שרטוט 

פר נתק לחבור ממסר וטמ–חיווט עם נגדיי קצר , אזור כפולהגדר, אופציה שדרוש נגד סוף קו
נגד , קילו אום בטור למגעי הממסר של הגלאי2.2בשיטה זו מחובר נגד שערכו . על זוג חוטים

.נותן אזעקת פריצה וטמפר בנפרד. קילו אום בטור למפסק טמפר4.7

)אזעקה וטמפר על זוג חוטים(חווט גלאי בשיטת אזור כפול : א2שרטוט 



6

מקשיםלוחחווט

חשוב להקפיד על . למידעהדקיםמתח ושני זוג ל, חווטהדקים לללוח מקשים יש ארבעה 
מקשים מרוחק השלוח , מקשים מוגבלהללוח הבקרההמרחק לחווט בין . קוטביות החוטים

שלושה גידים ישמשו , גיד8מטר מהבקרה העבר חווט עבה יותר או כבל בין 50יותר מ 
.כמינוס ללוח המקשים

.3000AVקרה מסדרת לבלוחות מקשים 3מומלץ לחבר לא יותר מ 
YEלטרמינל V+אום בין מתח חיובי 470חבר בבקרה נגד שערכו ווט ארוךיחבמקרה של 

.בבקרה
שמחוברים מספר לוחות מקשים הקפד לחווט כל לוח מקשים ישירות לבקרה ולא מלוח 

.ב"ראה שרטוט מצ, מקשים אחד לשני
לוח מקשים שורף רכיב הגנה קצר בין חוטי , תקלות חווט לוח מקשים ללא מתחלמניעת 

.לפני חבור מתח ודא שאין קצר בין חוטיי לוח המקשים. שדורש הסרת המעגל

*

7

4

1

0

8

5

2

#

9

6

3Siren
Shunt
Display Status

Delay
Delete Chime

Test Program Reset

Shunt

Telephone

ARMED STATUS SHUNT FIRE
ZONE
DISPLAY

EASYLOADER AV-701AV-GAD AV-GAD EASYLOADER AV-701

FIRESHUNTSTATUSARMED

Test

Delete
Delay

Siren 1

4

7

*

DISPLAY
ZONE

Telephone

Shunt

ResetProgram

Chime

StatusDisplay
Shunt 3

6

9

#

2

5

8

0 *

7

4

1Siren

Delay
Delete

Test

ARMED STATUS SHUNT FIRE

EASYLOADER AV-701AV-GAD
DISPLAY
ZONE

Telephone

Shunt

ResetProgram

Chime

StatusDisplay
Shunt 3

6

9

#

2

5

8

0

AV-GAD EASYLOADER AV-701

FIRESHUNTSTATUSARMED

Test

Delete
Delay

Siren 1

4

7

* 0

8

5

2

#

9

6

3Shunt
Display Status

Chime

Program Reset

Shunt

Telephone

ZONE
DISPLAY

בקרה בקרה

חיווט לא נכון חיווט נכון!

מ לבקרה"כבל מכל ל, חווט נכון של לוחות מקשים: 3שרטוט 

בבקרה לטרמינל עם סימון זהה ORYEים לבקרה יש לחבר טרמינלכותב וט לוח מקשים ולח
.ראה שרטוט, וולט לפי קוטביות12וכן מתח, בלוח המקשים

לבקרהמקשיםחווט לוח: 4שרטוט 

סירנהיציאת

יציאת . וולט בעת אזעקה12ברמה של ) DC(יציאת הסירנה בבקרה מספקת מתח ישר 
בתוכנה קיימות מספר . י פיוז אלקטרוני שמופעל בעת עומס יתר או קצר"הסירנה מוגנת ע
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יציאה , פיפס כיבוי, כמו פיפס דריכה, המאפשרות שינוי תכונות של יציאת הסירנהכתובות
.סירנה בדף הבאראה טבלת ריכוז תכונות ).AC(יציאת סירנה עם צליל , לסירנה עצמאית

בחבור של סירנה מסוג .וולט12אמפר במתח של 1של עד אספקהיציאת הסירנה מאפשרת 
BELLA על מתח ישר הקפד על קוטביותאו סירנה אחרת שעובדת ,-SIR בבקרה להדק

.בבקרה להדק חיוביSIR+, שלילי

.טמפרמסוג או , שעות24ר מסוג לאזו) טמפר(חובה לחבר את מפסק ההגנה של הסירנה 
12שעובדת על )כמו הסירנה החיצונית(DCמומלץ לחבר סירנה פנימית לפשטות חבורים 

. לסירנה חיצוניתחבר אותה במקביל , מתח ישרוולט 

חווט סירנות לבקרה: 5שרטוט 
תכנות תכונות סירנה

לתכנותהניתנותסירנה כתובות עבורריכוז 

הסברתכונהכתובת
מפעיל פיפס סירנההפעל בדיקת סירנה לאחר דריכה1תכונה 070
נה מתאים לסיר. מוציא מתח בעת אזעקה)בסירנהDC" (פעמון"הפעל מצב 1תכונה 072

BELLAעם נדנד פנימי כדוגמת 
מקבלת . "סירנה עצמאית"הפעל 3תכונה 073

מתח יורד , ררתחמתח טעינה שמשו
לאפס באזעקה

אפס , וולט ברגיעה12נותן מתח 
מתאים לסירנות עם סוללת . באזעקה

גיבוי פנימית
יכה שמושי לדר, פיפס סירנה3משמיע פיפס סירנה בכיבוי מפתח3הפעל 6תכונה 073

על ידי שלט רחוק
זמנים של אורך השמעת סירנהזמן השמעת סירנה065, 064, 063

מצוקה ואש מושמע צליל שונה , שעות24אזורי ) ללא מתנד פנימי(בחבור סירנת רמקול 
.מאזעקת פריצה

פיקוד יציאות

. חרותמערכות אאו , ממסרפקוד על ,לבקרה יש מספר יציאות אותן ניתן לחבר לאביזרים
:שתי יציאותנןיש3000רה דמסבקרות ב

וכן פעולות ייעודיות אחרות אותן ניתן , יציאה זו מספקת מתח שלילי בעת דריכה-ONיציאת 
.להגדיר בטבלת התכנות

וכן פעולות אחרות אותן ניתן להגדיר , יציאה זו מספקת מתח שלילי בעת אזעקה–1Aיציאת 
.האזורים או אחד מהם יפעיל יציאה זו בעת אזעקהניתן לתכנת שכל . בטבלת התכנות
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בעת אזעקהחווט יציאת אזעקה להפעלת ממסר: 6שרטוט 

חבור עומס יתר או מתח חיובי , מקסימוםמיליאמפר100כל יציאה יכולה לספק זרם מוגבל עד 
גמאכדולהפעלת אביזר אחר דרך היציאות חבר מודול ממסר . נזק בלתי הפיךלליציאה יגרום 

AV01 אוAV02.לא לחבר ממסר ללא מעגל הגנה !

.ללא הגנה גורם להפרעות בתפעול ועלול לגרום נזק לבקרה"ערום"חבור של ממסר 
, בעת אזעקה הממסר משנה מצב, בעת אזעקה לממסרשמופעלתבשרטוט מחוברת יציאה 

.N.O וCOMעובר לקצר בין מגעי הממסר 

חבור משדר אלחוטי

שדר אלחוטי לבקרה הקפד לחבר את יציאות הבקרה עם נגד טורי לפי שרטוט שמחברים מ
אם למשדר אין ספק משלו חבר אותו ישירות , ר רחוק מבקרהתמקם משדר כמה שיו. ב"מצ

.בתור פתרון זמני אפשר לנסותאלה , לא מומלץ–לסוללה בבקרה 

חבור משדר מוקד אלחוטי לבקרה: 7שרטוט 

יציאות אזעקהבדיקת 

:ללא הפעלת אזעקהשל היציאות יזומה בדיקתל

.#בלווי1994ארוך וקוד תכנות 8י "הכנס בקרה למצב תכנות ע
31כ "אח200לכיבוי , 30כ "ואח200להפעלה הקש , ONבדיקת יציאה 
32כ "אח200לכיבוי , 32כ "ואח200להפעלה הקש , A1בדיקת יציאה 

.999#הקש, לסיום בדיקה יש לצאת ממצב תכנות

טלפוןקוחבור
חייגן מוקד ומשדר , בטלפוןהודעה קולית \שמשמיע צליל סירנהבבקרה יש חייגן פנימי

, חיוג מוקד(לכל מספר טלפון השימושמה מצויןבטבלת התכנות . מסרונים דרך קו הטלפון
).מסרון, מינויים
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אתר לא תנתק כך שהרמת שלוחה ב, בבקרה קיים ממסר שמנתק את השלוחות בעת אזעקה
.הטלפוניהדיווחאת 

כללי לא טלפון חבור לקו , האזעקהחבר את כניסת קו הטלפון לקו טלפון יעודי שמשמש רק את
לחיוג .לשבש את החיוג וימנע התחברות מרחוקלפעמיים חבור לקו של מרכזייה עלול .מומלץ

.חיוגוהמספר ל) השהיה לקבלת קו(אפס ארוך , )קו מרכזיה(9ממרכזיה תכנת 

ללא מסנן , AV-03כדוגמאחובה לחבר מסנן ) חבור לאינטרנט(ADSLבמידה והקו כולל 
.למוקד ומשלוח מסרוניםבדיווחלבעיהלא תואם יגרום ADSLפילטר . החיוג משובש

צריך לחתוך מגשר במעגל לקבלת ) HOTטלוויזיה(של כבלים שמחברים בקרה לקו טלפון
.של מעגל בקרה בהמשךשרטוט ביקום מגשר עייןלמ. חיוג ודווח ללא הפרעות

.רק קו בזק, לא מעביר מסרוניםHOTקו ! שים לב
הבקרה מנתקת את השלוחות ומבצעת בדיקת ,לבדיקה, הבקרה כוללת בודק קו טלפון מובנה

.051בכתובת5,6לתכנות התראות בעת גילוי תקלת קו תכנת תכנות . צליל ומתח חיוג
.לתכנת כל כמה זמן הבקרה תבדוק את קו הטלפוןניתן 094בכתובת 

שעות 24נותן הגנה , TeleSpyדגם עצמאיהוסף בודק קו טלפוןבאתרים עם דרישת בטוח
.חבלה מתוחכמתוכן מונע לקו הטלפון

מזכירה או כל מכשיר טלפון , מסוף כרטיס אשראי, הקפד לא לחבר אזעקה במקביל לפקס
."עקיפת מזכירה"הפעל תכונה ונית טראלקאם קיימת מזכירה , אחר

.SURGOמסוגמגן ברקעיליים הוסף טלפוןי ובאתרים עם ברקים וקו

גד- חבור קו טלפון לבקרת אב: 8שרטוט 

SVM-40קוליתת טלפוןיחידחבור 

היחידה,ההודעה מוקלטת בעת ההתקנה, חידה עם הקלטה קוליתקיימת אופציה לחבר י
ההודעה המוקלטת בעת חיוג טלפוניהיחידה תשמיע את , ע שתי הודעותהקולית יכולה להשמי

.016עד 013תכנות מספרי הטלפון בכתובת . לטלפון מינויים
כמו כן דרוש לחבר ) לעילראה שרטוט(היחידה הקולית מסופקת עם מחבר שנתקע במעגל 

.וולט12יחידה מתח ל
שמפעילה אותה בתזמון ) A1או ONיציאה (אחת היציאותלתפעול היחידה דרוש לחבר את

.עם יחידת הדבורעיין בהוראות המסופקות לחווט , שולחתשהבקרה מדויק
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.055, 054, 053, 047, 046ת וכתובבעת חבור יחידה קולית תכנת 
כל יציאה מפעילה . A1או ON, קובעים איזה אזור יפעיל את אחת היציאות046047בכתובת 

054עד 053בכתובת .בכל ערוץ ניתן להקליט הודעה שונה,ערוץ נפרד ביחידה הקולית
.שניות לפחות30מומלץ לתכנת ל054כתובת . תכנת את אורך הודעה רצוי

מסרון בדיקה יומי, מסרוןמשלוח

קו כבלים עדיין לא תומך " (בזק"דרך קו שולחת מסרון 3000מובנה מסדרת SMSבקרות עם 
ת מערכת שונות כמו סוללה נמוכה ותקל, כגון אזעקה, בבקרהאירועעל כל ) במסרונים

.הבקרה שולחת מסרון לארבעה מינויים.עליהם יש גם הודעת רגיעה, והפסקת חשמל
כלומר אם אזור אחד , בעת אזעקה הבקרה שולחת מסרון עם תאור האזור שתוכנת בבקרה

אין צורך , סרוןכמאותו טקסט ישלח " דלת כניסה–1אזור "מופיע בלוח מקשים עם הטקסט 
שולח מסרון פעם אזור שפתוח . על אזעקה אין הודעת רגיעה במסרון. לתכנת את הטקסט

.גם אם האזור פתוח שעה למשל, אחת
009מינויי מסרון הכנס בכתובות ארבעה מספרי טלפון ל. 003למסרון בדיקה ראה כתובת 

.לא לשנות008כתובת .עיין טבלת תכנות, ומעלה
.מאופשרבתוכנת מפעל , 5נה כות076משלוח מסרון בדוק כתובת ראפשולבטול או 

סלולאריתברשתאלחוטיחיוג

. או אתר ללא קו טלפוןבאתרים בהם נדרש חיוג אלחוטיAVG-15כדוגמתGSMתחבר יחיד
ולמוקד נעשה דרך החיוג למינויבעת אזעקה , היחידה האלחוטית מתחברת לכניסת קו טלפון

.GSMעם חבור מתאם לא עובדמשלוח מסרונים. תהרשת הסלולארי
אין צורך לתכנת או לשנות . להזנת מתח ליחידה סלולארית מומלץ לחבר אותה ישירות לסוללה

.גורמת בעיות בחיוג ודווח למוקדאו סוג לא טוב, לא תואמתGSMיחידת .כל תכונה במערכת

דווח למוקד בפורמט קונטקט אי די

הבקרה , )ראה טבלת תכנות(ג למוקד יש להזין מספרי טלפון של המוקד לאפשור הבקרה לחיי
.יכולה לדווח לשני מוקדים שונים

.הבקרה תחייג קודם למוקד ואחרי זה למינויים, מינויים לדווחבמידה ותוכנתו גם טלפונים

בפורמט זה יש ) או אדמקו אקספרס(Contact IDלתכנות מוקד מומלץ להשתמש בפורמט 
אזעקה , סגירה, פתיחה: המערכת תדווח את כל האירועים, רק את מספר מינוי המוקדלתכנת

ודא עם המוקד שפורמט זה . תכנת רק מספר מנוי למוקד, ללא תכנות של מה ידווח למוקד' וכו
אם ', ש24אזור מצוקה יש לתכנת גם כאזור , 045לאזור מצוקה כתובת . נקלט על ידם

.וכן אזור מהיר, NOאזור בשימוש לחצן רגיל תכנת גם 
201כתובת , הכנס את מספר הטלפון של המוקד018, 017כתובות :Contact IDלתכנות 

מספר , הכנס את מספר המינוי למוקד360,364בכתובות , 07הכנס 202כתובת , 07הכנס 
מצוקה מדווח. תחלההב0ספרות הוסף 3כאשר מינוי בין ,ספרות4מינוי חייב להיות בעל ה

כ נובע ממקלט מוקד שעונה "בד, במידה ויש בעיית התחברות.רק בפורמט קונטקט אי די
203כתובת , Hand Shakeשנה תדר תשובה של הבקרה : לפתרון, ברמת שדור גבוה מידי

.שניות40שנה ל 216, 215וכן זמן המתנה לאשור בכתובת )02במקום (00תכנת 204וכן 

וכניסה לתכנותמערכתקודי

כל הקודים ניתנים . י משתמש וקודים נוספים כמפורט להלןיש שמונה קוד3008AVבבקרות 
.בין אחד לשישה מספריםך הקודאור, לתכנות

. או קוד זהה לקוד אחר, זהותהראשונות הספרות שתיאין לתכנת קודים קוד בו : חשוב
.אחריםמשתמשיםיכול לשנות קודי1קוד מספר כניסה לתכנות משתמש עם רק 

.שנה קוד לאחר מסירה.1234קוד מפעל . 01משתמש מספר , )מסטר(קוד משתמש ראשי
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.משתמשים אחריםקודי7ניתן להוסיף עד : משתמשיםקודי

שניות 30הקוד פעיל רק , מאפשר לתת קוד למבקר או חברת ניקיון, למבקר08מש משתקוד 
.8תכונה 071אפשור בכתובת .מרגע שהוקש

בכתובת ) תרשום קוד חדש(קוד לאחר מסירה שנה . 1994כנאי בתוכנת מפעל קוד ט
ותיוצג , וסולמית לאשור1994הקש , ארוך8הקש : כניסה לתכנות.099 .מצב תכנ

, קוד כיבוי בסדר הפוךתהקשבעת בבקרה המחוברת למוקד :(AMBUSH)קוד כבוי מאולץ 
בפורמט כפול תכנת גם (256ולץ בכתובת למוקד ישודר כבוי מאולץ באם תוכנת קוד לכבוי מא

).257כתובת 

).09עד 01החל מ (שינוי או בטול של קוד יש להקיש את מספר המשתמש , בכל תכנות

הכנסת קוד משתמש חדש או שינוי

בלוח מקשים הקש

#בליווי ) 01קוד משתמש (1234ארוך ואחריו 8

שני לדים מהבהבים, 1יוצג מסך 

#בליווי 02בדוגמא , רצונך להוסיףהקש משתמש ש

02אין קוד למשתמש , 2יוצג מסך 

סמן עובר למעלה, 02#הקש 

הקש קוד חדש

ליציאה מתכנות משתמש# ו 99הקש 

מחיקת קוד משתמש

הקש , )למשל1234(נוכחי 1הקש קוד משתמש מספר , לדים מהבהבים4, ארוך8הקש 
) ERASEעבור (Eוצג המתן שמ, ארוך# ו * הקש ) 08עד 02(מספר קוד שברצונך למחוק 

".קוד המשתמש ריק"יוצג .לאשור# הקש 
ליציאה מתכנות משתמש# ו 99הקש 

מפעלקודישחזור
ראה , תוכנהמותנה באפשור, לי מפעות נשכח ניתן לחזור לקודבמקרה וקוד ראשי או קוד תכנ

.8תכונה 072בתכתו

:פעלמפעולות לשחזר קודיסדר ה

נתק סוללה ומתח רשת-
ארבעה לדים נדלקים, )לא סוללהל(רשת חבר מתח-
מ"יושמע זמזום ארוך בל)כוכבית וסולמית(החזק לחצן מצוקה מייד שארבעה לדים נכבים -
שניות5לאחר שחרר מקשי מצוקה -
."שגויהפקודה "במידה ולא התקבל יוצג . כוכביות לאשורשלוש עם OKיוצג -

).8(072סימן שאין אפשור בכתובת שחזור קודים ומקבלים אזעקת מצוקהים שעוש

.)קוד מסטר(1קוד משתמש מספר 1234, קוד תכנות1994: י מפעלמערכת חזרה לקוד

1234כל הקודים נמחקים וחוזר קוד . 05כ "ואח200הקש, במצב תכנותמפעל קודישחזור 
.1994וקוד תכנות 
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בקרהושחרורדריכה

דריכה מלוח מקשים
אם מאופשר (ניתן לנטרל .פתוחלהישארים מושהה יכול \אזור, ודא שכל האזורים סגורים

.נדלקSHUNTלד כתום , ומספר האזור) אפס(0י הקשה על מקש "אזור ע) בתכנות
.המערכת דרוכה, נורית אדומה נדלקת, לאשור#בליווי הקש קוד פעיל 

שניות לפני שעת דריכה 30, 016תכנת שעת דריכה בכתובת :אפשרות גם לדריכה אוטומטית
.יושמע זמזום

1לנטרול קבוצה 1והחזק 0לחץ , להפעלה. 034כתובת תכנת, דריכה עם קבוצת נטרול
2לנטרול קבוצה 2והחזק 0לחץ 
שיש דריכה אוטומטית )מ כותב"ל(לכוון שעון.לנטרול שתי הקבוצות בו זמנית0והחזק 0לחץ 
.שעות24הקש שעה בפורמט #, לחץ , 20לחץ , לתכנות משתמשסלהיכנ, ה שונהשיט

דריכה פאסיבית 
המערכת נדרכת לבד במידה ולא היה תנועה בכל האזורים במשך מספר : אופציה לתכנות

עם דריכה פאסיביתתתבצע במידה ותוכנתו אזורי בית . הזמן ללא תנועה ניתן לתכנות. דקות
.דקות99עד 05זמן ללא תנועה , 048תכנות בכתובת . 2ת קבוצה של אזורי בינטרול

י שלט רחוק"דריכה ע
שכל האזורים המיידים סגורים הפעל , בבקרהKEYניתן לחבר שלט או מפתח חשמלי לכניסת 

.KEYחוט עם מחבר שמתחבר לכניסת בנפרד יש להזמין ! חשוב.בקרה

ראה . ור של פיפס סירנה בדריכה וכיבויתכנת אפשרחוק מומלץ ללמערכת עם דריכת שלט 
.1תכונה 070כתובת 

דריכה מטלפון מרוחק
פרוט מלא ראה בפרק . לשם כך דרוש להקיש את וקד המשתמש, ניתן לדרוך בקרה מרחוק

".י טלפון נייד"שליטה מרחוק ע"
.2תכונה 076לאפשור שחרור מערכת מרחוק תכנת כתובת 

דריכה ממחשב מרוחק
ואפשור ייעודיתרושה תוכנה ד. מרוחקחשבעם מי התחברות "ך ולשחרר מערכת ען לדרותני

.לא מומלץ למניעת פריצה–1תכונה 076ת עם מחשב בכתובת התחברו
למצב עוברתבקרה , ארוך1כ "ארוך ואח6להקיש בקש מהדיירבהתחברות עם מחשב מרוחק 

.'דק5נה נשארת פעילה במשך תכו, אחרי ההקשה מודם עונה מייד, "מענה מיידי למודם"

ניידמטלפוןמרחוקשליטה

תיאור כללי
יש לבדוק שהטלפון מכוון , ולפקד מרחוק על המערכת עם טלפון קבוע או ניידלהיכנסניתן 

.תכונה שקיימת ברוב הטלפונים, DTMFלמשלוח טונים בפורמט 
זורים ותפעול אוטומציה נטרול א, בדיקת מצב מערכת, דריכה, כיבוי: תומך בפקוד מרחוק

. ביתית
המנגינות עוזרות למשתמש לזהות את סוג , כוללת מחולל מנגינות עבור כל פעולהההבקר

.הפעולה ומצב הבקרה

:תכונות השליטה מרחוק הן
משוחררת, דרוכה: דווח על מצב הבקרה

דריכה או שחרור של הבקרה
נטרול אזורים או ביטול הנטרול

במהלך אזעקהעצירת דווח חייגן
לפקוד על אביזר באתר המוגןשניות3במשך ) אזעקה(A1הפעלה זמנית של יציאת 

אזור שגרם לאזעקה הקבלת אינדיקציה של 

לפי דרישות הבטוח יש לבטל ! חשוב
מרחוק בכדי ושחרור אפשרות חבור מחשב 

למנוע פריצה

בדוק שמשמיעה , בסיום התקנה חייג לבקרה
צליל ברכה
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תכנות 
. אופציות זהות ניתנות לביצוע כאשר מתקבלת שיחה מהבקרה בזמן אזעקה

ק על ידי מאפשר שליטה מרחו). "6(074תכנת כתובת , על מנת לאפשר שליטה מרחוק
אם קיימת מזכירה !חשוב".פעולה דרך הטלפון1Aמאפשר ) "2(074וכן כתובת " טלפון

ערך (35ערך 096מענה קולי או פקס על הקו של המערכת תכנת בכתובת , אלקטרונית
).7(074וכן הוסף בכתובת ) 06מפעל 

המערכת , יג שובשניות וחי10המתן, צלצולים נתק2אחרי , לעקיפת מזכירה חייג למערכת
.תענה אחריי צלצול ראשון

צלילי רקע או רעשים אחרים בעוצמה גבוהה עלולים להפריע : הערה
מומלץ להתקשר מסביבה שקטה בעת בצוע פעילות . DTMF- לפענוח ה

זוהי מערכת אבטחה, מומלץ לא לנתק את המערכת מרחוק.שליטה מרחוק

תמשי המש"שיחה יזומה ע–התחברות לבקרה מרחוק 
הבקרה תענה לפי מספר . חייג לטלפון אליו הבקרה מחוברת, בכדיי להתחבר לבקרה

").עקיפת משיבון"או בתשובה לתהליך (091הצלצולים שתוכנתו בכתובת 
הוא מקש # (# כ "הקש קוד ואח, לאחר הצלילים. הבקרה משמיעה צלילי ברכה, בחיבור

Enter.(
.מנגינת אשורהבקרה מזהה אותו על ידי צליל # , אחריו , בטלפוןמתקבלקףושבתכאשר קוד 

.נשמע צליל שגיאה, אם לא
מטעמי (דקות 3הוא תישאר מחוברת טלפונית , אחרי שהבקרה מאשרת את קוד המשתמש

.אחרי כן תתנתק אוטומטית) אבטחה
.היא תקצר את זמן ההמתנה ולבסוף תתנתק, אם הבקרה לא מזהה פקודה
היא תמשיך לנסות , DTMFהבקרה לא מאתרת צליל , ל"נבמידה ובמהלך פרק הזמן ה
המשתמש צריך להקיש את הקוד שלו , כדי להתחבר לבקרה. להתחבר למודם של הבקרה

.לאחר צלילי הברכה
שניות להשלים 30נותרו , מרגע הקשת המקש הראשון

.את התהליך

תצוגה  בלוח המקשים בזמן שליטה מרחוק
.זמזומים יישמעו בלוח המקשים5, ראשוןDTMFאותקולטתכאשר הבקרה 

.תוב בתצוגהיכל הלדים יהבהבו במהירות לפרקים עם כ, מהלך תהליך השליטה מרחוקב
כאשר מקישים . שלושת הזמזומים נשמעים מתוך לוח המקשים, כאשר הקריאות מסתיימות

רחוק יוצגו כל ההקשות מ, לאחר זיהוי הקוד. לוח המקשים לא מציג אותו, קוד משתמש
.בתצוגה

בקרה מתקשרת למשתמש בזמן אזעקה
שניות 30היא תשמיע סירנה במשך , כאשר הבקרה מתקשרת למשתמש במהלך אזעקה

זמן הודעה "085כתובת תכנת , כדי לקצר את פרק הזמן-שניות 50ברירת המחדל הנה (
.בהתאם לנדרש")טלפונית

שסירנה מפסיקה, ליל פתיחה יישמעוצדיווחהשניות לפני סוף 10למשךהסירנה תפסיק
בקרה לחץ סטאטוסלקבל #, 6להפסיק את החייגן לחץ . #ולאחריו המשתמש הכנס את קוד 

אחרי כן לדריכה הקש , )מאופשר) 2(076מותנה שכתובת (2#לשחרר את הבקרה לחץ #, 7
.9#לסיום לחץ  . 1#

פקודות מטלפון מרוחק
שניות בין לחיצה 4הבקרה מחכה . Enterומשמעותו לאחר כל פקודה#  לאשור לחץ על מקש 

.ההקשות הקודמות מבוטלות, כאשר פרק זמן זה עובר, ללחיצה
.מבטל הקשות קודמות"*" מקש 

)קרא מימין לשמאל: (הפקודות  הן

)0X#(– נטרול אזור)X–8עד 1-מ–אזור לנטרול ' מס(
)קש אפס תשע וסולמית לאשורה(09#–למחוק כל האזורים המנוטרלים הקש 

).כהלא דרו(וחררתשמרק אם המערכת בתוקףפקודת נטרול אזורים 

ן לבקרה  אסור לשלוח פקודות מהטלפו
בזמן שהבקרה מדווחת אליך
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לאחר . הבקרה תדרוך את עצמה גם אם ישנם אזורים פתוחים. דריכת הבקרה–]1#[
. צליל אישור אחריו צליל דריכה יישמעו, הדריכה

).ביפ קצר אחריו צליל ארוך": דריכה"צליל (
המתין מספר שניות על מנת להיות בטוח שאזעקה לא נגרמה על ידי האזורים המשתמש יכול ל

.תישמע סירנה, במקרה זה. הפתוחים
ביפים 5: צליל שחרור(יישמעו " שחרור"צליל אישור בעקבותיו צליל . שחרור הבקרה–] 2#[

).קצרים
.נקציה דומהניתן להפעיל מכשיר ביתי או פו. לשלוש שניותA1מפעיל את יציאת –] 31#[
הדבר ישפיע רק . החייגן יפסיק להתקשר למספרי הטלפון המתוכנתים. הפסק חייגן–] 6#[

.אזעקה חדשה תפעיל מחדש את החייגן. על תהליך החיוג השוטף
אם המשתמש ענה לקריאה מהבקרה או התקשר לבקרה בזמן שהחייגן עבד ללא :הערה
.מחזור החיוגחדש את החייגן יתחיל מ,הפסקת החייגן/שחרור/דריכה

הבקרה תענה באמצעות צליל של דריכה או שחרור בעקבותיו צליל . בדוק מצב בקרה–] 7#[
. לקבלת מספר האזור הראשון שגרם לאזעקה] 77#[הקש.אזעקה אם הבקרה במצב אזעקה

.2אזור= פיפס 2, י פיפסים"מספר האזור מדווח ע
]8X# [– פשרת למשתמש ללמוד את מגוון הצלילים בזמן פקודה זו מא".למידה"פקודת

).הצליל המבוקש–X(ראה פרטים נוספים בפרק המוקדש לנושא . שליטה מרחוק
.הבקרה תשמיע צליל אישור ותתנתק. ם התקשרותיוס–] 9#[

:תיאור הצלילים בשימוש בבקרה
:הבאיםהמשתמש יזהה את הצלילים #כ "ואח8הקש " למידה"י פקודת "עלמוד צלילים 

ת או אם היא מתקשר(לאחר שהבקרה עונה לתקשורת , צליל ברכה יושמע רק פעם אחת. 1
.לקוד בר תוקףזהו סימן שהבקרה ממתינה). למשתמש

.מאושר" קוד משתמש. "2
:יישמע במקרים הבאים–" שגיאה. "3

קוד משתמש שגוי
לא נכונה/פקודה לא מוגדרת
כניסה שגויה
 מוגדרניסיון לבטל אזור לא
פקודה לא מתבצעת כראוי

השיחה מסתיימת–עבר ) (DTMFOn Lineפרק הזמן שבקרה פתוחה לתקשורת 

מאשר שהפעולה המבוקשת בטיפול–" אישור. "4
הבקרה דרוכה–" דריכה. "5
הבקרה משוחררת–" שחרור. "6
אזהרה תשמע מדי פעם במהלך תקופות. הבקרה במצב אזעקה–" אזעקה בפעולה. "7

.המנוחה
:יישמע במקרים הבאים–" ביטול. "8

למחיקת תכנותים קודמים"*" על מקש לחיצה
אבל ללא כניסה קודמת" #"לחיצה על מקש 

)כניסות/מוחק תכנותים(פרק זמן במהלך כניסה של פקודה 
שניות מהפקודה האחרונה10פרק זמן של 

שניות 25כלומר שלאחר . תקשרותהבקרה מסיימת את הה, פרקי זמן רצופים2לאחר : הערה
").שגיאה"וישמע צליל . (הבקרה מנתקת, של אי הקשת פעולה כלשהי

תפקוד הבקרה במהלך שליטה מרחוק
לוח מקשים וכל , בזמן שליטה מרחוק דרך טלפון הבקרה ממשיכה לפעול ולבדוק מצב אזורים

.הפעולות האחרות

:ם הבאיםההתקשרות מטלפון מרוחק לבקרה מסתיימת במקרי
המכאניי לוח המקשים או מפתח "שחרור ע/בדריכה
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)אם תוכנת(במצב של דריכה אוטומטי 
במצב של שחרור" 9"אם לוחצים על המקש 

" 7"בכניסה למצב בדיקת אזורים 

י שליטה מרחוק"שינוי פעולות הבקרה ע
ים לא מלוח מקש, דריכת המערכת מרחוק אפשרית אפילו כאשר האזורים פתוחים! שים לב

.ניתן לדרוך עם אזורים פתוחים
אם . (מדווחים למוקד גם עם אזורים מנוטרלים ואזורים משוחזרים" שחרור/דריכה"מצבי 

).נבחרו בתכנות

על התחברות מרחוק עם טלפוןהיסטוריהבדיווח 
מורים בזיכרון היסטורית ש" שחרורים/דריכות"וכל אחד מהי טלפון"מרחוק עכל כניסה

.ל הבקרההאירועים ש

דוגמא להפעלה בשליטה מרחוק
.נניח שסבא הגיע לבית ומודיע לך שאינו מצליח לשחרר את הבקרה

בקש מסבא לא להרים את השפופרת–הטלפון אליו הבקרה מחוברת ' התקשר למס.
נשמע צליל ברכה , לאחר כמה צלצולים
זה לחצן # (# 1234, הקש את קוד המשתמשENTER(
אם האזעקה פועלת נשמעת סירנה, יל אישור נשמעצל
 חכה לצליל אישור-# 2לחץ
המתן לצליל מצב בקרה-# 7לחץ , מ לבדוק שוב את מצב המערכת"ע

.2#או נסה להכניס שנית את קוד המשתמש לאחריו # 2הקש שוב , ממשיכהאם האזעקה 

200כתובתבמיוחדותפעולות
תיוצג , וסולמית לאשור1994הקש , רוךא8הקש : כניסה לתכנות .מצב תכנו

.להלן הפרוט, 200שבקרה במצב תכנות ישנן מספר פעולות מיוחדות ושימושיות בכתובת 

תאור קוד הפעולה
של הבקרההצגת ורסיית תוכנה#בליווי 200
)לא למחוק! שים לב(מחיקת היסטוריה מזיכרון04בליווי 200
)אם קודים לא ידועים(מפעלקודיור שחז05בליווי 200
שחזר תוכנת מפעל ללא טקסטים של תאור אזורים ולוגו68בליווי 200
)במקרה ויש תקלה או בעייה(בקרהחזר תוכנת מפעל לש69בליווי 200
)מ אחד מתוך כמה"שמושי שמחליף ל(טען טקסטים מבקרה 71בליווי 200
בהתחברות מקומיתהפעל תקשורת למחשב77בליווי 200
דריכת המערכת ממצב תכנות טכנאי78בליווי 200

אפוס מערכת לתוכנת מפעל

:קיימים שני מצבים, לאפס בקרה לתוכנת מפעלבהתקנה ניתןלפתרון בעיות 

68כ "ואח200י פקודה "ע, שחזר תוכנת מפעל ללא טקסטים של תאור אזורים ולוגו. א
כ "ואח200י פקודה "ע, )מוחק תאור אזורים ולוגו(סטים ולוגושחזר תוכנת מפעל כולל טק. ב

69

:לבצוע
)וסולמית לאשור1994הקש , ארוך8הקש : כניסה לתכנות(להיכנס למצב תכנות. 1
)לחילופין69או (# הקש סולמית , 68ואחרי כן 200הקש . 2
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כפולותבהקשותפעולות

הערהעולהפהחזק-הקשה שנייההחזק-הקשה ראשונה
הצג היסטוריה מפורטת 

בלוח מקשים
עעבור לאירו
#הבא הקש 

24כוון שעון פורמט 
שעות

16:30

בתכנות משתמש הקש 
#כ "אח20

וגמא לד, הקש שעה
1205

בבקרה כוון שעון 
שתוכנת דריכה 

אוטומטית

סלהיכנ
לתכנות 
משתמש

חודש , תאריך יוםכוון
ספרות 2שנה ב 

דוגמא
310712

אזעקותזיכרוןהצג
אחרונות

רק אזעקות

מבוטל

ללא
שגרם הצגת אזור 

אזעקה אחרונהל

מיועד למתקיןSMSשלח היסטוריה ב 

תכנות טלפון עקוב אחרי 
)013מקום , 1טל (

חייגן מינוייםבדיקת 

בדיקת משלוח מסרון

בדיקת חייגן מוקד

כפולותבהקשותפעולות

הערהפעולהקצרה-הקשה שנייה הקשה קצרה
בטול אזורים מנוטרלים

1נטרול קבצת בית 
ודריכה

2נטרול קבצת בית 
ודריכה

. ארוך2קצר 0הקש –2קבוצה. ארוך1קצר 0הקש –1קבוצה): נטרול קבוצתי(מצבי בית שניקיימים 
.2מצב –ארוך Bומקש *הקשה על , 1מצב –ארוך Aומקש * הקשה על AV-707B:דגם בלוח מקשים 

)1לא קב (2לדריכה אוטומטית לפי שעה או דריכה פאסיבית עם נטרול קבוצתי תכנת קבוצה 



17

תכנותטבלת
2013פברואר1.10ורסיה . SMS) אזורים8(3008מסדרת כותבות לבקרות 

ד  1234מסטר קוד משתמש, 1994תכנות כניסה לקו
דריכה אוטומטית ותכונות אזורים, שעה לבדיקת מוקד, תכנות טלפונים. 1

אפשרות משלוח 
אות בדיקה

שעת 
בדיקת

מרכז ' טלשעת דריכה
SMS

טל מסרון מינוי
1

טל מסרון מינוי 
2

טל מסרון מינוי
3

טל מסרון מינוי
4

קולט מסרוןאוטומטיתבדיקהאות )ללא בדיקה= 00(
003004006008009010011012

0300:0100:0014974800או 02או 01
שעת בדיקת מוקד ודריכה . מסרון+ מוקד SMS ,03רק 02, למוקד01: 003אפשור אות בדיקה ב . ספרות מקסימום16תכנת טלפון בעל 

07605אפשור משלוח מסרון בכתובת . 255, 237קודים ב, 073-2בדיקת מוקד בכתובות  כל שעה אפשור .שעות24בפורמט 

1טלפון 
עקוב אחרי

2למוקד ' טל1למוקד ' טל4טלפון 3טלפון 2טלפון 

013014015016017018

.והמספר לחיוג) השהיה לקבלת קו(אפס ארוך , )קו מרכזיה(9לחיוג ממרכזיה תכנת 

8אזור 7אזור 6אזור 5אזור 4אזור 3אזור 2אזור 1אזור כתובתתכונות אזורים במערכת
019אזור אש

02012345678אזור בשימוש
0211)060זמן ב תכנות (1אזור מושהה 

022)061זמן ב ) (לזמן השהייה ארוך(2מושהה 
0232אזור מותנה

024שעות24אזור 
025אזור יום

02612345678)מזעיק רק פעם אחת(אזור ירוק 
027אזעקות3אחרי " נזרק"אזור 

0281)068עיין (Chimeאזור לבקרת זמזם בכניסה 
02912345678)3048לא ב (אזור ללא נגד קצר נתק 
030)3048לא ב (אזור עם אזעקת טמפר 

031השהית אזור לאחר נפילת מתח
032)059, 4075עיין (זעזועים לגלאיאזור 

033)ארוך1קצר 0עי (1אזור מצב בית 
034)ארוך2קצר 0עי (2אזור מצב בית 

03512345678)אזור' ומס0הקש (אזור עם אפשרות נטרול ידני 
03612345678)063זמן סירנה (יציאת סירנה באזעקה 

03712345678(A1)יציאה אזעקה 
038שמור
039שמור

04012345678משמיע סירנה–חיוג בעת אזעקה 
04112345678הפעל זמזם לוח מקשים באזעקה

NO(042(אזור מסוג פתוח במנוחה
043)056ראה כוון בכתובת (אזור עם סופר פולסים 

044שמור
ID (045מדווח בקונטקט (אזור דווח מצוקה 

ON046יצ 1הודעה SVMאזור שמפעיל יח דבור 
A1047יצ 2הודעה SVMאזור שמפעיל מודול דבור 

034כתובת 2עם נטרול קבוצה בחר קבוצת בית לפי שעה או פאסיביתוטומטיתלדריכה א

)ללא דריכה פאסיבית(00מצב מפעל . דקות99עד 05דריכה ללא תנועה עדהקש זמן 048דריכה פאסיביתהפעל 

אזעקות במצוקה ואזורי טמפר. 2
051אזעקה טמפרPanic050אזעקת מצוקה 
1שעות24אזורי טמפר כ 1וח מקשיםלהפעל סירנה במצוקה 

2טמפר' באז1Aיציאה 2מקשים. לבמצוקה 1הפעל יציאה 
3בדיקת קו טלפון בכיבוי מערכת3הפעל אזור אחרון כמפתח

4שמור4שמור
5הפעל בזר בתקלת קו טלפון)5(ב"דווח טלפוני במצוקה מק

6נה בתקלת קו טלפוןהפעל סיר6במצוקהלוח מקשיםהפעל בזר 
7)058דווח לטלפון בתקלת מתח רשת B7077מ"ללחצני מצוקה 3הפעל 
8שמור8שמור

, 6=ו, 5=ה, 4=ד, 3=ג, 2=ב, 1=איום , 0=ללא בדיקה: 052כתובת בתכנת, בדיקת מוקד אוטומטית לפי ימים
.0= 052תוכנת מפעל . כל יום=8, 7=שבת
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הודעות בטלפון, הסירנ, זמני השהיה. 3
זמן 

השמעת 
סירנה 
בטלפון
לפני 
הודעה

זמן 
השמעת 
הודעה 
SVM1

זמן 
השמעת 
הודעה 
SVM2

חלון 
זמן 
אזור 
סופר 
פולסים

הפעל 
דווח 

פתיחה 
סגירה 
למוקד

ית השה
דווח 

תקלת 
מתח 
רשת

רגישות 
אזור 

זעזועים 
' או אז(

)איטי

השהית 
כניסה 

1
ראה (

021(

השהית 
כניסה  

2
ראה (

022(

השהית 
יציאה

זמן 
השמעת 
סירנה
כולל

זמן 
סירנה 
השמעה

זמן 
סירנה 
דומם

זמן 
הפעלה
יציאה
A1

זמן 
זמזם 
Chim

e
עיין (

028(

ית השה
חיוג 

מוקדל

לא=00שניותשניותשניותשניות
כן=01

X' שנX4' שנשניותשניה. מדקות
4

פיפסישניותשניותשניותדקות
ם

שניות

053054055056057058059060061062063064065066068069
10101008001005120008041504300304

)7(073עיין : 066כתובת 075-4וכן 032עיין כתובת סופר בדקות אזור מאד איטי : 059כתובת 051-7עיין : 058כתובת 
.012עד 009בכתובות של טלפון מסרון מ Pלא להוסיף . בתצוגהPמוצג , ארוך) אפס(0הקש להשהיה אחרי לקיחת קו ממרכזיה : בנוסף

ארוך3בחיוג הקש # ארוך להכנסת כוכבית 1בחיוג הקש * להכנסת כוכבית 
6אופציה 076כתובת ". גד-נשלח מבית אב" ישלח מסרון כדוגמא , ניתן לרשום את שם העסק או הביתבכתובת הלוגו

כן= 01, לא= 00לחיוג פרמטרים . 4
השהיה 
לפני 
חיוג

המתן 
צליל 
חיוג

השהיית 
חיוג 
חוזר

זיהוי קו 
טלפון

שיטת 
חיוג

זמן 
דיווח 
טלפוני

השהיה 
בין 
דיווח

מספר 
מחזורי

ם 

צלצולים 
למודם

מענה 
מייד 
למודם

מחזור
צלצול

בדיקת 
'קו טל

מחזורי

אורך 
צלצול 

'מינ

זמן 
סיום 
צלצול

נסה 
לשלוח 
מסרון

ותשני
3 -25

שניות
0 -
25

שניות
0- 30

=לא
00

01=כן

=פולס
00

טונים
=01

שניות
0 -
99

שניות
3 -99

מחזור
1 -
30

צלצו
לים

=לא
00

01=כן

100
מילי 
שניה

דקות
00-
99

מילי
שנייה

4-35
שניות

1-5

כתובת► 080081082083084085086087091092093094095096097
ערך מפעל► 030410000160200310002000150602

.דקות המודם יענה לאחר צלצול ראשון5במהלך . "מענה מהיר מופעל"מציג , ארוך1, ארוך6הקש : להפעלת ידנית של מענה מהיר למודם
.שניות30שווה 085בת ערך מינימום בכתו). אפשר זיהוי צליל חיוג(1תוכנת 083לבדיקת קו טלפון ודא ש שבכתובת ! שים לב

בתוכנת מפעלקייםמשמעו ) 8(ערך בסוגריים תכונות מערכת. 5
071תכונה070תכונה 

1עקוב אחרי בכיבוי' הפעל מחיקת מס1הפעל בדיקת סירנה לאחר דריכה
52י מקש "הפעל דריכה מהירה ע)2(בכיבוי) זמזם(פיפס 3הפעל 

3הפעל בזר בהשהיית יציאה)3(מושהההפעל זמזם ארוך עם פתיחת 
4שמור4שמור 

5שמור5דרוכהרכתב כשמע"הפעל כבה נוריות ק
6טמפר' נעילת מערכת דרוכה באז)6(הפעל בדיקת סוללה בדריכה

)7()רגיל= שמבוטל (הפעל מפתח קפיצי 7שמור 
8פעמי-כחד8הפעל קוד )8(הפעל מצוקה מלוח מקשים

073תכונה072תכונה 
1שמור)1()בסירנהDC" (פעמון"הפעל מצב 

2שעההפעל בדיקת מוקד כל )2(בורד-הפעל היסטוריה מפורטת מקי
3)'באז0מתח " (סירנה עצמאית"הפעל 3שמור

4שמורADSL4מפעיל ניתוק ONיציאת –הפעל 
5הפעל נטרול קבוצתי בדריכת מפתח5הפעל דיווח על אזורים מנוטרלים

6פיפס סירנה בכיבוי מפתח3הפעל 6תחילת השהית יציאה רק שמושהה נסגר
)7(שווה לזמן הסירנה A1הפעל זמן 7שמור

8הפעל יציאות במינוס שמערכת ברגיעה)8(שחזור קודי מפעל בהדלקה מיוחדת

075תכונה074תכונה 
1צלילים לוח מקשים במצב לילה–הפעל 1שמור

30482חווט אזורים חדש –הפעל DTMF2י "עמרחוק 1Aהפעל יציאה 
3הפעל דווח לשני מוקדים3)חייגן(' הפעל אפוס אזור לפני סיום אז

ספירה בדקותאיטי 4)032, 059עיין (זמן בדקותתגובה איטית לאזור 4שמור
5ווח פתיחה סגירה במסרוןד–הפעל 5שמור

6להפעלת מודול האזנהA1יציאה –הפעל )DTMF)6י טלפון "הפעל שליטה מרחוק ע
7כבוי\לנצנץ עבור דריכהONיציאת –הפעל 7)096(' במענה מודם נטרל מזכירה אלק-הפעל

LATCH8ננעל במצב A1יציאה –הפעל 8אוסטרליהECHOהפעל אות לבטול 

.ים לנטרול\שלדים מהבהבים הקש את מספר האזור, כ קוד משתמש"ואח, קצר' 0'הקש , 071בכתובת 5תכנת : נטרול אזור עם קוד משתמש

077לא בשימוש076תכונה 
11חבור מחשב דרך מודם–הפעל 
DTMF22טלפון י"בקרה מרחוק עכיבוי –הפעל 
33פון או מחשבאפשר נטרול אזור עי טל–הפעל 
4(4)עדכון תאריך בחיבור מחשב –הפעל 
5(5)דיווח מסרון –הפעל 
66מ במסרון"שלח כותרת לוגו מל–הפעל 
7חיוג מהיר באזעקה מאזור מושהה–הפעל 
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099הקש כתובת :מתוך טבלת תכנות09לתכנות קוד טכנאי מספר . תכונות חייגן מוקד. 7
טלפון 
מוקד 
1מספר 

פורמט
קליטה

Handshak
e

Frequency

Data
Format

Protocol
Type

Sum
 Check

Transmit
Rounds

Inter MGS
Time

Wait for
Handshake

201203205207209211213215
ערך עבור סוג מוקד

072  |02  |00  |01  |00  |00|30  |2
טלפון 
מוקד
2מספר 

פורמט
קליטה

Handshak
e

Frequency

Data
Format

Protocol
Type

Sum
Check

Transmit
Rounds

Inter MGS
Time

Wait for
Handshake

202204206208210212214216
ערך עבור סוג מוקד

072  |02  |00  |01|00  |00  |30  |2

3=140000=00סילנט נייט, אדמקו-01 X 100=stand.00=None00=2 Rnd00=0.1
Sec

XX=Sec.

4=230001=01רדיוניקס מהיר-02 X 101=Extend01=S.Check01=1 Rnd01=3 Sec
Hi/Lo02=4=02פרנקלין, ססקואה-03 X 2
3=03סיילנט ניט מהיר-04 X 2
DCI, רדיוניקס-05
אוניברסלי מהיר-06
*IDקונטקט -07

.לא יכול לשמש כטלפון למינויים018, 017טלפון מוקד כתובת . אי דיבהמשך פרוט לתכנות קונטקט* 

)אזורים4יש להתייחס ל 3004ב  (בחר אזור שברצונך לדווח -אזורים לדיווח במוקד. 8
.)די.אין צורך לתכנת בפורמט קונטקט אי12עד 8סעיפי תכנות (

2קבוצה מספר 1קבוצה מספר 
105

בחר אזור לדיווח-דיווח על אזעקה 
106

בחר אירוע-דיווח על תקלה ומצוקה 

12345678אזורACLBPAMDFIR
E

12345678קוד12345

107
בחר אזור לדיווח-רגיעת אזור 

108
בחר אירוע-רגיעת בקרה 

רגיעת מצוקה תשודר אחרי , )PA)3-108תכנת ב-לרגיעה ממצוקה 
שניות30
12345678אזורACLBPAMDFIR

E

12345678קוד12345

109
בחר אזור לדיווח-דיווח אזור מנוטרל 

12345678אזור

12345678קוד

)משמעו קוד שישודר למוקד או ערך הכתובת המצוינתקוד(קודים לדיווח על אזעקה למוקד . 11
.ותיות לועזיות כפי שמופיע בתוכנת המפעללקודים בדיווח חייגן מוקד יש להשתמש בא

,A=10; לתכנות אותיות הקש את הקודים הבאים B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

קוד בודד-דיווח  אזעקה קוד בודד-דיווח אזעקה 
אירוע מספראזור מספר

12345678אזורACLBPA

110112114116118120122124ובתכת


126128130

33333333קודFF2



ספרות2קוד -דיווח על אזעקהספרות2קוד -דיווח על אזעקה
111113115117119121123125כתובת



127129131

12345678קוד981
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דיווח על רגיעה. 12

קוד בודד-דיווח על רגיעה קוד בודד-דיווח על רגיעה 
אירוע מספראזור מספר

162בכתובת " 2"עבור רגיעה ממצוקה תכנת 
12345678אזורACLBPA

142144146148150152154156כתובת


158160162

EEEEEEEEקודEEE



143145147149151153155157כתובת


159161163

12345678קוד9BA

קוד בודד-דיווח על אזור מנוטרל 
אזור מספר

12345678אזור

174176178180182184186188כתובת


88888888קוד


ספרות2קוד -דיווח על אזעקה
175177179181183185187189כתובת



12345678קוד

דיווח על פתיחה וסגירה. 13

כבוי קוד בודד-) כיבוי(פתיחהדיווח על קוד בודד-) יכהדר(סגירה דיווח על 
מאולץלפי מספר משתמש וקוד בדיקת מוקד לפי מספר משתמש וקוד בדיקת מוקד



בדיקה12345678בדיקה12345678

22
0

22
2

22
4

22
6

22
8

23
0

23
2

23
4

236238240242244246248250252254256

CCCCCCCCABBBBBBBBD


22
1

22
3

22
5

22
7

22
9

23
1

23
3

23
5

237239241243245247249251253255257

123456789123456789

". 9"קוד דווח בדיקה מומלץ ). תוכנת מפעל(לפתיחה Bלסגירה ו Cמומלץ לתכנת : ומצב מערכתאות בדיקת מוקד ודיווח 
.257ו 256בכתובת ) קוד שישודר(לדיווח כבוי מאולץ תכנת ערך 

ארוך לבדיקת דווח למוקד8כ "אח, ארוך6הקש 1טלפון מוקד מספר -מספר מינוי מוקד . 14
.0במקום Aבהצגת הערך המתוכנת יוצג , 10תכנת 0במקום , )אפס" (0"אסור לתכנת 

2קבוצה מספר 1קבוצה מספר 
תכנות מהירתכנות מהירתכנות מהיר

קוד דווח פתיחה וסגירהקוד דווח פריצה ורגיעהקוד דווח פריצה ורגיעה

360368376

" 0"קש ספרה ראשונה ספרות ה3אם הקוד בעל ). משמאל לימין(ספרות 4חובה להקיש 

2טלפון מוקד מספר -מספר מינוי מוקד . 15

2קבוצה מספר 1קבוצה מספר 
תכנות מהירתכנות מהירתכנות מהיר

קוד דווח פתיחה וסגירהקוד דווח פריצה ורגיעהקוד דווח פריצה ורגיעה

364372380

)אפס(0ספרות הקש ספרה ראשונה 3אם הקוד בעל ). מאל לימיןמש(ספרות 4חובה להקיש 1314בסעיפים 

בפורמט זה יש לתכנת רק את מספר מינוי ) או אדמקו אקספרס(Contact IDמומלץ להשתמש בפורמט מוקדלתכנות
ר תכנת רק מספ, ללא תכנות של מה ידווח למוקד' אזעקה וכו, סגירה, פתיחה: המערכת תדווח את כל האירועים, המוקד

24אזור מצוקה יש לתכנת גם כאזור , 045לאזור מצוקה כתובת . ודא עם המוקד שפורמט זה נקלט על ידם. מנוי למוקד
הכנס את מספר 018, 017כתובות :Contact IDלתכנות .וכן אזור מהיר, NOאם בשימוש לחצן רגיל תכנת גם אזור ', ש

, הכנס את מספר המינוי למוקד364וגם 360בכתובות , 07כנס ה202כתובת , 07הכנס 201כתובת , הטלפון של המוקד
.Contact IDמצוקה מדווח רק בפורמט . בתחילתו0תלת ספרתי הוסף ינוימל, ספרות4מינוי חייב להיות בעל 



21

חבוריםסכמת

, ADSLאם קו הטלפון מסוג .מתחים וסוללה לפני חווט ושרות, טלפוןקו נתק 
למוקדדורסנן אחר עלול לגרום לבעיית חיוג ושמ, AV03חבר מסנן מסוג 
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לפני טפול במעגל בצע פריקת חשמל .וטלפוןסוללה, נתק מתח רשתכלשהוא לפני שרות וחווט 
.שניות3י נגיעה בנקודת ארקה ל "סטטי ע
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כותבמקשיםלוחתפעול

. PROוכן DUBLO,SMSתואם לבקרות מסוג AV-705AV-706AV-707בים דגם מדריך ללוחות מקשים כות
בבקרה . AV-21עבור יותר לוחות מקשים הוסף ספק כוח דגם .אזורים8או 4מ לבקרות "ל3ניתן לחבר עד 

המדבקה כוללת , HEBמדבקה קטנה כולל 3008בבקרות , התואמת ללוח מקשים כותב יש מדבקת זיהוי במעגל
.ראה מיקום מדבקה בדף של סכמת חבורים. PROאו DBLבקרות אחרות סיומת , רסיהמספר ו

חוט רק עם (מטר 200פרוססור מוכלל ומערך תאום מתקדם ביותר מאפשר חיווט עד -לוח המקשים כולל מיקרו
.הוראות אלו והוראות הבקרה בעיוןלהתקנה מהירה וקלה קרא . ללא הפרעות ותופעות מעבר) עבה

.יותרחדשהמ שיהיה מוורסיה "או ל, זההוורסיהממ ובקרה צריכים להיות "ל". לוח מקשים"= מ"ל

כותבמקשיםלוחוהתקנתמיקום

מ כקופסת חבור ומשיכת מתח "אין להשתמש בל. חוטיי טלפון וכדומה, משדרים, מ ממקורות חשמל"הרחק ל
. תחבור כזה עלול לגרום לתופעות לוואי לא רצויו, לגלאיםהזנה 
.מקם לוח מקשים לפי גובה עיניי המשתמש! חשוב

)שכבת פלסטיק שקוף מחלון לוח מקשים לאחר גמר התקנהבעדינותהסר (התקנה. 1
.לפני חבור לוחות מקשים נתק מתחי רשת וסוללה

, למיקום נמוך או גבוה מידיי יגרום תקלות תפעו, )מ בערך"ס170(מ בגובה העיניים של משתמש ממוצע "מקם ל
התקן את החלק האחורי , פתח את הבורג שמאחורי דלת המקשים: 707מ מסוג "ל. גישה לא נוחה וראות מוגבלת

חוטיי לוח המקשים יחוברו לפי הסימון הקיים . העבר חיווט במעבר החיווט שבחלק האחורי של היחידה, על הקיר
הקפד . 2ראה איור , רמינל בבקרהלאותו טYELוכן , מ"בלORבבקרה ל OR: במעגל הבקרה ובלוח המקשים

.חבר את כולם במקביל:מ"לחיבור מספר ל. על קוטביות המתח
24בעת הבהוב הלדים הכנס שעה בפורמט , ארוך1כ "ארוך ואח0י הקשת "לאחר חבור מתחים עדכן שעה ע

מ "חבר לאין ל! שים לב. ארוך2כ "ארוך אח0י "עדכון תאריך ע. לאשור) ENTER(# לסיום הקש , שעות
.ומעלה2.16מ חדש מוורסיה "מוורסיה ישנה עם ל

לאשור ולזירוז # להקיש , מומלץ אחרי הקשת קוד או אחרי הקשה ארוכה) מ לדים"שלא כמו בל(מ כותב "בל
.הפעולה

מורסיית בקרההמ זהה או יותר גבוה"ודא שורסיית ל

)מ בקצור"ל(תצוגת לוח המקשים . 2
, אזור פתוח יוצג כמספר, אזור סגור יוצג , הזמן מצב האזורים בשורה התחתונהבתצוגה הכותבת יוצג רוב 

שם המתקין ומספר : לוגו משמעו(הודעות מערכת ולוגו , בשורה עליונה יוצג מצב המערכת. *אזור מנוטרל יוצג כ
קע נדלקת טמפר תאורת ר, אש, מצוקה, בזמן אזעקה, שניות ללא הקשות60תאורת הרקע תכבה לאחר ). טלפון

מסופק AV-705מ "ל. פרוט בהמשך, 2008שונה במקצת מזו של 2016תצוגת האזורים בבקרה .  אוטומטית
.מ משני"מתאים כל, ללא תצוגה

תכנות קוד משתמש חדש. 3
שורה עליונה #, לאשור הקש 1234, )קוד מסטר(1הקש קוד משתמש מספר , לדים מהבהבים4, ארוך8הקש 

הקש מספר משתמש בין שתי , שורה תחתונה ריקה עם סמן מהבהב, "תכנות משתמש"פעולה תציג את תאור ה
כאשר הסמן עובר לשורה עליונה . אזורים16בבקרות 16עד 01, אזורים8או 5בבקרות ) 08עד 01. (ספרות

.ב"ראה איור מצ. #הקש קוד חדש בליווי 
)מקש סולמית(# כ"ואח, הקש מספר משתמש בן שתי ספרות: הצגת קוד קיים

, ספרות6ל 1הקש קוד בין , או לאחר הקשת מספר משתמש שורה עליונה ריקה, אם קוד משתמש קיים הוא יוצג
המתן #, עם סיום הקשת הקוד הקש ) כוכבית* (למחיקת סיפרה בקוד הקש לחצן , ללא אפס בתחילת הקוד

.לאשור בתצוגה
2במשך *) ו # (כעת החזק בעת ובעונה אחת מקשיי מצוקה )08עד 01(הקש מספר משתמש :לבטול קוד קיים

ליציאה מתכנות קודים הקש . אותו סדר פעולות לקוד עבור משתמש נוסף. #לסיום הקש , לאשורEיוצג , שניות
.דקות3-2יציאה אוטומטית מתכנות כעבור . #בליווי 99

)אשור(ENTERמשמש כמקש ) סולמית(# מקש 

01_קוד משתמש
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אזורים8או 4בקרות –ור התצוגה תא: 13שרטוט

וט ל: 14שרטוט  מ לבקרה"חו

אך ורק למתקין מורשה–כניסה לתכנות תכונות . 4
לדים מהבהבים לסימון המתנה 2, יוצג" תכנות מתקין"#, לאשור הקש 1994הקש קוד תכנות , לדים מהבהבים4, ארוך8הקש 

.להקשת מספר כתובת
#, אותה ברצונך לראות בליווי ) 072למשל (ספרות 3הקש כתובת באורך , "תכנות מתקין"שורה עליונה מוצג :דפדוף כתובות

.לדפדוף אחורה* הקש , לדפדוף קדימה# הקש , תאור התכונה תוצג בתצוגה
*.לתיקון הקש #, ש ערך חדש וסיים עם לשינוי הקש את מספר הכתובת והק, להצגת התוכן# לאחר הקשת כתובת הקש 

הקש ! חשוב
#

אחרי כל פעולה

אם תוכנת ".כן"עבור 1, "לא"עבור 0-הקש ספרה אחת בלבד "לא"או " כן"לתכונות בטבלת תכנות בהן נדרש לכתוב 
.ואת השעה20הקש " תכנות משתמש"במצב ". נות משתמשתכ"זכור כי עדכון שעון בקרה אפשרי רק במצב " דריכה אוטומטית"

לשינוי קוד תכנות הקש כתובת . הקשת אפס יבטל את התכונות בכתובת) 076עד 071כתובות (לכתובות של תכונות מערכת 
.#ו 099לצפייה בקוד הקש .אישור# הקש קוד חדש ו , 099

.#בליווי 999ליציאה מתכנות טכנאי הקש 
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):במצב תכנות טכנאי(ות שלא כלולות בטבלת התכנות פעולות מיוחד

תאור הפעולהכתובת
מציג את סוג הבקרה וורסיית תוכנה#בליווי 200
מחיקת היסטוריה#ו 04בליווי 200
)קוד תכנות וקוד הפעלה(י מפעל איפוס קודים לקוד#ו 05בליווי 200
ללא טקסטים–לתכנות מפעל בקרהמשחזר #ו 68בליווי 200
משחזר תכנות וטקסטים לתכנות מפעל , 3גד דור -לכל בקרות אב#ו 69בליווי 200
משחזר תאור אזורים ולוגו למצב מפעל#ו 70בליווי 200
מבקרה ללוח מקשים) כולל הודעות מערכת(טוען כל הטקסטים #ו 71בליווי 200
72ו 200הקש . מקשיםולוגו מבקרה ללוחטוען טקסטים של תאור אזורים#ו 72בליווי 200

לוח מקשים נוסף במערכת קיימתהחלפת \הלאחר התקנ
)AV-232כבל " (תקשורת עם מחשב מקומי"מעביר בקרה למצב #ו 77בליווי 200
שמושי לבדיקה–דריכת מערכת עם אזורים פתוחים ממצב תכנות #ו 78בליווי 200

תכנות תאור אזורים ולוגו. 5
כ את שם חברת "כולל מנגנון עריכה משוכלל המאפשר כתיבה ועריכה של תאור האזורים ולוגו קבוע הכולל בדAV-707/6ה 

.כל האותיות והמספרים קיימים. ההתקנה וטלפון
, מומלץ תמיד להשאיר את מספר האזור בראשית התיאור! חשוב. תכנות טקסטים לתיאור אזורים נעשה במצב תכנות טכנאי

.מציין את מספר האזור ואחריו תאור האזור כמתואר בציור" 1"למשל, יקשה על המשתמש לנטרל אזוריםאחרת
לבחירתך מילים קבועות שאותן ניתן לברור על 

.אותן במיקום של הסמן" משחיל"6מקש , 7ידי מקש 
. 1אזור מספר כ טקסט של"אח, יוצג לרגע" עריכת טקסטים"#, בליווי 900הקש " תכנות מתקין"במצב 

.2ראה איור . שורות של הלוגו2יביא את ) גלגול למעלה(2מקש , 5או 2לבחירת טקסט לעריכה הקש 
הזז את הסמן למקום ברצונך להכניס טקסט או לשנות אות , לדים יהבהבו סימן שמערכת ממתינה לתוכן#3, לעריכה הקש 

י "או בחר מילה ממילון ע, 5ו 2י מקשים "גלגל להכנסת אות ע#, קש איפה שהסמן עומד ה, )שמאלה או ימינה>3ו 1מקשים (
).5ו 2י מקשים "בחירת טקסט ע(7מקש 

ניתן לעדכן טקסטים של לוחות מקשים2.19החל מוורסיה AV-2016PROוכן 4דור , 3לבקרות דור 
. AV-232או עם כבל , מרחוק עם מחשב ומודם

טקסטיםעריכתבמצבמקשים

תפקיד המקשים במצב תכנות טקסטים:15שרטוט

דלת כניסה מוסך1
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הערותתפקוד במצב עריכת טקסטים2ראה איור מספר מספר מקש
מוחק מילה שלמה0מקש 
הזז סמן שמאלה1מקש 
גלגול שורה למעלהגלגל אותיות למעלה2מקש 
הזז סמן ימינה3מקש 
מחק טקסט מתחת לסמן4מקש 
גל שורה למטהגלגלגל אותיות למטה 5מקש 
מוסיף רווחמילה מהמילון " השחל"6מקש 
למעבר מילה5ו 2י "גלגל עבחר מילה ממילון7מקש 
בטל פעולה 9מקש 
אשור פעולה #מקש 
מספרים, מ עד פ, א עד ח: חלוקהמעביר לקבוצת אותיות הבאה*מקש 

.0מחיקת מילה על ידי הקשת . #לעדכון הקש . 6ן הקש להשחלת המילה במיקומו של הסמ, המילה תוצג בשורה תחתונה
9הקש : ציאה מעריכת טקסטיםלי

הקש , של לוגו מתקיןשיניהתוצג שורה ) מגלגל טקסט למעלה(2הקש , 900במצב תכנות טכנאי הקש , עריכת לוגו של המתקין
)אפס(0ו * אזעקה הקש להצגת לוגו בזמן. ראה להלן תאור של מקשיי עריכה, הטקסט כעת ניתן לעריכה#, 

"ט"סמן מופיע מתחת לאות #, הקש 2שלב יוצג הלוגו הקיים1שלב 

כ "ואח200הקש INSTALLER PROGRAMאו , "תכנות מתקין"מ מציג טקסט "ל: באם סופק לוח מקשים עם טקסטים לועזיים
.9ליציאה מתכנות טקסטים הקש .מהלכהאין להפסיק פעולה זו ב. לטעינת טקסטים עברייםהמתן בסבלנות, 71

)דקות15יציאה אוטומטית כבור . (#בליווי 999ליציאה מתכנות טכנאי הקש 

מספר זיהוי של לוח המקשים. 6
למשל , מ אחד ללא שיתוף האחרים"כך תתאפשר הקשה בל, מ קוד זיהוי שונה"מ מומלץ לתת לכל ל"כאשר מחברים מספר ל

שמחברים . וכן ניתן לבצע פעולה שונה בעת ובעונה אחת ממספר לוחות מקשים, ד לא ישמע באחרמ אח"צליל אשור הקשה בל
".1"כל לוח מקשים מסופק עם קוד זיהוי מפעל . מספר לוחות מקשים לא יושמעו צלילי אשור הקשות בשאר לוחות המקשים

.י יוצגמספר הזיהו, שניות2במשך 0ו  * החזק מקשים , במצב תכנות מתקין, לשינוי

3המתן " מספר זיהוי"יציאה ממצב תכנות . #לסיום הקש , 32עד 01, לשינוי קוד הזיהוי הקש מספר זיהוי חדש בן שתי ספרות
.#שניות או הקש 

ל "אותו כנ, מ כותבים יש להקפיד שכולם יהיו מורסיית תוכנה זהה"במערכת בה מחוברים מספר ל
בדוק מספר ורסיה במדבקה אחורית או הקש במצב תכנות .מ נוסף למערכת קיימת"כאשר מוסיפים ל

.תוצג הוורסיה של לוח המקשים–ארוך * ו # 

תפעול שוטף. 7
, לאחר הקשת קוד) #מקש (ENTERמלבד הקשת , AV-701מ לדים מסוג "זהות לאלו של לAV-706AV-707כל הפעולות ב 

. לאשור# וכן לזירוז פעולת מקש ארוך הקש 
2מקש , )פתוחים וסגורים(ארוך יציג את תאור האזור לכל האזורים 3פעמיים, יציג את תיאורי האזורים הפתוחיםארוך3מקש 

.ארוך יציג את תאור האזורים המנוטרלים
.לזירוז# הקש , שניות2-3בפעולות בהקשות ארוכות קיימת השהיה של 

תוצג הוורסיהשאין תקשורת ,שניות10תצוגה במשך –מ מוצג בהדלקה או כאשר אין תקשורת לבקרה "מספר ורסיה של ל
.ללא הפסקה
במצב 20הקש דריכה אוטומטיתאם תוכנת . #שעות ו 24הקש שעה בפורמט , ארוך1ארוך ו 0לכוון שעון הקש :שעון מערכת

.וון שעה ותאריךמתחים יש לכניתוקאחרי כל . במצב תכנות משתמש21לכוון שעת דריכה הקש . תכנות משתמש לכוון שעה
:עקוב אחרי השלבים הבאים. מ"התקנת מספר לב

.בעברית, )72כ "ואח200כתובת , מצב תכנות(טוען טקסטים , מ"באחד מל" מצב תכנות".1
).6ראה סעיף (מ "תכנת מספר זיהוי לכל ל.2
.מ יעדכן את כולם אוטומטית"שנוי טקסט באחד מל.3

03: טל -681 -67 -67

רה  שו ו  ג ו ל 2טקסט 
03: לט -681 -67 -67
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זוריםמ למערכת קיימת ועדכון תאור א"הוספת ל. 8
.רשת וסוללה, נתק מתחי מערכת.1
.החזר מתחי מערכת, בדוק נכונות החיווט. אך ורק עם חיווט ישיר לבקרה, מ חדש במקביל לקיימים"חבר ל.2
ראה תמונות מסכים (ן לטעינת טקסטים המת, לאישור# ו 72כ "אח, 200הקש , תכנותבמצב , מ שנוסף להתקנה"בל.3

)בהמשך
.#ו999על ידי מתכנותיציאה .4

עדכון תאור אזורים לאחר החלפת כרטיס בקרה. 9
)#ו 900הקש (להיכנס למצב עריכת טקסטים , מערכת במצב תכנות. 1
)מעדכן טקסטים בבקרה(פעמיים # להקיש , להיכנס לתיאור של כל אזור. 2
.#ו 999על ידי מתכנותיציאה . 3

דפדוף בהיסטוריה . 10
:פעולות דפדוף בהיסטוריה, האירוע והמספר שלו יוצג ויתגלגל, ייםארוך פעמ0להצגת היסטוריה הקש 

דלג לאירוע הבא# > 
החזר תור להתחלה> ארוך 1
חזור אחורה לאירוע קודם> ארוך 2
יציאה מהצגת היסטוריה> ארוך 9

מפורטת על אירועיםכך ניתן לקבל היסטוריית . להצגת היסטוריה ארוכה יש להתחבר עם מודם או מחשב מצויד בכבל מיוחד
.בבקרות כותבותאירועים250קיבול המערכת . הקובץ ניתן להציג ולהדפיס, ובץכ ניתן לשמור היסטוריה כק"אח, המסך

הפעלה או ביטול של זמזם מקומי. 11
.ניתן להפעיל או לבטל זמזם בכל לוח מקשים

). #ו 0החזק  (להישמע רק לאחר סיום פעולת ההפעלה לאחר שזמזם היה מבוטל הזמזם יתחיל . להפעלה או בטול# ו 0החזק 
.לאחר תכנות או הורדת מתחים כללית הזמזם יהיה פעיל

יש לבדוק את תקינות המערכת ומרכיביה לפחות פעם בשבוע ! חשוב
בעת תקלה יש להזמין מתקין מורשה, וכן לפני יציאה ארוכה מהאתר המוגן

.3ראה איור , מספר אזור מציג אזור פתוח, מציג אזור סגור--קוים שני, ארוך לתצוגת אזורים פתוחים3הקש 
.אזור שלא מוגדר במערכת יושאר ריק

.יציג אזורים פתוחים עם תאור אזורים" 3"שתי הקשות ארוכות על מקש 
.יציג את רשימת כל האזורים עם תאור אזורים" 3"שלוש הקשות ארוכות על מקש 

.כך שבהצגת רשימת אזורים יראה מספר האזור, פר האזור מאוחד עם התיאורהקפד שבתיאור האזור ישמר מס
צפוןמטבחמרפסת4כדלהלן  , הקפד לשתף בטקסט את מספר האזור, "מרפסת מטבח צפון"אם האזור לתיאור הינו : לדוגמא

.ללא מספר האזור המשתמש יתקשה לנטרל אזור זה בעת הצורך

ותצוגת אזורים מנוטרלים) אפוס(נטרול –6201לוח מקשים כותב עם בקרה . 21
הקש , לנטרול אזור מספר אחד לדוגמא, ואת מספר האזור שברצונך לנטרל בפורמט של שתי ספרות" 0"לנטרול אזורים הקש 

".01"כ "ואח" 0"
בשימוש אך לא משמעו אזור --הצגת. יציג אזורים מנוטרלים בקבוצה של שמונה אזורים לכל מסך" 2"הקשה ארוכה על מקש 

הכוונה היא לאזורים מאופסים , מוצג בכדי להתאים את אורך הטקסט למקום בתצוגה" אזור מאפס"המשפט . מנוטרל
).מנוטרלים(

.כלולים בין שאר האזורים המנוטרלים, י נטרול קבוצתי יוצגו בתצוגה"אזורים שנוטרלו ע
.אור אזוריםיציג אזורים מנוטרלים עם ת" 2"שתי הקשות ארוכות על מקש 

.99ו 0לבטול של נטרול אזור או מספר אזורים כולל נטרול קבוצתי הקש 

)כותבותכל בקרות (הפעל מצב בית . 31
.דריכת המערכת ומצב בית ללא צורך בהקשת קודתאור 

קצר 0הקש –3מצב . ארוך2קצר 0הקש –2מצב . ארוך1קצר 0הקש –1מצב ): נטרול קבוצתי(קיימים שלושה מצבי בית 
. ארוך0

Cומקש * הקשה על , 2מצב –ארוך Bומקש *הקשה על , 1מצב –ארוךAומקש * הקשה על AV-707B:דגם בלוח מקשים 
.3מצב –ארוך 
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.ארוך0כ "קצר ואח0ניתן להפעיל מצב בית על ידי הקשת , במערכת עם קבוצת נטרול אחת בלבד:טיפ

נוספיםשלושה מקשיםעם לוחות מקשים 
לתפעול המקשים !ודריכה בהקשת לחצן אחדלחצנים אלו מאפשרים נטרול קבוצתי , לחצנים נוספים3קיימים AV707Bבדגם 

.תכנת קבוצות נטרול
ארוךAלחצן תפעול , *הקש לחצן 1לנטרול קבוצת נטרול מספר
ארוך Bלחצן תפעול , *הקש לחצן 2לנטרול קבוצת נטרול מספר 

ארוך Cלחצן תפעול , *הקש לחצן 2ו 1ל קבוצות נטרול מספר לנטרו
.לאשור דריכהיידלקלאשור נטרול קבוצתי הלד הכתום יהבהב ולד אדום 

.להפסקת או הפעלת זמזם מקומי בלוח מקשים# ו 0הקש :בטול זמזם בלוח מקשים כותב

וח מקשיםבלשגיאההודעת
:כמתואר להלן, מתגלגלת, באנגליתאזורים תוצג הודעת שגיאה 16ורים לבקרה של אז8מ של בקרה "במקרה שמחברים ל. א

ו 1994ארוך קוד תכנות 8: כנס למצב תכנות מתקין: פעולת תיקון. Download Textsיוצג , לביטול ההודעות) כוכבית* (הקש . 1
#.
אין להפסיק , ם טעינת טקסטים מבקרה ללוח מקשיםלסיומספר דקותהמתן , טעינת טקסטים: יוצג#, ו 71כ "אח200הקש . 2

.ליציאה# ו 999הקש , פעולה יוצג מצב המערכת או לוגושמסיים . פעולה זו
:יש לבדוק מספר אפשרויות"אין תקשורת"הודעת תקלה . ב
בקרההמ על יד "י חבור לבדוק על יד, חווט ארוך מאד, הוחלפוYEו ORלמשל , חווט שגוי-
לבקרה כותבתPROסימון , במעגל הבקרהבדוק מדבקת תוכנה, LEDכותב לבקרה מ "חובר ל-

מנותקYEחוט " שגיאת תקשורת"קוד ומציג שיםימקכאשר -

כוחספקףיהוסלמומלץ.נמוךלמתחוגורםמערכתמעמיס,מ"לומעלהארבעהשלהתקנה

:לבקרות כותבות נוספו מספר תכונות
 עיםאירו250היסטוריה עד
תקלת ,היסטוריה כוללת תקלת קו טלפוןAC ,ועוד, כניסה לתכנות
3קבוצות של נטרול קבוצתי
אזור מצוקה ייעודי


